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טויוטה קאמרי
 חוויית נהיגה בלי פשרות!

אחרי 17 שנה על הכביש, מציגה טויוטה את 
הדגם החדש והמשופר להפליא של הקאמרי 

– מכונית המנהלים שלה.
ותחכום  איכות  עוצמה,  של  מושלם  שילוב 
בלי להתפשר על חסכון בדלק ועל טכנולוגיה 
מתקדמת, מייצרים חוויית נהיגה ברמה אחרת 
המנהלים  מרכבי  לאחד  הקאמרי  את  והופכים 

הנחשקים ביותר.

CARMY



נוחות
ההיברידית  במערכת  כמובן  נתחיל 
בתחום,  שנים   20 אחרי  המתקדמת. 
הצליחה טויוטה להציג דור חדש של מנוע 
היברידי המספק ביצועים ברמה שעוד לא 
גם  ונוחה  בטוחה  נהיגה  ומאפשר  נראתה 

במהירויות גבוהות או בדרכים משובשות. 

הגוף הקשיח של הקאמרי החדשה, מרכז הכובד 
הנמוך ומערכת המתלים הכפולים המתקדמים 
מספקים לה אחיזת כביש יוצאת דופן המוסיפה 

לתחושת השליטה ולנוחות הנסיעה.

CARMY







חכם ואלגנטי
העוצמה והתחכום מתבטאים גם בחלל הפנימי המשלב 
שימושיות  ופונקציות  נוחות  עם  ואלגנטי  חכם  עיצוב 

ומאפשר לנהג ולנוסעים ליהנות עד הסוף מהדרך.

בטיחות מתקדמת
בנוסף לכל זאת, מציגה הקאמרי סטנדרטים חדשים בתחום 
הכוללת   TOYOTA SAFETY SENSE מערכת  עם  הבטיחות, 
מערכות מתקדמות כמו מערכת קדם התנגשות, בקרת שיוט 
מכל  מתים  שטחים  זיהוי  מערכת  חירום,  בלימת   , אדפטיבית 
צידי הרכב ועוד ועוד, וכמובן 10- )!( כריות אוויר בכל חלל הרכב.

בשורה התחתונה – מכונית המנהלים האולטימטיבית המספקת 
חוויית נסיעה נדירה גם למשפחה. בלי פשרות – רק קאמרי.

CARMY



ממדים

 Length mm )192.1( 4880 )192.7( 4895 )192.7( 4895 )192.1( 4880 אורך )מ״מ(

 Width mm )72.4( 1840 )72.4( 1840 )72.4( 1840 )72.4( 1840 רוחב )מ״מ(

 Height mm )56.9( 1445 )56.9( 1445 )56.9( 1445 )56.9( 1445 גובה )מ״מ(

 Wheelbase mm )111.2( 2825 )111.2( 2825 )111.2( 2825 )111.2( 2825 בסיס גלגלים )מ״מ(

Seating Capacity 5 5 75 5 מספר נוסעים 

 Ground Clearance mm )5.7( 145 )5.7( 145 )5.7( 145 )5.7( 145 מרווח גחון במ”מ

      Front Headroom mm )in.( )38.3( 973 )37.5( 953 )37.5( 953 )37.5( 953 מרווח מושב קדמי - גג במ״מ )אינצ׳(

      Rear Headroom mm )in.( )37.6( 955 )37.6( 955 )37.6( 955 )37.6( 955 מרווח מושב קדמי - גג במ״מ )אינצ׳(

Front Legroom mm )in.( )42.1( 1069 )42.1( 1069 )42.1( 1069 )42.1( 1069 מרווח רגליים מושב קדמי במ”מ )אינצ׳( 

Rear Legroom mm )in.( )38.0( 965 )38.0( 965 )38.0( 965 )38.0( 965 מרווח רגליים מושב אחורי במ”מ )אינצ׳(

Front Shoulder Room mm )in.( )57.7( 1466 )57.7( 1466 )57.7( 1466 )57.7( 1466 מרווח כתפיים מושב קדמי במ”מ  )אינצ׳(

Rear Shoulder Room mm )in.( )55.7( 1415 )55.7( 1415 )55.7( 1415 )55.7( 1415 מרווח כתפיים במושב אחורי במ”מ )אינצ׳(

 Gross Vehicle Weight kg )4623.1( 2097.00 )4623.1( 2097.00 )4623.1( 2097.00 )4623.1( 2097.00 משקל כולל בק”ג 

 Payload )GVWR-curb weight( kg )1151( 522 )1074( 47 )1063( 482 )1052( 477 עומס מותר בק”ג 

       Cargo Capacity L )15.1( 428 )15.1( 428 )15.1( 428 )15.1( 428 נפח תא מטען )ליטרים(

 Base Curb Weight kg
)3571.5( 1620.00 )3560.5( 1615.00 )3549.4( 1610.00 )3472.3( 1575.00

משקל עצמי בק”ג 

).Fuel Capacity litres )gal
)13( 49 )13( 49 )13( 49 )13( 49

נפח מכל דלק בליטרים 

Fuel Consumption - City/Highway/
Combined L/100km

4.9/4.8/4.9 5.3/5.0/5.1 5.3/5.0/5.1 5.3/5.0/5.1 צריכת דלק בליטרים ל- 100 ק”מ - עירוני/בין- 
עירוני/משולב

Fuel Consumption - City/Highway/
Combined mpg

20.4/20.820.4 18.8/20/19.6 18.8/20/19.6 18.8/20/19.6

צריכת דלק ב- mpg - עירוני/בין- עירוני/משולב

 Horsepower 208 208 208 208 הספק מנוע )כ”ס( 

ENGINE מנוע

Direct Injection D4-S   D4-S הזרקה ישירה

Variable Valve Timing with Intelligence on 
Exhaust Cam )VVT-i(

תזמון שסתומים משתנה חכם )VVT-i( בשסתום 
המפלט

Variable Valve Timing with Intelligence Electri-
cally Driven on Intake Cam )VVT-i(

תזמון שסתומים משתנה חכם )VVT-i( בהנעה חשמלית 
בשסתום היניקה 

Litre, 4-Cylinder, DOHC, 16-Valve 2.5 מנוע בנזין 2.5 ליטר, 4 צילינדרים, )DOHC( 16 שסתומים

Single exhaust אגזוז בודד

 סטנדרטי 

 זמין בחבילת תוספות בתשלום

 לא זמין  
CARMY

XLE      XSESE LE

XLE      XSESE LE



ממדים

 Length mm )192.1( 4880 )192.7( 4895 )192.7( 4895 )192.1( 4880 אורך )מ״מ(

 Width mm )72.4( 1840 )72.4( 1840 )72.4( 1840 )72.4( 1840 רוחב )מ״מ(

 Height mm )56.9( 1445 )56.9( 1445 )56.9( 1445 )56.9( 1445 גובה )מ״מ(

 Wheelbase mm )111.2( 2825 )111.2( 2825 )111.2( 2825 )111.2( 2825 בסיס גלגלים )מ״מ(

Seating Capacity 5 5 75 5 מספר נוסעים 

 Ground Clearance mm )5.7( 145 )5.7( 145 )5.7( 145 )5.7( 145 מרווח גחון במ”מ

      Front Headroom mm )in.( )38.3( 973 )37.5( 953 )37.5( 953 )37.5( 953 מרווח מושב קדמי - גג במ״מ )אינצ׳(

      Rear Headroom mm )in.( )37.6( 955 )37.6( 955 )37.6( 955 )37.6( 955 מרווח מושב קדמי - גג במ״מ )אינצ׳(

Front Legroom mm )in.( )42.1( 1069 )42.1( 1069 )42.1( 1069 )42.1( 1069 מרווח רגליים מושב קדמי במ”מ )אינצ׳( 

Rear Legroom mm )in.( )38.0( 965 )38.0( 965 )38.0( 965 )38.0( 965 מרווח רגליים מושב אחורי במ”מ )אינצ׳(

Front Shoulder Room mm )in.( )57.7( 1466 )57.7( 1466 )57.7( 1466 )57.7( 1466 מרווח כתפיים מושב קדמי במ”מ  )אינצ׳(

Rear Shoulder Room mm )in.( )55.7( 1415 )55.7( 1415 )55.7( 1415 )55.7( 1415 מרווח כתפיים במושב אחורי במ”מ )אינצ׳(

 Gross Vehicle Weight kg )4623.1( 2097.00 )4623.1( 2097.00 )4623.1( 2097.00 )4623.1( 2097.00 משקל כולל בק”ג 

 Payload )GVWR-curb weight( kg )1151( 522 )1074( 47 )1063( 482 )1052( 477 עומס מותר בק”ג 

       Cargo Capacity L )15.1( 428 )15.1( 428 )15.1( 428 )15.1( 428 נפח תא מטען )ליטרים(

 Base Curb Weight kg
)3571.5( 1620.00 )3560.5( 1615.00 )3549.4( 1610.00 )3472.3( 1575.00

משקל עצמי בק”ג 

).Fuel Capacity litres )gal
)13( 49 )13( 49 )13( 49 )13( 49

נפח מכל דלק בליטרים 

Fuel Consumption - City/Highway/
Combined L/100km

4.9/4.8/4.9 5.3/5.0/5.1 5.3/5.0/5.1 5.3/5.0/5.1 צריכת דלק בליטרים ל- 100 ק”מ - עירוני/בין- 
עירוני/משולב

Fuel Consumption - City/Highway/
Combined mpg

20.4/20.820.4 18.8/20/19.6 18.8/20/19.6 18.8/20/19.6

צריכת דלק ב- mpg - עירוני/בין- עירוני/משולב

 Horsepower 208 208 208 208 הספק מנוע )כ”ס( 

Single exhaust with dual chrome tips אגזוז בודד עם קצוות כרום

Hybrid Synergy Drive Hybrid Synergy Drive טכנולוגיית

Single exhaust with chrome finisher אגזוז בודד עם גימור כרום

TRANSMISSION תיבת הילוכים

Sequential Shift Mode העברת הילוכים טורית

Paddle Shifters ידיות העברת הילוכים

Electronically Controlled Continuously Variable 
Transmission )ECVT(

)ECVT( תיבת הילוכים רציפה מבוקרת אלקטרונית

BRAKES בלמים

Rear Disc Brakes בלמי דיסק אחוריים

Front Disc Brakes בלמי דיסק חשמליים

Electric Parking Brake )EPB( )EPB( בלם חניה חשמלי

SUSPENSION מתלים
Front and Rear Stabilizer Bar )EPS( מוט ייצוב קדמי ואחורי

STEERING MECHANICAL היגוי מכני 
Electric Power Steering )EPS( )EPS( הגה כוח חשמלי

MECHANICAL FEATURES מאפיינים מכני 

EV Mode׳ EV מצב

INTERIOR גימור פנימי

SEATS מושבים

Rear Foldable 60/40 מושבים אחוריים ניתנים לקיפול, פיצול 40/60

Fabric-trimmed seats Seats ריפוד בד

Driver Lumbar Support תמיכה בגב תחתון

Heated Front Seats מושבים קדמיים מחוממים

6-way Manual Passenger Seat מושב נוסע קדמי עם 6 אפשרויות לכוונון ידני

8-way Power Adjustable Drivers Seat מושב נהג עם 8 אפשרויות לכוונון חשמלי

XLE      XSESE LE



Sport SofTex Seats מושבי SofTex ספורטיביים

8-way Power Adjustable Passenger Seat מושב נוסע קדמי עם 8 אפשרויות לכוונון חשמלי

Leather-trimmed Seats ריפוד בגימור עור

Ventilated Front Seats מושבים קדמיים עם אוורור

CLIMATE CONTROL בקרת אקלים 
Cabin Air Filter סינון אוויר בתא הנוסעים

Dual Zone Automatic Climate Control בקרת אקלים מפוצלת דו אזורית, אוטומטית -

STORAGE אחסון

Overhead Sunglass Storage תא אחסון עילי למשקפי שמש

INTERIOR MIRRORS מראות פנימיות

Day and Night Mechanical Rear View Mirror
מראה פנימית עם אפשרות למעבר ידני בין מצבי יום/

לילה

Auto-Dimming Rear View Mirror מראה פנימית מתכהה אוטומטית

INSTRUMENTATION לוח מחוונים

4.2-in. color TFT Multi Information Display
צג מידע רב תפקודי מסוג TFT צבעוני בגודל 2.4 אינץ', 

משולב בלוח מחוונים

7-in. color TFT Multi Information Display
צג מידע רב תפקודי מסוג TFT צבעוני בגודל 7 אינץ', 

משולב בלוח מחוונים

Head-Up Display תצוגה עילית

STEERING WHEEL גלגל הגה

Tilt & Telescopic Steering Wheel גלגל הגה טלסקופי הניתן לכוונון מרחק וזווית

Heated Leather Wrapped Steering Wheel גלגל הגה מחומם בציפוי עור

WINDOWS חלונות

Power Windows with Auto Up/Down for All Windows
חלונות חשמליים עם פתיחה/סגירה בלחיצה אחת של 

כל החלונות

Electric Rear Window Defroster with Timer מפשיר שמשה אחורית חשמלי עם מד זמן

TRUNK/CARGO תא מטען

Cargo Net רשת תא מטען

 סטנדרטי 

 זמין בחבילת תוספות בתשלום

 לא זמין  
CARMY

XLE      XSESE LE



Sport SofTex Seats מושבי SofTex ספורטיביים

8-way Power Adjustable Passenger Seat מושב נוסע קדמי עם 8 אפשרויות לכוונון חשמלי

Leather-trimmed Seats ריפוד בגימור עור

Ventilated Front Seats מושבים קדמיים עם אוורור

CLIMATE CONTROL בקרת אקלים 
Cabin Air Filter סינון אוויר בתא הנוסעים

Dual Zone Automatic Climate Control בקרת אקלים מפוצלת דו אזורית, אוטומטית -

STORAGE אחסון

Overhead Sunglass Storage תא אחסון עילי למשקפי שמש

INTERIOR MIRRORS מראות פנימיות

Day and Night Mechanical Rear View Mirror
מראה פנימית עם אפשרות למעבר ידני בין מצבי יום/

לילה

Auto-Dimming Rear View Mirror מראה פנימית מתכהה אוטומטית

INSTRUMENTATION לוח מחוונים

4.2-in. color TFT Multi Information Display
צג מידע רב תפקודי מסוג TFT צבעוני בגודל 2.4 אינץ', 

משולב בלוח מחוונים

7-in. color TFT Multi Information Display
צג מידע רב תפקודי מסוג TFT צבעוני בגודל 7 אינץ', 

משולב בלוח מחוונים

Head-Up Display תצוגה עילית

STEERING WHEEL גלגל הגה

Tilt & Telescopic Steering Wheel גלגל הגה טלסקופי הניתן לכוונון מרחק וזווית

Heated Leather Wrapped Steering Wheel גלגל הגה מחומם בציפוי עור

WINDOWS חלונות

Power Windows with Auto Up/Down for All Windows
חלונות חשמליים עם פתיחה/סגירה בלחיצה אחת של 

כל החלונות

Electric Rear Window Defroster with Timer מפשיר שמשה אחורית חשמלי עם מד זמן

TRUNK/CARGO תא מטען

Cargo Net רשת תא מטען

TRIM רמת גימור

Door Sill Protectors מגני מפתן דלתות

Leather Wrapped Shift Knob ידית בורר הילוכים בציפוי עור

INTERIOR LIGHTING תאורה פנימית

Ambient Lighting תאורת אווירה )אמביינט(

EXTERIOR גימור חיצוני

EXTERIOR LIGHTING תאורה חיצונית

LED Combination taillights with black accents
פנסים אחוריים בשילוב נורות DEL עם עיטורים בצבע 

שחור

Daytime Running Lights פנסי תאורת יום

Clearance Lamps פנסי גישה

Bi-LED Combination headlights DEL-IB פנסים קדמיים משולבים מסוג

Bi-LED Combination headlights with black accents
פנסים קדמיים משולבים מסוג DEL-IB עם עיטורים 

בצבע שחור

LED Headlights with black accents פנסים קדמיים מסוג DEL עם עיטורים בצבע שחור

LED Taillights with black accents פנסים אחוריים מסוג DEL עם עיטורים בצבע שחור

LED Headlights DEL פנסים קדמיים מסוג

EXTERIOR גימור חיצוני

Hood Silencer מפחית רעשים במכסה המנוע

Rear Spoiler מסיט רוח )ספוילר( אחורי

Sport Grille סבכה בעיצוב ספורטיבי

Sport Front and Rear Fascia עיטורים בעיצוב ספורטיבי בפגושים הקדמי והאחורי

Front & Rear Splash Guards מגני בוץ קדמיים ואחוריים

Power Slide / Tilt Moonroof חלון גג חשמלי נפתח/ניתן להטיה 

WIPERS מגבים

Variable Intermittent Wipers מגבי שמשה בעלי אפשרות פעולה לסירוגין

XLE      XSESE LE



TIRES צמיגים

Temporary Spare Tire צמיג חליפי

P215/55R17 71R55/512P

P235/45R18 81R54/532P

P235/40R19 91R04/532P

WHEELS גלגלים

Wheel Locks מנעולי גלגלים

Alloy Wheels "17 חישוקי סגסוגת קלה 71"

Unique 18" Alloy Wheels חישוקי סגסוגת קלה ייחודיים 81"

Alloy Wheels "19 חישוקי סגסוגת קלה 91"

EXTERIOR MIRRORS מראות צד

Heated Exterior Mirrors מראות צד חיצוניות מחוממות

Integrated LED Signal Lamps DEL תאורת איתות משולבת מסוג

SAFETY & CONVENIENCE בטיחות ונוחות

CONVENIENCE נוחות

Front & Rear Cup Holder מחזיק כוסות קדמי ואחורי

12Volt Accessory Power Outlet שקע אספקת חשמל 12 וולט

Sun Visor with Mirror סוכך שמש עם מראה

Keyless Entry כניסה ללא מפתח

Inner Trunk Handle ידית פנימית לתא המטען

Smart Key System מערכת מפתח חכם

Push Button Start הנעה בכפתור ללא מפתח

Driver’s Coin Case Compartment תא מטבעות לנהג

XLE      XSESE LE

 סטנדרטי 

 זמין בחבילת תוספות בתשלום

 לא זמין  
CARMY



Garage Door Opener שלט רחוק מובנה לפתיחת דלת החניה הביתית

Short Range Key Fob Remote Start )requires 
active DCM(

התנעה מרחוק עם ההתקרבות לרכב פעיל )DCM( נדרש

 Qi-compatible wireless charging tray with light
indicator

מגש טעינה אלחוטי עם נורית Qi תואם חיווי

Sun Visor with Mirror and Lamp סוככי שמש עם מראות ותאורה 

SAFETY בטיחות

Front Seat Mounted Side Airbags כריות אוויר צדיות למושבי הנהג והנוסע הקדמי

Driver & Passenger Airbag Supplemental Re-
straint System )SRS(

)SRS( כריות אוויר מתקדמות לנהג ולנוסע הקדמי

Driver and Front Passenger Knee Airbag כרית אוויר לברכי הנהג והנוסע במושב הקדמי

Rear Seat Side Airbags כריות אוויר צדיות בשורת המושבים האחורית

Side Curtain Airbags כריות אוויר מסוג וילון

Backup Camera מצלמת רוורס

Automatic Engine Shut Off הדממת מנוע אוטומטית

Blind Spot Monitor with Rear Cross Traffic Alert חיישני נסיעה לאחור עם בלימה בעת זיהוי תנועה חוצה 
מאחור

 Intelligent Clearance Sonar with Rear Cross Traffic
Brake

חיישני שמירת מרחק עם בלימה בעת זיהוי תנועה 
חוצה מאחור

Bird’s Eye View Camera מצלמת 360

WARNING מערכת התרעה

Tire Pressure Monitoring System with Auto Location מערכת לניטור לחץ האוויר בצמיגים עם מיקום אוטומטי

SECURUTY מערכת אזעקה

Anti-Theft Alarm System מערכת אזעקה למניעת גניבות

Engine Immobilizer מערכת אימבולייזר להשבתת המנוע 

STAR SAFETY SYSTEM Star מערכת בטיחות

)Star Safety System: Vehicle Stability Control )VSC )VSC(  בקרת יציבות : Star מערכת בטיחות

)Star Safety System: Anti-lock Brake System )ABS
מערכת בטיחות Star : מערכת מניעת נעילת גלגלים 

)ABS( בעת בלימה

XLE      XSESE LE



Star Safety System: Electronic Brake Force Distribu-
)tion )EBD

 מערכת בטיחות Star : חלוקת בלימה אלקטרונית
)EBD(

)Star Safety System: Smart Stop Technology )SST )SST( טכנולוגיית עצירה חכמה : Star מערכת בטיחות

+TOYOTA SAFETY SENSE 2.5
 TOYOTA SAFETY SENSE מערכת

+2.5
 Pre-Collision System with Pedestrian Detection and
Bicycle Detection

מערכת קדם התנגשות עם זיהוי הולכי רגל ורוכבי 
אופניים

Lane Departure Alert with Steering Assist
מערכת התרעה ותיקון סטייה מהנתיב עם זיהוי שולי 

הדרך

Automatic High Beam מערכת אור גבוה אוטומטי

Lane Tracing Assist מערכת שמירה על מרכז הנתיב

Full-Speed Range Dynamic Radar Cruise Control בקרת שיוט אדפטיבית בכל המהיריות

INFOTAINMENT מערכת מידע ובידור

2 USB Charging Ports 2 שקעי USB לטעינה

USB Audio Input שקע USB לחיבור מדיה

Apple CarPlay compatibility CarPlay Apple -תמיכה ב

Android Auto compatibility Auto Android -תמיכה ב

6 Speakers 6 רמקולים

7" Touch Screen מסך מגע בגודל 7 אינץ'

SiriusXM with 3-month All-Access trial SiriusXM הכל כלול - עם תקופת ניסיון של 3 חודשים

9" Touch Screen מסך מגע בגודל 9 אינץ'

 Audio Plus with Remote – includes Remote Connect
 )1 year trial(, Safety Connect )1 year trial(, Service
Connect

שירות Plus Audio עם שליטה מרחוק – כולל מינוי 
 Safety -מינוי לשנה ל , Connect Remote -לשנה ל

Connect Service -ומינוי ל Connect

Prem. Audio w Remote – Embedded Navi., Desti-
 nation Assist )1yr trial(, Remote Connect )1yr trial(,
Safety Connect, Service Conne

שירות Audio פרמיום עם שליטה מרחוק – כולל ניווט 
מובנה, מינוי לשנה לשירות Assist Destination , מינוי 

 Safety -מינוי לשנה ל , Connect Remote -לשנה ל
Connect Service -ומינוי ל Connect

JBL Clari-Fi Audio System Fi-Clari Audio JBL מערכת שמע של

9 Speakers 9 רמקולים 

XLE      XSESE LE

 סטנדרטי 

 זמין בחבילת תוספות בתשלום

 לא זמין  
CARMY
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טויוטה אבלון
 Toyota Avalon Hybrid

 DOHC  i-VVTסוג מנוע
4 צילינדרים

2500נפח מנוע

215הספק מירבי )כ"ס(

מומנט מירבי )קג""מ/
סל""ד( מנוע בנזין

22.5/3600

מומנט מירבי )קג""מ/
סל""ד( מנוע חשמל

20.6

 אוטומטית היברידיתתיבת הילוכים
אלקטרונית רציפה

צריכת דלק עירוני/
 בינעירוני ליטר

ל 100 ק"מ
5.3/5.5

8 שניותתאוצה מ-0 ל-100

4976אורך כללי )מ"מ(

1849רוחב כללי )מ"מ(

1435גובה כללי )מ"מ(

 רדיוס סיבוב
מזערי )מ'(

11.4-11.8

מידת צמיגים
P215/55R17 
P235/45R18

455.6נפח תא מטען

 קיבולת מיכל
דלק )ל'(

50

5מס' מושבים

1650-1685משקל עצמי )ק"ג(

רמת בטיחות נמוכה876543210רמת בטיחות גבוהה

רמת אבזור בטיחותידגם

דרגה 8טויוטה אבלון

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

דרגה 5.53משולב5.5בינעירוני5.3עירוניטויוטה אבלון

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

אחריות 7 שנים או 160,000 ק"מ על המערכת ההיברידית ועל הסוללה 9 שנים או 240,000 ק"מ המוקדם מביניהם

מפרט

XLE אבלון לימטדאבלון

מחירוןמחירון
₪ 299,900₪ 359,900

פירוט מערכת הבטיחות המותקנות:
• 10 כריות אוויר

• בקרת סטייה מנתיב
• ניטור מרחק מלפנים

• זיהוי כלי רכב בשטח מת
• בקרת שיוט אדפטיבית

• זיהוי הולכי רגל
• מצלמת רוורס

• חיישני לחץ אוויר

• זיהוי רוכב אופניים ואופנועים
• חיישני חגורות בטיחות

• מערכת סטייה מנתיב אקטיבית
• שליטה באורות גבוהים

• בלימה אוטומטית בעת חירום
• זיהוי תמרורי תנועה )חלקי(

• זיהוי תנועה חוצה מאחור

מקרא:
• מערכת מותקנת בדגם הרכב

○ מערכת אופציונלית להתקנה
× מערכת שאינה מותקנת בדגם הרכב
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רמת אבזור בטיחותידגם

LE+ דרגה 7טויוטה קאמרי

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

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

CAMRY



רח׳ ירמיהו 68, ירושלים
WWW.TARGETMOTORS.CO. IL

*3594

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


