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Newface

 (ECO Mode) سیستم مدیریت اقتصادی مصرف سوخت
سیستم ترمز پارک برقی 

سیستم صوتی حرفه ای  BOSE با ۸ بلندگو و صفحه نمایش ۷ اینچی 
سیستم هوشمند ورود بدون کلید و دکمه فشاری استارت 

سنسور باران 
کروز کنترل و کامپیوتر سفری 

آنه جانبی تاشونده برقی اتوماتیک مجهز به گرمکن آنه جانبی تاشونده برقی اتوماتیک مجهز به گرمکن 
درب صندوق برقی مجهز به سنسور تشخیص حرکت 

ایزوفیکس (نقطه اتصال نصب صندلی کودک) 

سیستم تهویه هوای اتوماتیک (کنترل دوگانه دمای محیط) 

 (Armrest) زیر دستی مرکزی در قسمت جلو و عقب خودرو

دریچه تهویه هوا برای سرنشینان عقب 

گرمکن صندلی های جلو و عقب 

جالیوانی با قابلیت سرد یا گرم کردن  

 ( (Follow me) خاموش کن چراغ ها با تاخیر

غربیلک فرمان تمام چرم مجهز به گرمکن فرمان با قابلیت تنظیم موقعیت دستی 

صندلی های تمام چرم با قابلیت تنظیم برقی برای صندلی های جلو   

موتور ۲۵۰۰cc، ۴ سیلندر DOHC با ۱۶ سوپاپ 

حداکثر قدرت موتور  6000/171 (اسب بخار / دور در دقیقه) 

گیربکس CVT-Xtronic با قابلیت تعویض دنده دستی (تیپ ترونیک) 

حجم مخزن سوخت ۶۰ لیتر 

مصرف سوخت ترکیبی ۸٫۳ لیتر در هر ۱۰۰ کیلومتر 

مصرف سوخت جاده ای ۶/۶ لیتر در هر ۱۰۰ کیلومتر 

ابعاد خودرو (طول / عرض/ارتفاع) 1715/1820/4640 میلی متر  میلی متر 

    EBD و ABS سیستم های کنترل ترمز

 (6 Airbags) مجهز به ۶ کیسه هوا راننده، سرنشین، جانبی، پرده ای

سیستم ضد سرقت پیشرفته یا ایموبالیزر 

آینه عقب تاریک شونده اتوماتیک (الکتروکرومیک) 

مشخصات فنی خودرو  

سیستم های ایمنی 

تکنولوژی تجهیزات رفاهی 

  LED چراغ های جلوی   
    سانروف پانورامیک 

 رینگ های ۱۸ اینچ آلیاژی 
   آنتن کوسه ای 

LED چراغ های عقب   

طراحی خارجی 

سیستم های هوشمند رانندگی نیسان 
  (ALL MODE 4x4-i) سیستم ۴×۴  تمام وقت نیسان

سیستم هوشمند کنترل فعال شاسی:  
 (Active Ride Control, Active Engine Brake, Active Trace Control)

 (FEB) سیستم کمکی ترمز اضطراری
Auto Hold سیستم

 (FCW) سیستم کمکی هشدار بروز تصادف از جلوی خودرو
    (AVM) سیستم مونیتور دید اطراف

 (BSW) سیستم هشدار دهنده برای نقاط کور
  (MOD) سیستم شناسایی اشیاء متحرک

  (RCTA) سیستم هشدار وضعیت خودروهای اطراف در هنگام دنده عقب
 (TSR) سیستم تشخیص عالئم ترافیکی

 (AFS) سیستم هوشمند گردش چراغ های جلو در پیچ جاده ها
 (HBA) سیستم نورباالی اتوماتیک

 (LDW (LDW) سیستم هشداردهنده خروج از خط
 (ESP / VDC) سیستم کنترل پایداری دینامیکی
 (HSA) سیستم کمکی شروع حرکت در سرباالیی

 (HDC) سیستم کمکی حرکت در سرپانی

تکنولوژی تجهیزات رفاهی 

طراحی خارجی 


