!التصميم اإليطالي والقوة اليابانية في متناول يدك
Italian Design and Japanese power, at your fingertips!

تصميم يميزك
في كل مكان
Design that
distinguishes you on
the streets

 ديناميكية:شبك أمامي رياضي
 بتصميم عصري،هوائية

Sport front grill: Aerodynamic,
with a modernist design

 بتصميمSoueast DX7 يتمتع محرك
مذهل تم تطويره بواسطة االستوديو

 ويستخدمPininfarina اإليطالي المرموق
.محركات ميتسوبيشي األصلية

The Soueast DX7 has a spectacular design
developed by the prestigious Italian studio
Pininfarina and uses Mitsubishi origin
engines.

R18 Aluminium Rings: It
catches the eye on the street
for its Sporty design

Electronic Tailgate

:R18 إطارات ألومنيوم بقياس
تلفت األنظار في الشارع بتصميمها
الرياضي

ً
كهربائيا
صندوق خلفي يعمل

Panoramic Sunroof

LED Daytime Running Lights:
for continuous safety while
driving

فتحة سقف بانورامية

: للقيادة النهاريةLED مصابيح
من أجل السالمة المستمرة
أثناء القيادة

تجربة متميزة في كل
التفاصيل
Premium experience in
every detail

Leather Seats: guaranteed
comfort on every trip

 راحة مضمونة:مقاعد جلدية
في كل رحلة

10” LCD suspended
colorful touch screen

Smart connectivity system to
stay connected at all times

نظام اتصال ذكي للبقاء على
اتصال في جميع األوقات

Automatic Air conditioner:
Maintain the perfect
temperature while traveling

Multifunction steering wheel:
Keep full control of the car in
the palm of your hand

 حافظ:عجلة قيادة متعددة الوظائف
على السيطرة الكاملة على السيارة
بلمسة واحدة

: بوصات10 شاشة ذكية مقاس
منفصلة تعمل باللمس

التصميم الداخلي له تأثير كبير بسبب

األناقة والبساطة والشكل الرياضي مع
.التشطيبات الفاخرة

The interior design causes a high impact
due to its elegance, simplicity and sportiness with luxury finishes.

On-board computer: All
important information in front
of your eyes

 حافظ على:مكيف هواء أوتوماتيكي
درجة الحرارة المثالية أثناء السفر

 جميع:شاشة عرض ذكية
المعلومات المهمة عن سيارتك
ورحلتك أمام عينيك

األمان
والميزات
Safety
and Features
 راقب: أنظمة أمان نشطة وجاهزة للعمل10

.بذكاء محيط السيارة دون أن تفقد متعة القيادة
وشاشة لمس ملونة فائقة الوضوح مقاس

 بوصات (مع اتصال بيني للهواتف الذكية10
)وشاشة مزدوجة ووظيفة تحكم متبادل

10 active and passive safety systems:
They intelligently monitor the vehicle’s
surroundings without ever taking away
your driving pleasure.
10-inch ultra-clear color touch screen
(with smart phone dual-screen
interconnection, mutual-control function)

 وسائد هوائية6

6 Airbags

LDWS Lane departure
warning system

نظام تحذير عند
مغادرة المسار

Front/Rear high-sensitivity
parking radar

حساسات أمامية وخلفية
للمساعدة على الركن

القوة بدعم من
ميتسوبيشي
Power Backed
by Mitsubishi
استمتع بتجربة فريدة عند القيادة وتأكد من أن

 هي وسيلة مناسبة للنقل اآلمنSoueast DX7
لجميع الفئات

Dare to live a unique experience when
driving and check that the Soueast DX7 is
a suitable vehicle for the safe transfer of
young people and families

Mitsubishi Engine: 1.8 liters Turbo with MIVEC
Technology that delivers better response, less
emissions & maximum fuel efficiency

McPherson and Multi-link
suspension: Our new System
translates into excellent
handling and comfort.

McPherson نظام التعليق
 يساعد نظامنا:متعدد الوصالت
الجديد على الحصول على معالجة
ممتازة وراحة تامة

 ليولد طاقةMIVEC  لتر توربو بتقنية1.8 محرك ميتسوبيشي
أكبر وإنبعاثات أقل وتوفير وقود أعلى

Six-speed wet-type DCT
double-clutch automatic
transmission

ناقل حركة أوتوماتيكي مزدوج
DCT القابض من ست سرعات

Exterior Colors | األلون الخارجية

Bright moon White | أبيض

Grand Blue | أزرق

Pearl white | أبيض لؤلؤي

Titanium Gray | رمادي

Majestic | أسود

Elegant Red | أحمر

Mocha brown | بني

Specification | المواصفات
Media entertainment

DX7

Ultra-high-definition 10in. Full screen liquid crystal
instrument

1.8 DCT Flagship Model Flagship model
األبعاد

Basic parameter
Length/width/height (mm)

الطول و العرض و االرتفاع

4585/1900/1728

Wheel base (mm)

2700

قاعدة العجالت

Ground clearance (mm)

200

أقل ارتفاع عن االرض

Curb weight (Kg)

1615

وزن السياره فارغه

Tank volume (L)

55

سعة خزان الوقود

235/55R18

مقاس اإلطارات

Tyre size

التحكم والقوة

Power control
Engine model

Mitsubishi high-performance 4K20T MIVEC turbo
supercharged engine

نوع المحرك

1796

السعة اللترية

Displacement (cc)
Maximum power (Kw/rpm)

‹145(197)/5500

 دقيقه/  لفه/ حصان- القوه

Maximum torque (N.m/rpm)

285/2000-4500

 لفه دقيقه/  نيوتن متر- أقصى عزم

Emission level

Transmission type
Suspension system (front/rear)

Six-speed wet-type DCT double-clutch automatic
transmission
McPherson independent front suspension/multi-link
independent rear suspension with anti-roll balance bar

Steering system

Multi-stage adjustable electric heating for front driver's/
passenger seat
Safe and intelligent technologies
Ultrahigh-strength °360cage body structure
ESC Electronic Stability Control system
ABS+EBD+BAS protection system
TCS traction control system
HAC hill-start assist control system
HDC hill descent control system
ESS Emergency Signal System
BOS Brake Override System
TPMS digital tire pressure monitoring system
AWS accident warning signal

EPS electronic power steering

نظام التوجيه

One-click opening wide field-of-view panoramic sunroof
Intelligent light-sensitive ON/OFF double-lens LED hawkeye
headlamp
LED light strip type daytime running light
Follow me home function (headlight delay turning off)
AFS steering assist lighting system
Front/rear high penetration fog lamp
Electirc outer rear view mirror with LED light strip steering
assist light

Luxury welcome lamp

Rear multi-stage adjustable seat (6/4 splitting/adjustable
backrest angle)

LDWS Lane departure warning system

Fashion appearance

18in. Bi-color ten-disc striking aluminum alloy hub

Front passenger seat manual -4direction adjustable seat

AEB Autonomous emergency brake system

SPORT one-click racing driving mode

Outer rear view mirror electric folding function

الخلفي/نظام التعليق االمامي

Driver's seat -6way electric adjustable seat

نظام الفرامل

ECO one -click environmental friendly
drving mode

Outer rear view mirror electrical heating and demist
function

صندوق التروس

Steering wheel -4direction adjustable

Four-wheel disc brake

ASG high-efficiency intelligent startstop system

Michelin high elastic tire

إجمالي استهالك الوقود

8.1

Brake system

High strength heat insulation glass

مستوى االنبعاث

GB V

Combined fuel consumption

Multi-function steering wheel

•
•
•
•
•
•
•
•
•/•
•
•
•
•
•
•
•

 نظام بدء وإيقاف ذكي عالي الكفاءةASG

FCW Front collision warning system

نظام توفير الوقود لوضع القيادة الصديقة
للبيئة

PDS Pedestrian detection system

التحويل بضغطة واحدة لوضع القيادة الرياضي
المظهر الخارجي
بضغطة واحدة فتح فتحة سقف بانورامية لرؤية واسعة المجال
 عدسة ليد مزدوجة- كشافات ذكيه حساس للفتح و القفل
 نهاريLED ضوء
التحكم فى زمن اغالق الكشافات بعد النزول من السياره
نظام اضاءة مساعد للقيادة عند الدوران
 الخلفي عالية االختراق/ مصباح الضباب األمامي
مرآة الرؤية الخلفية الخارجية كهربائية مع اضاءة ليد للمساعدة في
القيادة عند الدوران
مرآة الرؤية الخلفية الخارجية بوظيفة التسخين كهربائيا
وظيفة طي مرآة الرؤية الخلفية الخارجية كهربائيا
 بوصه18 اطارات سبور
زجاج امامي يتحمل الحرارة

Full-angle high-definition rear view camera system
Driver's/front passenger seat dual front air bag
Large side air curtain (covering both the front and rear
passenger seat)
Engine Immobilizer
Front/Rear high-sensitivity parking radar
Intelligent, advanced and great comfort
APA All-round auto parking assist system
Rear door kicking sensing opening system
3D AVM Around view monitor system
AUTO HOLD automatic parking
Touch type keyless entry and one-button start system
Cruise control/LIM speed control system
Luxurious audio and video entertainment
10in. LCD suspended colorful touch screen
Bluetooth telephone/music function

إطارات من ميشالن

MP3/MP4/USB function interface

اضاءه ترحيب فاخره

3D high-fidelity stereo surround sound system speaker
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الترفيه
بوصه عالية الوضوح10 شاشه كريستال سائل شاشة كاملة
)leather( عجلة قيادة متعددة الوظائف
 حركات لتعديل عجلة القيادة4
 حركات كهربائية لتعديل مقعد السائق6
 حركات يدوية لتعديل مقعد الراكب االمامي4
دعم متعدد المراحل لتعديل لمقعد السائق
مقعد خلفي قابل للتعديل متعدد المراحل
 الراكب/ تدفئة كهربائية قابلة للتعديل متعددة المراحل لمقعد السائق
األمامي
األمان والتكنولوجيا الذكية
 درجة360 هيكل سيارة عالي القوة بدرجة
ً
الكترونيا
نظام التحكم في الثبات
 نظام مساعدة+  نظام توزيع قوة الفرامل إلكترونيا+ ABS مانع االنزالق
الفرامل
نظام حماية من االنقالب
نظام التحكم في الجر
نظام تحكم للمساعدة في صعود المرتفعات
نظام تحكم للمساعدة في هبوط المنحدرات
نظام تحكم ديناميكي للفرامل
 نظام مساعدة+  نظام توزيع قوة الفرامل إلكترونيا+ ABS مانع االنزالق
الفرامل
نظام حماية من االنقالب
نظام التحكم في الجر
نظام تحكم للمساعدة في صعود المرتفعات
نظام تحكم للمساعدة في هبوط المنحدرات
نظام تحكم ديناميكي للفرامل
نظام كاميرا الرؤية الخلفية عالية الوضوح بزاوية كاملة
 الراكب األمامي/ وسادة هوائية أمامية مزدوجة لمقعد السائق
وسادة هوائية جانبية
 ضد السرقه- مانع تشغيل المحرك
رادار امامي عالي الحساسية للركن
 التطور والراحة القسوة،الذكاء
رادار خلفي عالي الحساسية للركن
نظام استشعار لفتح الباب الخلفي
AVM نظام مراقبة الرؤية
كبح اوتوماتيك عند االقتراب من االجسام اثناء الركن
 مكيف هواء بدرجة حرارة ثابتة- مفتاح ريموت لتشغيل المحرك
 نظام التحكم في السرعة- مثبت السرعة
نظام الصوت الفاخر والترفيه
 نظام شاشة باللمس متعدد- LCD شاشة ملونة تعمل باللمس
الوسائط و نظام شبكات ذكي
وظيفة تشغيل موسيقي الهاتف بالبلوتوث
MP3-MP4-USB وظيفة
)6( الدقة3D نظام سماعات لصوت محيطي عالي
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