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ابدأ رحلتك بأجواء التفاؤل واإليجابية

التكيف السريعة االستجابة لتمنحك قيادة بمنتهى التشويق .عندما تقترب
تجمع لينكون كورسير  ،2021الالفتة من كل زواياها ،ما بين الرشاقة المفعمة بالحيوية وقدرة
ّ
المتميزة الخاصة بلينكون مباشرة تحت المصابيح األمامية ،كما تحظى بدعوة للدخول من خالل بساط الترحيب
منها ،تستقبلك كل مرة بالترحاب .سرعان ما تبرز اإلضاءة
ّ
تتميز بإضاءة خافتة .وتنتظرك وسائل الراحة الفاخرة والهدوء التام ضمن المقصورة الفسيحة التي تتّ سع لـ 5ركاب .كما أنك ستتمتّ ع
المضيء ومقابض األبواب التي
ّ
يشع على الكونسول المركزي ،ومع إنذارات صوتية جميلة ابتكرتها أوركسترا ديترويت السيمفونية المعروفة
بعناصر فريدة على غرار شعار نجمة لينكون المضاءة 1الذي
ّ
ً
ً
مشوق من أجل مستقبلك على متن كورسير.
خطط لمسار
عالميا
ّ
خصيصا لشركة لينكونّ .
متوفرة.
ّ
1ميزة

تفاعل مع نظام الصوت الحصري

وسع آفاقك
ّ

تقدم لك تجربة
لينكون هي شركة السيارات الوحيدة التي ّ
نظام ®Revel
الصوتي .1يمكنك اختيار مستوى التفاعل من
ّ
المخصصة مثل "ستيريو" ،Stereo
خالل أنماط االستماع
ّ
"حضور"  ،Audienceو"على المسرح" .On Stage
متعدد األبعاد بفضل
كل نمط بصوت مدهش
استمتع في ّ
ّ
المتطور لتصحيح
بدقة ،والضبط
مكب ًرا للصوت موزّ عة ّ
ّ
ّ 14
الصوت في المقصورة ،وتكنولوجيا الصوت المحيطي
وموجهات
،QuantumLogic® Surround Sound
ّ
الموجات في نظام  .Revelلن تكتفي بسماع مستوى
ً
أيضا.
الموسيقية ،بل ستشعر به
الدقة والرهافة
ّ
ّ

مناظر المدينة الجميلة ليست سوى البداية ،فالمقصورة
مصممة لتعزيز اإلطالالت كافة .تبرز
الداخلية لسيارة كورسير
ّ
المميزة
الخطوط األفقية الدراماتيكية من خالل التفاصيل
ّ
على غرار تقليمات األلومنيوم أو خشب بالدا 
و .1أما في
الجهة اليمنى لعجلة القيادة "فيجن"  ،Visionفتضيء أزرار
للموسيقى والهاتف وغيرها وفق ما تدعو الحاجة للمساعدة
كل مرة تعود فيها ،ستتذكّر كورسير
على إرشادك .وفي ّ
الشخصي ،التي تقوم بإدخالها بواسطة وحدة
ملفك
إعدادات ّ
ّ
الفتح الخاصة بنظام الوصول الذكي.

متوفرة.
ّ
1ميزة

ارتق بمستوى رحالتك
ِ

تقدم لك كورسير
سواء كنت تستمتع بتمضية الوقت بمفردك أو تشارك الرحلة مع األصدقاءّ ،
كل تجربة .تسمح لك فتحة السقف البانورامية
الفعالية الوظيفية والمرونة اللتين تحتاج إليهما لتعزيز ّ
اآللي بتعزيز الشعور بالرحابة داخل المقصورة بكبسة
"فيستا روف" Vista Roof 1مع حاجب الشمس
ّ
ّزر .وعندما تدعو الحاجة ،يمكنك جعل المقاعد الخلفية تنزلق  6بوصات إلى األمام لالستفادة من
فسحة حمولة تصل إلى  34قدم
مكعب .تتّ سع الفسحة لوضع  4حقائب أمتعة كبيرة ،2باإلضافة إلى
ّ
1
توفير مقاعد لـ 4من أصدقائك .وإن ضغطت على أزرار تحرير المقاعد بتقنية "إيزي فولد" ®EasyFold
مكعب من فسحة الحمولة.
طي ظهر المقاعد الخلفية وستحصل على  57.6قدم
فستتمكّن من
ّ
ّ
ي جهد ،من خالل إمكانية فتح
وتقدم لك كورسير القدرة على الوصول إلى فسحة الحمولة من دون أ ّ
ّ
ً
المصد الخلفي.
بمجرد تمرير قدمك تحت
اليدويا1
باب الصندوق الخلفي العامل
ّ
ّ

متوفرة.
ّ
1ميزة
2ترتبط الحمولة وقدرة التحميل بالوزن وتوزيعه.

استمتع بمزيد من القوة
ً
توربينيا .لالستمتاع
المحركات المشحونة
تسهل عليك كورسير ذلك من خالل مجموعة من
ّ
ّ
ً
بقوة 280
إال اختيار
القياسي
المحرك
حصانا .1يترافق
بقيادة مفعمة بالتشويق ما عليك ّ
المحرك ّ
ّ
ّ
ّ
ً
ً
وبقوة 250
توربينيا سعة  2.0لتر
المشحون
المحرك
حصانا 1مع ناقل الحركة بـ 8سرعاتّ .أي ًا كان
ّ
ّ
ً
ً
ي جهد ،باإلضافة إلى أداء ثابت على الطريق،
تسارعا
تقدم كورسير
سلسا ومن دون أ ّ
الذي تختارهّ ،
للتمتّ ع بتجربة قيادة مفعمة بالنشاط والسالسة.

"النمط العادي Normal
سلس ومتوازن"

النمط االقتصادي Conserve
فعالة
قيادة ّ

الحماسي Excite
النمط
ّ
سريع االستجابة وآسر

نمط الظروف العميقة Deep
Conditions
المساعدة في الثلوج أو الوحول العميقة

انطلق بسالسة
خلفي بجلبات ووصالت متكاملة من شأنه المساعدة على تأمين قيادة
تمتاز كورسير بنظام تعليق
ّ
مصمم المتصاص الصدمات وحركة هيكل المركبة بطريقة تجعل القيادة فوق
أكثر سالسة ،وهو
ّ
معظم العوائق وظروف الطرقات مريحة قدر اإلمكان .يقوم نظام توجيه عزم الدوران بتعديل السرعة
بين العجالت األمامية لتعزيز الرشاقة والثبات عند االنعطاف.2

1تستند تصنيفات القوة الحصانية على الوقود العالي الجودة وفق معايير ® J1349الخاصة بجمعية مهندسي السيارات  .SAEقد تختلف نتائجك.
متطورة فهي ال تستطيع التغلب على قوانين الفيزياء .وبالتالي ،من الممكن فقدان السيطرة على
2تذكّر دائماً أنّ ه مهما كانت التكنولوجيا
ّ
المركبة نتيجة قيادة غير مالئمة للظروف الراهنة.

نمط الطرقات الزلقة Slippery
األسطح الزلقة ،الجليدية أو غير الثابتة

ّ
تألق مع أنماط القيادة من لينكون
التكيف والتأقلم في متناولك .ما عليك
تضع كورسير قدرة
ّ
الدوار الختيار أحد أنماط القيادة من لينكون،
سوى تحريك القرص
ّ
ويعمد النظام إلى تعديل نظام التحكّم بالدفع ،واستجابة التوجيه
والدواسات ،ونظام الدفع الذكي بكافة العجالت AWD ،حتى
المحرك ،للمساعدة على تأمين تجربة قيادة استثنائية.
صوت
ّ
من النمط العادي  Normalإلى نمط الظروف العميقة Deep
المتحركة الجميلة على لوحة
 ،Conditionsتساعدك التأثيرات
ّ
ّ
وتتولى
الرقمية على االختيار،
العدادات ومؤشرات القيادة
ّ
ّ
كورسير االهتمام بالباقي.

ً
صوتيا
أطلق األوامر...
ّ
ً
المنشطة
تسمح لك تكنولوجيا SYNC® 3
صوتيا 1بأن تصل
أجهزتك اإللكترونية بسيارة كورسير ،وتمنحك القدرة على التحكّم
باالتصاالت ،والموسيقى ،وغيرها بكبسة ّزر على عجلة القيادة
ً
أيضا الضغط أو
ومن خالل األوامر الصوتية البسيطة .كما يمكنك
تمرير إصبعك على شاشة اللمس الرائعة قياس  8بوصات .ومن
أجل رؤية واجهة هاتفك المألوفة على الشاشة الكبيرة ،يمكنك
االستفادة من التوافق معApple CarPlay® 2لهاتف ®،iPhone
أوAndroid Auto™ 3للهاتف الذكي العامل بنظام تشغيل
™.Android
توافق مع  Apple CarPlayوAndroid Auto
تيح لك نظام Apple CarPlay®2االتصال بهاتف iPhone
ميزات على غرار:
المتوافق والوصول إلى ّ
• تطبيقApple Music®
• تطبيق Siri®إلرسال الرسائل النصية وتلقيها بدون استعمال اليدين
يتيح لك نظام نظام Android Auto™3االتصال بهاتف Android
ميزات على غرار:
المتوافق والوصول إلى ّ
• تطبيقGoogle Maps™
• تطبيق Google Assistant™المساعد االفتراضي الشخصي
لتشغيل األوامر الصوتية

ّ
الميزات متوافقة مع الهواتف كافة2 .إن نظام ® Apple CarPlayووظائفه هي من
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
1ال تقد وأنت شارد الذهن .استخدم األنظمة
ّ
منتجات شركة  ،Appleوتنطبق الشروط وبيانات الخصوصية الخاصة بها .يتطلّ ب هاتف  iPhoneمتوافقاً
الميزات الموجودة في أسواق منطقة الشرق األوسط3 .إن نظام ™ Android Autoووظائفه هي من منتجات شركة  ،Googleوتنطبق الشروط
تتوفر كل
ّ
واتصاال بشبكة اإلنترنت.
ً
ّ
الميزات الموجودة في أسواق منطقة الشرق األوسط.
تتوفر كل
ّ
واتصاال بشبكة اإلنترنت.
وبيانات الخصوصية الخاصة بها .يتطلّ ب هاتف  Androidذكياً متوافقاً مع تطبيق ™ Android Autoالمتوفر على Google Play
ً
ّ

نظام لينكون ™  Co-PILOT360القياسي
ً
ً
مرورا بالمحافظة على المسار،
بدءا من المساعدة على اإلنارة في الليل،
التكهن لمعرفة ما يقف خلف سيارتك
ووصوال إلى إراحتك من مسألة
ً
ّ
كل سائقي كورسير االستفادة من مجموعة
وغيرها من المنافع ،يستطيع ّ
التكنولوجيات المساعدة 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

تامة
انطلق بثقة
ّ
مجموعتنا الشاملة من التكنولوجيات المساعدة للسائق تستخدم 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
ّ
ّ
كورسير .2021
1,2

تحل مكان انتباه السائق وقدرة التمييز
ّ
المساعدة للسائق هي تقنيات إضافية تهدف إلى المساعدة وال
ِ
الميزات
إن
ّ
ّ 1
متوفرة.
ّ
الفطرية التي يتحلّ ى بها وضرورة سيطرته على المركبة2 .ميزة

لمحر كا ت
ا
ّ

الميزات القياسية
ّ

ً
توربينيا
محرك مشحون
ّ
 I-4سعة  2.0لتر4

األداء والتحكّم
ناقل الحركة األوتوماتيكي ® SelectShiftبـ 6سرعات مع وحدتين لنقل الحركة مثبتتين في عجلة القيادة
نظام مغاليق الشبكة النشطة
مكبح إيقاف كهربائي
خلفي بجلبات ووصالت متكاملة
نظام تعليق
ّ
الحماسي
أنماط القيادة من لينكون :النمط العادي  ،Normalالنمط االقتصادي  ،Conserveالنمط
ّ
 ،Exciteنمط الطرقات الزلقة  ،Slipperyنمط الظروف العميقة Deep Conditions
نظام توجيه عزم الدوران

مع تكنولوجيا التوقف والتشغيل التلقائي
Auto Start-Stop
 250حصان 183( 1كيلوواط) عند  5,600د.د.
1
 380نيوتن متر من عزم الدوران عند  3,000د.د.
التوفير في استهالك الوقود في نظام الدفع
بكافة العجالت: 13.8كلم/لتر

ا ألبعاد
قاعدة العجالت –  2711ملم
الطول –  4615ملم
االرتفاع –  1628ملم
العرض –  2123ملم
حيز الرأس
ّ
في األمام –  1003ملم
في الخلف –  980ملم
حيز الردفين
ّ
في األمام –  1412ملم
في الخلف –  1290ملم
حيز الكتفين
ّ
في األمام –  1450ملم
في الخلف –  1430ملم
مساحة األرجل (حد أقصى)
في األمام – 1097mm
في الخلف – 980mm
سعة الحمولة
مكعب
 0.96قدم
ّ
سعة خزّ ان الوقود
 61لتر

نظام لينكون ™Co-Pilot360
أمامية مع ميزة التحكّم التلقائي باإلضاءة العالية
مصابيح
ّ
الكشف عن الزوايا غير المرئية مع نظام اإلنذار عند الرجوع
نظام البقاء في خط السير (يشتمل على مساعد البقاء في خط السير ،وإنذار البقاء في خط السير،
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
المساعدة للسائق
ِ
التكنولوجيا
نظام التحكم اإللكتروني بالثبات ® AdvanceTracمع ميزة التحكّم بالميالن ®RSC()™Roll Stability Control
التلقائي
ميزة اإليقاف
ّ
ً
تلقائيا
مصابيح أمامية مع ميزة تشغيل/إيقاف إضاءة المصابيح
مساعد اإلقالع على التالل
نظام االستشعار عند الرجوع
الخاصة بالسائق
أنظمة التحكّم
ّ
ضبط إلكتروني تلقائي لدرجة الحرارة ثنائي المناطق
ّ
مغلفة بالجلد
عجلة قيادة «فيجن» Vision
الجانبية ،ونظام الصوت ،ونظام
الملفات الشخصية (إعدادات الذاكرة لوضعيات مقعد السائق ،والمرايا
ّ
ّ
المساعدة للسائق ،وشاشات العرض)
ِ
والميزات
التكييف،
ّ
ناقل الحركة بأسلوب مفاتيح البيانو
نوافذ آلية مع ميزة الفتح/اإلغالق بكبسة واحدة وميزة فتح/إغالق النوافذ كافة
ميزة إزالة الصقيع عن باب الصندوق الخلفي
نظام التشغيل عن ُبعد
من الخارج
صفائحي آمن عازل للصوت
زجاج
ّ
أمامية من الكروم مع إطار من الكروم
شبكة
ّ
مصابيح قابلة للتهيئة تعمل في ضوء النهار
نظام تعبئة الوقود السهل ® Easy Fuelبال غطاء داخلي للفوهة
بتقنية LED
المتميزة والمصابيح الخلفية
المصابيح األمامية واإلضاءة
ّ
ّ
ً
جانبية مدفأة ،قابلة للتعديل ً
تلقائيا مع أغطية سوداء وذاكرة
والطي
آليا
مرايا
ّ
ّ
جناح خلفي

ا لفئا ت
نظام Lincoln Embrace
بتقنية LED
محيط مقابض األبواب الخارجية مضاء
ّ
نظام استشعار االقتراب الخاص بلينكون
الخارجي المضيء بشعار لينكون
بساط الترحيب
ّ
المتميزة
إضاءة لينكون
ّ
االتصال والترفيه
منافذ  USBفي الصف الخلفي ( USB-Aعدد )2
ّ
ً
سعوية قياس
صوتيا لالتصاالت والترفيه مع شاشة لمس LCD
المنشط
المحسن
نظام SYNC® 3
ّ
ّ
 8بوصات ،االتصال بخدمة الطوارئ ® ،911 Assistنظام ® ،SYNC® 3 AppLinkمتوافق مع ®Apple
الذكي ( USB-Aعدد  1و
 ،CarPlayمتوافق مع ™ ،Android Autoومنفذين  USBبميزة الشحن
ّ
 USB-Cعدد )1
من الداخل
بقوة  12فولت ()2
مآخذ طاقة ّ
نظام التحكم النشط بالضجيج
أمامية مريحة قابلة للتعديل ً
آليا في  10وضعيات مع مسند ألسفل الظهر وذاكرة لمقعد السائق
مقاعد
ّ
أمامية مدفأة
مقاعد
ّ
إنذارات صوتية سمفونية لتنبيهات المعلومات الخاصة بالمركبة
السالمة واألمان
نظام السالمة الشخصية ™ Personal Safety Systemللسائق والراكب األمامي مع وسائد
شد أحزمة
قوة ّ
شد مسبقة الضبط ،وأنظمة ضبط ّ
هوائية أمامية تعمل على مرحلتين ،3ونوابض ّ
األمان ،وأجهزة استشعار ربط حزام األمان ،وجهاز استشعار وضعية مقعد السائق ،وجهاز استشعار
لحدة االصطدام ،ووحدة تحكم بأنظمة السالمة ،ونظام استشعار الراكب األمامي
ّ
وسادة هوائية لركبة السائق
وسائد هوائية جانبية للمقاعد األمامية والخلفية
القفازات
ّ
مضمنة في باب حجيرة
وسادة هوائية للركبة
ّ
نظام الوصول الذكي مع تشغيل بكبسة ّزر
نظام ( LATCHمشابك سفلية ورباطات لتثبيت كراسي أمان األطفال)
نظام اإلنذار المحيطي
نظام ® Safety Canopyللسالمة مع ستائر هوائية جانبية بتقنية االنسدال  ،Roll-foldوجهاز
استشعار حاالت التدهور
لوحة مفاتيح SecuriCode™غير مرئية
ضد السرقة
نظام ® SecuriLockالكامن
ّ
نظام ™ SOS Post-Crash Alert Systemلإلنذار التلقائي بعد الحوادث
نظام مراقبة ضغط اإلطارات الفردية ( TPMSباستثناء اإلطار االحتياطي)

كورسير

كورسير ريزرف

الميزات القياسية باإلضافة إلى:
مجموعة المعدات  .100Aتشتمل على كافة
ّ

ميزات كورسير باإلضافة إلى ما يلي:
مجموعة المعدات  .200Aتشتمل على بعض ّ

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

إضاءة محيطية

مقاعد لينكون ناعمة الملمس

مرآة تلقائية التعتيم للرؤية الخلفية من دون إطار

ً
يدويا
عمود عجلة قيادة قابل للسحب واإلمالة

تقنية "إيزي فولد"  EasyFoldلتحرير مسند ظهر المقعد الخلفي

مطلية بطبقة داكنة
عجالت من األلومنيوم قياس  18بوصة مع لمسة نهائية
ّ

ً
اليدويا
باب الصندوق العامل

التجهيزات اإللكترونية
كاميرات لوحة القيادة

باب صندوق آلي

عتبات جانبية مضاءة لألبواب األمامية

نظام صوت فاخر مع راديو  AM/FMستيريو ،والقدرة على تشغيل ملفات  MP3و10
مكبرات للصوت
ّ

مصابيح  LEDللضباب

علبة طرد خلفية قابلة لإلزالة
مجموعة المعدات 101A
بطبقة داكنة ،ومجموعة تجهيزات المالءمة :مقعد خلفي قابل لالنزالق مجزأ بنسبة 60/40
مع ميزة االنحناء وتقنية "إيزي فولد" ® EasyFoldلتحرير مسند ظهر المقعد الخلفي؛
إضاءة محيطية؛ ونظام المالحة مع شاشة لمس ومع القدرة على تحريك إصبعين للتكبير
والتصغير
مجموعة تجهيزات المالءمة :عجالت فاخرة من األلومنيوم المطلي قياس  19بوصة؛
مكسوة بالجلد الفاخر؛ وفتحة السقف ® Vista Roofالبانورامية مع حاجب آلي
مقاعد أمامية
ّ
ّ
(يتطلب مجموعة المعدات )101A
واق من الشمس
ٍ

عمود عجلة قيادة قابل لإلمالة والسحب ً
آليا مع ذاكرة
مكسوة بالجلد الفاخر
مقاعد
ّ
الرقمي ™HD
مكب ًرا للصوت؛ يشتمل على تقنية الراديو
نظام ®Revel
ّ
الصوتي مع ّ 14
ّ
Radio
مضمنة بتقنية  LEDومع ميزة التعتيم التلقائي
مرايا جانبية مع مصابيح للتأشير باالنعطاف
ّ
لجهة السائق
نظام المالحة مع القدرة على تحريك إصبعين للتكبير والتصغير
عجالت من األلومنيوم المشغول الشديد اللمعان قياس  20بوصة

نظام أمان السيارة
من الخارج
ومنصات تحميل
حامالت
ّ
حواجب للنوافذ الجانبية
خيمةSportz®
مجموعة إلقفال العجالت
من الداخل
منفضة سجائر/حاملة العملة المعدنية
نظام شحن البطارية من بطارية أخرى
لحيز الحمولة
طبقة واقية ّ
مخصص من UVS100
حاجب للشمس
ّ
®

وعدة الطوارئ للمساعدة على الطريق
عدة اإلسعافات األولية ّ
ّ
بطانات لألرضية
حيز الحمولة
حقيبة تبريد ّلينة في ّ
وحدات ّلينة لتنظيم الحمولة (باألحجام الكبيرة والقياسية)
أكسسوارات سحب المقطورة
براد صغير محمول

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

الطرازات المتوفرة الوحيدة هي كورسير ( 100و)101A

الفعلي.
1تستند تصنيفات القوة الحصانية وعزم الدوران على الوقود العالي الجودة وفق معايير ® J1349الخاصة بجمعية مهندسي السيارات  .SAEقد تختلف نتائجك2 .قد يختلف استهالك الوقود
ّ

أكسسوارات لينكون

ً
الحقا
التوفر
ّ
يتوقع
ّ

وفقا للمتطلبات الهندسية لشركة  .Ford Motor Companyاتصل بوكيل لينكون للحصول على تفاصيل حول جميع ملحقات لينكون األصلية والضمانات المحدودةّ .إن  Amazonو Key by Amazonو Primeوكل الشعارات والعالمات المرتبطة بها هي عالمات تجارية لشركة
ملحقات لينكون المرخصة ( )LLAمضمونة بضمان الشركة المصنعة للملحقات .تم تصميم  LLAوتطويره بواسطة الشركة المصنعة للملحقات ولم يتم تصميمه أو اختباره ً
مسجلة لشركة ّ .Stillwater Designsإن تقنية البث  HD Radioوشعار
مسجلة في الواليات المتحدة وبلدان أخرىّ .إن  App Storeهو عالمة الخدمة التابعة لشركة ّ .Apple Inc.إن  Bullfrogعالمة تجارية
تجارية لشركة ،Apple Inc.
تجارية
ّ
ّ
مسجلة لشركة ّ .Google Inc.إن  ،Appleو ،Apple CarPlayو iPhoneهي عالمات ّ
ّ
 Amazon.com, Inc.أو الشركات التابعة لهاّ .إن  Androidو ،Android Autoو ،Googleو Google Playوالعالمات األخرى هي عالمات ّ
مسجلة في الواليات المتحدة وبلدان أخرىّ .إن  SiriusXMوكل العالمات والشعارات المرتبطة بهما هي عالمات تجارية لشركة ّ .Sirius XM Radio Incإن عالمة كلمة  Bluetoothعالمة تجارية لشركة .Bluetooth SIG, Inc
تجارية لشركة ،HARMAN International Industries
ّ
 HD Radioهما عالمة تجارية خاصة بشركة ّ .iBiquity Digital Corpإن  ،QuantumLogicو ،Revelوشعار  Revelعالمات ّ

الخارجية
النهائية
اللمسات
ّ
ّ

1
موكا ّ
مثلج

2
أبيض بريستين

1

6
أزرق فاليت

1

1

7
فضي راديانس

3
أزرق أرتيزان

4
أحمر كاربت

8
مغناطيسي
رمادي
ّ

9
مخملي
ي
ّ
نبيذ ّ

5
ي
سيراميك لؤلؤ ّ

1

1

1

10
أسود مطلق

المطلي مع لمسات معدنية داكنة قياس  18بوصة
عجالت من األلومنيوم
ّ
سي
قيا
ّ
كورسير

عجالت فاخرة من األلومنيوم المطلي قياس  19بوصة
مضمنة في مجموعة التجهيزات الفاخرة
ّ
كورسير

الداخلية
األلوان
ّ

أزرق بيوند
تقليمات الكشمير
كورسير 100A/101A N/A
كورسير ريزرف  :200A10 ،7 ،6 ،2
1ميزة بتكلفة إضافية .يرجى مراجعة الموزّ ع لمعرفة السعر.

متوسط
ي األردواز
ّ
أبنوسي/رماد ّ
تقليمات األلومنيوم
كورسير  100A/101A7–10 ،2–5
كورسير ريزرف  :200A10 ،5–8 ،2–3

متوسط
ي األردواز
ّ
أبنوسي/رماد ّ
تقليمات األلومنيوم
كورسير  100A/101A7–10 ،2–5
كورسير ريزرف  :200A10 ،5–8 ،2–3

آليا بجيوب مغنطيسية مطلية
"  20من األلومنيوم المصقول ً
سي
قيا
ّ
كورسير ريزرف

الرملي
أبنوسي/الحجر
ّ
تقليمات األلومنيوم
كورسير  100A/101A7–10 ،1–5
كورسير ريزرف  :200A1–10
الفعلية.
الداخلية
المبينة هي نماذج فقط .قد تختلف النواحي
األلوان الخارجية والداخلية
ّ
ّ
ّ

