ELANTRA
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عالم جديد من التحدي بين يديك!

طريقك إىل تحدي الوضع الراهن والتحلي بشجاعة أكبر من دون الخوف من الفشل،
إىل تحدي التقاليد والدخول إىل عالم اإلبداع.
تحكم بعالمك الحاضر بمزيج من الشغف والجهد،
وافتح ذراعيك للغد وطبِّق معاييرك الخاصة ،وليس معايير العالم.
ال تتردد ،وكن جريئا ً واسع وراء أحالمك الكبيرة.

تجرأ ألن تكون ذاتك.
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اإلجابة هي دائماً ،أنت.
كن قويا ً وثابتاً ،وكن واثقا ً بنفسك وأطلق لها العنان لترى نقاط قوتك الحقيقية.
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تح َّ
د القواعد القديمة.
يبرز تصميم "الديناميكيات البارامترية" الجمال الهندسي لغطاء المحرك الطويل وخطوط السقف
االنسيابية ،الستكمال األسلوب الحالم والمبتكر.

سطح جوهري بارامتري
تبرز ثالثة أقسام من ثالثة خطوط ذات حواف عريضة لتتقاطع عند نقطة واحدة ،مما يخلق ثالثة ألوان مختلفة من الضوء.
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شبكة بنمط جوهري بارامتري

مصابيح أمامية من نوع LED

مصباح خلفي مسدس الزوايا

إطارات وعجالت ألومنيوم مقاس  17بوصة

يبرز تصميم النمط الجوهري البارامتري المجسم عمق الشبكة األمامية ،مما يجعلها شبيهة باألحجار الكريمة المقطوعة عىل شكل األلماس ،كما وتتحد
المصابيح األمامية العريضة والممتدة معا ً لتمنح إلنترا مظهرها الرياضي األمامي.
كما أن مغير اتجاه الهواء الحاد عىل صندوق السيارة والمصباح الخلفي المدمج متعدد الوظائف ،والذي يمثل شعار شركة هيونداي بتصميمه المتميز عىل
شكل حرف  ،Hيجعل شكل السيارة من الخلف أنيقا ً بمظهر عالي التقنية قادم من المستقبل.
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تصميم يضعك في قلب األضواء.
تصميم أكبر وأطول وأكثر أناقة من ذي قبل.
المتقنة تبرز وجودها الجريء.
المظهر الرياضي األنيق إللنترا وخطوطها ُ
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التجربة الحسية األبرز.
تلف الواجهة الغامرة السائق بعناية تماما ً كمقصورة الطائرة التي تحيط بالطيار ،مما يوفر سهولة في
القيادة وتجربة قيادة ُمحكمة ومتطورة.

مصباح إضاءة محيطة  64لونا ً

إن مصباح اإلضاءة المحيطة ذي الـ  64لونا ً والذي تتميز به إلنترا ،يجعل القيادة ليال ً

تجربة استثنائية.
الواجهة الغامرة
شاشة عدادات بألوان كاملة وشاشة مالحة (كل منها مقاس  10.25بوصة) لتوفير مساحة غامرة بالكامل وعرض بانورامي سلس
ومتكامل ،وقد تمت إمالتهما  10درجات باتجاه السائق لسهولة التحكم واإلحساس عالي التقنية.
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نظام صوت ممتاز من BOSE

مكبرات الصوت الـ  8عالية األداء بإلنترا توفر صوتا ً قويا ً ودقيقاً ،يشمل النغمات

المنخفضة وعالية الطبقة بمستويات صوت يتم تعديلها وفقا ً لسرعة سيارتك.
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التواصل المستمر.
ميزات االتصال المتقدمة للغاية في إلنترا بديهية وسهلة االستخدام ،حيث تساعدك عىل البقاء
متصال ً بالسيارة وتحقق المزيد من االبتكار لتجربة القيادة الخاصة بك.

اإلقران المتعدد لتقنية Bluetooth

أثناء القيادة ،تمتع بإمكانية تبديل الموسيقى بين هاتفين متصلين السلكيا ً في نفس الوقت.
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ملف تعريف مخصص.

شحن الهاتف الذكي السلكياً.

حدد ملف التعريف الخاص بك واجعل كل شيء في متناول يديك  -من وضعية المقعد إىل المالحة ،ومن محطات الراديو إىل إعدادات الصوت.

إمكانية الشحن الالسلكي بسهولة مع وضع الهاتف عىل لوحة الشحن.
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خطوة إىل المستقبل.
تحقق منصة الجيل الثالث المتطورة الحديثة في إلنترا القيادة الرشيقة والثبات حيث تم تزويدها
بمحرك موفر للوقود ،مما يمنحك أداء القيادة األمثل أينما ذهبت.

محرك بنزين Smartstream G1.6

123

القدرة القصوى
(قدرة حصانية 6,300/لفة في الدقيقة)

محرك بنزين Smartstream G2.0

159

القدرة القصوى
(قدرة حصانية 6,200/لفة في الدقيقة)

15.7

العزم األقصى
(كجم متر 4,500/لفة في الدقيقة)

19.5

العزم األقصى
(كجم متر 4,500/لفة في الدقيقة)

محرك بنزين بنظام الحقن متعدد النقاط Gamma 1.6 MPi

127.5
18

القدرة القصوى
(قدرة حصانية 6,300/لفة في الدقيقة)

15.77

العزم األقصى
(كجم متر 4,850/لفة في الدقيقة)
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نظام مساعدة تجنب االصطدام األمامي

نظام مساعدة تفادي االصطدام في البقعة العمياء

النظام الذكي للتحكم بالسرعة

نظام المحافظة عىل المسار

إذا أبطأت السيارة السابقة فجأة ،أو إذا استشعر النظام خطر االصطدام األمامي ،في حالة توقف سيارة أو مرور

عند تشغيل مفتاح إشارة االنعطاف لتغيير خط السير ،يقوم النظام بإصدار تحذير في حالة وجود خطر اصطدام

يساعد النظام الذكي للتحكم في السرعة في الحفاظ عىل مسافة آمنة من السيارة األمامية والقيادة بسرعة يحددها السائق.

يعمل هذا النظام عىل استشعار حارة السير والمركبة األمامية عىل الطريق من خالل كاميرا رؤية أمامية عىل

أحد المشاة من أمام السيارة ،فإنه يصدر تحذيرا  .وبعد إصدار التحذير ،إذا ازداد خطر االصطدام ،فإنه يساعد
تلقائيا باستخدام فرامل الطوارئ .وأثناء القيادة ،إذا كان هناك خطر اصطدام مع راكب دراجة ،فإن النظام يساعد
تلقائيا باستخدام فرامل الطوارئ .وفي حالة خطر االصطدام مع سيارة قادمة أثناء الدوران إىل اليسار في
التقاطعات ،يساعد النظام باستخدام فرامل الطوارئ كذلك.

بالسيارة الجانبية الخلفية .إذا ازداد الخطر بعد التحذير ،يقوم النظام تلقائيا ً بالتحكم في السيارة للمساعدة عىل
تجنب االصطدام.
تحذير مستوى انتباه السائق

يعرض هذا النظام مستوى انتباه السائق أثناء القيادة ،ويصدر تحذيرا عند استشعار إشارات لعدم انتباه السائق،

تتوقف السيارة تلقائيا ً وتنطلق تلقائيا ً إذا بدأت السيارة األمامية بالتحرك خالل فترة قصيرة.

في حال مرور فترة من الوقت ،ابدأ مرة أخرى بالضغط عىل دواسة الوقود أو قم بتشغيل المفتاح.

الزجاج األمامي ،ويساعد السائق عىل التوجيه للمحافظة عىل مركزية المركبة بين الحارات.
نظام مساعدة تفادي االصطدام للتقاطع الخلفي
يقوم النظام بإصدار تحذير في حال وجود خطر اصطدام مع سيارة قادمة من الجانب األيمن أو األيسر أثناء
الرجوع للخلف .إذا ازداد الخطر بعد التحذير ،يقوم النظام بالمساعدة تلقائيا ً باستخدام فرملة الطوارئ.

كما ينصح بالراحة عند الحاجة لذلك .يجب أن يتوقف السائق ويوقف السيارة في مكان آمن ويحظى بقسط جيد
من الراحة قبل القيادة .وأثناء التوقف ،يتم تنبيه السائق عند مغادرة المركبة األمامية.
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أنت القائد! ونحن إىل جانبك.

ألولئك الذين يتحلون بالشجاعة وال يخافون من الفشل ،إلنترا الجديدة كليا ً صنعت خصيصا ً من أجلكم.
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الميزات

أغطية عجالت وعجالت من الصلب مقاس  15بوصة

مصابيح أمامية مزودة بكشاف ضوئي

مصابيح أمامية من نوع LED

شبكة رادياتير سوداء

مرايا رؤية جانبية خارجية

مجموعة مصابيح خلفية

 + LEDمجموعة مصابيح خلفية

مجموعة مصابيح خلفية من نوع LED

فرامل إيقاف إلكترونية
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(مسخّنة ،يتم طيها كهربياً ،مؤشرات إشارة انعطاف من نوع )LED
ُ

عجالت ألومنيوم مقاس  15بوصة

عجالت ألومنيوم مقاس  16بوصة

عجالت ألومنيوم مقاس  17بوصة

نظام صوت أساسي

نظام صوت مزود بشاشة  8بوصة

شاشة مالحة  10.25بوصة

شاشة عدادات بألوان كاملة  10.25بوصة

مكيف هواء يدوي

مكيف هواء مزدوج أوتوماتيكي بالكامل

مقاعد أمامية ُمهواة

نظام ذاكرة لمقعد السائق
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المواصفات

األلوان
األلوان الداخلية

النوع
نوع المحرك

Smartstream G1.6

Smartstream G2.0

Gamma 1.6 MPi

محرك مزود بعمود كامات علوي مزدوج ()DOHC

محرك مزود بعمود كامات علوي مزدوج ()DOHC

محرك مزود بعمود كامات علوي مزدوج ()DOHC

سعة المحرك (سم مكعب)

1,598

1,999

1,591

القدرة القصوى (قدرة حصانية  /لفة في الدقيقة)

123/6,300

159/6,200

127.5/6,300

العزم األقصى (كجم متر  /لفة في الدقيقة)

15.7/4,500

19.5/4,500

15.77/4,850

الفرامل
قرص مكابح بفتحات تهوية

األمامي
الخلفي
أسود أحادي

نظام التعليق

رمادي متوسط أحادي

تريكو

منسوج

منسوج

جلد طبيعي

مكابح اسطوانية ،قرص مكابح مصمت

جلد طبيعي

تريكو

األمامي

نظام دعامة MacPherson

الخلفي

محور ذراع االلتواء المزدوج

اإلطار
 17بوصة ()225/45R17

 16بوصة ()205/55R16

 15بوصة ()195/65R15

األبعاد
األمامي/الخلفي

947 / )1,030(989

المساحة المخصصة للرأس (مم)
المساحة المخصصة للساق (مم)

األمامي/الخلفي

964 / 1,074

المساحة المخصصة للكتف (مم)

األمامي/الخلفي

1,412 / 1,434

● القيم السابقة معتمدة عىل نتائج االختبار الداخلية وعُرضة للتغيير بعد التحقق النهائي.
● قد تتفاوت مواصفات الطراز وفقا ً لمنطقة المبيعات والبلد.
● بعض المعدات الموضحة أو الموصوفة في هذا الكتالوج قد ال تكون مزودة كمعدات قياسية وقد تكون متاحة بتكلفة إضافية.

رمادي متوسط أحادي  +بيج (المقعد)

منسوج

● تحتفظ شركة  Hyundai Motor Companyبالحق في تغيير المواصفات والمعدات بدون إشعار سابق.

● لوحات األلوان الموضحة قد تختلف قليال ً عن األلوان الفعلية بسبب قيود عملية الطباعة.

لون ميالنج  +رمادي فاتح

جلد طبيعي

تريكو

● يُرجى الرجوع إىل الموزع للحصول عىل معلومات كاملة وتوفر األلوان وأنواع الكسوة.

جلد طبيعي  +منسوج

الوحدة :مم ،يعتمد مداس العجلة عىل اإلطارات مقاس  15بوصة ،يعتمد الرقم بين األقواس عىل اإلطارات مقاس  17بوصة.

األلوان الخارجية

االرتفاع الكلي

1,430
أبيض قطبي
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رمادي فضائي

معدني سائل

رمادي أمازون

ظلي إلكتريك

أزرق كثيف

برتقالي بركاني

أحمر ناري

أسود طيفي

مداس العجالت
العرض الكلي

)1,593(1,579
1,825

قاعدة العجالت
الطول الكلي

2,720
4,675

مداس العجالت

العرض الكلي

)1,604(1,590
1,825
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