
 

EnginE SpEcificationS  موا�صفات المحرك

Engine: 5.7L HEMI® V8, with Fuel saving MDS
هيمي V8 �سعة 5.7 لتر، مع نظام االإزاحة   المحرك: 

المتعددة لتوفير الوقود   

output: 368 hp @ 5,200 rpm 368 قدرة ح�صانية عند 5200 دورة في الدقيقة الطاقة: 

torque: 536 N.m @ 4,250 rpm 536 نيوتن متر عند 4250 دورة في الدقيقة عزمالدوران: 

transmission: 5-Speed Autostick® اأوتو�صتك اأوتوماتيكي بخم�س �صرعات  ناقلال�سرعة: 

DoDgE cHargEr r/t دودج ت�صارجر اآر/تي

SafEtY anD SEcUritY ال�سالمةوالأمان

air bags — Next Generation dual airbags  
(driver and Frt. pass.)

الو�سائدالهوائية – من الجيل الجديد متعددة مراحل االنتفاخ لل�صائق والراكب 

الأمامي

brakes — Anti-Lock 4-Wheel-Disc المكابح – قر�صية، مانعة الالنغالق على العجالت االأربع 

Electronic Stability program — Includes Brake Assist برنامجالثباتالإلكتروني – يت�صمن نظام م�صاندة الفرملة

Sentry Key — Theft deterrent system نظام�سينتريكيلمكافحةال�سرقة

fog lamps م�سابيحال�سباب

Headlamps — Halogen الم�سابيحالأمامية – هالوجينية

intErior المزاياالداخلية

air conditioning — Manual temperature control نظامالتكييف – منظم الحرارة اليدوي

Electronic Vehicle information center (EVic) )EVic(مركزمعلوماتال�سيارةالإلكتروني

Keyless Entry — 2 remotes نظامالتحكمعنبعدباأقفالالأبواب – عدد 2

Side Mirrors — Power المراياالجانبية– اآلية

Driver & passenger lumbar support م�ساندلل�سائقوالراكبالأمامي

power adjustable pedals الدوا�ساتالقابلةللتعديل

Electro luminiscent cluster tech. عدادتم�ساءةبتقنيةالإلكتروليومني�ست

remote Start System نظامت�سغيلعنبعد

rear Seat Video System نظامفيديوللمقاعدالخلفية

Speedometer — 260 kph عدادال�سرعة – 260 كلم / ال�صاعة

Speed control نظامتثبيتال�سرعة

Steering Wheel Mounted audio controls ال�صوتي بالنظام  للتحكم  اأزرار  عليها  عجلةالقيادة– مثبت 

Steering Wheel — Leather Wrapped عجلةالقيادة – مك�صوة من الجلد

Entertainment — Radio-AM/FM 6 Disc CD, DVD MP3 Radio with 
7 Boston Acoustics Speakers

DVD ،CD مع نظام مع م�صغل 6 اأقرا�س FM/AM اأنظمةالترفيه – راديو

/MP3 و 7 مكبرات �صوت من بو�صطن اأكو�صتيك�س

Seat Materials — Leather المقاعد – من الجلد  

Seat — Front - Power 8-way Drivers Seat مقعد – االأمامي - كهربائي لل�صائق مع 8 و�صعيات

Seats — Rear 60/40 folding split المقاعد – الخلفية المت�صلة قابل لالنق�صام بن�صبة 40/60  

EXtErior المزاياالخارجية

Sunroof — Power, with express-open and close feature فتحةال�سقف – كهربائية مع ميزة الفتح واالإغالق ال�صريع

Wheels — 20x7.0 Aluminum Wheels العجالت – قيا�س x20 7،0 بو�صة من االألمنيوم

tires — P245/45R20 BSW Touring Tires P245/45R20 BSW الإطارات – اإطارات تجوال

Mirrors, Exterior — Power, heated, foldaway المرايا،الخارجية – كهربائية، قابلة للت�صخين و للطي




