
Specifications

BMW 630i Gran Turismo

Model Year: 2023

Technical Data المواصفات التقنية

Cylinders/Valves 4/4 عدد الصمامات/ عدد األسطوانات

Capacity in ccm 1,998 (3سم)السعة 

Max. Output (hp) 258 (حصان)القّوة القصوى 

Max. Torque (Nm) 400 (.م.ن)العزم األقصى 

Performance األداء

Top Speed in km/h 250 ساعة/ السرعة القصوى كم

Acceleration 0–100 km/h in seconds 6.5 (ثانية)ساعة /  كم100 – 0التسارع من 

M Aerodynamics package a  الديناميكيه للهواءMباقة 

M Sport Brake a  الرياضيةMمكابح 

Weight الوزن

Unladen Weight EU in kg 1,860 كجم/ الوزن بدون حمولة بالمعايير األوروبية 

Fuel Consumption إستهالك الوقود

Combined in l/100 km 6.1  كم100/ داخل وخارج المدينة لتر

CO2 Emissions in g/km 139 كم/انبعاثات ثاني أكسيد الكربون غ

Tank Capacity, approx. in l 68 (لتر)سعة خزان الوقود التقريبية 

Infotainment النظام الترفيهي

Navigation System Professional a نظام مالحة متطور

Apple CarPlay a Apple CarPlay نظام

BMW Display Key a  الذكي مع شاشةBMWمفتاح 

BMW Gesture Control a خاصية التحكم باإليماء

Harman Kardon Surround Sound System a  المحيطيKardon Harmanنظام صوت 

ConnectedDrive Services a ConnectedDriveخدمات 

Wireless Mobile Charging a خاصية الشحن االلسلكي للهواتف الذكية

Exterior المواصفات الخارجية

Wheels 20" M Light Alloy Wheels عجالت 

Headlights Adaptive LED Headlights أضواء أمامية

High-Beam Assistant a أضواء عالية متكيفة

Interior المواصفات الداخلية

Panorama Sunroof a فتحة سقف بانوراما

M Leather Steering Wheel a  Mعجلة قيادة جلد طراز 

Electric Comfort Seats for Driver and Front Passenger a مقاعد كهربائية مريحه للسائق والراكب األمامي

Sunblinds a مظالت جانبية

Ambient Lighting a إضاءة داخلية خافتة

Seat Heating for Driver and Front Passenger a خاصية تدفئة مقعد السائق والراكب األمامي

Automatic Air Conditioning with 4-Zone Control a  نطاقات4مكيف هواء أوتوماتيكي ذو 

Safety & Covenience األمان و الراحة

Comfort Access a دخول ذكي 

Soft Close Automatic System for Doors a غلق ابواب السيارة اوتوماتيكيا بسهولة

Reversing Assistant a نظام المساعدة على القيادة العكسية

Automatic Parking Assistant a مساعد ركن السيارات التلقائي

Surround View System a   للرؤية الشاملةSurround Viewنظام 

Remote View 3D a "Remote View 3D"نظام 

Lane Departure Warning a نظام تنبيه مغادرة المسار

Lane Change Warning System a نظام التنبيه عند تغيير المسار

Front Collision Prevention Warning a نظام التنبيه من التصادم االمامي

Rear Crossing Traffic Warning a نظام التحذيرالخلفي من المركبات المعترضة

Rear Collision Prevention a منع االصطدام الخلفي

Speed Limit Assist a مساعد تحديد السرعة

Tyre Pressure Monitor a نظام قياس ضغط العجالت

Starting Priceالسعر يبدأ من KD 25,950


