
BMW X5 M

ك. د48,900 السعر

BMW X5 M المواصفات التقنية

4/8 عدد الصمامات/ عدد األسطوانات

4,395 (3سم)السعة 

625 (حصان)القّوة القصوى 

750 . م.العزم األقصى ن

BMW X5 M األداء

250 ساعة/ السرعة القصوى كم

3.8 (ثانية)ساعة /  كم100 – 0التسارع من 

a Mنظام العادم الرياضي 

a Mناقل حركة مميز طراز 

a "Competition"باقة 

BMW X5 M الوزن

2,385 كجم/ الوزن بدون حمولة بالمعايير األوروبية 

BMW X5 M إستهالك الوقود

12.5  كم100/ داخل وخارج المدينة لتر

286 كم/انبعاثات ثاني أوكسيد الكربون غ

83 (لتر)سعة خزان الوقود التقريبية 

BMW X5 M النظام الترفيهي

a نظام مالحة

a ConnectedDriveخدمات 

a التحكم بإستعمال اليد

a  المحيطيKardon Harmanنظام صوت 

a حامل أكواب بخاصية التدفئه والتبريد

a ConnectedDriveخدمات 

a نظام الترفيه في المقعد الخلفي

a Apple CarPlay نظام

a خاصية الشحن االلسلكي للهواتف الذكية

BMW X5 M المواصفات الخارجية

21" M Alloy عجالت أمامية

22" M Alloy عجالت خلفية

BMW Laserlight أضواء أمامية

a LEDأضواء ضبابية 

a Mغطاء محرك من الكربون طراز 

a Mأغطية مرايا من الكربون طراز 

a أضواء عالية متكيفة

BMW X5 M المواصفات الداخلية

a  نطاقات4مكيف هواء أوتوماتيكي ذو 

a "Sky Lounge"فتحة سقف بانوراما مع 

a Mأحزمة مقاعد طراز 

a مقعد كهربائي مع ذاكرة للسائق

a مقاعد أمامية مزودة بخاصية التدليك

a مقاعد أمامية مزودة بخاصية التدليك

a حزمة تلطيف أجواء السيارة

a مظالت للنوافذ الجانبية الخلفية

BMW X5 M األمان و الراحة

a  الذكي مع شاشةBMWمفتاح 

a غلق ابواب السيارة اوتوماتيكيا بسهولة

a دخول ذكي 

a نظام المساعدة على القيادة العكسية

a مساعد الركن السيارات التلقائي

a   للرؤية الشاملةSurround Viewنظام 

a "Remote View 3D"نظام 

a مساعد التحكم في توجيه المسار

a مساعد التوقف في حاالت الطوارئ

a مساعد تحديد السرعة التلقائي

a مثبت السرعة المتكيف

a نظام المساعدة عند تغيير المسار

a نظام المساعدة في الحفاظ على المسار

a نظام التحذيراألمامي من المركبات المعترضة

a نظام قياس ضغط العجالت

Specifications

BMW X5 M


