Expedition XLT 4X4
المحرك 3.5 :لتر ثنائي التوربو  V6 /بنزين
القدرة الحصانية 375 :حصان
العزم470 :رطل -قدم

Transmission: Auto 10 Speed

القيادة :نظام الدفع الرباعي

االطارات 275/55 R20 :مع عجالت من الاللمنيوم

الصنع2018 :
سنة الصنع:
سنة
2021

Drive: 4X4
Tires: 275/55 R20 with alloy wheels

Model Year: 2021

 .1مكيف للهواء اوتوماتيكي ثنائي المناطق.

1.Dual -zone electronic Air conditioning.

 .2شاشة بقياس  8انش تعمل باللمس مع استريو  AM/FMمع قدرة على
تشغيل ملفات MP3و 9سماعات.

2. 8-inch touch screen AM/FM/stereo &MP3capableand 9
speakers.
3. (8) Airbags.

 .3وسائد هوائيه عدد (.)8

4. Rear view mirror day/night.

 .4مرآة للرؤية الخلفية للنهار/الليل.

5. Central Doors Lock and Unlocking.

 .5ميزة اإلقفال و الفتح المركزي لألبواب.
 .6نظام فرامل قرصية مانع لإلنزالق ABSعلى العجالت االربع.
 .7شاحن هاتف السلكي
 .8مقاعد من الجلد مع ميزة التبريد و التدفئة

6. Four Wheel disc Anti-Lock Brake system (ABS).
7. Wireless Phone Charger
8. Leather Seats with cooling and heating.
9. Fog lamps.

 .9مصابيح للضباب.

10. Rear view camera

.10كامرة للرؤية الخلفية

11. Central cooling

..11نظام التبريد المركزي

12. panoramic roof

.12فتح سقف بانورامية

.14ميزة التشغيل بكبسة زر و ميزة التشغيل عن

Horsepower: 375 HP
Torque: 470 Ft. Lb.

ناقل الحركة :اوتوماتيكي  10سرعات

.13ميزة الدخول بدون مفتاح

Engine: 3.5 L/ Twin turbo V6 Petrol

13. Keyless Entry
بعد.

.15نظام استشعار خلفي

.16نظام فرامل كهربائي للركن

.17باب صندوق خلفي كهربائي باب عامل اليدويا يتم تنشيطه بالقدم.
 .18نظام مالحة بشاشة تعمل باللمس مع إمكانية التكبير  /التصغير

الكفالة المصنعية:

 3سنوات أو  60,000كم أيهما أسبق يشمل اي خلل مصنعي في السياره.
 5سنوات او  100,000كم ايهما اسبق على المحرك و ناقل الحركه .

14. Start push button with Remote Start
15. Rear sensing system
16. Electric parking brake
17. Lift gate hands free foot activated.
18. Touchscreen Navigation System with Pinch-to-Zoom
Capability

Warranty:
3 years or 60,000 KM, whichever comes first for the
manufacturer Errors.
5 years or 100,000 KM whichever comes first for the Engine

and transmission.

Expedition LIMITED Stealth Edition
المحرك 3.5 :لتر ثنائي التوربو  V6 /بنزين
القدرة الحصانية 375 :حصان
العزم470 :رطل -قدم

ناقل الحركة :اوتوماتيكي  10سرعات

القيادة :نظام الدفع الرباعي

االطارات 285/45 R22 :مع عجالت من االالمنيوم مع لمسات باللون االسود

الصنع2018 :
سنة الصنع:
سنة
2021
 .1مكيف للهواء اوتوماتيكي ثنائي المناطق.

Engine: 3.5 L/ Twin turbo V6 Petrol
Horsepower: 375 HP
Torque: 470 Ft. Lb.
Transmission: Auto 10 Speed
Drive: 4X4
Tires: 285/45 R22 with alloy wheels with black accents

Model Year: 2021
Dual -zone electronic Air conditioning.

1.

 .2نظام صوتي فاخر من ( )B&Oمع شاشة بقياس  8انش تعمل

(B&O) Sound System with 8-inch touch screen AM/FM

2.

باللمس مع استريو  AM/FMمع مشغل  CDوقدرة على تشغيل

/stereo / with-single-CD & MP3and 12 speakers.

ملفات MP3و 12سماعات.

(10) Airbags.

3.

 .3وسائد هوائيه عدد (.)10

Lane Keeping System

4.

 .4نظام البقاء في خط السير

Active Park Assist.

5.

 .5نظام الركن النشط

Electric side steps.

6.

Wireless Phone Charger

7.

Leather Seats with cooling and heating with Memory

8.

LED Front light and taillight & fog lamps.

9.

 .6دعاسات جانبية كهربائية.
 .7شاحن هاتف السلكي

 .8مقاعد من الجلد مع ميزة التبريد و التدفئة مع نظام الذاكرة

 .9مصابيح خلفية و امامية بنظام  LEDمع مصابيح للضباب.
 .11كامرة للرؤية  360درجة مع نظام استشعار خلفي و امامي
 .11نظام التبريد المركزي

 .12فتحة سقف بانورامية

 .13ميزة الدخول بدون مفتاح

 .14ميزة التشغيل بكبسة زر و ميزة التشغيل عن بعد.
 .15نظام تثبيت السرعة التكيفي
 .16نظام فرامل كهربائي للركن

 .17باب صندوق خلفي كهربائي باب عامل اليدويا يتم تنشيطه بالقدم
 .18شاشتين  DVDمدمجة في مساند الرأس األمامية
 .19نظام النقطة العمياء على المرايا الجانبية
 .21مرايا جانبية قابلة للطي تلقائيا

 .21اضاءة داخلية محيطية ب  7الوان

 .22لمسات خارجية فريدة باللون االسود
 .23تكنولوجيا مساعدة السائق

 .24نظام مالحة بشاشة تعمل باللمس مع إمكانية التكبير  /التصغير

10. 360 Degree view camera& Rear front sensing system
11. Central cooling
12. Panoramic roof
13. Keyless Entry
14. Start push button with Remote Start
15. Adaptive Cruise control
16. Electric parking brake
17. Lift gate Hands free foot activated
18. 2 DVD screen integrated into the front headrests
19. Blind spot system
20. Auto folding mirrors
21. 7 colors ambient lights
22. Unique black touches in exterior
23. Driver-Assist Technology

24. Touchscreen Navigation System with Pinch-to-Zoom
Capability

