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بمجرد اأن و�سعت يدي على عجلة القيادة و�سغطت بقدمي على الدوا�سة، 

�سعرت بالقوة واالنطالق  واأدركت اأن هذه هي بداية تجربة جديدة.

حـــــان دوري



بمظهرها الرائع الجديد، وطرازها الريا�سي الجريء �سمن فئة ال�سيارات الريا�سية ذات الدفع الرباعي، وقوتها الديناميكية، 

ومحركها اال�ستثنائي، اأيقظت تو�سان حوا�سي، واأدركت حينها اأن دوري قد حانـ  واأن تو�سان �ستف�سح لي المجال الأثبت قدراتي.





وقتي مع

الطبيعة

بمجرد اأن تنطلق بها للمرة االأولى تمنحك �سيارة تو�سان 

تجربة فريدة بالقيادة، فمن فتحة ال�سقف الوا�سعة 

تت�سرب اأ�سعة ال�سم�س الدافئة، وتداعبك الرياح 

المنع�سة لي�سل �سوتها ال�ساحر اإلى قلبك، بينما 

تمنحك م�ساحتها اإح�سا�ساً بالرحابة واالنطالق. �سيارة 

تو�سان والطبيعة متاآلفتان وتجعالن وقتي رائعاً.



تظهر عناية �سيارة تو�سان بالتفا�سيل الدقيقة، التي لطاملا اأبهرتني. 

فاأنا اأ�ستمتع بكل جتربة فريدة متنحني اإياها هذه ال�سيارة املتفوقة.

لـحـظـــات الـدهـ�شـة

فتحة �سقف بانورامية

تتميز فتحة ال�سقف البانورامية بالعملية وتنقلك خارج حدود املق�سورة اإىل عامل يدغدغ اأحا�سي�سك 

ومينحك �سعوراً بالبهجة واملتعة. لي�س هناك اأجمل من اال�ستمتاع بجمال الطبيعة والهواء الطلق، 

ودفء ال�سم�س يف و�سح النهار، و�سحر النجوم املتالألئة اأثناء الليل. 

نظام المالحة مع �سا�سة LCD مقا�س 8 بو�شة 

على �سا�سة وا�سعة عالية الدقة باإمكان ال�سائق قراءة بيانات المالحة وما تنقله الكاميرا الخلفية. 

توفر 8 مكبرات لل�سوت مع مكبرات �سوت فرعية وم�سخم لل�سوت عالي االأداء، �سوتـاً اأكثر و�سوحاً وقوة.

* يتوفر نظام املالحة يف دول خمتارة فقط.

النظام ال�سوتي )راديو، CD، وبلوتوث(

بف�سل النظام ال�سوتي الراقي ب�سيارة تو�سان ي�ستمتع الركاب باأ�سوات ومو�سيقى فائقة الجودة، في 

حين ت�سهل وظيفة البلوتوث ت�سغيل االأقرا�س المدمجة وتتيح لل�سائق القيادة ب�سالمة واأمان اأثناء 

التحدث على الهاتف. 
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اأ�ستمتع بالراحة املطلقة التي توفرها يل �سيارة تو�سان دوماً، مبجرد اأن تالم�س اأطراف اأ�سابعي املفاتيح املتنوعة ي�سيطر علي �سعور بالراحة والثقة، 

حيث مت و�سع كل مفتاح على النحو االأمثل مع االأخذ بعني االعتبار راحتي و�سالمتي.

لـحـظـــات الـتـحـكــم

نظام التحكم بنمط القيادة

يوجد على الكون�سول الو�سطي مفتاح يوفر 3 اأمناط خمتلفة للقيادة ـ العادية والريا�سية 

وال�سديقة للبيئة ـ ميكن لل�سائق االختيار من بينها مبا يتالءم مع مزاجه وحاالت القيادة.

منـاورة اأمثـل وزاويـة روؤيـة اأو�سـع

و�سعـت اأزرار متنوعـة لتعمل بكفـاءة 

وفعالـية وفقـاً للمهمـة الموكـلـة اإليهـا. 

تم تثبـيت عجـلـة القيـادة في و�سعيـة 

مثلى وزاويـة مريحـة من اأجـل تجنـب اإعـاقـة 

مجـال روؤيـة ال�سـائق.

معلومات حول تعطل الم�سابيح الخارجية

كلما تعطلت دائرة الم�سباح الخارجي، تنبه 

مجموعة عدادات المراقبة ال�سائق اإلى موقع 

الم�سباح المعطل اأو المك�سور، لمزيد من الراحة.

موؤ�سر و�سع المفتاح متعدد الوظائف

بف�سل هذا الموؤ�سر ومن خالل مجموعة عدادات 

المراقبة المتطورة يمكن لل�سائق وب�سهولة تامة 

معرفة الو�سع الحالي للمفاتيح متعددة الوظائف 

)الم�سابيح الخارجية/التحكم بالم�ّساحات(.

عـجـلة الـقـيــادة

تم اإعادة ت�سكيل �سعب عجلة القيادة وخف�س قطرها بحوالي 10 مليمترات للتح�سين من عملية 

المناولة وال�سيطرة على العجلة.
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منظر مقطعي

�سكل غير منتظم لت�سبث اأكبر.

تحكم عن بعد

مت توزيع جميع مفاتيح التحكم لتكون يف 

متناول اليد لتعزيز الراحة وتوفري حتكم اأف�سل.

م�ساحة وا�سعة لو�سع اليد

مت تو�سعة منطقة راحة اليد لتوفري اأكرب قدر 

من الراحة اأثناء القيادة.

�سبط مقعد ال�سائق اإلى 10 و�سعيات

يمكن لل�سائقين �سبط مقاعدهم اإلى 10 و�سعيات 

مختلفة تتنا�سب مع حجم الج�سم، وو�سعية الجلو�س، 

في حين توفر دعامة الظهر التي يتم ت�سغيلها 

بخطوتين دعماً اأكبراً الأ�سفل الظهر.  

وكذلك يمكن تعديل مقعد الراكب االأمامي اإلى 8 

و�سعيات مختلفة. 

جمموعة عدادات املراقبة ب�سا�سة TFT LCD ملونة مقا�س 4.2 بو�شة

تتوفر جمموعة العدادات �سديدة الو�سوح ب�سا�سة TFT LCD ملونة لتتيح لل�سائق حتديد بيانات 

القيادة املتنوعة ب�سهولة اأكرث، وكمبيوتر الرحلة ياأتي مع جهاز حتكم عن بعد على عجلة القيادة 

لت�سهيل عمله. كما يتوفر كمبيوتر الرحلة بوحدة حتكم عن بعد مثبتة على عجلة القيادة بحيث 

ميكن ت�سغيلها ب�سهولة. 

وظائف تعديل املقعد

المقاعد االأمامية الرحبة ذات الت�سميم المريح منجدة بالجلد لتوفر راحة ا�ستثنائية وتمنح 

�سعوراً بالفخامة.



نظام باب خلفي ذكي 

نظام الباب الخلفي المبتكر والذكي يوفر 

راحة اإ�سافية عند تحميل وتنزيل االأمتعة، 

فقد �سمم هذا الباب ليفتح تلقائياً عندما 

يقف ال�سائق بالقرب منه لمدة 3 ثواٍن وهو 

يحمل المفتاح الذكي.

يف كل مرة اأغري اأماكن توزيع املقاعد وحيز �سندوق االأمتعة ح�سب اختياري، 

يتملكني �سعور من املتعة والتجدد واملرح.

لـحــظــــات التــغــيــيــر

تغيري و�سعيات املقعد

باالإمكان طي املقاعد اخللفية بن�سبة 6:4 ملنح م�ساحة وا�سعة لتحميل االأمتعة من خمتلف االأحجام 

ب�سكل مالئم. ي�ستخدم لوح خا�س لتق�سيم حيز االأمتعة الرحب البالغ �سعته 513 لرتاً اإىل م�ستويني 

من اأجل توفري حيز اأكرب لال�سـتخدام. يفتح الباب اخللفي ل�سندوق االأمتعة اإىل م�سـافة 1.094 مليمرتاً 

مما يجعل عملية التحميل والتنزيل اأكرث �سهولة.



لطالما اأثار حما�سي و�سغفي نمط اإيقاع المدينة، الذي يزيد 

من اإح�سا�سي القوي بديناميكية وقوة �سيارة تو�سان حتى 

وهي متوقفة. وعندما اأكون خلف المقود اأ�سعر ب�سعادة 

غامرة لما تمنحني اإياه تو�سان من طماأنينة وراحة بال 

و�سالمة، و�سرعة ا�ستجابتها الأحوال الطريق المتغيرة. �سيارة 

تو�سان وحيوية المدينة ت�سيفان االإثارة والت�سويق اإلى وقتي.

وقتي فـي

الـمـدينـة





حمرك بنزين MPi �سعة 2.0 لرتحمرك ديزل CRDi �سعة 2.0 لرت

لـحــظــــات الـتـوا�ســـل

عندما اأنطلق ب�سيارة تو�سان اأ�سعر بالقوة احلقيقية ل�سيارات الدفع 

الرباعي الريا�سية من خالل ر�ساقة املناولة، وهدوء املق�سورة، وتغمرين 

عاطفة جيا�سة و�سعور بالت�سويق واالإثارة. 

ناقل حركة �سدا�سي ال�سرعات

بف�سل الت�سميم الجديد للمقب�س الرائع ذي 

الت�سميم االأنيق، اأ�سبح ناقل الحركة االأوتوماتيكي 

�سدا�سي ال�سرعات اأكثر ا�ستجابة و�سال�سة في 

الت�سغيل عن قبل، عالوة على توفيره ت�سارعاً اأف�سل، 

واقت�سادية اأكبر با�ستهالك الوقود، وانبعاثات اأقل 

لغاز ثاني اأوك�سيد الكربون. 

محرك ديزل CRDi �سعة 2.0 لتر

يوفر حمرك الديزل يف تو�سان اأداًء قوياً وقدرة ق�سوى تبلغ 178 ح�ساناً عند 4000 دورة بالدقيقة، وعزم 

دوران اأق�سى 41.0 كجم.م عند عدد دورات بني 1750~2750 بالدقيقة. عالوة على ذلك، مينح تخفي�س 

ال�سجيج واالهتزازات واخل�سونة ر�سا اأكرب.

محرك بنزين MPi �سعة 2.0 لتر

يوفر حمرك البنزين يف تو�سان قدرة ق�سوى تبلغ 157 ح�سان عند 6200 دورة بالدقيقة، وعزم دوران 

اأق�سى يبلغ 20.0 كجم. م عندما بلوغ 4000 دورة بالدقيقة، ومينح اأداًء ديناميكياً وهادئاً ومثالياً 

ل�سيارات الدفع الرباعي. مع كفاءة يف ا�ستهالك الوقود، مما يجعل القيادة اليومية اأكرث متعة ومرحاً.

.EU-2 تعتمد بيانات قوة املحرك الق�سوى والعزم االأق�سى على معايري االحتاد االأوروبي *



)BSD( ميزة الك�سف عن النقطة العمياء

تعمل المج�سات في هذا النظام على منع حدوث ت�سادم وذلك من خالل تنبيه ال�سائق اإلى وجود 

مركبات اأو اأي ج�سم في نطاق النقطة العمياء، اأو بمجرد اقتراب مركبة �سريعة من الخلف.

 )DBC( نظام تحكم بالمكابح عند نزول المنحدر

)HAC( ونظـام تحكم للم�سـاعدة عنـد المرتفعـات

�سيارة تو�سان واثقة من نف�سها وقادرة على التغلب على كافة �سعاب الطريق، ال�سيما واأنها مزودة 

بنظام تحكم ي�ستخدم المكابح تلقائياً عند نزول طريق �سديد االنحدار )DBC( اأو عند البدء ب�سعود 

مرتفع )HAC( مما يمنع من انزالق وتدحرج المركبة.

 )PAS( نظام الم�ساعدة في ركن ال�سيارة

هذا النظام مزود بمج�سات ا�ست�سعار ت�سـاعد على منع حدوث ت�سـادم، كما يجعل عملية ركن 

ال�سـيارة اآمنة ومريحة، حيث ي�سدر تنبيهـاً لل�سـائق عند اقتراب ال�سـيارة من اأي حـاجز اأو جـ�سم 

اأثنـاء اإيقـافها.

عندما ت�ستجيب �سيارة تو�سان لرغباتي، يبداأ قلبي باخلفقان وتت�سارع �رضباته، واأندمج يف قيادة ال تخلو من العاطفة وال�سغف.

لـحــظــــات االن�ســجــام

التحكم االإلكرتوين بالثبـات )ESC( مع 

نظام التحكم الـم�سـاعد للـدفع الربـاعي

يراقب نظام التحكم االإلكتروني بالثبات )ESC( و�سعية المركبة عند االلتفاف واالنعطاف بحيث 

يتدخل مع حركة عجلة القيادة ويعمل على توزيع قوة المكابح ب�سكل فردي اإلى كل عجلة على 

حدا، وبذلك ي�سمن ا�ستقرار وثبات ال�سيارة. عالوة على ذلك، يعمل نظام الدفع الرباعي االإلكتروني 

ب�سكل م�ستمر على تح�سين اأداء القيادة من خالل توزيع الجر ب�سكل مت�ساوٍ بين العجالت 

االأمامية والخلفية وفق ظروف الطريق وو�سعية القيادة. 



يف اللحظات اخلطرة، مهما كان هذا اخلطر �سغرياً اأو كبرياً، تتوىل �سيارة 

تو�سان م�سوؤولية حمايتي، ومتنحني ال�سالمة الكاملة قبل اأن اأعرف بذلك.

لـحــظــــات مـ�سـيــريـة

نظام من �ست و�سائد هوائية 

و�سادة هوائية لل�سائق، و�سادة هوائية للراكب، و�سادتان هوائيتان جانبيتان، وو�سائد هوائية ب�سكل 

�ستارة حلماية الركاب يف حالة حدوث ت�سادم.

 )AHSS( ا�ستخدام الفوالذ المطور �سديد ال�سالبة

تتمتع تو�سان باأعلى م�ستويات ال�سالمة واملتانة بف�سل زيادة ا�ستخدام الفوالذ املطور �سديد ال�سالبة 

)AHSS( لي�سل اإىل ن�سبة 51% من ج�سم ال�سيارة، عالوة على التعزيزات الهيكلية االإ�سافية املدخلة 
يف مق�سورة الركاب. تعمل اللحامات الهيكلية ال�سلبة وح�سوات امت�سا�س ال�سدمات املوجودة على 

حت�سني اأداء املركبة يف اختبارات الت�سادم، مما ي�سمن اأكرب قدر من ال�سالمة يف املواقف ال�سعبة.



اأثناء تجوالي بالمدينة، اأمر بالعديد من المواقف واللحظات المذهلة التي ال تعد وال تح�سى. واأدرك ان الوقت 

المنا�سب قد حان لي ول�سيارتي تو�سان بالتاألق. تو�سان واأنا فقطـ  هذا هو وقتي.
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لـكــل لـحــظـــة مــعــنـــاهـــا

LED م�سابيح اأمامية .A
تعزز امل�سابيح االأمامية من نوع LED مل�سة الفخامة بال�سيارة، وتوفر اإ�ساءة ذات 

كثافة عالية بقدرة 25 واط. تعمل م�سابيح االنعطاف املركزة على حت�سني الروؤية 

عند املنعطفات ليالً.

B. مقاب�س االأبواب اخلارجية املطلية بالكروم
تعمل هذه املقاب�س املطلية بالكروم على التحكم ب�سورة متميزة يف االأبواب، 

كما اأنها ت�سيف مل�سة من الت�سميم اجلذاب اإىل جوانب ال�سيارة. 

C. م�سابيح نهارية من نوع LED وم�سابيح ال�سباب 
تبقى امل�سابيح النهارية من نوع LED م�ساءة يف و�سح النهار، اأثناء ت�سغيل 

املركبة لتحذير املارة وال�سائقني االآخرين اإىل وجود ال�سيارة. وياأتي امل�سد االأمامي 

ثالثي االأبعاد مع م�سابيح �سباب مدجمة تكمل وظيفة امل�سابيح االأمامية يف 

حت�سينها الروؤية يف الظروف اجلوية ال�سيئة.

D. �سـبـك الـمـبـرد االأمـامـي
يج�سد ال�سبك االأمامي �سدا�سي ال�سكل اأيقونة �رضكة هيونداي موتور. فهو 

يعك�س �سورة ال�سيارة اجلريئة والناب�سة باحلياة، واأي�ساً �سكل ال�سيارة العائلية. 

E. امل�سابيح اجلانبية وال�سفلية باملرايا اجلانبية 
مت تخفي�س مو�سع املرايا اخلارجية بـ 10 مليمرتات لتوفري روؤية اأف�سل، واأدخلت 

اإليها امل�سابيح اجلانبية لكي ت�سفي مل�سة ع�رضية اأنيقة على ال�سيارة. ومبجرد 

اقرتاب ال�سائق مع املفتاح الذكي ت�سيء امل�سابيح اجلانبية ال�سفلية اآلياً.  

ً F. نوافذ تعمل كهربائيا
تعمل جم�سات اال�ست�سعار اآلياً على تخفي�س النافذة بحوايل 150 ملم عند حتري 

وجود اأ�سابع اأو اأية عوائق اأخرى يف اإطار النافذة، مما ي�سمن ال�سالمة التامة. 

G. كامت ال�سوت املزدوج 
تتميز االأنابيب الكامتة لل�سوت الثنائية ب�سكل �سبه منحرف، وتعك�س �سورة 

�سيارة الدفع الرباعي الريا�سية كما توؤكد جودتها الراقية. 

H. ا�سبويلر خلفي مع م�سباح توقف عايل املو�سع 
يعزز اال�سبويلر اخللفي من الديناميكية الهوائية واأي�ساً من �سكل �سيارة تو�سان 

لتظهر اأكرث جراأة و�رضا�سة، بينما يعمل على حت�سني جتربة القيادة وي�ساعد يف 

اإبقاء ال�سيارة على م�سافة اآمنة  من خالل م�سابيح التوقف العالية.

I. جمموعة م�سابيح من نوع LED خلفية
جمموعة م�سابيح خلفية اأنيقة وع�رضية من نوع LED ذات تاأثري اإ�ساءة ثالثي 

االأبعاد، تزيد من جمال ت�سميم موؤخرة ال�سيارة، بينما حت�سن من روؤية ال�سيارة 

وبالتايل تعزز ال�سالمة. 

عجالت فوالذية مقا�س 17 بو�شة   . J 

K. عجالت معدنية مقا�س 17 بو�شة

L. عجالت معدنية مقا�س 18 بو�شة
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A. عجلة القيادة بنظام التحكم عن بعد
عجلة القيادة متطورة وع�رضية وتتيح لل�سائق ا�ستخدام الوظائف املالئمة مثل 

النظام ال�سوتي وغريه، ب�سكل مريح و�سهل اأثناء القيادة دون ت�ستيت نظره عن 

الطريق. بف�سل هذا النظام املتطور، ت�سبح القيادة اأكرث اأماناً وا�ستقراراً. 

B. نظام تكييف هوائي اأوتوماتيكي بالكامل
يتيح التكييف الهوائي االأوتوماتيكي بالكامل اإمكانية اختيار ال�سائق لو�سعية 

�سبط فردية. ميكن لل�سائق والراكب االأمامي اال�ستمتاع بدرجات احلرارة املختلفة 

وفق اختيار وراحة كل منهما. 

C. مفاتيح حتكم بالنوافذ الكهربائية
ثبتت مفاتيح تعديل النوافذ يف و�سعية عمالنية بباب ال�سائق لكي تعمل 

ب�سكل مريح مما مينح �سهولة ويف الت�سغيل وحتكم اأكرب. 

D. زر ت�سغيل/اإيقاف املحرك
مبجرد �سغطة زر ب�سيطة وبوجود املفتاح الذكي داخل ال�سيارة، باالإمكان ت�سغيل 

املحرك ب�رضعة و�سهولة. 

ً E. التحكم باالإ�ساءة اآليا
ي�ست�سعر مفتاح التحكم بال�سوء تلقائياً اأي تغيري يطراأ على كثافة ال�سوء 

املحيط بال�سيارة، ويقوم تلقائياً بت�سغيل اأو اإطفاء ال�سوء. مع هذه الوظيفة 

ال�سهلة، لن يتكبد ال�سائق عناء ت�سغيل مفاتيح االإ�ساءة بنف�سه بعد ذلك. 

F. الكون�سول العلوي
يت�سمن الكون�سول العلوي املريح م�سابيح القراءة، و�سندوق حفظ النظارة 

ال�سم�سية، ومفتاح لت�سغيل فتحة ال�سقف.

G. مقاعد خلفية قابلة لالإمالة
ميكن لركاب املقعد اخللفي اإمالة ظهر املقعد واال�ستمتاع باأكرب قدر من الراحة 

عن طريق �سحب الرافعة املوجودة على جانب و�سادة املقعد. 

H. نظام لتهوية وتدفئة وتربيد املقعد
ملزيد من املتعة اأثناء ال�سفر بال�سيارة، توجد اأ�سفل و�سائد املقعد االأمامي مراوح 

ت�سخ هواًء بارداً ومنع�ساً مينح راحة ا�ستثنائية خا�سة يف اجلو الرطب. اأما يف 

اجلو البارد، يوفر نظام التدفئة املدمج يف املقعد االأمامي 3 م�ستويات من الدفء 

لركاب ال�سيارة يف ف�سل ال�ستاء. 

I. مكابح ركن ال�سيارة االإلكرتونية
يعمل مفتاح �سغري احلجم بت�سميم ع�رضي، على تفعيل مكابح ركن ال�سيارة. 

)AUX مقب�س + USB التو�شيالت )مقب�س .J
ميزة مريحة تتيح لك اال�ستمتاع ب�سماع اأحلانك واأغانيك املف�سلة من خالل 

.AUX اأو USB تو�سيل هاتفك اإىل مقب�س

K. �سندوق حفظ القفازات
�سندوق حفظ القفازات املواجه للراكب االأمامي يت�سمن وظيفة التربيد املدجمة، 

مما يجعلك ت�ستمتع بتناول امل�رضوبات الباردة واملنع�سة يف مو�سم ال�سيف احلار. 

L. م�سابك تثبيت مقعد الطفل
ميزة تتميز ب�سهولة الرتكيب تاأتي مع اأقفال تتيح تثبيت مقعد الطفل براحة 

تامة يف املركبة، وفقاً ملعايري ISO املتعلقة بهذا ال�ساأن.

لكـل لـحـظـة خـ�سـو�سـيـتـهـا
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GLS  2 لون الن�سيجGLS  2 لون الن�سيجGLS  2 لون الن�سيج

Engine
Type2.0 MPi gasoline engine2.0 CRDi diesel engine

Displacement )cc(1,9991,995
Max. power )ps / rpm(157 / 6,200 )EU-2(178 / 4,000 )EU-2(

Max. torque )kg.m / rpm(20.0 / 4,000 )EU-2(41.0 / 1,750 ~ 2,750 )EU-2(
Suspension

Type  Front / RearMcPherson strut type / Multi-link
Shock absorber  Front / RearStrut type )gas( / Shock absorber type )gas(

Brakes
generalDual-diagonal, split-circuit, power-assisted braking system with EBD 

Front brake type  2-wheel drive / 4-wheel driveΦ305 ventilated disc, floating caliper brakes with pads wear warning device

Rear brake type  with ABSΦ302 )2-wheel drive / 4-wheel drive( solid disc, floating caliper brakes with pads wear warning device / 
Φ190 )2-wheel drive / 4-wheel drive( high torque parking brake

ABS4-wheel electronic, 4-sensor, 4-channel electronic brake distribution, brake torque distribution system )EBD(
Drive train

Type
2.0 MPi gasoline engine2.0 CRDi diesel engine

 Manual transmission Automatic transmission Manual transmission Automatic transmission

Fuel consumption
 CO2 level )g/km(

2-wheel drive186 )EU-2(204 )EU-2(157 )EU-2(175 )EU-2(
4-wheel drive186 )EU-2(204 )EU-2(-175 )EU-2(

 Combined )ℓ/100km(
2-wheel drive7.9 )EU-2(8.6 )EU-2(5.9 )EU-2(6.6 )EU-2(
4-wheel drive7.9 )EU-2(8.6 )EU-2(-6.6 )EU-2(

Tire225 / 60 R17, 225 / 55 R18
Fuel tank capacity )liter(62

Transmission6-speed
4-wheel drive systemActive on-demand

• القيم المذكورة اأعاله هي نتائج اختبارات داخلية ويمكن اأن تتغير بعد التاأكد من �سحتها.     
• قد ال يتم توريد بع�س من االأجهزة المو�سحة اأو المبينة اأعاله في هذا الكتالوج كاأجهزة قيا�سية، وقد يتم طرحها بتكلفة اإ�سافية.    

• تحتفظ �سركة هيونداي موتور بحق تغيير الموا�سفات واالأجهزة دون اإخطار م�سبق.    
• قد تختلف درجات االألوان المو�سحة قليالً عن االألوان الفعلية نظرًا الختالف عملية الطباعة عن الحقيقة.  

• يرجى اال�ستعالم من الموزع للح�سول على معلومات وافية واال�ستف�سار عن مدى توّفر االألوان وتنا�سقها.  

اأناقة وجمال الت�سميم الداخلي

األوان الت�سميم الخارجي

اللون البيج بدرجتيناللون الرمادي بدرجتيناللون االأ�سود

U5S
ف�سي بالتيني

PKW
اأبي�س نقي

TY5
�ساي بالحليب

NN5
توباز �سيبيا

SA5
برتقالي �سيدونا

S5W
اأحمر ياقوتي

R5U
اأزرق اآرا

VG5
لوؤلوؤي جالك�سي

Z5G
رمادي فلفلي

TCM
اأ�سود فانتوم

الموا�سفات

الوحدة : ملماالأبعاد
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GL  1 لون الن�سيجGL  1 لون الن�سيجGL  1 لون الن�سيج

GLS Option  تتوفر بكرا�سي من الجلدGLS Option تتوفر بكرا�سي من الجلدGLS Option تتوفر بكرا�سي من الجلد


