
● قياسي   متوّفر  — غير متوّفراختر مزايا المركبة

دقة تحاكي
          الـــكــــمـــال.

 Z06 كورفيت ٢٠١٦

3LZ 2LZ المقصورة

●
نظام شفروليه مايلينك الصوتي مع شاشة لمس قياس 8" إنش ملونة وعالية الدقة،

راديو AM\FM مع ميزة البحث والتصفح مع ساعة رقمية، ويتضمن تشغيل صوتي بتقنية البلوتوث 
الالسلكية لألجهزة المختارة 

● ● مزايا النظام الصوتي من Bose مع 10 سماعات صوت متقدمة و صندوق تضخيم الصوت

● ● مثبت سرعة، الكتروني مع ميزة تحديد و متابعة السرعة

● ● مركز معلومات القيادة، ملون 

● ●
عرض ملون على الزجاج األمامي مع إظهار القراءات لوضعية الطريق، حالة االمسار، مع مقياس 

g-meter ومقياس سرعة السيارة و عدد دورات المحرك

● ● عجلة القيادة ذات القاعدة المستوية، بثالث أضالع ملفحة بالجلد 

● ●
باقة الذاكرة، بوضعيتي ذاكرة لمقعد السائق مع التعديل كهربائيًا بـ 8 اتجاهات، تعديل المرايا 

الخارجية كهربائيًا وتعديل عمود المقود كهربائيًا أفقيًا وعموديًا

● — المقصورة الداخلية ملفحة بجلد من نوعية خاصة، ميزات تلفيح الجلد للوحة العدادات العليا وألواح 
األبواب العليا وغطاء كونسول التخزين

3LZ 2LZ التصميم الخارجي

● ●
مصابيح أمامية رئيسية، زينون عالية الشدة ومصابيح LED للركن وإشارات اإلنعطاف ومصابيح 

نهارية 

● باقة شعار الكربون الالمع

● ●
العجالت، ZO6 ألومنيوم مطلي نيكل لؤلؤي، قياس 19"×10" )48.3 سم × 25.4 سم( أمامي، 20"×12" 

)50.8 سم × 30.48 سم( خلفي

العجالت، ZO6 ألومنيوم كروم، قياس 19”×10”
)48.3 سم × 25.4 سم( أمامي، 20”×12” )50.8 سم × 30.48 سم( خلفي

إطارات، P245/40ZR19 أمامية و P285/30ZR20 خلفية، أداء عالي، تعمل بدون هواء لمسافة محدودة

3LZ 2LZ األداء

● ●
المحرك، V8 سعة 6.2 لتر DI سوبرتشارج )650 حصان، 485 ك.و عند 6400 دد، عزم 881 نيوتن متر 

عند 3600 دد(

● ● Ative Rev matching ناقل الحركة، يدوي -7 سرعات مع ميزة

● ● فرامل، قرصية، مانعة لإلنغالق على العجالت األربعة

● ● المحور الخلفي، معدل 3,42، الكتروني محدود اإلنزالق

● ● عادم األداء العالي، مع 4 حواف مصقولة من الستانلس ستيل

3LZ 2LZ األمان
● ● وسادات هوائية أمامية وجانبية، للسائق والراكب األمامي مع نظام تحسس وجود الركاب 

● ● كاميرا رؤية خلفية 

● ● نظام تحكم فعال بثبات السيارة، يحسن الجر وثبات المركبة 
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مقصورة متأهبة للسباق.

أداء ترتعش له القلوب.

كورفيت Z06 تقدم مجموعة من اللمسات اللونية المتميزة على المقصورة الرياضية 
األنيقة، أضف إلى ذلك المقود ذو السطح السفلي المستوي لتعزيز تجربة القيادة. 

ُصنعت هياكل مقاعد GT )جراند تورينغ( القياسية ومقاعد المنافسة الرياضية المتوفرة من 
المغنيسيوم خفيف الوزن وُصممت لتمنح السائق أعلى درجات الراحة والسيطرة.

كورفيت Z06 مزودة بمحرك LT4 V8 القوي والمصنوع من األلمنيوم بسعة 6.2 لتر بقوة 
650 حصان وعزم 881 نيوتن متر. ومع تقنية الحقن المباشر للوقود والنظام النشط للوقود 

ونظام التوقيت المتغاير للصمامات فإن كورفيت Z06 اعتلت القمة في القوة واألداء 
واستحقت لقب السيارة الرياضية فائقة القوة بكل جدارة. 

األلوان

رمادي معدنيفضي معدنيأحمر ناريأبيض ثلجيأسود

أحمر داكنأصفر داكنبرتقالي معدنيأزرق داكن


