MY23 PEUGEOT 208
الميزات الفنية

Active+

GT

Technical Features

المحرك

1.2 L Turbo

Engine

أقصى قوة[ :حصان /دورة بالدقيقة]

130 @ 5500

]Output [HP/rpm

أقصى عزم[ :نيوتن متر  /دورة بالدقيقة]

230 @ 1750

]Torque [Nm/rpm

17.3

التوفير في استهالك الوقود [كم /لتر]

6-Speed Automatic

ناقل الحركة

Transmission

)FWD (4 x 2

نظام الدفع
حجم العجالت

]Fuel Economy [km/l

205/45 R17

Driven Wheels
195/55 R16

4,055 x 1,960 x 1,430

األبعاد (ملم) (الطول × العرض × االرتفاع)

)Dimensions [mm] (L x W x H

50L

سعة خزان الوقود

Fuel Tank Capacity

5

األبواب

Doors

)5 (2 + 3

عدد المقاعد (لكل صف)

)Seating Capacity (per row

311L

سعة صندوق األمتعة

Tyre Size

Trunk Cargo Capacity
Exterior Features

الميزات الخارجية
17" Dual-tone alloys

16" Alloys

•

•

Rear Fog Lamps

كشافات  LEDتعمل بالنهار

•

•

LED Daytime Running Lamps

مصابيح  LEDأمامية اوتوماتيكية

•

•

LED Auto Headlamps

شبك أمامي محاط بالكروم

•

•

Chrome Grille

مرايا خارجية كهربائية قابلة للطي

•

•

Electrically Foldable Power Mirrors

مقابض أبواب بلون الهيكل

•

•

Body Coloured Door Handles

فتحة سقف بانورامية

•

-

Panoramic roof

•

-

GT Trim Emblem

عجالت من األلومنيوم
كشافات أمامية وخلفية مقاومة للضباب

شعارGT

Alloy Wheels

Interior & Convenience Features

الميزات الداخلية وميزات الراحة
لوحة قيادة  iCockpitالمميزة

•

•

iCockpit ergonomic design

ً
ً
وارتفاعا)
طوال
مقود مكسو بالجلد (قابل للتحريك

•

•

Multifunctional Leather Steering wheel

نوافذ كهربائية أمامية وخلفية

•

•

Front & rear power windows

نظام تحديد وتثبيت السرعة

•

•

Cruise Control with Speed Limiter

)Auto (Dual Zone

•

Manual A/C

•

•

Manual adjustable front seat

مقعد خلفي قابل للطي بنسبة 60:40

•

•

)Rear seat folding (60:40

الدخول من دون مفتاح وتشغيل المحرك بضغطة زر

•

-

Keyless Entry & Push Button Start

شاشة عرض المعلومات الثالثية األبعاد

•

-

3D Digital 10" Cluster

مرآة داخلية اوتوماتيكية للرؤية الخلفية

مكيف هواء
مقعد أمامي (السائق) قابل للطي يدويًا

مقاعد بلمسة من الجلد والقماش

•

-

Fabric & Leather

Fabric

•

•

USB, AUX & Bluetooth connectivity

6

6

Speakers

مكبرات صوت
نظام معلومات وترفيه مع شاشة تعمل باللمس
مقاس  7بوصة وإمكانية عرض شاشة الهاتف
نظام مالحة

rear view mirror
Seat Material
Audio & Entertainment System

نظام الصوت والترفيه
توصيل عبر البلوتوث ومخارج  USBوAUX

Electrochromatic Frameless inside

"10

•

•

-

7" Color touchscreen with
phone mirroring
Navigation system
Safety Features

ميزات األمان والسالمة
نظام المكابح المانعة لالنغالق  +نظام التحكم اإللكتروني في
الثبات  +نظام مراقبة ضغط الهواء في اإلطارات  +التوزيع

•

•

ABS + EBD + ESC + TPMS

وسائد هوائية (أمامية وجانبية)

•

•

)4 Airbags (Front & side

مطفأة حريق وصندوق للمساعدات األولية ومثلث التحذير

•

•

حساسات ركن خلفية

•

•

Rear Parking Sensors

كاميرا للرؤية الخلفية

•

•

Rear View Camera

نظام تنبيه للسائق

•

-

Driver Attention Alert

مكابح كهربائية

•

-

Electric Parking Brake

حساسات ركن امامية

•

-

Front Parking Sensors

نظام المساعدة عن االنحراف

•

-

Lane Keep Assist

نظام رصد النقاط غير المرئية

•

-

Blind Spot Detection

نظام المكابح التلقائية في حاالت الطوارئ

•

-

Automatic Emergency Braking System

ضمان لمدة  5سنوات 100,000 /كم

•

•

اإللكتروني لقوة الكبح
Fire Extinguisher,
First Aid & Warning Triangle Kit

Warranty

الضمان

لمزيد من المعلومات الرجاء التواصل مع قسم المبيعات.
بناء عىل البيانات وقت طباعة هذه الوثيقة وقد تتغير دون تحذير مسبق
المعلومات المزودة هنا
ً
The information presented are based on data available at the time of creation and
are subject to change without prior notice

5 Years / 100,000 kms

For more information, please speak to one of our sales executives.

