


Dynamic and stylish design, integrates many 
intelligent experiences, and pursues the 
ultimate safety guarantee.

A Be�er Life, A Be�er Car حياة أجمل، سيارة أجمل..
تصميم ديناميكي وأنيق، يدمج العديد من التقنيات

الذكية، تضمن السالمة التامة.
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إن التفاصيل التي تعكس جمال التصميم 
تجعل السيارة نجمًا المعًا يزداد تألقًا..

أناقة متألقة
The delicate aesthetic elements make 
the vehicle shine in the limelight.

Stylish & Elegant



 ،ALS األمامية بنظام تعديل االرتفاع التكيفي LED تم تجهيز مصابيح ال
ونظام تبديل الضوء العالي/المنخفض األوتوماتيكي IHC، لضمان سالمة الركاب والمركبة.

Grille Design of Hongqi Family
The classic waterfall intake grille of Hongqi family 
and the emblem that is imbued with supreme 
heroism echo each other.

Qizhi LED Lighting System

تصميم الشبك األمامي 
الخاص بسيارات هونشي

التصميم الكالسيكي للشبك االمامي والذي ينساب على
مقدمة السيارة، يمثل عالمة مهمة في تصميمها.

The LED headlamp is equipped with ALS adaptive height 
adjustment system and IHC automatic high/low switchover 
system, to ensure the safety of passengers and vehicle.

Qizhi LED

يضفي الشكل االنسيابي المميز الديناميكي والعصري حضورًا مفعمًا بالثقة والقوة.

Dynamic Side Posture 
With Perfect Proportion
The fashionable, honourable, dynamic, avant-grade, concise but 
fully stretched waist line design shows wonderful confident.

الديناميكية والتناسب المثالي في
 المظهر الخارجي الجانبي

نظام إضاءة
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Enjoyable driving experience.
Comfortableالراحة التامة.
لتجربة قيادة ممتعة.



With seats made of Nappa genuine leather 
and Alcantara material combined with high 
end headrest for sleep, seat heating and 
ventilation function bring extremely 
comfortable driving experience.

مقاعد مصنوعة من جلد نابا األصلي وخامة ألكانتارا 
ومسند رأس متطور للنوم ووظيفة تدفئة وتهوية 

المقاعد توفر تجربة قيادة مريحة للغاية.

Extremely Comfortable 
Driving Experience تجربة قيادة مريحة للغاية
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The unique active indoor air cleaning technology can 
monitor and clean the air at real time.

Air Purification Systemنظام تنقية الهواء
تقنية تنظيف الهواء الداخلية النشطة الفريدة تقوم بمراقبة وتنظيف الهواء 

في نفس الوقت.

Hongqi
يعكس نظام الصوت المحيطي 

كل تفاصيل الصوت ويشكل إحساسًا يشبه المسرح.

Hongqi Exclusive Audio System
The BOSE Center point® surround audio 
system reflects every detail of sound and 
forges the theatre-like on-site feeling.

نظام الصوت الحصري من 

Premium Trims تطعيمات فاخرة
BOSE Center point®



HC2.0
Hongqi HC2.0 intelligent cockpit, equipped with advanced 
intelligent voice interaction system, forges a free trip with 
all things interconnected for you.

قمرة القيادة الذكية Hongqi HC2.0 المجهزة بنظام تفاعل صوتي ذكي 
ومتطور، تمنحك رحلة ممتعة ومترابطة دومًا.

HC2.0 Intelligent Cockpitقمرة القيادة الذكية
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Advanced interconnection 
technology for intelligent driving.

تقنية ربط متطورة لقيادة ذكية.
Intelligentالذكاء



Power & Performance

When the vehicle travels under 150 Km/h, SACC 
system may automatically accelerate, decelerate 
and follow in accordance with real road conditions 
to cope with long distance and fatigue driving.

SACC For Smart Assistance 
With Real Time Road Conditions

Auto Parking
The auto parking system enables you to easily cope with vertical, 
horizontal and slant parking.

نظام الركن التلقائي
يتيح لك نظام الركن التلقائي التعامل بسهولة مع الركن الرأسي واألفقي والمائل.

عندما تكون سرعة المركبة أقل من 150 كم / ساعة, 
يعمل نظام SACC أوتوماتيكيًا لزيادة أو تقليل التسارع 

وفقًا لظروف الطريق الحالية ليتعامل مع القيادة 
المرهقة لمسافات طويلة.

نظام SACC للمساعدة الذكية 
مع ظرف الطريق الحالي
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Advanced sensors make it easier to open the 
trunk with the movement of the foot.

Trunk Lid Sensing 
With Open Configuration

360° Panoramic Image
The onboard screen panoramically 
displays real-time image to make the 
parking safer and more efficient.

صورة بانورامية 360 درجة
 تعرض الشاشة صورة بانورامية لجعل ركن 

السيارة أكثر أمًانا وفعالية.

حساسات متطورة تجعل فتح صندوق 
السيارة سهًال عن طريق حركة القدم.

حساس صندوق السيارة 
مع إعدادات الفتح التلقائي
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Advanced Technologies أنظمة متطورة لمساعدة السائق



The vehicle adopts the advanced 
information security assessment 
technology to protect personal data of the 
user and avoid unauthorized use of the 
vehicle.

Network Information 
Security System HS2.0

HS2.0
تتبنى السيارة تقنية تقييم أمن المعلومات المتقدمة لحماية 
البيانات الشخصية للمستخدم وتجنب االستخدام غير المصرح 

به للسيارة.

نظام امان معلومات الشبكة

AEB
AEB Active 
Brake System
Capable to judge 
collisions within the 
speed of 75km/h to 
achieve the automatic 
brake.

نظام الفرامل
 النشط

يحكم على االصطدامات 
بسرعة 75  كم / ساعة 

ليحقق الفرملة األوتوماتيكية.
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Five driving modes (economy, comfort, sports, off-road and 
snowfield) coordinating with the intelligent adjustable 
shock absorber provide a pleasant driving experience.

األوضاع الخمسة للقيادة (اقتصادية، مريحة، رياضية، على الطرق 
الوعرة وحقول الجليد) توفر بالتنسيق مع ممتص الصدمات الذكي 

القابل للتعديل تجربة قيادة ممتعة.

Five Driving Modesخمسة أوضاع قيادة



أكثر من 60% من الفوالذ المستخدم في السيارة 
عبارة عن فوالذ عالي القوة، ويتم استخدام الفوالذ 
الساخن بقوة Mpa 1,500  لتشكيل هيكل أمان من 

نوع القفص.

هيكل السيارة عالي القوة
More than 60% of steel used on the vehicle is 
high-strength steel, and the 1,500 Mpa 
high-strength hot-formed steel is used to 
constitute the cage-type safety structure.

High-Strength Vehicle Body

بنية BorgWarner األكثر إحكامًا وذات التحكم األكثر 
ذكائًا تتيح تحسين األداء على الطرق الوعرة بشكل كبير 

وذلك بفضل الجيل الجديد من نظام الدفع الرباعي 
الكهرومغناطيسي األكثر دقة في عزم دوران العجلة.

نظام الدفع الرباعي
 من الجيل الجديد

The BorgWarner new-generation 
electromagnetic 4WD system enables a more 
compact structure, more intelligent control 
and more precise control on wheel torque to 
greatly improve off-road performance.

New-Generation
 4WD System

تم تطويره بشكل مستقل على أساس محرك البنزين 
بالحقن المباشر فائق الشحن من الجيل الثالث والتي 

توازن بشكل مثالي بين الديناميكيات واستهالك 
الوقود واالنبعاثات.

محرك                 جديد من الجيل الثالث
Independently developed on the basis of 
third-generation supercharged 
direct-injection gasoline engine platform 
perfectly balances the dynamics, fuel 
consumption and emission.

Brand-New CA4GC Third-Generation CA4GC
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Interior / الداخلية

Colors / األلوان

Black Trim | Blue-Black Trim |أسود أزرق-أسود

Pearl white | | Valley blueأبيض | Extreme night blackأزرق أسود

Magma brown | | Platinum goldبني ذهبي بالتيني

Red-Black Trim | أسود - أحمر



/ Rimsاإلطارات

/ Dimensionsاألبعاد

Above mentioned colors are only indicative. Products of some colors and materials are subject to availability.

1700mm

1630mm 2870mm
4760mm

1630mm
1907mm

255/45 R20 (Michelin Tyre)235/60 R18 (Michelin Tyre)

1907mm
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Grade Comfortable 2WD Comfortable Pro Deluxe 2WD Deluxe Pro
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Engine

Transmission

Electric Powered Steering (EPS)

Front Suspension

Rear Suspension

Tires

Dimensions (mm) LxWxH

Wheelbase (mm)

Continuous Damping Control (CDC)

5 Drive Mode (Eco, Comfort, Sport, Offroad, Snow)

Fuel Consumption (L/100km)

Fuel tank capacity : 64 L

Front Side Airbags

Curtain Airbags

Roll Movement Intervention (RMI)

Hill Start Assist Control (HAC)

Hill Descent Control (HDC)

Forward Collision Warning System (FCW)

Autonomous Emergency Brake (AEB)

Blind Spot Detection (BSD)

Around View Monitoring 360 (AVM)

Driver Status Monitoring (DSM)

Traffic Sign Recognition

Lane Departure Warning (LDW)

LED Combined Rear Light

Automatic Headlights with Dusk Sensor and Follow Me Home Function

Front Parking Radars (6 sensors) + Camera

Rear Parking Radars (4 sensors) + Rear Camera

Panorama sunroof

Electric External Rearview Mirror with Heating, turn light, Camera 

and Indicator light

Headlight Height Adjustment

Front LED Fog Lamp with Steering Lighting Assist Function

LED Headlamp+Daytime Running lights

Front Acoustic and Rear Windshield Glasses

LED Headlamp with Auto High Beam Switch + Daytime running lights
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2.0T Turbocharged Direct Injection, 340 nm Torque, 165 kw, 223 HP

6AT Shift by Wire (AISIN)

Macpherson Independent suspension

محرك سعة 2.0 لتر تيربو تشارج يولد عزم 340 نيوتن متر، 165 كيلووات، 223 حصان

(AISIN) 6 بسلكAT تحويل

ماكفرسون - تعليق مستقل

Multi-link Independent suspension تعليق مستقل متعدد الوصالت
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المحرك

ناقل الحركة

(EPS) عجلة القيادة بتحكم كهربائي

نظام التعليق األمامي

نظام التعليق الخلفي

اإلطارات

األبعاد (مم) الطول x العرض x االرتفاع

قاعدة العجالت

نظام تعليق متكييف

وضعيات القيادة (اقتصادي، مريح، رياضي، طرق وعرة، ثلج)

معدل إستهالك الوقود (لتر/ 100 كيلومتر)

سعة حقيبة األمتعة 64 ليتر

وسائد هوائية أمامية جانبية

ستائر هوائية جانبية

نظام التحكم بثبات هيكل السيارة

نظام عدم التدرحج للخلف

نظام المساعدة على نزول المنحدرات

تنبيه ماقبل اإلصطدام

فرامل طورائ

كشف النقاط العمياء

كاميرا رؤية محيطية

نظام تنبيه السائق

تحديد مواقع إشارة السرعة المحددة

تنبيه مغادرة المسار

LED أنوار خلفية

إضاءة أمامية بتحكم تلقائي

حساسات أمامية 6 نقاط + كاميرا

حساسات خلفية 4 نقاط + كاميرا خلفية

فتحة سقف بانورامية

تحكم كهربائي بالمرايا الخارجية + تسخين + إشارة انعطاف جانبية + إنارة 

ترحيبية

تعديل ارتفاع األنوار األمامية

LED أنوار ضباب أمامية

أنوار أمامية بتقنية LED + أنوار أمامية نهارية

الزجاج األمامي والخلفي (طبقتين)

أنوار أمامية بتقنية LED + أنوار أمامية نهارية + نور عالي متكييف

المزايا والمواصفات التقنية
Features and Specifications



*Available in two tone colors (Comfort 3.0T/Executive 3.0T)
*Notes: . Standard - None
*Disclaimer: Product specifications, configurations and data are all subject to change without notice.
*The features and specifications listed here are indicative. For more information, please contact your sales consultant at the nearest stores.

Grade Comfortable 2WD Comfortable Pro Deluxe 2WD Deluxe Pro
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Nappa Leather seats

Drivers Seat Electric Adjustments (12 - way)

Front Passengers Seat Electric Adjustments (8-way)

Front Seats (Heated & Ventilated)

Electric Anti-glare Inside Rearview Mirror

Rear Seats (Heated)

Drivers Seat Position Memory + Rear View Mirror

Drivers Seat Position Memory

Streaming Media Interior Mirror

Automatic Air Conditioning (Dual Zone)

Head Up Display (HUD)

Engine Start/Stop Button

Smart Entry

253-color Adjustable Interior Ambient Lighting

Wireless Phone Charging

Auto Trunk

Induction  Trunk

Electrical Parking Brake (EPB)

Auto Hold

Crusise Control System

Heated Steering Wheel

Paddle Shifter

Adaptive Cruise Control with Stop-Go Function

Automatic Parking

12.3-Inch + 12.3-Inch LCD screen

Mobile Phone Interconnection Without Carplay & Android Auto

BOSE Speakers

Number of Speakers
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مقاعد جلد نابا

تحكم كرس ي السائق 12 حركات

تحكم كرس ي الراكب 8 حركات

تهوية وتسخين الكراسي األمامية

مرايا داخلية ذاتية التعتيم

تسخين الكراس ي الخلفية

ذاكرة كرسي السائق + المرايا الخارجية

ذاكرة كرسي السائق

كاميرا على المرايا العلوية الداخلية

مكيف بتحكم كهربائي (ثنائي المناطق)

شاشة عرض على الزجاج األمامي

زر تشغيل وإيقاف المحرك

دخول ذكي

إضاءة داخلية 253 لون

شاحن جوال السلكي

صندق خلفي كهربائي

فتح باب السيارة الخلفي بحركة القدم

فرامل توقف إلكترونية

فرامل توقف مؤقت

مثبت سرعة

تسخين مقود القيادة

مبدالت السرعة على مقود القيادة

مثبت سرعة ذكي

وقوف آلي

شاشتين عرض أمامية مقاس 12.3 بوصة

استعراض محتوى الهاتف على الشاشة االمامية بدون كاربالي او اندرويد اوتو

BOSE نظام صوتي

مكبرات الصوت
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8002442020 hongqi-ksa.com

مستقبل الفخـامة


