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Multifunction steering
wheel + bluetooth
عجلة قيادة متعددة
الـوظـائـف + بلـوتـوث

Start/Stop Button
زر التشغيل و اإلطفاء

Automatic Air
Condition With
Dual Zone Control
تكييف اوتوماتيك ثنائي التحكم

Smart Key
المفتاح الذكي

7-inch touch screen/AUX/USB
USB/AUX شاشة ٧ بوصة تعمل باللمس/مخرج



ً

• Vehicle colors shown in this catalog may  
slightly change from the real colors.
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1,495

2,700
4,615

Car Dimensions

Grey Metallic
رمادي ميتاليك

Black Metallic
اسود ميتاليك

Silver Metallic
فضي ميتاليك

Red Metallic
أحمر ميتاليك

Bronze Metallic
برونزي ميتاليك

Gold Metallic
ذهبي ميتاليك

Dark Grey Metallic
رمادي غامق ميتاليك

Available Colors األلوان المتاحة

Vehicle Standard

Weights & Dimensions

Mechanical Specifications

Safety Features

Full Option السيارة
األبعاد واألوزان

الخصائص الميكانيكية

خصائص األمان

Length x Width x Height (mm) 4,615 x 1,760 x 1,495

2700

5.3

52

510

165

1218

Wheelbase (mm)

Min. Turning Radius (m)

Fuel Tank Capacity (Lit)

Luggage Capacity (Lit)

Ground Clearance (mm)

Curb Weight (Kg)

Engine Characteristics 4 CYL, DOHC 16-Valve, C-VTC

1598

118 / 5,600

154 / 4,000

Automatic - Xtronic - CVT
CVT - أوتوماتيك

ABS / EBD / BA
مانع لإلنغالق / توزيع إلكتروني للفرامل / نظام مؤازرة المكابح

Driver / Front Passanger
السائق والراكب األمامي

Engine Capacity (cc)

Max. Output (hp/rpm)

Max. Torque (nm/rpm) 

Transmission

Brakes System

Airbags

Anti-Theft Device (Immobilizer)

Front Day Running Light (DRL) LED 

١١٨/٥٦٠٠

١٥٤/٤٠٠٠

Controls & Interior Features أنظمة التحكم والتجهيزات الداخلية

Exterior Features التجهيزات الخارجية

Air Conditioner

Rear Cooling Ducts

Cup Holder

Audio System

Multi-Function Steering Wheel Control

Smart Key

Bluetooth

Chrome Decorated Meters

Rear Central Arm Rest

Wing Mirrors

Tires & Rims

Front Fog Lights

Manual
يدوي

2 Front
 ٢ أمامي 

7-inch touch screen/AUX/USB
USB/AUX شاشة 7 بوصة تعمل باللمس/مخرج

7-inch touch screen/AUX/USB
USB/AUX شاشة 7 بوصة تعمل باللمس/مخرج

60/195 R16 Steel Rims
60/195 R16 چنوط حديدية

60/195 R16 Alloy Rims
60/195 R16 چنوط رياضية

Electrical / Signals
تعديل اليكتروني + إشارات جانبية 

Audio Control/Bluetooth control
التحكم بالصوت/التحكم بالبلوتوث

Start / Stop Button
زر إيقاف وتشغيل

2 Front / 2 Rear
٢ أمامى / ٢ خلفى

Automatic - Dual Zone
أوتوماتيك ثنائي التحكم

الطول x العرض x االرتفاع (مم)
قاعدة العجالت (مم)

أقل نصف قطر دوران (م)
سعة خزان الوقود (لتر)

سعة صندوق األمتعة (لتر)
االرتفاع األدنى عن األرض (مم)
وزن السيارة بدون حمولة (كج)

خصائص المحرك
سعة المحرك (سي سي)

"الحد األقصى للقدرة
(حصان / دورة في الدقيقة)"

"الحد األقصى للعزم
(نيوتن متر / دورة في الدقيقة)"

ناقل الحركة

نظام الفرامل

وسائد هوائية

(Immobilizer) نظام مانع للسرقة

مصابيح LED نهارية  

مكيف الهواء

تكييف المقاعد الخلفية

حامل اكواب

النظام الصوتي

عجلة القيادة متعددة الوظائف

المفتاح الذكي

بلوتوث
عدادات مطعمة بالكروم

مسند األذرع الخلفية

المرايات الجانبية

اإلطارات والعجالت

مصابيح ضباب أمامية

٤٫٦١٥ x ١٫٧٦٠ x ١٫٤٩٥
٢٧٠٠
٥٫٣
٥٢
٥١٠
١٦٥

١٢١٨

١٥٩٨

نيسان موتور ايجيبت لها الحق في تغيير بعض المواصفات و التجهيزات دون إشعار مسبق. أي من المواصفات و التجهيزات معرضة للتغيير لتالئم المتطلبات والظروف المحلية.
Nissan Motor Egypt reserves the right to alter any details of speci�cations and equipment without notice. Speci�cations and equipment
are subject to change to suit the local conditions and requirements. 



Nissan Intelligent Mobility moves you one step ahead. In cars that feel like an extension 
of you, helping you see more and sense more, reacting with you, and sometimes even 
for you. Nissan Intelligent Mobility is about a better future - moving us to a world that’s 
safer, more sustainable, and exciting.


