
المواصفات الخارجية
	 LED مصابيح أمامية ليد

	 LED مصابيح خلفية ليد

	 LED مصابيح نهارية ليد

مرايا كهربائية 	

مرايا ذات طي يدوي 	

غمازات على المرايا الجانبية 	

فتحة سقف  	

عجالت المنيوم قياس 17 انش 	

اطارات من نوع هانكوك 	

مجموعة الكروم الخارجية 	

المواصفات الداخلية
مقاعد جلد 	

مقاعد أمامية كهربائية مع ذاكرة لمقعد السائق 	

امكانية طي المقاعد الخلفية 	

تدفئة مقاعد أمامية 	

تبريد مقاعد أمامية 	

حماالت أكواب 	

نوافذ كهربائية مع خاصية األمان 	

عدادات ديجيتال قياس 10.25 انش 	

مثبت سرعة ذكي 	

شاحن السلكي 	

شاشة تعمل باللمس قياس 8 انش 	

بصمة تشغيل 	

مدخل يو أس بي 	

مخرج طاقة 	

مكيف ديجيتال 	

تحكم على المقود 	

بلوتوث مع خاصية التعرف على الصوت 	

صندوق وسطي قابل لالنزالق 	

مزيل صقيع 	

نظام اختيار وضعية القيادة 	

هاند بريك كهربائي 	

امكانية التحكم بوضعية المقود 	

مزايا السالمة واألمان
كاميرا رؤية خلفية 	

حساسات خلفية 	

نظام ازالة الضباب التلقائي 	

نظام اغالق مركزي 	

	 FCA نظام مانع التصادم األمامي

	 FCA-JX نظام مانع التصادم على المنعطفات

	 LKA نظام المحافظة على مسار المركبة

	 LFA نظام متابعة المسار

	 ABS نظام مانع االنزالق االلكتروني

	 TPMS نظام مراقبة ضغط الهواء في العجالت

اطار احتياطي  	

ELANTRA 
Hybrid 

Hybrid  محرك هجين    النوع
موتور كهربائي GDi 1.6  محرك بنزين المحرك

)PMSM(  موتور بمغناطيس دائم متزامن 4 اسطوانات متتابعة نوع المحرك

1,580 اإلزاحة )سي سي(
43.5ps 105ps/5,700rpm أقصى قدرة )حصان/د.د.(
170Nm 147Nm/4,000rpm أقصى عزم

المكابح
أقراص مهواة أمامية
أقراص صلبة خلفية

التعليق
ماكفرسون أمامي 

 Multi-link Type خلفي

االطارات
225/45R17

الكفالة
7 سنوات أو 150,000 كم أيهما أسبق على البطارية 3 سنوات أو 100،000 كم أيهما أسبق 

Colors

 مداس العجالت

العرض الكلي

1,593)1,579(
1,825

Gamma 1.6 MPi Smartstream G2.0 Smartstream G1.6 النوع

)DOHC( محرك مزود بعمود كامات علوي مزدوج )DOHC( محرك مزود بعمود كامات علوي مزدوج )DOHC( محرك مزود بعمود كامات علوي مزدوج نوع المحرك

1,591 1,999 1,598 سعة المحرك )سم مكعب(

127.5/6,300 159/6,200 123/6,300 القدرة القصوى )قدرة حصانية / لفة في الدقيقة(

15.77/4,850 19.5/4,500 15.7/4,500 العزم األقصى )كجم متر / لفة في الدقيقة(

الفرامل

قرص مكابح بفتحات تهوية األمامي

مكابح اسطوانية، قرص مكابح مصمت الخلفي

نظام التعليق

MacPherson نظام دعامة األمامي

محور ذراع االلتواء المزدوج الخلفي

اإلطار

األبعاد

947 / )1,030(989 األمامي/الخلفي المساحة المخصصة للرأس )مم( 

964 / 1,074 األمامي/الخلفي المساحة المخصصة للساق )مم( 

1,412 / 1,434 األمامي/الخلفي المساحة المخصصة للكتف )مم( 

المواصفاتاأللوان
األلوان الداخلية

األلوان الخارجية

أسود أحادي

جلد طبيعي تريكو منسوج

جلد طبيعي تريكو منسوج

جلد طبيعي تريكو منسوج

رمادي متوسط أحادي + بيج )المقعد(

رمادي متوسط أحادي

لون ميالنج + رمادي فاتح

جلد طبيعي + منسوج

أسود طيفيأحمر ناريبرتقالي بركانيأزرق كثيفظلي إلكتريكرمادي أمازونمعدني سائلرمادي فضائيأبيض قطبي

)225/45R17( 17 بوصة)205/55R16( 16 بوصة)195/65R15( 15 بوصة

● القيم السابقة معتمدة عىل نتائج االختبار الداخلية وُعرضة للتغيير بعد التحقق النهائي.

● قد تتفاوت مواصفات الطراز وفقاً لمنطقة المبيعات والبلد.

● بعض المعدات الموضحة أو الموصوفة في هذا الكتالوج قد ال تكون مزودة كمعدات قياسية وقد تكون متاحة بتكلفة إضافية.

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

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

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

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

2,720
4,675

 قاعدة العجالت

الطول الكلي

االرتفاع الكلي

1,430

 مداس العجالت

العرض الكلي

1,604)1,590(
1,825
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