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  خودروآشنايی با محصوالت ايران

  
  )دنا پالس( +دنااي مشخصات فني خودروهاي جدول مقايسه

  

  هايبخش
 خودرو

 )+DENA(  +دنا خودرو مشخصه فني

 ۷۰۳۰۲و  ۷۰۳۰۱  كد محصول

  موتور

  EF7  نوع موتور
  ۷/۱  )ليتر(حجم موتور 

 ) دور در دقيقه ۶۰۰۰( ۱۱۳  )اسب بخار(حداكثر قدرت موتور 
 ) دور در دقيقه ۴۵۰۰( ۱۵۵  )اسب بخار(حداكثر قدرت موتور 

  km/h(  ۱۸۹(حداكثر سرعت  كارايي
مصرف سوخت در 

 )ليتر( كيلومتر ۱۰۰
 ۲/۶   خارج شهردر ميانگين مصرف 

 ۷۴/۷   ميانگين مصرف تركيبي

 ترمز
  خنك شونده و عقب ديسكيديسكي جلو  ترمز

  EBDكاناله با  ABS( ۴(ترمز ضد قفل 

  ايمني

  )عدد ۴(ها  راننده و سرنشين جلو و جانبي )Airbag( كيسه هواي ايمني
  )پاور ويندو و آنتي ترپ عملكرد داراي(  دارد  دوربين عقب

 ساير تجهيزات ايمني
شيشه هاي سوالر  -سيستم هشدار دهنده هوشمند مركزي ورود غير مجاز - )ايموبياليزر(سيستم ضد سرقت 

قفل مركزي  -)مالتي پلكس(ياب هوشمند عيب سيستم -هشدار دهنده موانع عقب  -)خورشيد UVضد اشعه (
 كمربندهاي ايمني جلو سه نقطه اي با قابليت پيش كشنده و تنظيم ارتفاع -با ريموت كنترل

 تجهيزات

 دارد  كروز كنترل
  دارد  روف سان

  چراغ

 -و عقب شكن جلو مه -چراغ جلو و عقب جديد  -) Day Light(روز   چراغ جلو داراي المپ نئون  و  چراغ
 -هاي سقفي جلو و عقب چراغ –هاي جلو از داخل  تنظيم زاويه نور چراغ  –و چراغ خطر سوم  چراغ نقشه خوان

  چراغ روشنايي فضاي پايين داخل كابين -چراغ داخل داشبورد 
  

 آفتابگير آينه روي  -برقي، راهنمادار و تاشونده اتوماتيك هاي جانبي آينه  - هاي جانبي آينهطرح جديد  آينه
  كانال تهويه براي سرنشينان عقب -تنظيم اتوماتيك سيستم تهويه 

 R ۶۰  /۱۹۵ ۱۵   -آلومينيومي  چرخ  رينگنوع و سايز 

 ها صندلي
  )حركته ۸( برقيتمام راننده و سرنشين جلو بصورت   هاي صندلي جابجايي

  )Isofix(امكان نصب صندلي كودك در صندلي عقب  -
 

 سيستم صوتي و تصويري

داراي سيستم پاسخگويي به تلفن  - (GPS)داراي طرح جديد سيستم مالتي مديا تصويري لمسي با رهياب 
روي و هندزفري موبايل و كروز كنترل مجهز به كليدهاي كنترلي سيستم صوتي  -)زفري موبايلدهن(همراه 

  تيوتر - بلندگوهاي جلو و عقب  - فرمان
 

  

  ) بژ و مشكي(دو رنگ تريم   -)  مشكي(تريم تك رنگ   )داخليتريم (تزئينات 

 تجهيزات ساير  

، )جمع شونده(ستون فرمان تلسكوپيب ، به همراه سيستم پشتيباني از رهيا) Shark fin(آنتن سقفي جديد
سيستم روشنايي موقت در محيط هاي تاريك، فرمان هيدروليك، نمايشگر دماي محيط، شيشه باالبر جلو و 

ها به همراه شيشه لچكي  درب(هاي جلو از داخل، تغيير استايل جانبي خودرو قب برقي، تنظيم زاويه نور چراغع
هاي درب ها به رنگ كروم، تودوزي  دستگيرهجا عينكي ، ، )هاي جانبي ها، گلگيرها و آينه عقب، دستگيره

ل، قطعات دكوراتيو طرح چوب، مخمل، دسترسي به صندوق عقب از داخل، بازكن قفل در صندوق عقب از داخ
   كارت طاليي چهار ستاره ، سيستم كنترل بخار بنزين،سيستم قطع سوخت خودكار

 
  

  ر پاي شمایقله اي ز  ،+دنا
  .هیشه در اوج باشید» )دنا پالس+ (دنا«با . هر قله بلندي قابل دسترسی است چنانچه شما بخواهید آن را فتح کنید

  .در طراحی و فن آوري روز دنیاي مدرن امروز است مجموعه اي از زیبایی»+دنا«
حس بی نظیري از پویایی و ممتاز بودن را براي شما به ارمغان آورده و درك شما را از راحتی، لذت و » +دنا«تجربه رانندگی با خودرو 

  . امنیت باال خواهد برد
 
  

لذا به . احتمال تغییر در تجهیزات و امکانات خودرو وجود دارد
  .صول مندرج در باالي جدول و اسناد خودرو توجه کنیدکد مح

  
  

جهت دریافت کاتالوگ، دفترچه راهنما و اطالعات محصول، به 
  مراجعه کنید www.ikco.comسایت 

  

http://www.ikco.com

