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XLESELE

מנוע ותיבת הילוכים
•מנוע DOHC עם תזמון משתנה אלקטרוני

)ETCS-i( מערכת בקרת מצערת חכמה•
•4 צילינדרים 16 שסתומים

•נפח מנוע 2500 סמ"ק

XLESELE

צריכת דלק
5.3/5/5.15.3/5/5.14.9/4.8/4.9צריכת דלק עירוני/בינעירוני/משולב

XLESELE

בטיחות
 10 כריות אוויר:

 2 כריות אוויר קדמיות לנהג ולנוסע מלפנים
 2 כריות אוויר לברכיים של הנהג והנוסע מלפנים

 2 כריות אוויר בצדדי המשענת של הנהג והנוסע מלפנים
 2 כריות אוויר בצדדי המשענת של המושב האחורי

2 כריות אוויר וילון צדדית אוטומטית ליושבים מלפנים ומאחור

•••

•••אימבולייזר מקורי
••מצלמת רוורס

)BSMS( מערכת לזיהוי רכב בשטי מת••
•חיישני רוורס

)ICS( חיישני חניה עם בלימה אוטומטית•
•בלימה אוטומטית בעת תנועה חוצה מאחור

•מצלמה היקיפית 360'
)RCTA( התרעה מפני תנועה חוצה מאחור•

)TPMS( מערכת לניטור לחץ אויר בצמיגים עם מיקום אוטומטי•••
STAR SAFETY SYSTEM חבילת מערכות בטיחות

)ABS( מערכת למניעת נעילת גלגלים בעת בלימה•••
)VSC( מערכת בקרת יציבות•••

)BA( מערכת עזר לבלם•••
)TRAC( מערכת בקרת משיכה•••

)EBD( חלוקת בלמים אלקטרונית•••
)SST( מערכת בלימה חכמה•••

TOYOTA SAFETY SENSE חבילת מערכות בטיחות
)AHB( מערכת אור גבוה אוטומטי•••

)PCS( מערכת קדם התנגשות עם זיהוי הולכי רגל•••
)LDAS( מערכת התרעה ותיקון סטיה מנתיב•••

)DRCC( בקרת שיוט אדפטיבית דינמית•••
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XLESELE

ממדים קיבולת ומשקלים
487948954879אורך כללי )מ"מ(
1839רוחב כללי )מ"מ(
1445גובה כללי )מ"מ(

282428252824בסיס גלגלים )מ"מ(
5מס' מושבים

145מרווח גחון )מ"מ(
2097משקל כולל )ק"ג(

420משקל מותר )ק"ג(
428נפח תא מטען )ל'(
50קיבולת מיכל דלק

208הספק מירבי )כ"ס(
11.611.611.3קוטר סיבוב מזערי )מ'(

XLESELE

עיצוב ואביזרים חיצוניים
••התנעה מרחוק 

•••מבודד רעשים
•ספויילר אחורי

•פגושים קדמי ואחורי ספורטיביים
•גריל ספורטיבי

••• מגיני בוץ קדמיים ואחריים
••אגזוז בסיומת כרום

XLESELE

מערכות שמע ומידע
•••ממשק אפל קארפליי

•••ממשק אנדרואיד אוטו
••6 רמקולים

•••2 שקעי USB להזרמת מוזיקה
•••מסך מגע "8

CD נגן•
JBL מערכת רמקולים של•

•9 רמקולים
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XLESELE

מושבים
•••חימום במושבים הקדמיים

•ריפודי בד מהודרים
•••קיפול משענת מושבים אחוריים 40/60

•••כיוונון חשמלי לכסא נהג 8 כיוונים
•ריפודי עור משולב בד

•••תמיכה לגב תחתון במושב הנהג
•מושבים ספורטיבים

•ריפודי עור
•כיוונון חשמלי לכסא הנוסע מלפנים 6 כיוונים

•קירור במושבים הקדמיים

XLESELE

עיצוב ואביזרים פנימיים
12V שקע•••

•••סמארט קי - כניסה והתנעה ללא מפתח
•עם תאורהעם תאורהמראות בסכי השמש

•••מחזיקי כוסות מלפנים ומאחור
•••שעון דיגיטלי

•ידית נוספת לפתיחת תא מטען מצידו הפנימי
••משטח טעינה אלחוטי לסמארטפון

••שלט רחוק לפתיחת חניון
•••התנעה בכפתור

•••תא אחסון למטבעות בסביבת הנהג
•••4 חלונות חשמליים אוטומטים עם מנגנון היפוך

•••מפשיר אדים עם טיימר בשמשה האחורית
••חלון בגג חשמלי

••מסך "4.2 צבעוני עם תצוגה לבחירה משולב בלוח המחוונים
•מסך "7 צבעוני עם תצוגה לבחירה משולב בלוח המחוונים

•תצוגה עילית על השמשה הקדמית של מהירות ומידע לבחירה
•••מגבים עם שינוי לסירוגין
)EPS( הגה כוח חשמלי•••

)EPB( בלם חניה חשמלי אוטומטי•••
•העברת הילוכים מגלגל ההגה

•••4 מצבי נהיגה )חסכון/נורמל/ספורט/חשמל(
•••מראות צד מחוממות עם כוונון חשמלי

•••הגה מתכוונן טלסקופי ולגובה
••הגה עם חיפוי עור

•••תעלות מיזוג אויר לחימום למושב האחורי
•••בקרת אקלים אוטומטית מפוצלת לנהג ולנוסע מלפנים

•מראה אחורית מתכהה ידינת למניעת סנוור
••מראה אחורית מתכהה אוטומטית למניעת סנוור
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XLESELE

תאורה
LED פנסי חזית••

LED פנסים אחוריים משולבים••
)DRL( תאורת יום••

 LED )DRL( תאורת יום•
•פנסי חזית עם תאורת LED פרימיום

•פנסים אחוריים משולבים LED פרימיום
•••פנסי איתות LED במראות צד

XLESELE

גלגלים
•נעילה בגלגלים ע"י אומים יחודיים

••חישוקי סגסוגת קלה "18

P215/55R17 | P205/65R16 מידות צמיג•

••גלגל חילופי זמני

•••מיתלים קדמיים ואחוריים מוט מייצב

•מיתלים ספורטיבים

•••בלמים קדמיים ואחוריים דיסק

•רשת למתיחה בתא מטען
••ידית הילוכים בגימור עור
•פנים הדלתות בגימור עור

•תא אחסון למשקפי שמש בתקרת הרכב
•••תא אחסון בקונסולה המרכזית 

•מכסה הקונסולה המרכזית מעור סינטטי

XLESELE

ייתכנו שינויים קלים במפרט בהתאם למועד ההזמנה או לרמת הגימור.         מפרט זה אינו מהווה מצג מחייב.               התמונות להמחשה בלבד.

רמת בטיחות נמוכה876543210רמת בטיחות גבוהה

רמת אבזור בטיחותידגם

LE+ דרגה 7טויוטה קאמרי

דרגת זיהום אווירצריכת דלק ממוצעת בליטרים ל-100 ק"מדגם

LE+ דרגה 4.92משולב4.8בינעירוני4.9עירוניטויוטה קאמרי

זיהום מזערי151413121110987654321זיהום מרבי

* נתוני צריכת הדלק הינם כפי שהתקבלו מהיצרן
* המדד מחושב לפי תקנות אוויר נקי )גילוי נתוני זיהום אויר מרכב מנועי בפרסומת(, התשס"ט 2009

LE+ קאמריLE++ קאמרי

מחירוןמחירון
₪ 189,900₪ 194,900
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