األبعاد و األوزان

Weights & Dimensions
Length x Width x Height (mm)

4,305 x 1,760 x 1,520

4 ٫ 305 x 1٫760 x 1 ٫ 520

) اإلرتفاع (ممx  العرضx الطول

Wheelbase (mm)

2,700

2 ٫ 700

)قاعدة العجالت (مم

Curb Weight (Kg)

1,203

1 ٫ 203

)وزن السيارة بدون حمولة (كج

Min Turning Radius (m)

5.3

5 .3

Fuel Tank Capacity (Lit)

52

52

)سعة خزان الوقود (لرت

Luggage Capacity (Lit)

310

310

)سعة صندوق األمتعة (لرت

Ground Clearance (mm)

172

172

)االرتفاع األدين عن األرض (مم

4 CYL, DOHC 16-Valve

 صمام16 /  اسطوانات4

Engine Capacity (cc)

1,598

1 . 5 98

Max Output (hp/rpm)

118 / 5,600

1 18 / 5 . 600

) دورة يف الدقيقة/ احلد األقصي للقدرة (حصان

Max Torque (nm/rpm)

154 / 4,000

1 54 / 4 . 000

) دورة يف الدقيقة/ احلد األقصي للعزم (نيوتن مرت

Automatic - CVT

CVT - أوتوماتيك

اخلصائص امليكانيكية

Mechanical Specifications
Engine Characteristics

Transmission

Airbags

ABS / EBD / BA

 نظام مؤازرة املكابح+  توزيع إليكرتوين للفرامل+ مانع لإلنغالق

نظام الفرامل

السائق و الراكب األمامي

وسائد هوائية

Anti-Theft Device

نظام مانع السرقة

Immobilizer

أنظمة التحكم و التجهيزات الداخلية

Automatic Air Conditioner + Rear
Cooling Fans

Multi-function Steering Wheel Control
Smart Key

 مروحة للمقاعد اخللفية+ تكيف هواء اوتوماتيكي

√

Front Central Arm Rest

Audio System

مسند لألزرع يف املقاعد األمامية

√
 خلفي2 + أمامي2

2 Front / 2 Rear
Radio / CD / 6 Speakers + AUX

AUX  خمرج+  سماعات6 + راديو سي دي

Audio Control

التحكم بالصوت
زر تشغيل و إيقاف

Start / Stop Button

Luxury Trim & Chrome Interior

عجلة القيادة متعددة الوظائف
املفتاح الذكي
صالون مطعم بالكروم

√

مصابيح ضباب امامية

التجهيزات اخلارجية

Front Fog Lamps

Tires & Wheels

حامل اكواب
النظام الصوتي

√

Exterior Features

Outside Rear View Mirror

ناقل احلركة

Driver / Passenger

Controls & Interior Features

Cup Holder

خصائص احملرك
)سعة احملرك (سي سي

خصائص األمان

Safety Features
Brakes System

)أقل نصف قطر دوران (م

Electrical Adjusting & Folding / Signals

 إشارات جانبية+ تعديل و ضم إليكرتوين

195 / 60 R16 Alloy Wheel

195/ 60 R16 جنوط

املرايات اجلانبية
اإلطارات والعجالت

تحتفظ رشكة نيسان موتور إيجيبت بحقها يف إجراء أية تعديالت بدون إشعار وذلك فيام يتعلق باأللوان واملعدات والتجهيزات أو املواصفات املوضحة يف هذا الكتيب أو يف
. تختلف املواصفات من بلد آلخر طبقاً لظروف السوق املحيل. قد تختلف ألوان السيارات الحقيقية قليالً عن األلوان املبينة يف هذا الكتيب.إيقاف إنتاج طرازات محددة
.الرجاء مراجعة املوزع أو الوكيل املحيل ليك تضمن أن السيارة املسلمة تتوافق مع احتياجاتك ومتطلباتك وتوقعاتك
Nissan Motor Egypt reserves the right to make any changes without notice concerning colours, equipment or specifications
detailed in this brochure, or to discontinue individual models. The colours of vehicles delivered may differ slightly from those in this
brochure. The specifications vary for different countries depending on local market conditions. Please consult your local dealer to
ensure that the vehicle delivered accords with your expectations.
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