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ابدأ رحلتك بأجواء التفاؤل واإليجابية

هل ينتظرك يوم حافل باألعمال أو تتوقع يوماً هادئاً ؟ بأي حال ،تستقبلك لينكون أفياتور  2021الجديدة كلياً بالترحاب وتغمرك بالدفء .عندما تقترب منها ،سرعان ما تبرز اإلضاءة الديناميكيّ ة المتميّ زة
الخاصة بلينكون مباشرة تحت المصابيح األمامية ،فيما تلمع نجمة لينكون على الشبكة األمامية من الداخل إلى الخارج .ويدعوك بساط الترحيب المضيء ومقابض األبواب المتميّ زة بإضاءة خافتة إلى
1
أن ميزة انخفاض المركبة الديناميكي لتسهيل الدخول  Dynamic Lower Entryضمن نظام التعليق الهوائي
كل رحلة مع إنذارات صوتية جميلة على إيقاعات
تسهل الدخول للجميع .تبدأ ّ
الدخول ،كما ّ
ّ
ارتق برحلتك في الحياة إلى مستويات غير مسبوقة على متن أفياتور الجديدة كلياً .
سمفونية معروفة عالمياً بينما تسمح لك التأشيرات المتحركة على شاشة  LCDباالنطالق بكل هدوء في يومك.
ِ
متوفرة.
ّ
1ميزة

1

كُن محاطاً باألناقة والرقي

تصور مكاناً
مصمماً خصيصاً ليمنحك إحساساً بالهدوء
ّ
ّ
والسكينة ،مالذاً حيث يمكنك االسترخاء بعد يوم مفعم
تم تصميم مقصورة أفياتور التي تحتوي
بالتحديات .لقد ّ
ّ
على  3صفوف على أعلى درجات الحرفية لتكون ذاك المكان
المنشود .ضع هاتفك على منصة الشحن الالسلكي 1,2داخل
استرخ في المقاعد بميزة «الوضع
ثم
الكونسول المركزيّ .
ِ
تؤمن لك
المثالي» 1القابلة للتعديل في  30وضعية التي ّ
قابلية التعديل القصوى في الفئة ،باإلضافة إلى ميزة
التدليك المستمرّ ® ،Active Motionوإعدادات التدفئة
والتهوية .يمكنك أيضاً االستمتاع بأفضل الميزات في الفئة،
أن
في حيّ ز الساقين في الصف األول وحيّ ز الكتفين .3كما ّ
شاشة الزجاج
تعدل تلقائياً بروز
ّ
األمامي 1,4القابلة للتخصيص ّ
المعلومات مع تغيّ ر األولويات ،ويمكن مشاهدتها بسهولة
في مختلف ظروف اإلضاءة.

تفاعل مع نظام الصوت الثالثي األبعاد الحصري

لن تكتفي بسماعه فقط ،بل ستشعر أيضاً بالمستوى
يقدمه
الموسيقي الذي
الدقة واإلتقان
ّ
االستثنائي من
ّ
ّ
نظام الصوت
المصمم هندسياً بحرفيّ ة فائقة ®Revel
ّ
المفضلة من خالل
ّ
 .1Ultima 3Dاستمتع بموسيقاك
تضم  28مكبّ راً للصوت ،بما في ذلك  8في
مجموعة
ّ
بطانة السقف ،مضبوطة خصيصاً لمقصورة أفياتور.
ستشعر وكأنك في إحدى قاعات الحفالت الموسيقية،
ال سيما مع أنماط االستماع مثل «الحضور» ،Audience
و«على المسرح»  On Stageالتي تسمح لك باختيار
متعدد
مستوى تفاعلك .استمتع بصوت مدهش
ّ
المتطور لتصحيح
كل مقعد بفضل الضبط
األبعاد في ّ
ّ
الصوت في المقصورة ،وتكنولوجيا الصوت المحيطي
وموجهات
،QuantumLogic® Surround Sound
ّ
الموجات في نظام  .Revelومن خالل  127درجة من
التعديل ،يسمح لك شريط التمرير الخاص بالتحكّم بتعديل
صوت الموسيقى التي تحيط بك للحصول على تجربة
صوتية تناسب ذوقك.

الجوالة3 .استناداً إلى األبعاد
الالسلكي  Qiقد ال يكون متوافقاً مع كافة األجهزة
متوفرة2 .الشحن
ّ
1ميزة
ّ
ّ
المعروضة4 .ال تقد وأنت شارد الذهن .يرجى مراجعة دليل المالكين بشأن التفاصيل وقيود النظام.

تتسع حتى  7ركاب

تسهل
إن كنت تنطلق في رحالت قصيرة عبر المدينة أو في رحالت حافلة بالمغامرات،
ّ
التنقل برفقة العائلة واألصدقاء.
ّ
عليك المقاعد الفسيحة بثالثة صفوف داخل أفياتور،
مقاعد تصل إلى  7عند الجمع بين مقعد طويل الصف الثاني مع مقاعد الصف الثالث
القياسية  ®PowerFoldأو المقعد حتى  6مقاعد مع مقاعد كابتن الصف الثاني
ومدفأة ومزودة بمسند كامل.
الكهربائي
هذا وتساهم  6منافذ  USBبميزة الشحن الذكي ،1ومأخذ طاقة للتيار
ّ
بقوة  12فولت ،بإبقاء أجهزة
المتناوب بقدرة  110فولت 150/واط ،ومأخذان للطاقة ّ
الجميع مشحونة .أما فتحة السقف البانورامية  Vista Roof®1وحيز الكتفين في الصف
الثاني األفضل في الفئة 2فيضفيان المزيد من المتعة إلى رحلتك.
تكيّ ف بسهولة الفتة

تامة ،كما ستستطيع تحميل الحيوانات
سيتمكّن الركاب من الصعود والنزول بسهولة ّ
الطي واالنزالق في مقاعد الصف الثاني .وللوصول
األليفة واألغراض بفضل ميزة
ّ
إلى مساحة التخزين األفضل في الفئة 2,3وراء الصف الثالث ،ما عليك سوى تمرير
قدمك تحت باب الصندوق العامل اليدوياً  1.يمكنك الضغط أيضاً على أزرار ميزة الطي
اآللي ® PowerFoldفي الصف الثالث الموجودة في فسحة الحمولة الخلفية من أجل
تعزيز القدرة على نقل الحمولة.

متوفرة2 .استناداً إلى األبعاد المعروضة3 .الحمولة وقدرة التحميل قيد بالوزن وتوزيعه.
ّ
1ميزة

استمتع بمزيد من القوة

تمتّ ع بأحد أقوى المحرّ كات في مجموعة لينكون وأكثرها تشويقاً  :محرّ ك  V6سعة  3.0لتر ثنائي
الشحن التوربيني الذي يمنح أفياتور القوة الحصانية القياسية الفضلى في الفئة التي تبلغ
 400حصان و 563نيوتن متر من عزم الدوران .1يحظى محرك البنزين العامل بتقنية ضخ الوقود
المباشر بنظام دفع بالعجالت الخلفية أو نظام دفع ذكي بكافة العجالت .2ويترافق مع ناقل الحركة
اآلني ،واختيار الترس
األوتوماتيكي ® SelectShiftبـ 10سرعات ،الذي يمكنه التكيّ ف في الوقت
ّ
المناسب في الوقت المناسب لتقديم األداء الذي تريده.

اكتشف مساراً جديداً

يمكنك تسليط الضوء ورؤية األمور من منظور جديد
بفضل التكنولوجيا الثورية في مجموعة تجهيزات
اإلضاءة .تستخدم المصابيح األمامية المتكيّ فة بتقنية
 Pixel LEDاإلضاءة المتكيّ فة بحسب السرعة لتأمين
المزيد من الضوء ،ونشره ضمن شعاع أعرض عند
السرعات البطيئة إلنارة المنطقة المحيطة والمنطقة
الضوئي
أن ميزة الشعاع
ّ
التي أمام المركبة مباشرة .كما ّ
الديناميكي المتكيّ ف قادرة على إنارة المنعطف التالي
قبل أن تسلكه .تشتمل مجموعة تجهيزات اإلضاءة أيضاً
على نجمة لينكون المضاءة على الشبكة األمامية.

تامة
انطلق بسالسة
ّ

هل تمنيت أن تكون الطرقات كلها معبّ دة حديثاً كل مرة؟ قد يتحقق حلمك على متن أفياتور بفضل
التفاعلي
المتطورة ضمن مجموعة التحكّم الديناميكي بالقيادة .وبفضل نظام التعليق
التكنولوجيات
ّ
ّ
ثم تسمح لك بالعبور
مع المعاينة المسبقة للطرقات ،ترصد أفياتور التباينات المقبلة على الطرقاتّ ،
الهوائي  Air Glide Suspensionارتفاع المركبة عن األرض،
فوقها بسالسة .يعزّ ز نظام التعليق
ّ
ونسب انضغاط النوابض مع تغيّ ر الحمولة ،وظروف التشغيل .وعند تشغيل ميزة انخفاض المركبة
الديناميكي لتسهيل الدخول  ،Dynamic Lower Entryتبدو المركبة وكأنها «تركع» عند اقترابك،
وتنخفض بحوالى  50ملم لتسهيل دخولك .في نمط «الظروف العميقة» ،Deep Conditions
الحماسي
ترتفع  30ملم زيادة على ارتفاع المركبة الطبيعي لتحسين الخلوص األرضي .في النمط
ّ
 ،Exciteتنخفض لتعزيز الديناميكية الهوائية .بكل بساطة ،يساعد هذا النظام في أفياتور على تأمين
تجربة القيادة األكثر انسيابية بين سيارات مجموعة لينكون كافة.
1أفياتور مع محرّ ك  V6سعة  3.0لتر .تستند تصنيفات القوة الحصانية وعزم الدوران على الوقود العالي الجودة وفق معايير ® J1349الخاصة
متوفرة.
ّ
بجمعية مهندسي السيارات  .SAEقد تختلف نتائجك2 .ميزة

400

حصان

1

(265كيلوواط)

563

عزم دوران

1

نيوتن متر

أطلق األوامر ...صوتياً

ّ
تسمح لك تكنولوجيا SYNC® 3
المنشطة صوتياً  1بأن تصل
أجهزتك اإللكترونية بسيارة أفياتور ،وتمنحك القدرة على
التحكّم باالتصاالت ،والموسيقى ،وغيرها بكبسة زرّ على
عجلة القيادة ومن خالل األوامر الصوتية البسيطة .كما
يمكنك أيضاً الضغط أو تمرير إصبعك على شاشة اللمس
الرائعة قياس  10.1بوصة .يمنحك أيضاً SYNC® 3®2
( AppLinkالمبيّ ن) قدرة التحكّم الصوتي بتطبيقات األجهزة
الجوالة المتوافقة .ومن أجل رؤية واجهة هاتفك المألوفة
ّ
على الشاشة الكبيرة ،يمكنك االستفادة من التوافق مع
 Apple CarPlay®3لهاتف ® ،iPhoneأو Android Auto™4
للهاتف الذكي العامل بنظام تشغيل ™.Android
توافق مع  Apple CarPlayوAndroid Auto

تيح لك نظام  Apple CarPlay®3االتصال بهاتف iPhone
المتوافق والوصول إلى ميّ زات على غرار:
• تطبيق ®Apple Music
• تطبيق ® Siriإلرسال الرسائل النصية وتلقيها بدون استعمال
اليدين
يتيح لك نظام نظام  Android Auto™4االتصال بهاتف
 Androidالمتوافق والوصول إلى ميّ زات على غرار:
• تطبيق ™Google Maps
• تطبيق ™ Google Assistantالمساعد االفتراضي
الشخصي لتشغيل األوامر الصوتية

ّ
المنشطة صوتياً عند اإلمكان؛ ال تستخدم األجهزة المحمولة أثناء القيادة .قد ال تعمل بعض الميزات إذا كان أحد تروس القيادة في وضعية التعشيق .ليست كل الميّ زات متوافقة مع كافة الهواتف .قد تنطبق بعض القيود ،أو شروط األطراف
1ال تقد وأنت شارد الذهن .استخدم األنظمة
الثالثة ،أو تكلفة البيانات .يرجى مراجعة وكيل لينكون لمزيد من التفاصيل2 .قد تختلف األوامر تبعاً للهاتف وبرنامج 3 .AppLinkإن نظام ® Apple CarPlayووظائفه هي من منتجات شركة  ،Appleوتنطبق الشروط وبيانات الخصوصية الخاصة بها .يتطلّ ب هاتف  iPhoneمتوافقاً
واتصاال
ً
تتوفر كل الميّ زات الموجودة في أسواق منطقة الشرق األوسط4 .إن نظام ™ Android Autoووظائفه هي من منتجات شركة  ،Googleوتنطبق الشروط وبيانات الخصوصية الخاصة بها .يتطلّ ب هاتف  Androidذكياً متوافقاً مع تطبيق ™ Android Autoالمتوفر على
ّ
بشبكة اإلنترنت.
تتوفر كل الميّ زات الموجودة في أسواق منطقة الشرق األوسط.
ّ
واتصاال بشبكة اإلنترنت.
Google Play
ً

ميّ زات نظام لينكون ™  Co-PILOT360القياسية:

ووصوال
بدءاً من المساعدة على اإلنارة في الليل ،مروراً بالمحافظة على المسار،
ً
التكهن لمعرفة ما يقف خلف سيارتك وغيرها من المنافع،
إلى إراحتك من مسألة
ّ
كل سائقي أفياتور االستفادة من مجموعة التكنولوجيات المساعدة
يستطيع ّ
للسائق 1ضمن نظام لينكون ™ ،Co-Pilot360الذي يشتمل على ما يلي:

المصابيح األمامية مع ميزة التحكّم التلقائي باإلضاءة العالية

الكشف عن الزوايا غير المرئية مع نظام اإلنذار عند الرجوع
نظام البقاء في خط السير

مساعد استباق االصطدام مع نظام الفرملة الطارئة التلقائي
كاميرا للرؤية الخلفية مع بخاخ

تامة
انطلق بثقة
ّ

مجموعتنا الشاملة من التكنولوجيات المساعدة للسائق 1،2تستخدم شبكة من أجهزة
لتقدم لك الدعم في سيناريوهات مختلفة .تهدف
المتطورة
االستشعار والكاميرات
ّ
ّ
التامة على متن لينكون
المتطورة إلى المساعدة على إشعارك بالثقة
هذه الميزات
ّ
ّ
أفياتور  2021الجديدة كلياً .
تحل مكان انتباه السائق وقدرة التمييز
ّ
المساعدة للسائق هي تقنيات إضافية تهدف إلى المساعدة وال
ِ
إن الميّ زات
ّ 1
متوفرة.
ّ
الفطرية التي يتحلّ ى بها وضرورة سيطرته على المركبة .ميزة
2

نظام لينكون CO-PILOT360™ PLUS

1
مجموعة من التكنولوجيات المساعدة للسائق
موضبة بشكل مالئم ضمن نظام
ّ
لينكون  ،Co-Pilot360™ Plus2بما في ذلك مثبّ ت السرعة التفاعلي مع نظام
المساعدة في زحمة السير ،الذي يجمع ما بين نظام البقاء في وسط المسار،
التلقائي ،السرعة من أجل مساعدتك على إبقاء رحلتك
التوقف واالنطالق
ّ
وميزة
ّ
سلسة قدر اإلمكان .نظام لينكون  Co-Pilot360™ Plusيشتمل على ما يلي:

مساعد الركن النشط المعزّ ز

مثبّ ت السرعة التفاعلي مع نظام المساعدة في زحمة السير

مساعد التوجيه عند المناورات الطارئة

دعم الفرملة عند الرجوع إلى الخلف

ا لمحرّ كا ت

محرك  V6ثنائي الشحن
ّ
التوربيني سعة  3.0لتر

مع تكنولوجيا التوقف والتشغيل التلقائي
Auto Start-Stop
 400حصان 265( 1كيلوواط) عند  5,750د.د.
1
 563نيوتن متر من عزم الدوران عند  3,000د.د.
كمعدل
استهالك الوقود (معايير )CAFE
ّ
استهالك 11 :كلم/لتر
قياسي :أفياتور/أفياتور
ّ
ريزرف

ا أل بعا د

قا عد ة ا لعجال ت –  3,025ملم

الطول –  5,080ملم

االرتفاع 1,743 – 3ملم
العرض –  2,284ملم

حيّ ز الرأس
الصف األول (األقصى) –  1,054ملم
الصف الثاني –  1,008ملم
الصف الثالث –  937ملم
حيّ ز الساقين
الصف األول –  1,092ملم
الصف الثاني –  1,019ملم
الصف الثالث –  742ملم
حيّ ز الردفين
الصف األول –  1,486ملم
الصف الثاني –  1,481ملم
الصف الثالث –  1,039ملم
حيّ ز الكتفين
الصف األول –  1,562ملم
الصف الثاني –  1,557ملم
الصف الثالث –  1,372ملم

سعة الحمولة
الصف األول –  2.2قدم مكعب
الصف الثاني –  1.2قدم مكعب
الصف الثالث –  0.5قدم مكعب

قدرة السحب القصوى (كجم)
محرّ ك  V6سعة  3.0لتر –  3039كجم
سعة خزّ ان الوقود
محرك  V6سعة  3.0لتر –  76لتر

الميّ زات القياسية

أكسسوارات لينكون

ا لفئا ت

األداء والتحكّم
ناقل الحركة األوتوماتيكي  SelectShiftبـ 10سرعات مع وحدتين لنقل الحركة مثبتتين في عجلة القيادة
نظام مغاليق الشبكة النشطة
مكبح إيقاف كهربائي
الحماسي
أنماط القيادة من لينكون :النمط العادي  ،Normalالنمط االقتصادي  ،Conserveالنمط
ّ
 ،Exciteنمط الطرقات الزلقة  ،Slipperyنمط الظروف العميقة Deep Conditions
®

نظام لينكون ™Co-Pilot360
مصابيح أماميّ ة مع ميزة التحكّم التلقائي باإلضاءة العالية
الكشف عن الزوايا غير المرئية مع نظام اإلنذار عند الرجوع
خط السير،
خط السير (يشتمل على مساعد البقاء في خط السير ،وإنذار البقاء في ّ
نظام البقاء في ّ
ونظام تنبيه السائق)
مساعد استباق االصطدام مع نظام الفرملة الطارئة التلقائي ( AEBيشتمل على رصد المشاة ،نظام
التحذير من اصطدام أمامي ،ودعم الفرملة الديناميكي)
كاميرا للرؤية الخلفية مع بخاخ
المساعدة للسائق
ِ
التكنولوجيا
نظام التحكم اإللكتروني بالثبات  AdvanceTracمع ميزة التحكّم بالميالن RSC
التلقائي
ميزة اإليقاف
ّ
مصابيح أمامية مع ميزة تشغيل/إيقاف إضاءة المصابيح تلقائياً
أنظمة استشعار أمامية وخلفية
مساعد اإلقالع على التالل
الفرملة بعد وقوع حادث
متحسسة للمطر
مساحات الزجاج األمامي
ّ
ّ
®

®

الخاصة بالسائق
أنظمة التحكّم
ّ
عجلة قيادة مكسوة بالجلد مع مفاتيح تحكم بنظام الصوت والوسائط ومثبّ ت السرعة
الملفات الشخصية (إعدادات الذاكرة لوضعيات مقعد السائق ،والمرايا الجانبيّ ة ،ونظام الصوت ،ونظام
ّ
المساعدة للسائق ،وشاشات العرض)
ِ
التكييف ،والميّ زات
ناقل الحركة بأسلوب مفاتيح البيانو
أقفال آلية لألبواب مع ميزة اإلقفال التلقائي
نوافذ آلية مع ميزة الفتح/اإلغالق بكبسة واحدة
ومساحة مثبّ تة في الناحية العلوية
الخلفي
ميزة إزالة الصقيع وبخاخ رش لزجاج باب الصندوق
ّ
ّ
نظام التشغيل عن بُ عد

من الخارج
نظام تعبئة الوقود السهل ® Easy Fuelبال غطاء داخلي للفوهة
مصابيح أمامية ،إضاءة متميّ زة ،ومصابيح خلفية ولمسات تزيينية لباب الصندوق الخلفي عاملة بالكامل بتقنية LED
مقابض أبواب عاملة باللمس
مرايا جانبيّ ة مدفأة ،قابلة للتعديل آلياً
مضمنة بتقنيّ ة ،LED
والطي تلقائياً مع مصابيح تأشير لالنعطاف
ّ
ّ
ذاكرة ،ميزة التعتيم التلقائي على جهة السائق ،وأغطية سوداء
باب صندوق آلي
مخارج عادم رباعية مع رؤوس من الكروم
مساحات الزجاج األمامي
مزيل الثلج عن ّ
فلتر كومبي عالي الفعالية
غطاء للصندوق/غطاء لحماية الحمولة

نظام Lincoln Embrace
محيط مقابض األبواب الخارجية مضاء بتقنيّ ة LED
نظام استشعار االقتراب الخاص بلينكون
إضاءة لينكون المتميّ زة
الخارجي المضيء بشعار لينكون
بساط الترحيب
ّ
عناصر لينكون الترحيبيّ ة والوداعيّ ة

االتصال والترفيه
ّ
المنشط صوتياً مع شاشة لمس  LCDقياس  10.1بوصة
المحسن
نظام SYNC® 3
ّ

من الداخل
كونسول علوي في الصف األول مع حاملة للنظارات الشمسيّ ة
العدادات ومؤشرات القيادة
شاشة  LCDقياس  12.3بوصة قابلة للتهيئة في لوحة
ّ
بقوة  12فولت ()2
مآخذ طاقة ّ
الكهربائي المتناوب بقدرة  110فولت 150/واط
مأخذ طاقة للتيار
ّ
توقف الوظائف اآللية
ميزة تأخير ّ
مرآة تلقائية التعتيم للرؤية الخلفية من دون إطار
أضواء ُمقبّ بة ومصابيح للقراءة بتقنية LED
منافذ  USBمع ميزة الشحن الذكي (منفذ  USB-Aومنفذ  )USB-Cفي الصفين األول والثاني
إنذارات صوتية سمفونية لتنبيهات المعلومات الخاصة بالمركبة

المقاعد
الطي
مقعد طويل للصف الثالث مجزّ أ بنسبة  50/50مع تقنية
اآللي ®PowerFold
ّ
ّ
مساند رأس في الصف األول قابلة للتعديل في  4وضعيات
مقعد للسائق مع ذاكرة

السالمة واألمان
نظام السالمة الشخصية ™ Personal Safety Systemللسائق والراكب األمامي مع وسائد هوائية
شد أحزمة األمان،
قوة ّ
شد مسبقة الضبط ،وأنظمة ضبط ّ
أمامية تعمل على مرحلتين ،2ونوابض ّ
لحدة
وأجهزة استشعار ربط حزام األمان ،وجهاز استشعار وضعية مقعد السائق ،وجهاز استشعار ّ
االصطدام ،ووحدة تحكم بأنظمة السالمة ،ونظام استشعار الراكب األمامي
2
وسادة هوائية لركبة السائق
المحسنة ،فسحة تخزين داخليّ ة
مجموعة تجهيزات تعزيز األمان :ميزة الفاليه Valet Mode
ّ
ي وجهاز استشعار ميالن المركبة
قابلة لإلقفال ،بوق ثانو ّ
2
وسائد هوائية جانبية للمقاعد األمامية
2
وسادة هوائية للركبة
القفازات
ّ
مضمنة في باب حجيرة
ّ
نظام مراقبة ضغط اإلطارات الفردية ( TPMSباستثناء اإلطار االحتياطي)
بكبسة
تشغيل
مع
الذكي
نظام الوصول
زرّ
الصف
نظام ( LATCHمشابك سفلية ورباطات لتثبيت كراسي أمان األطفال) للمقاعد الجانبية في
ّ
الثاني والثالث
تكنولوجيا ® MyKeyللمساعدة على تشجيع القيادة اآلمنة
نظام اإلنذار المحيطي
نظام ® Safety Canopyللسالمة مع ستائر هوائية جانبية في الصفوف الثالثة بتقنية االنسدال
 ،Roll-foldوجهاز استشعار حاالت التدهور
لوحة مفاتيح التحكم غير المرئية لنظام ™SecuriCode
ضد السرقة
نظام ® SecuriLockالكامن ّ
نظام ™ SOS Post-Crash Alert Systemلإلنذار التلقائي بعد الحوادث

1تستند تصنيفات القوة الحصانية وعزم الدوران على الوقود العالي الجودة وفق معايير ® J1349الخاصة بجمعية مهندسي السيارات  .SAEقد تختلف نتائجك2 .مع فتحة السقف  ،Vista Roofاالرتفاع  69.4بوصة ،حيّ ز الرأس األقصى في الصف األول  40.2بوصة وحيّ ز الرأس في الصف الثاني  38.4بوصة3 .عند تجهيزها بالشكل المناسب4 .أكسسوار مرخّ ص من لينكون.

أفياتور
تشتمل على كافة الميّ زات القياسية
باإلضافة إلى:

أفياتور ريزرف
تشتمل على ميّ زات أفياتور باإلضافة إلى ما يلي:

الذكي بكافة العجالت  AWDمع
نظام الدفع
ّ
تفاعلي
نظام تعليق
ّ
مقاعد مريحة مدفأة في الصف األول
قابلة التعديل آلياً في  10وضعيات
مقعد طويل للصف الثاني مجزّ أ بنسبة
اآللي
الطي واالنزالق
 35/30/35مع ميزة
ّ
ّ
الخلفي 3.58:1
نسبة المحور
ّ
أفاريز عجالت سوداء
نظام الصوت الفاخر من لينكون مع 10
مضخم
ّ
مكبّ رات للصوت ،بما في ذلك
لدرجات الصوت المنخفضة
مقاعد لينكون ناعمة الملمس
عمود عجلة قيادة قابل للسحب واإلمالة يدوياً
الساتيني
شبكة أمامية من األلومنيوم
ّ
المظهر مع إطار من الكروم
ضبط تلقائي لدرجة الحرارة ثالثي المناطق
مجموعة تجهيزات سحب المقطورة من الفئة IV

مقاعد مريحة في الصف األول قابلة للتعديل آلياً في  12وضعية
شاشة لمس  LCDقياس  5.8بوصة في الصف الثاني للتحكّم بالتكييف
كاميرا بزاوية  360درجة مع شاشة عرض مقسومة
إضاءة محيطية
باب صندوق عامل اليدوياً
عتبات جانبية مضاءة لألبواب األمامية
مصابيح  LEDللضباب
عمود عجلة قيادة قابل لإلمالة والسحب آلياً باتجاه السائق مع ذاكرة
مكسوة بالجلد الفاخر
مقاعد
ّ
إضافي في الصف الثالث
رباعي المناطق مع نظام تدفئة/تبريد
نظام التحكّم بالتكييف
ّ
ّ
الرقمي ™HD Radio
الصوتي مع  14مكبّ راً للصوت وأزرار للتحكّم بالصوت في الصف الثاني؛ يشتمل على تقنية الراديو
نظام ®Revel
ّ
ّ
شاشة لمس مع نظام المالحة ومع القدرة على تحريك إصبعين للتكبير والتصغير
مجموعات التجهيزات المدمجة
مجموعة معدات ريزرف  :Iمجموعة تجهيزات العناصر الطبيعية المعزّ زة ،نظام لينكون  ،CoPilot 360TM Plusمجموعة تجهيزات اإلضاءة،
المغناطيسي ،فتحة السقف
ي
ّ
عجالت من األلومنيوم المشغول الشديد اللمعان قياس  22بوصة مع جيوب مطليّ ة باللون الرماد ّ
®
واق من الشمس
البانورامية  Vista Roofمع حاجب آلي ٍ
مجموعة معدات ريزرف  :IIمجموعة معدات ريزرف  ،Iمجموعة تجهيزات المالءمة ،مجموعة التجهيزات الفاخرة
مجموعة معدات ريزرف  Iاألحادية اللون :مجموعة تجهيزات العناصر الطبيعية المعزّ زة ،ونظام لينكون  ،CoPilot 360TM Plusوفتحة سقف
®
واق من الشمس ،مجموعة تجهيزات اإلضاءة ،شعارات أحادية اللون ،شبكة أمامية بلون الهيكل مع
 Vista Roofبانورامية مع حاجب آلي ٍ
إطار من الكروم ،واجهات أمامية وخلفية سفلية ،أغطية للمرايا الجانبية ،تغليف الباب السفلي وأفاريز للعجالت ،عجالت من األلومنيوم
األسود قياس  22بوصة (متوفرة مع أسود مطلق ،أو أبيض بريستين ،أو رمادي أشر)
مجموعة معدات ريزرف  IIاألحادية اللون :مجموعة معدات ريزرف  Iاألحادية اللون ،مجموعة تجهيزات المالءمة ،مجموعة التجهيزات الفاخرة
السلكي
األمامي ،ومنصة شحن
مجموعة تجهيزات المالءمة :3شاشة الزجاج
ّ
ّ
مدفأة/مهواة،
مدفأة/مهواة تلقائياً ،مقاعد الصف الثاني
مجموعة تجهيزات العناصر الطبيعية المعزّ زة :مقاعد السائق والراكب األمامي
ّ
ّ
مساحات ™ VisioBladeمدفأة
عجلة قيادة مدفأةّ ،
الضوئي الديناميكي المتكيّ ف ،إضاءة متكيّ فة
مجموعة تجهيزات اإلضاءة :3مصابيح أمامية متكيّ فة بتقنية  Pixel LEDمع الشعاع
ّ
بحسب السرعة ،إضاءة لينكون الديناميكيّ ة المتميّ زة ،ونجمة لينكون المضاءة في الشبكة األمامية
نظام لينكون  :Co-Pilot360™ Plusمساعد الركن النشط المعزّ ز ،مثبّ ت السرعة التفاعلي مع نظام المساعدة في زحمة السير،
مساعد التوجيه عند المناورات الطارئة ،دعم الفرملة عند الرجوع إلى الخلف وStop & Go
مجموعة التجهيزات الفاخرة :3مقاعد بميزة "الوضع المثالي" ( 30ضعية) مع ميزة التدليك المستمرّ ®Active Motion؛ نظام الصوت
الثالثي األبعاد  Revel® Ultima 3Dمع  28مكبّ راً للصوت؛ وحاجبات واقية للشمس لألبواب الخلفية
3
اآللي
الطي واالنزالق
مقعد طويل للصف الثاني مجزّ أ بنسبة  35/30/35مع ميزة
ّ
ّ
بطانات لألرضية في الصفين األول والثاني
3
طولي
لمسات داخلية من األلومنيوم المحفوف بأسلوب
ّ
واق من الشمس
فتحة السقف البانوراميّ ة اآللية  Vista Roofمع حاجب آلي
ٍ

التجهيزات اإللكترونية
4
كاميرات لوحة القيادة
نظام التشغيل عن بُ عد
نظام أمان المركبة
من الخارج
عتبات جانبية

واقيات من الوحل

4

خيمة ®Sportz
مجموعة إلقفال العجالت
أكسسوارات سحب المقطورة
4

من الداخل
طبقات واقية لحيّ ز الحمولة
السجاد لألرضية
فرش من
ّ
4
مخصص من ®USV100
حاجب للشمس
ّ
عدة الطوارئ للمساعدة على
عدة اإلسعافات األولية مع ّ
ّ
4
الطريق
بطانات لألرضية
4
خزنة داخل المركبة
داخلي لحيّ ز الحمولة
غطاء
ّ
4
براد صغير محمول
حقائب تبريد ليّ نة في حيّ ز الحمولة
وحدات ليّ نة لتنظيم الحمولة (باألحجام الكبيرة والقياسية)

إذا كنت ترغب في الشراء ،تواصل مع أقرب وكيل فورد إليك

وفقا للمتطلبات الهندسية لشركة  .Ford Motor Companyاتصل بوكيل لينكون للحصول على تفاصيل حول جميع ملحقات لينكون األصلية والضمانات المحدودةّ .إن  Androidو ،Android Autoو ،Googleو ،Google Playو Wazeوالعالمات األخرى هي
ملحقات لينكون المرخصة ( )LLAمضمونة بضمان الشركة المصنعة للملحقات .تم تصميم  LLAوتطويره بواسطة الشركة المصنعة للملحقات ولم يتم تصميمه أو اختباره ً
عالمات تجاريّ ة مسجّ لة لشركة ّ .Google Inc.إن  ،Appleو ،Apple CarPlayو iPhoneهي عالمات تجاريّ ة لشركة  ،Apple Inc.مسجّ لة في الواليات المتحدة وبلدان أخرىّ .إن  App Storeهو عالمة الخدمة التابعة لشركة ّ .Apple Inc.إن  Bullfrogعالمة تجارية مسجّ لة لشركة  ،Stillwater Designs. Ultimaوشعار  Revelعالمات تجاريّ ة لشركة  ،HARMAN International Industriesمسجّ لة في الواليات المتحدة وبلدان أخرى.
ّإن  SiriusXMوكل العالمات والشعارات المرتبطة بهما هي عالمات تجارية لشركة ّ .Sirius XM Radio Incإن عالمة كلمة  Bluetoothعالمة تجارية لشركة .Bluetooth SIG, Inc

اللمسات النهائيّ ة الخارجيّ ة

 – 1أسود مطلق

 – 2فضي راديانس

 – 3طالء شفاف

مغناطيسي
 – 4رمادي
ّ

 – 5أزرق محيطي درايف

ي
 – 6سيراميك لؤلؤ ّ

 – 7موكا مثلّ ج

مخملي
ي
ّ
 – 8نبيذ ّ

 – 9أحمر كاربت

 – 10أزرق فاليت

المغناطيسي قياس  20بوصة
الرمادي
مطلية باللون
لماعة
ّ
ّ
ّ
عجالت مشغولة ّ
أفياتور

األلوان الداخليّ ة

الرملي
أبنوسي أو بلون الحجر
ّ
ّ
طولي
األلومنيوم المحفوف بأسلوب
ّ
أفياتور 9–1

أبنوسي
ّ
خشب الورد «سانتوس»
ريزرف 10–1

Monochromatic Reserve I and II Equipment Collections offered exclusively in Infinite Black, Asher Gray and Pristine White

الرملي
الحجر
ّ
خشب الدردار بالنقشة الدائريّ ة بلون
اإلسبريسو
ريزرف 10–1

متوسط
ي األردواز
ّ
رماد ّ
طولي
األلومنيوم المحفوف بأسلوب
ّ
ريزرف 10 ,6–1

بني روست
قياسي :خشب الورد «سانتوس»
ّ
متوفر :األلومنيوم المحفوف
ّ
بأسلوب
طولي ريزرف 10–1
ّ

عجالت من األلومنيوم األسود قياس  22بوصة
ضمن :مجموعة معدات ريزرف  Iو IIاألحادية اللون

األلوان الخارجية والداخلية المبيّ نة هي نماذج فقط .قد تختلف النواحي الداخليّ ة الفعليّ ة1 .ميزة بتكلفة إضافية2 .مقاعد لينكون الناعمة الملمس قياسيّ ة في أفياتور.

مطلية باللون
عجالت من األلومنيوم الشديد اللمعان قياس  22بوصة مع جيوب
ّ
المغناطيسي
الرمادي
ّ
ّ
أفياتور ريزرف

لينكون أفياتور بريزيدنشال

تُ عتبر لينكون بريزيدنشال دعوة لك إلى خوض غمار تجربة
سيارات فريدة وغير مسبوقة ،تجربة تتمحور حولك .تتميّ ز
مجموعتنا لسنة  2021بأنماط تصاميم مختارة بعناية مستوحاة
من حب السفر ،والفنون ،والثقافة ،والهندسة المعماريّ ة،
كل نمط ومواده الفاخرة
والكثير غير ذلك .ندعوك إلى اكتشاف ّ
على راحتك من خالل االستشارات الفرديّ ة في استوديو لينكون
ي مكان
بريزيدنشال في الوكالة التي تتعامل معها ،أو في أ ّ
آخر تختاره .سيسرّ نا أن نحضر لك سيارة إلى الموقع الذي تختاره
لتجرّ ب قيادتها .عندما تصبح سيارة لينكون الخاصة بك جاهزة،
سنوصلها إليك مباشرة .هذه هي الملكية وفق شروطك .إنها
تجسيد للفخامة من الداخل والخارج.

األلوان الداخليّ ة

اللمسات النهائيّ ة الخارجيّ ة

 – 1طالء شفاف

 – 2أزرق فاليت

 – 3فضي راديانس

مخملي
ي
ّ
 – 4نبيذ ّ

 – 5أسود مطلق

 – 6كروم كافيار رمادي داكن

نمط «الوجهة»  Destinationأنماط

نمط «شاليه»  Chaletأنماط

نمط فاليت

في من الجيل الثالث في إيغل أوتاوا
يتطلّ ب األمر جلداً استثنائياً ليكون جديراً بهذا الطراز ،حيث يتم اختيار أقل من  1في المئة من الجلود المنتجة عالمياً لسيارة لينكون بريزيدنشال .ويتم اختيارها بواسطة ِحرَ ّ
تأسست سنة  – 1865ثم يتم تحويلها إلى جلد فينيسيا الحصري لدينا عبر عملية تنتج أنعم ملمس ومتانة فائقة .وتوضع اللمسات النهائيّ ة المثالية على هذا الجلد المذهل
 - Eagle Ottawaوهي مدبغة جلود ّ
المعرّ ق طبيعياً من خالل أنماط الثقوب المخصصة والدرزات الدقيقة.
الداخلي لسيارات لينكون بريزيدنشال .ومن بين الخيارات
مصممة من أجل تعزيز المعالم الخارجيّ ة ولكي تتكامل مع الجمال
ومتعددة اللمسات النهائيّ ة،
تضم مجموعة طالء فاخرة
مخصصة
تم اختيار لوحة ألوان
ّ
ّ
ّ
ّ
ّ
ّ
عدة ألوان من طالء "كروما فلير" ® ،ChromaFlairالتي تعرض مجموعة واسعة من الدرجات اللونيّ ة تبعاً لمنظور الرؤية وزاوية الضوء .ونتيجة ذلك يبدو الطالء وكأنّ ه يتراقص.
ثمة ّ
ّ

إن خشب الـ"زيريكوت" ،وهو خشب معرّ ق جداً من أمريكا الجنوبيّ ة ،لطالما شكّل مصدر إلهام للحرفيّ ين في صناعة األثاث واآلالت
إن البنية الغنيّ ة للخشب الرائع تترك انطباعاً يدوم
ً
طويال .حيث ّ
من جهة أخرىّ ،
المعدني بين طبقات الخشب .هذه اللمسات الخاصة تجذبك إلى مجموعة لينكون بريزيدنشال.
ويتحقق التأثير المتأللئ المرهف لخشب "أرجنتو" من خالل وضع الغبار
ّ
الموسيقيّ ة واليخوت.
ّ

ا أل بعا د
قا عد ة ا لعجال ت –  3,025ملم

الطول –  5,080ملم

االرتفاع –  1,743ملم

الميّ زات القياسية

أفياتور بريزيدنشال

نظام لينكون CO-PILOT Plus360TM

أنماط التصميم
نمط «فاليت» Flight
األداء والتحكّم

مساعد الركن النشط المعزّ ز

مثبّ ت السرعة التفاعلي مع نظام المساعدة في زحمة السير

العرض –  2,284ملم

حيّ ز الرأس
الصف األول (األقصى) –  1,054ملم
الصف الثاني –  1,008ملم
الصف الثالث –  937ملم

التوقف واالنطالق التلقائي
ّ
ميزة

حيّ ز الساقين
الصف األول –  1,092ملم
الصف الثاني –  1,019ملم
الصف الثالث –  742ملم
حيّ ز الردفين
الصف األول –  1,486ملم
الصف الثاني –  1,481ملم
الصف الثالث –  1,039ملم
حيّ ز الكتفين
الصف األول –  1,562ملم
الصف الثاني –  1,557ملم
الصف الثالث –  1,372ملم

سعة الحمولة
الصف األول –  2.2قدم مكعب
الصف الثاني –  1.2قدم مكعب
الصف الثالث –  0.5قدم مكعب

1
قدرة السحب القصوى (كجم)
محرّ ك  V6سعة  3.0لتر –  3039كجم

سعة خزّ ان الوقود
محرك  V6سعة  3.0لتر –  76لتر

أفياتور بريزيدنشال
محرّ ك  V6سعة  3.0لتر ثنائي الشحن التوربيني مع تكنولوجيا التوقف والتشغيل التلقائي 400 ،حصان عند  5,500د.د415 ،2.
تفاعلي
الذكي بكافة العجالت  AWDمع نظام تعليق
رطل-قدم من عزم الدوران عند  2,750د.د 2.نظام الدفع
ّ
ّ

مساعد التوجيه عند المناورات الطارئة
دعم الفرملة عند الرجوع إلى الخلف

نمط «الوجهة» Destination

نمط «شاليه» Chalet

نظام البقاء في وسط المسار
رصد المشاة

المساعدة للسائق
ِ
التكنولوجيا

كاميرا بزاوية  360درجة

نظام استشعار أمامي

المصابيح األماميّ ة  -ميزة التشغيل التلقائي للمصابيح (تشغيل /إطفاء المصابيح تلقائياً )

مساعد اإلقالع على التالل

متحسسة للمطر
مساحات زجاج
ّ
ّ

الخاصة بالسائق
أنظمة التحكّم
ّ

عجلة قيادة مكسوة بالجلد مع مفاتيح تحكم بنظام الصوت والوسائط ومثبّ ت السرعة

نظام التشغيل عن بُ عد

االتصال والترفيه

ّ
المنشط صوتياً لالتصاالت والترفيه مع شاشة لمس  LCDسعويّ ة ،االتصال
المحسن
نظام SYNC® 3
ّ
بخدمة الطوارئ ،نظام ® ،SYNC® 3 AppLinkمتوافق مع ® Apple CarPlayو™،Android Auto
الذكي
ومنفذين  USBبميزة الشحن
ّ
شاشة لمس مع نظام المالحة ومع القدرة على تحريك إصبعين للتكبير والتصغير
نظام Lincoln Embrace

محيط مقابض األبواب الخارجية مضاء بتقنيّ ة LED

نظام استشعار االقتراب الخاص بلينكون

تفاعلي
الذكي بكافة العجالت  AWDمع نظام تعليق
نظام الدفع
ّ
ّ
الحماسي ،Excite
أنماط القيادة من لينكون :النمط العادي  ،Normalالنمط االقتصادي  ،Conserveالنمط
ّ
نمط الطرقات الزلقة  ،Slipperyنمط الظروف العميقة Deep Conditions
الذكي بكافة العجالت AWD
نظام الدفع
ّ
الهوائي Air
تفاعلي مع المعاينة المسبقة للطرقات ،نظام التعليق
مجموعة تجهيزات التحكّم الديناميكي :نظام تعليق
ّ
ّ
 ،Glide Suspensionمع ميزة انخفاض المركبة الديناميكي لتسهيل الدخول Dynamic Lower Entry
الحماسي  ،Exciteنمط
أنماط القيادة من لينكون :النمط العادي  ،Normalالنمط االقتصادي  ،Conserveالنمط
ّ
الطرقات الزلقة  ،Slipperyنمط الظروف العميقة  ،Deep Conditionsالنمط الكهربائي الكامل Pure EV
الترحيب والدفء
الديناميكي المتكيّ ف ،إضاءة متكيّ فة بحسب
الضوئي
مصابيح أمامية متكيّ فة بتقنية  Pixel LEDمع الشعار
ّ
ّ
السرعة ،وإضاءة لينكون الديناميكيّ ة المتميّ زة
الملفات الشخصية (إعدادات الذاكرة لوضعيات مقعد السائق ،والمرايا الجانبيّ ة ،ونظام الصوت ،ونظام
ّ
المساعدة للسائق ،وشاشات العرض)
ِ
التكييف ،والميّ زات
التصميم والراحة
ومهواة في الصف األول بميزة "الوضع المثالي" مع ميزة التدليك المستمرّ  Active Motionوقابليّ ة
مقاعد مدفأة
ّ
التعديل آلياً في  30وضعية بما في ذلك المساند الداعمة للفخذين ،ومسند ألسفل الظهر قابل التعديل في
وضعيتين ،ومتاكئ للرأس
ومهواة في الصف الثاني"
"مقاعد جانبيّ ة مدفأة
ّ
الطي واالنزالق اآللي
مقاعد ثنائية من طراز كابتن في الصف الثاني مع مقاعد مجزّ أة بنسبة  35/30/35مع ميزة
ّ
أبواب مع ميزة اإلغالق الناعم
الرقمي ™ ،HD Radioوأزرار
نظام الصوت الثالثي األبعاد  Revel Ultima 3Dمع  28مكبّ راً للصوت ،تكنولوجيا الراديو
ّ
للتحكّم في الصف الثاني
التسهيالت التكنولوجية
السلكي
األمامي ،وأبواب مع ميزة اإلغالق الناعم ،ومنصة شحن
مجموعة تجهيزات المالءمة :شاشة الزجاج
ّ
ّ

إضاءة لينكون المتميّ زة

الخارجي المضيء بشعار لينكون
بساط الترحيب
ّ

السالمة واألمان

مجموعات التجهيزات

نظام السالمة الشخصية ™ Personal Safety Systemمع وسائد هوائية أمامية تعمل على مرحلتين

1

وسائد هوائية جانبية للمقاعد األمامية

1

نظام السالمة ® Safety Canopyمع الستائر الهوائية الجانبية 1وجهاز استشعار حاالت التدهور
تكنولوجيا المفتاح المبرمج ®MyKey

نظام اإلنذار المحيطي

لوحة مفاتيح التحكم غير المرئية لنظام ™SecuriCode

ضد السرقة
نظام ® SecuriLockالكامن ّ

نظام ™ SOS Post-Crash Alert Systemلإلنذار التلقائي بعد الحوادث

نظام مراقبة ضغط اإلطارات (باستثناء اإلطار االحتياطي)

السلكي
األمامي ،ومنصة شحن
مجموعة تجهيزات المالءمة :شاشة الزجاج
ّ
ّ
مدفأة/مهواة تلقائياً ،مقاعد
مجموعة تجهيزات العناصر الطبيعية المعزّ زة :مقاعد السائق والراكب األمامي
ّ
مساحات ™ VisioBladeمدفأة
الصف الثاني
مدفأة/مهواة ،عجلة قيادة مدفأةّ ،
ّ

الضوئي الديناميكي المتكيّ ف
مجموعة تجهيزات اإلضاءة :مصابيح أمامية متكيّ فة بتقنية  ،Pixel LEDالشعاع
ّ
– إضاءة لينكون الديناميكيّ ة المتميّ زة  -مصابيح تعمل في ضوء النهار بتقنية ( LEDتضيء وتنطفئ بشكل
متتابع) ،ونجمة لينكون المضاءة في الشبكة األمامية ،وإضاءة متكيّ فة بحسب السرعة

مجموعة تجهيزات سحب المقطورة من الفئة  :IVإضاءة متكيّ فة بحسب السرعة مجموعة تجهيزات سحب
موصالت بـ 4و 7دبابيس ،والكشف عن الزوايا غير المرئية مع نظام اإلنذار عند الرجوع
المقطورة من الفئة :IV
ّ
 CTAمع التغطية الشاملة للمقطورة ،وحدة التوصيل الذكية لسحب المقطورة ،ونظام التحكّم بالمقطورة
مجموعة التجهيزات الفاخرة :مقاعد بميزة "الوضعية المثلى" ( Perfect Positionقابلة للتعديل في  30وضعية)
®
مع ميزة التدليك المستمرّ  ،Active Motionومساند ممتدّ ة آليّ ة داعمة للفخذين ومساند رأس آليّ ة ،حاجبان
(يضم
الصوتي الثالثي األبعاد مع  28مكبّ راً للصوت
للشمس لألبواب الخلفية ،ونظام ®Revel® Ultima
ّ
ّ
تكنولوجيا الصوت المحيطي الثالثي األبعاد )QuantumLogic™ 3D Surround

تفاعلي مع المعاينة المسبقة للطرقات ،ووحدة تخفيف الضجيج،
مجموعة تجهيزات التحكّم الديناميكي :نظام تعليق
ّ
ومجموعة تجهيزات عزل الصوت ،ونظام التعليق الهوائي مع ميزة انخفاض المركبة الديناميكي لتسهيل الدخول
1احرص دائم ًا على ربط حزام األمان وتأمين األطفال في المقعد الخلفي2 .تستند تصنيفات القوة الحصانية وعزم الدوران على الوقود العالي الجودة وفق معايير ® J1349الخاصة بجمعية مهندسي السيارات  .SAEقد تختلف نتائجك .يُ رجى مراجعة الوكيل المحلي لمزيد من المعلومات.

ّ
كل شيء مع تكنولوجيا SYNC® 3
المنشطة صوتياً  1التي تقوم
يبدأ ّ
بوصل أجهزتك بسيارة لينكون .وتمنحك القدرة على التحكّم باالتصاالت
والموسيقى والكثير غير ذلك بكبسة زرّ على عجلة القيادة ومن خالل األوامر
الصوتية البسيطة .يمنحك ® SYNC® 31 AppLinkقدرة التحكّم الصوتي
الجوالة المتوافقة ضمن هاتفك المتّ صل .يتميّ ز النظام
بتطبيقات األجهزة
ّ
أيضاً بالتوافق مع  Apple CarPlay®2لهاتف ® ،iPhoneأو Android
 Auto™2للهاتف الذكي العامل بنظام تشغيل ™.Android

ابق على اتّ صال
َ

توفر العجالت
ّ

لينكون بريزيدنشال أفياتور

عجالت من األلومنيوم اللمعان قياس  22بوصة
األبنوسي
مع جيوب مطليّ ة باللون األسود
ّ

ّ
المنشطة صوتي ًا عند اإلمكان؛ ال تستخدم األجهزة المحمولة أثناء القيادة .قد ال تعمل بعض الميزات إذا كان أحد تروس القيادة في وضعية التعشيق .ليست كل الميّ زات متوافقة مع كافة الهواتف .قد تختلف األوامر تبع ًا للهاتف وبرنامج 2 .AppLinkيتطلّ ب هاتف ًا مع خدمة بيانات نشطة وبرنامج ًا متوافقاً .ال يتحكّم نظام
1ال تقد وأنت شارد الذهن .استخدم األنظمة
 SYNC® 3بمنتجات األطراف الثالثة أثناء استخدامه .األطراف الثالثة هي المسؤولة الوحيدة عن الفعاليّ ة الوظيفيّ ة لمنتجاتها.

