كارينز الجديدة كليًا
لحياة تنبض باإللهام

تعرف على كيا كارينز الجديدة كليًا
ّ
سيارة عالية التقنية بتصميمها ومستوحاة من الطبيعة .يبرز التطور المستقبلي
في الشكل الخارجي الجريء الذي تمتاز به كارينز لمنحك تجربة مذهلة تأخذك
إلى مستوى جديد من اإلتقان المتكامل.
وسائد هوائية قياسية للسائق والراكب األمامي
وسائد هوائية اختيارية

تصميم خارجي أنيق وجريء

كيا بتصميم "وجه النمر" المميز مع
شبكة أمامية رقمية

مصابيح القيادة النهارية  LEDبمفهوم اإلضاءة "خريطة
النجم" ( )STAR MAPمع مصابيح أمامية  LEDنحيفة

مصابيح خلفية  LEDبمفهوم اإلضاءة
"خريطة النجم" ()STAR MAP

يفرض التصميم المتميز الهيبة واالحترام معًا ،حيث يكتمل المظهر الجريء والتمركز المتحفز
في كارينز بأحدث التقنيات المتطورة.

فتحة سقف سكاي اليت

عجالت ألمنيوم بتصميم حواف الكريستال
بلونين  - R16مقاس  40.62سم ( 16بوصة)

تصميم كروم على المصد الخلفي
بنمط خشن ماسي

ملهم
تصميم داخلي
ِ
تم تصميم كافة التفاصيل في المقصورة الداخلية بعناية ودقة لتثري
ابتداء من المقاعد المستقبلية األنيقة إلى لوحة القيادة
مغامرتك المقبلة،
ً
عالية التقنية.

نظام صوت  BOSEالفاخر مع  8سماعات

إضاءة داخلية محيطية بـ  64لونًا لتوافق مزاجك

مقاعد أمامية مهوّ اة

لوحة عدادات  LCDمتكاملة مع شاشة  TFT MIDملونة
متطورة مقاس  10.6سم ( 4.2بوصة)

صممت بعناية لتهتم براحتك
ُ

مقاعد الصف الثاني سهلة الطي
كهربائيًا بلمسة واحدة

فتحات مكيف الهواء في السقف عند
مستوى مقاعد الصف الثاني والثالث

شاحن السلكي للهواتف الذكية مع
خاصية التبريد

استرخ وكن على طبيعتك في المقصورة الرائدة ضمن فئتها ،التي توفر متسعًا للعائلة بأكملها للتنقل براحة في  3صفوف
من المقاعد الفخمة مع إمكانية االختيار بين  6أو  7مقاعد .اشعر بدفء البيت حتى وأنت بعيد عنه.

طاولة في ظهر المقعد مع حامل
أكواب وحامل أدوات

لوح قابل للطي تحت المقعد

خيارات عدد المقاعد تناسب الجميع

 6مقاعد

حامالت مبردة لألكواب والعلب

مقاعد قابلة للطي لتوفير متسع لكل شيء

 7مقاعد

(متوفر في أسواق محددة)

طي الصف الثاني والثالث

طي الصف الثالث

تمنحك سيارة كيا كارينز كامل المساحة التي تحتاجها لالنطالق في مغامراتك العائلية ،سواء من خالل المقاعد الفسيحة أو صندوق
األمتعة الكبير .وهكذا ،فإنك لن تضطر إلى ترك أي شخص أو أي شيء خلفك في رحلتك المقبلة.

محركات بنزين رائدة في فئتها
مقترنة بخيارات متعددة لتبديل السرعة

محرك بنزين  T-GDi 1.4سمارت ستريم القوي
القوة
 140حصان/
 6000دورة بالدقيقة

اإلثارة تنادي المتعطشين لخوض تجارب جديدة بقوة .انغمس في بهجة وديناميكية قيادة

7DCT

عزم الدوران

سيارات كيا كارينز الجديدة كليًا.

 242نيوتن.متر/
 3200 ~ 1500دورة بالدقيقة

المتقدم
محرك بنزين  1.5سمارت ستريم
ّ
CVT

القوة
 115حصان/
 6300دورة بالدقيقة

6MT

عزم الدوران
 144نيوتن.متر/
 4500دورة بالدقيقة

محرك ديزل  CRDi VGTسعة  1.5لتر (متوفر في
أسواق محددة)
6AT

القوة
 115حصان/
 4000دورة بالدقيقة

6MT

عزم الدوران
 250نيوتن.متر/
 2750 ~ 1500دورة بالدقيقة

أمان فائق

 6وسائد هوائية (اختياري)

مكابح قرصية على جميع العجالت (اختياري)

هيكل فوالذي عالي القوة

تأتي سيارة كيا كارينز الجديدة كليًا مزودة بميزات األمان  Robust 10الرائدة
في فئتها باإلضافة إلى الميزات القياسية ،مما يجعلها السيارة األكثر أمانًا في
فئتها .ألن سالمتك أولويتنا ،نتخطى المألوف البتكار كل جديد.

حزمة مزايا األمان المتفوقة Robust 10
اخــــــتــــيــــــاريــــــــة فــــــــي جـــــمــــــيــــــــع الــــــفـــــــئــــــــات

أوضاع القيادة المتعددة
اختر الطريقة التي تمضي بها في رحلتك مع  3أوضاع متنوعة.
كل وضع يأتي بلون مختلف.

الرياضي

العادي

االقتصادي

 6وسائد هوائية ،التحكم اإللكتروني بالثبات ( ،)ESCإدارة ثبات السيارة ( ،)VSMنظام
المساعدة في الكبح ( ،)BASنظام المساعدة للتحكم في اإلقالع على المنحدرات
( ،)HACالتحكم في المكابح عند هبوط المنحدرات ( ،)DBCنظام المكابح المانعة
لالنغالق ( ،)ABSمكابح قرصية على جميع العجالت ،نظام مراقبة ضغط هواء اإلطارات،
حساسات ركن خلفية
ميزات األمان األخرى المتوفرة في جميع الخيارات :نقاط تثبيت كرسي األطفال
( -ISOاختياري) ،مصباح توقف علوي مع إشارة توقف في حاالت الطوارئ ،أحزمة أمان
شداد ومحدد تخفيف ضغط الحزام على صدر الراكب ،قفل الباب عند
أمامية مع ّ
استشعار السرعة وفتح قفل الباب عند استشعار الصدمات

أنظمة ESC، VSM، BAS، HAC، DBC،
( ABSاختياري)

المفصل
نظام مراقبة ضغط اإلطارات
ّ
(اختياري)

حساسات أمامية وخلفية لركن السيارة
(اختياري)

اختر ما يناسب أسلوبك

وحدة قياس األبعاد :ملم

المواصفات الفنية

نوع الوقود

بنزين

بنزين

ديزل

نظام الوقود

GDi

DPFI

CRDi

اإلزاحة (سي سي)

1353

1497

1493

6000 /140

6300 /115

4000 /115

1500 ~ 3200 /242

4500 /144

1500 ~ 2750 /250

المحرك

القوة القصوى (حصان /دورة في الدقيقة)
عزم الدوران األقصى (نيوتن.متر /دورة في الدقيقة)

2 780
1 800

4 540

ألوان الفرش الداخلي وأنماط تزيين المقاعد

نظام القيادة /ناقل الحركة

العجالت /الجنوط

األلوان

GLS
ناقل حركة مزدوج القابض بـ  7سرعات

ناقل الحركة
نظام القيادة

^1 708

سمارت ستريم G1.4 T-GDi

سمارت ستريم G1.5

CRDi VGT /1.5

		

ناقل حركة أوتوماتيكي بـ  6سرعات /ناقل حركة
متغيّر باستمرار

ناقل حركة يدوي بـ  6سرعات /ناقل حركة
أوتوماتيكي بـ  6سرعات

دفع ثنائي

نظام التعليق /المكابح

أزرق

نظام تعليق أمامي

		

نظام تعليق خلفي

		

دعامة ماكفرسون بنابض لولبي
محور شعاع االلتواء المقترن ( )CTBAمع نابض لولبي
مكابح قرصية أمامية  -قياسي
مكابح قرصية خلفية  -اختياري

المكابح

بني

غطاء المقاعد :جلد

عجالت ألمنيوم بتصميم حواف الكريستال بلونين
 - R16مقاس  40.62سم ( 16بوصة)

GLS

اإلطارات

فضي

أحمر

)205/65 R16 - 40.62 cm (16”) (G1.4T, D1.5, G1.5 CVT
)195/65 R15 - 38.1 cm (15”) (G1.5 6MT

مقاس اإلطار
أخرى
		
سعة خزان الوقود الكاملة

45

عدد المقاعد

6/7

غطاء المقاعد :قماش

عجالت فوالذ مع أغطية عجالت بالحجم الكامل
 - R16مقاس  40.62سم ( 16بوصة)

GL

أبيض لؤلؤي

أبيض ناصع

مزايا األمان االختيارية في جميع الفئات

حزمة مزايا األمان المتفوقة Robust 10
اخــــــتــــيــــــاريــــــــة فــــــــي جـــــمــــــيــــــــع الــــــفـــــــئــــــــات

 6وسائد هوائية ،التحكم اإللكتروني بالثبات ( ،)ESCإدارة ثبات السيارة ( ،)VSMنظام المساعدة في الكبح ( ،)BASنظام المساعدة للتحكم في اإلقالع على المنحدرات ( ،)HACالتحكم
في المكابح عند هبوط المنحدرات ( ،)DBCنظام المكابح المانعة لالنغالق ( ،)ABSمكابح قرصية على جميع العجالت ،نظام مراقبة ضغط هواء اإلطارات ،حساسات ركن خلفية

شداد ومحدد تخفيف ضغط الحزام على صدر
ميزات األمان األخرى المتوفرة في جميع الخيارات :نقاط تثبيت كرسي األطفال ( -ISOاختياري) ،مصباح توقف علوي مع إشارة توقف في حاالت الطوارئ ،أحزمة أمان أمامية مع ّ
الراكب ،قفل الباب عند استشعار السرعة وفتح قفل الباب عند استشعار الصدمات

غطاء المقاعد :قماش

عجالت فوالذ مع أغطية عجالت بالحجم الكامل
 - R15مقاس  38.1سم ( 15بوصة)

رمادي داكن

أسود لؤلؤي

