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ُتعيد تحديد
تجربة الفخامة

متوّفرة. 1ميزة 

تستشعر سيارة MKC  2019 باقترابك وتضيء اإلنارة بأناقة فائقة وترّحب بك من خالل الوجه الجديد للينكون. إذ تضيء اإلضاءة الديناميكية المتمّيزة تحت المصابيح األمامية العاملة 
بتقنية LED، باإلضافة إلى بساط الترحيب المضيء على األرض ومقابض األبواب ذات إضاءة خافتة وفق ترتيب متناسق لكي تستقبلك بالترحاب. وحالما تجلس في مقعدك، تفتح 

المرايا الجانبّية مع ميزة الطّي التلقائّي1 تبعًا إلعداداتك المخّصصة. وتؤّمن لك هذه التجربة الشاملة الراحة والطمأنينة. ُتدرك سيارة MKC حين تصل.

سيارة متعّددة االستعماالت SUV ذات تصميم جديد بارز، تكنولوجيا متمحورة حول السائق على غرار نظام الفرملة 

الطارئة التلقائي ونظام تجّنب االصطدام بالمشاة.



ضمن هذه المقصورة المصنوعة بمهارة حرفّية متمّيزة، ستجد أّن كّل شيء في مكانه المناسب. حيث أّن أزرار التحّكم 
االنسيابّية في متناولك وتّم تصميم التكنولوجيا المتطّورة لتستجيب للحركات المألوفة. كما تستطيع استخدام إصبعين 

لتكبير خريطة نظام المالحة أثناء البحث عن متجر الديكور المنزلي الجديد. وفي طريق عودتك إلى المنزل، يمكنك أن 
تسحب المقبض بسهولة لطّي أّي جزء من المقاعد الخلفية القابلة للطّي والمجّزأة بنسبة 40/60، ما يمنحك أرضية 

تحميل مسّطحة وفسحة هائلة تّتسع لألغراض التي اشتريتها.

تستمّر اللمسات الشخصية حين تجلس وراء عجلة القيادة المدفأة1 المكسّوة بجلد "فولسدورف" Wollsdorf 1 المدروزة 
يدويًا خصيصًا لك من قبل أحد حرفيي لينكون. تسترجع ميزة الذاكرة المالئمة إعداداتك المخّصصة لمقعد السائق 
وعمود عجلة قيادة قابل لإلمالة والسحب آليًا1 باتجاه السائق وغيرها، كل مرة تعود فيها إلى السيارة. أّما اإلضاءة 

المحيطية1 فهي تضيء األبواب وحامالت األكواب وحّيز األقدام. وبفضل ميزة التشغيل بكبسة زّر، تدّب الحياة في 
المحّرك. كما يعرض ناقل الحركة العامل بكبسة زّر Push Button Shift الحصري في الفئة كل ترس كزّر على حدة - ما 

يسّهل عليك اختيار وضع القيادة Drive وبدء رحلتك التالية.

رشاقة واّتزان

متوّفرة. 1ميزة 



 

وصوب حدب  كّل  من  بك  يحيط  الهدوء 
ُصّممت سيارة MKC لتساعدك على استجماع أفكارك 

واستعادة تركيزك. كما أّن الزجاج الصفائحّي اآلمن العازل 
للصوت في الزجاج األمامّي واألبواب األمامّية يساعد على 

تخفيف الضجيج الناجم عن الهواء. ويقوم فلتر الهواء المنّقي 
بالتقاط غبار الطلع والمواد المزعجة األخرى لمساعدتك على 

التنّفس بسهولة، كما أّن نظام التحّكم النشط بالضجيج يساعد 
على تحسين صوت المحّرك ويعّزز جّو المقصورة.

مهما كانت الظروف في الخارج، تستطيع MKC مساعدتك 
على االسترخاء في الداخل من خالل المقاعد األمامية المدفأة 

والمبّردة، والمقاعد الخلفية الجانبية المدفأة.1 تتمّيز السيارة 
بالجلد المصنوع خصيصًا للينكون، وهذا الجلد الفاخر معاَلج 

طبيعيًا ومصنوع من أجود أنواع الجلود في شمال أوروبا. فهو 
خاٍل من الكروميوم، ويقّدم مستوى من الراحة يقتصر عادًة 

على األثاث الفاخر. وينعكس ذوقك المرهف من خالل الدرزات 
الفرنسية ولمسات الخشب الطبيعي في المقصورة.

دّلل نفسك بالمناظر الخالبة بفضل فتحة السقف البانورامية 
اآللية ®Vista Roof 1. فهي تتمّيز بميزة الفتح واإلغالق بلمسة 
واحدة، باإلضافة إلى وضعية التهوية وحاجب آلي للوقاية من 

الشمس. عندما تكون وحدة الفتح في جيبك أو حقيبتك، ما 
عليك سوى تمرير قدمك تحت المصّد الخلفي بحركة ركل ليتّم 
فتح أو إغالق باب الصندوق الخلفي العامل اليدويًا1. تضفي 

MKC لمسة إضافية من األناقة إلى حياتك اليومية.

متوّفرة. 1ميزة 



تتواصل معك

         بأسلوب طبيعّي
1ال تقد وأنت شارد الذهن. استخدم األنظمة المنّشطة صوتيًا عند اإلمكان؛ ال تستخدم األجهزة المحمولة أثناء القيادة. قد ال تعمل بعض الميزات إذا كان أحد تروس القيادة في وضعية التعشيق. ليست كل المّيزات متوافقة مع 

كافة الهواتف. 2يتطّلب هاتفًا مع خدمة بيانات نشطة وبرمجيات متوافقة وهو غير متوفر في جميع األسواق. ال يتحّكم نظام SYNC® 3 بمنتجات األطراف الثالثة أثناء استخدامه. األطراف الثالثة هي المسؤولة الوحيدة عن الفعالّية 
الوظيفّية لمنتجاتها. 3قد تنطبق بعض القيود، أو شروط األطراف الثالثة، أو تكلفة إرسال الرسائل والبيانات. قد تختلف األوامر تبعًا للهاتف وبرنامج AppLink.  4ميزة متوّفرة. 5رهن بالتوّفر في البلد.

بساطة األوامر الصوتية
يسّهل عليك نظام SYNC® 3 االستماع إلى موسيقاك المفّضلة، وإجراء 
وتلّقي المكالمات الهاتفية، وحتى التحّكم بالتطبيقات الجوالة المتوافقة، 
أثناء القيادة1. يتّم ذلك من خالل األوامر الصوتية البسيطة أو أزرار التحّكم 

 Apple™ على عجلة القيادة. كما يشتمل النظام أيضًا على التوافق مع
.2,5 Android Auto™2,5 و CarPlay

 Waze™ "أيضًا مع تطبيق3 "وايز SYNC® 3 AppLink ويعمل نظام 
القائمة  السير  وحركة  المالحة  مّيزات  يوّفر  الذي   iPhone® هاتف  على 

المجتمع. على 

صوت عالي الجودة
إّن نظام الصوت THX® II Certified المحّسن4 يجعل كّل 

شخص في سيارة MKC يشعر وكأنه في الصّف األول خالل 
حفل موسيقّي. إذ تقوم تكنولوجيا معالجة الصوت المسّجلة 

ببراءة اختراع بتوزيع الذبذبات المنخفضة للموسيقى بالتساوي 
في المقصورة، وبالتعاون مع 14 مكّبرًا للصوت، تقّدم لك 

صوت االستديو العالي الجودة في كّل رحلة.

US model shown.



سريعة االستجابة

2تذّكر دائمًا أّنه مهما كانت التكنولوجيا متطّورة فهي ال تستطيع التغلب على قوانين الفيزياء. وبالتالي، من الممكن فقدان السيطرة على المركبة نتيجة قيادة غير مالئمة للظروف الراهنة. 1ميزة متوّفرة. 

ستجد المتعة في شوارع المدينة والممرات الجبلية، وفي كافة 
MKC الرشيقة. باستخدام الهندسة  الطرقات األخرى عندما تقود سيارة 

والبرامج المتطّورة، يقوم نظام توجيه عزم الدوران القياسّي بتعديل 
السرعة بين العجالت األمامية لتعزيز الرشاقة والثبات عند االنعطاف.2 
يتّم ذلك بسالسة في الكواليس، من دون الحاجة إلى تدّخل السائق، 

القيادة. التركيز على  لكي تستطيع 

تخّيل نفسك منطلقًا بسالسة وانسيابّية، وأنت في سالم تاّم وتناغم 
 Lincoln مع محيطك. يتأّمن ذلك من خالل نظام لينكون للتحكم بالقيادة

Drive Control مع نظام التعليق التفاعلّي1 عبر مساعدتك على عزل 
سيارة MKC عن تضاريس الطريق. من أجل تخصيص قيادتك، ما عليك 

سوى استكشاف أحد أنماط القيادة الـ3 – النمط المريح Comfort، النمط 
العادي Normal، أو النمط الرياضي Sport. عند اختيار نمط محّدد، يقوم 

نظام التوجيه الكهربائي المعّزز آليًا EPAS بتأمين استجابة التوجيه وجهد 
التوجيه اللذين يمنحانك الثقة بالنفس وراء عجلة القيادة.

ولتقديم األداء الذي قد تتوّقعه من محّرك سعة 2.0 لتر، يتّم استخدام 
الشحن التوربيني وضّخ الوقود المباشر. كما يتمّيز المحّرك أيضًا بتقنية 

التوقيت المتغّير للكامات المزدوجة المستقّلة Ti-VCT للمساعدة على تعزيز 
الفعالّية. وذلك مع المحّرك سعة 2.0 لتر وتكنولوجيا التوقف والتشغيل 

.1 Auto Start-Stop التلقائي

اختر النمط الرياضّي Sport لضبط نظام التعليق وجعله مشدودًا أكثر، 
ومعايرة نظام التوجيه وجعله أكثر قساوًة وللتمّتع بصوت أقوى للمحّرك داخل 
المقصورة، فيما تشعر بتواصل أكبر مع الطريق. إيجاد طريقك يصبح متعة ما 

.MKC بعدها متعة على متن سيارة



ترشد خطواتك بذكاء

السائق الذي يبقى على اّطالع هو سائق متمّكن. 
هذا هو المعتقد الذي يشّكل مصدر إلهام 

لمجموعتنا الكبيرة من التكنولوجيا المساِعدة 
للسائق1,2. تستخدم هذه الميزات الذكية2 مجموعة 

من أجهزة االستشعار فوق الصوتية والعاملة 
بالرادار، باإلضافة إلى الكاميرات المتطّورة، 

للمساعدة في إرشادك خالل كافة أنواع 
السيناريوهات. سواء كنت تقوم بإرجاع السيارة من 
الممّر أو تخرج من فسحة الركن في شارع مزدحم، 
أو تقود في زحمات السير التي تتطّلب الكثير من 
التوقف واالنطالق المسّببة لإلرهاق التي تترافق 

مع معظم التنّقالت، تستطيع MKC المساعدة 
في تسهيل رحالتك.

الخلفية للرؤية  كاميرا 
مساعدة بصرّية عندما تكون السيارة في وضع الرجوع إلى 

Reverse الخلف 

نظام االستشعار عند الرجوع
إرشاد صوتّي أثناء الرجوع إلى الخلف

التلقائّي اإليقاف  ميزة 
يساعد عند اإلشارة الحمراء وعند االنتظار لفترة طويلة في 

الظروف األخرى – حتى على التالل.

BLIS® مع نظام  نظام المعلومات الخاص بالزوايا غير المرئية 
اإلنذار عند الرجوع2

يساعدك عندما تسير إلى األمام أو ترجع إلى الخلف ببطء.

التكنولوجية: التجهيزات  مجموعة  ضمن 

مساعد استباق االصطدام مع رصد المشاة
MKC – يتمّيز أيضًا بنظام الفرملة الطارئة التلقائي3 جديد في 

مساعد الركن النشط مع مساعد الخروج من الموقف
للركن في فسحات الركن المتوازي والخروج منها

التفاعلي السرعة  مثّبت 
يساعد عند القيادة بسرعة ثابتة على الطرقات السريعة

نظام استشعار أمامي
إرشاد صوتي خالل المناورات عند السرعات المنخفضة

نظام البقاء في خّط السير مع نظام تنبيه السائق
يمكنه المساعدة على تنبيهك إن بدأت باالنحراف خارج مسارك4

1إّن المّيزات المساِعدة للسائق هي تقنيات إضافية تهدف إلى المساعدة وال تحّل مكان انتباه السائق وقدرة التمييز الفطرية التي يتحّلى بها وضرورة سيطرته على المركبة. 2متوّفرة في سيليكت وريزرف. 3مساعد 
استباق االصطدام مع رصد المشاة قادر على رصد المشاة، لكن ليس في كافة الظروف وهو ال يحّل مكان القيادة اآلمنة. يرجى مراجعة دليل المالكين بشأن قيود النظام. 4إّن نظام البقاء في خّط السير ال يتحّكم بالتوجيه.



الداخل الخارجمن  من 
أبنوسّي2

كسوة األلومنيوم "سوناتا 
Sonata Spin "1–8سبين   MKC

8–1 سيليكت3  
9–1 ريزرف3  

 Santos خشب الورد
Rosewood

8–1 سيليكت 
9–1 ريزرف 

كابوتشينو2
كسوة األلومنيوم "سوناتا 

Sonata Spin "1–8سبين  MKC
 Santos خشب الورد

Rosewood8–1 سيليكت 
خشب الدردار بالنقشة 

1–9الدائرّية بلون اإلسبريسو ريزرف 
اإلسبريسو

 Santos خشب الورد
Rosewood8–1 سيليكت 

خشب الدردار بالنقشة 
1–9الدائرّية بلون اإلسبريسو ريزرف 

أخضر ريالتو
خشب الدردار بالنقشة 

1–5الدائرّية باللون األبنوسي ريزرف 

خشب الدردار 
بالنقشة 

الدائرّية بلون 
اإلسبريسو

كسوة 
األلومنيوم 

"سوناتا سبين" 
3Sonata Spin 

خشب الورد 
 Santos

Rosewood

خشب الدردار 
بالنقشة الدائرّية 
بلون اإلسبريسو

 Santos خشب الورد
Rosewood

كسوة األلومنيوم 
"سوناتا سبين" 

3 Sonata Spin

 Santos خشب الورد
Rosewood

أبنوسّي

خشب الدردار بالنقشة الدائرّية باللون 
األبنوسّي

أخضر ريالتو

الداخلّية األلوان 

العجالت

1
أسود مطلق

معدني

3
فّضي آنغو

معدني

2
أبيض بالتيني

معدني ثالثي الطبقات1

8
موكا مثّلج

معدني1

6
أحمر الياقوت

معدني مع طالء 
شفاف بلون خفيف1

7
برغندي مخملّي

معدني مع طالء 
شفاف بلون خفيف1

5
أخضر بحر البلطيق

معدني

9
أزرق رابسودي1

اإلسبريسو كابوتشينو

.Sonata Spin "مجموعة كسوات األلومنيوم "سوناتا سبينMKC.3 األلوان المبّينة هي نماذج فقط. 1ميزة بتكلفة إضافية. 2مقاعد لينكون الناعمة الملمس قياسية في

4
رمادي مغناطيسّي

معدني

الخارجّية النهائّية  اللمسات 

 عجالت من األلومنيوم المطلي قياس 18 بوصة
MKC

عجالت من األلومنيوم المطلي قياس 18 بوصة
MKC سيليكت

عجالت من األلومنيوم المشغول قياس 18 بوصة مع جيوب فاخرة مطلية
MKC ريزرف



الفئات القياسية المحّركاتالمّيزات 
السالمة واألمان

 Personal Safety System™ نظام السالمة الشخصية"
للسائق والراكب األمامي مع وسائد هوائية أمامية2 

تعمل على مرحلتين ونوابض الشّد المسبقة الضبط 
وأنظمة ضبط قّوة شّد أحزمة األمان، وأجهزة استشعار 
استعمال أحزمة األمان، وجهاز استشعار وضعية مقعد 
السائق، وجهاز استشعار لحّدة االصطدام، وحدة تحّكم 

 بأنظمة السالمة ونظام استشعار الراكب األمامي
نظام التحكم اإللكتروني بالثبات ®AdvanceTrac مع 

")Roll Stability Control™(  RSC® ميزة التحّكم بالميالن
نظام المعلومات الخاص بالزوايا غير المرئية BLIS مع 

نظام اإلنذار عند الرجوع 4
وسادة هوائية لركبة السائق2

وسائد هوائية جانبية للمقاعد األمامية2
نظام مراقبة ضغط اإلطارات الفردية )باستثناء اإلطار 

االحتياطي(
نظام الوصول الذكي مع تشغيل بكبسة زّر

تكنولوجيا ®MyKey للمساعدة على تشجيع القيادة اآلمنة
نظام اإلنذار المحيطي

كاميرا للرؤية الخلفية
لوحة مفاتيح التحكم ™SecuriCode غير المرئية

نظام ®SecuriLock الكامن ضّد السرقة
Roll-fold ستائر هوائية جانبية2 بتقنية االنسدال
نظام ™SOS Post-Crash Alert System لإلنذار 

التلقائي بعد الحوادث
SOS Post-Crash Alert System™

1ميزة متوّفرة. 2احرص دائمًا على ربط حزام األمان وتأمين األطفال في المقعد الخلفي. 3تّم تحقيق تصنيفات القوة الحصانية وعزم الدوران باستعمال وقود 93 أوكتان. 4إّن نظام BLIS يحّل مكان المرايا المضّمنة للكشف عن الزوايا الخلفية غير المرئية القياسية. 5أكسسوار مرّخص 

من لينكون. 6يرجى مراجعة دليل المالكين لالّطالع على التفاصيل حول الحمولة القصوى للحاملة السقفّية. 7رهن بالتوّفر في البلد.

محّرك I-4 مشحون توربينيًا
 سعة 2.0 لتر

245 حصانًا عند 5,500 د.د.3
372 نيوتن متر من عزم الدوران عند 

3,000 د.د.3

FWD قياسّي: نظام الدفع األمامي

لينكون أكسسوارات 

األبعاد

اإللكترونية التجهيزات 
NextBase® من  Duo Cinema5

ميزة التشغيل عن بعد
نظام أمان المركبة

الشحن الالسلكّي5

من الخارج
غطاء لكامل المركبة5

حامالت ومنّصات تحميل5,6
حواجب للنوافذ الجانبية5

واقيات من الوحل
أكسسوارات سحب المقطورة

مجموعة إلقفال العجالت

من الداخل
منفضة سجائر/حاملة العملة المعدنية

طبقة واقية لحّيز الحمولة
شبكة لتغطية الحمولة

سجاد للحمولة في الصندوق
فرش من السّجاد لألرضية

بطانات لألرضية
غطاء داخلّي لحّيز الحمولة

حقيبة تبريد لّينة في حّيز الحمولة
وحدات لّينة لتنظيم الحمولة )باألحجام الكبيرة والقياسية(

حامل الكمبيوتر اللوحّي5

قاعدة العجالت 268.99 سم
الطول 455.17 سم

االرتفاع 165.61 سم
العرض 213.61 سم )مع المرايا(

193.80 سم )مع المرايا مطوية(
حّيز الرأس 100.58 سم في األمام/98.3 سم في الخلف

حّيز الساقين 108.71 سم )األقصى( في األمام/98.55 سم في الخلف
حّيز الردفين 138.18 سم في األمام/134.11 سم في الخلف

حّيز الكتفين 142.24 سم في األمام/140.46 سم في الخلف
سعة الحمولة 1.50 قدم مكّعب خلف المقاعد األمامية

0.71 قدم مكّعب خلف المقاعد الخلفية
خزان الوقود 59 لترًا

 يمكن االّطالع على الصور المرجعية لألكسسوارات
accessories.lincoln.com عبر موقع

عة لها، ولم يتّم تصميمها أو اختبارها  رة من ِقبل الشركة المصنِّ مة ومطوَّ عة لألكسسوارات. كما أّن األكسسوارات المرّخصة من لينكون LLA مصمَّ تحظى أكسسوارات لينكون األصلّية بكفالة لـ12 شهرًا/أميال غير محدودة. وُيشار إلى أّن األكسسوارات المرّخصة من لينكون )LLA( تغّطيها كفالة الشركة المصنِّ
 Appleو ،Apple إّن .Google Inc. والعالمات األخرى هي عالمات تجارّية مسّجلة لشركة Wazeو ،Google Playو ،Googleو ،Android Auto تبعًا للمتطّلبات الهندسية الخاصة بشركة فورد. يرجى االتصال بوكيل لينكون المحلي لديك للحصول على تفاصيل و/أو نسخة عن الكفاالت المحدودة. إّن

CarPlay هي عالمات تجارّية لشركة .Apple Inc، مسّجلة في الواليات المتحدة وبلدان أخرى. إّن App Store هو عالمة الخدمة التابعة لشركة .Apple Inc. إّن Bridge of Weir هي عالمة تجارية لشركة الجلود Bridge of Weir Leather Company Limited. إّن Bullfrog عالمة تجارية مسّجلة لشركة 
Stillwater Designs. إّن عالمة كلمة Bluetooth هي عالمة تجارية لشركة Bluetooth SIG, Inc. إّن THX وشعار THX وتكنولوجيا الذبذبات المنخفضة الموّزعة Distributed Bass Technology هي عالمات تجارية لشركة .THX Ltd، ومسّجلة في الواليات المتحدة ومناطق أخرى. جميع الحقوق محفوظة.

تشتمل على كافة المّيزات القياسية باإلضافة إلى:
مقعد مريح للراكب األمامي قابل للتعديل آليًا في 

6 وضعيات
مقاعد لينكون الناعمة الملمس

عمود عجلة قيادة قابل للسحب واإلمالة يدويًا
 Sonata "لمسات من األلومنيوم "سوناتا سبين

Spin على لوحة القيادة وألواح األبواب
مصابيح قابلة للتهيئة تعمل في ضوء النهار

AWD نظام الدفع الذكّي بكافة العجالت
باب الصندوق العامل اليدويًا

MKC القياسية باإلضافة إلى: تشتمل على كافة مّيزات 
إضاءة محيطية

مرايا جانبية قابلة للطّي تلقائيًا مع مصابيح تأشير 
لالنعطاف

مقعد مريح للراكب األمامي قابل للتعديل آليًا في 
12 وضعيات

كسوات من الخشب الطبيعّي على لوحة القيادة 
وألواح األبواب

غطاء داخلّي لحّيز الحمولة
عمود عجلة قيادة قابل لإلمالة والسحب آليًا مع ذاكرة

ميزة فتح أي باب مرأب عن ُبعد
 Vista Roof® فتحة السقف البانورامية اآللية

وحاجب للوقاية من الشمس )تتطّلب مجموعة 
تعزيزات سيليكت(

مأخذ طاقة للتيار الكهربائّي المتناوب بقدرة 110 
فولت/150 واط

مصابيح أمامية للضباب
نظام المالحة مع شاشة عاملة باللمس والقدرة 

على تحريك إصبعين للتكبير والتصغير
مقاعد مكسّوة بالجلد بلمسات مثّقبة شبه ميكروّية

ترقية عجلة القيادة إلى جلد "فولسدورف" 
Wollsdorf

الخيارات
مجموعة كسوات األلومنيوم "سوناتا سبين" 

Sonata Spin: تحّل مكان كسوات الخشب 
الطبيعّي على لوحة القيادة وألواح األبواب 
)مقصورة باللون األسود األبنوسّي فقط(

تشتمل على مّيزات سيليكت باإلضافة إلى:
مقاعد أمامية مدفأة ومبّردة

فتحة السقف البانورامية اآللية Vista Roof وحاجب 
للوقاية من الشمس

نظام الصوت THX® II Certified المحّسن مع 14 
مكّبرًا للصوت، بقوة 700 واط مع مضّخم للصوت 
بـ14 قناة بتكنولوجيا الذبذبات المنخفضة الموّزعة 

Distributed Bass Technology™

II مجموعة تجهيزات سحب المقطورة من الفئة
مجموعة التجهيزات التكنولوجية: مساعد الركن 
النشط مع مساعد الخروج من الموقف، مثّبت 

السرعة التفاعلي، نظام استشعار أمامي، نظام 
البقاء في خّط السير مع نظام تنبيه السائق، مساعد 
استباق االصطدام مع رصد المشاة ونظام الفرملة 
الطارئة التلقائي )يشتمل على تكنولوجيا التوقف 

والتشغيل التلقائي في الطراز المجّهز بمحّرك سعة 
)AWD 2.0 لتر ونظام الدفع بكافة العجالت

MKCسيليكت  MKCريزرف MKC والتحّكم القّوة 
ناقل الحركة األوتوماتيكي SelectShift® بـ6 سرعات مع 

وحدتين لنقل الحركة في عجلة القيادة
نظام مغاليق الشبكة النشطة

مكبح إيقاف كهربائي
نظام توجيه عزم الدوران

المستوى 5/4 لالنبعاثات )األردن فقط(
AWD نظام الدفع بكافة العجالت

للسائق المساِعدة  التكنولوجيا 
مصابيح أمامية مع ميزة تشغيل/إيقاف إضاءة المصابيح 

تلقائيًا عندما يخفت ضوء النهار
مساعد اإلقالع على التالل

نظام االستشعار عند الرجوع
نظام SYNC® 3 المحّسن المنّشط صوتيًا لالتصاالت والترفيه 

مع شاشة LCD قياس 8 بوصات عاملة باللمس، نظام 
 7 Apple CarPlay™ التوافق مع ،®SYNC® 3 AppLink

و™Android Auto 7، ومنفذان USB مع ميزة الشحن الذكّي

للسائق المساِعدة  التكنولوجيا 
ميزة اإليقاف التلقائّي

ضبط إلكتروني تلقائي لدرجة الحرارة ثنائي المناطق
Push Button Shift ناقل الحركة العامل بكبسة زّر

ميزة التشغيل عن ُبعد

للسائق المساِعدة  التكنولوجيا 
استشعار االقتراب

 LED محيط مقابض األبواب الخارجية مضاءة بتقنّية
HID واإلضاءة العالية الكثافة

بساط خارجّي مضيء بشعار لينكون
إضاءة لينكون الخارجّية المتمّيزة التي تضيء بشكل تدريجّي

من الخارج
زجاج صفائحّي آمن عازل للصوت للواجهة واألبواب األمامية

سكك جانبية من الكروم للحاملة السقفية
مخرجان للعادم مع رؤوس من الكروم

نظام تعبئة الوقود السهل ®Easy Fuel بال غطاء داخلي للفوهة
المصابيح األمامية واإلضاءة المتمّيزة والمصابيح الخلفية 

HID واإلضاءة العالية الكثافة LED بتقنّية
الشبكة األمامّية الخاصة بلينكون مع منخل من الكروم 

وإطار من الكروم
مرايا جانبية مدفأة قابلة للتعديل آليًا مع ذاكرة ومرايا 

مضمنة للكشف عن الزوايا الخلفية غير المرئية
باب صندوق آلي

جناح خلفي
زجاج معّتم من العارضة B حتى الخلف

الصوت
 AM/FM نظام صوت عالي الجودة من لينكون مع راديو

ستيريو ومشّغل لقرص CD واحد وقدرة على تشغيل 
ملفات MP3 و9 مكبرات للصوت، بما في ذلك مضّخم 

لدرجات الصوت المنخفضة

من الداخل
مقعد مريح للسائق قابل للتعديل آليًا في 12 وضعية  

ميزة الذاكرة مع 
مقاعد أمامّية مدفأة

مقعد خلفي قابل للطّي والتسطيح بالكامل مجزأ بنسبة 
40/60 مع ميزة االنحناء

مآخذ طاقة بقّوة 12 فلط )4(
نظام التحكم النشط بالضجيج

عجلة قيادة مغّلفة بالجلد )جلد "فولسدورف" 
Wollsdorf في سيليكت وريزرف(

مجموعة التجهيزات الخاصة بالمدّخنين )منفضة سجائر وواّلعة(



باإلضافة إلى سيارة لينكون MKC الجديدة، ستتمّتع 

بعالقة وطيدة مع فريق العمل لدى وكيل لينكون. سواء 

من استعراض خيارات التمويل أو من خالل تعريفك 

على التكنولوجيا في مركبتك، نحن نكّرس أنفسنا لنقّدم 

لك تجربة ملكّية تتخّطى توّقعاتك. هذا جزء ال يتجزأ من 

أسلوب لينكون.

أسلوب لينكون


