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The model illustrated in this brochure shows the specifications for the Egyptian
market. The catalogue may show some accessories or optional equipment which
are not part of the local specification. For precise information on model features
and the exact level of equipment, please contact your BMW partner. Equipment
is subject to change. Bavarian Auto, BMW Assembler, and Importer Cairo/Egypt.
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All dimensions are in millimetres.
Luggage compartment capacity 380 litres.

المواصفات

SPECIFICATIONS

باقة اإلنارة الداخلية ( 6الوان)

)Lights Package (6 Lighting colours

نظام التحكم في ارتفاع إضاءة المصابيح األمامية

Headlight beam-throw control

مصابيح إضاءة في النهار

Daytime driving lights

مصابيح ضباب أمامية LED

LED fog lights

مصابيح إضاءة أمامية LED

LED headlights

نظام تحكم في أسلوب القيادة

Driving Experience Control incl. ECO PRO

حامل أكواب في األمام و الخلف

Cup holders, front and rear

خاصية البلوتوث لالتصال بالهواتف الذكية

Bluetooth Connectivity for Mobile Phones

خاصية البلوتوث لتشغيل األغاني

Bluetooth Audio Streaming for Music Playback

نظام صوتي  HiFiمكون من  10سماعات بقوة 205W

)HiFi loud speaker system (205W with 10 speakers

نظام  BMWللترفيه و المعلومات:
شاشة تعمل باللمس قياس  8.8بوصه وسطية لعرض انظمة الترفيه
شاشة  5.1بوصة في لوحة العدادات
مشغل راديو و MP3
نظام تشغيل  6.0 i-Driveو وحدة التحكم
)3A( 1.5A) + USB C( USB A

BMW live cockpit:
8.8 inch touch display with 1280x480 pixels
Analogue instrument cluster with 5.1"" display
Radio, MP3 players
i-Drive 6.0 with i-Drive Controller
)USB A (1.5A) + USB C (3A

Upholstery

الفرش الداخلي

Cloth/Sensatec combination Anthracite/Orange highlight | Black

فرش رياضي أسود من القماش و الجلد مطرز باللون البرتقالي

Trims

الحليات
حليات في التابلوه األمامي و األبواب مضيئة بتصميم ''Berlin

'Interior trim finishers 'Illuminated Berlin

Alloy Wheels

العجالت
عجالت معدنية رياضية  17بوصة بتصميم 549

17" light alloy wheels Double-spoke style 549

المواصفات
المحركات و ناقالت الحركة
محرك  3أسطوانات TwinPower Turbo
ناقل حركة  7سرعات  - )Steptronic (DCTنظام جر أمامي

التجهيزات
باقة  Sport Lineللتصميم الخارجي
حلية باألسود الالمع للنوافذ من الخارج
وسائد هوائية للسائق و الراكب األمامي مع مستشعر انشغال المقعد لوسادة الراكب األمامي
وسائد هوائية رأسية أمامية و خلفية
وسائد هوائية جانبية للسائق و الراكب األمامي
نظام الحماية من الصدمات الجانبية
نظام القفل المركزي
نظام الحماية اإللكتروني ضد السرقة
نظام إعادة توليد الطاقة الكهربائية لنظام المكابح ذاتيا

النظام التفاضلي اإللكتروني
نظام التحكم في انزالق العجالت
نظام المساعده على اإلنتباه
نظام المؤازرة في القيادة
نظام التحكم في العزم على العجالت

حساسات في المصد األمامي و الخلفي للمساعدة على الركن
مثلث عاكس و حقيبة اإلسعافات األولية

سعة المحرك (سى سى)
الطاقة القصوى (حصان)
العزم األقصى (نيوتن متر)

التسارع (من صفر الى  100كم/ساعة) في الثانية
استهالك الوقود (لتر) لكل  100كم (قيادة داخل المدينة وخارجها معاً)
سعة خزان الوقود (لتر)

8.5

Acceleration (0 - 100 km/h) in seconds

5.9-7

)Fuel Consumption (combined l/100 km

50

Tank Capacity in Litres

Side impact protection
Central locking
Electronic vehicle immobilizer
Brake Energy Regeneration

)Electrically Differential Lock Control (EDLC
)Wheel slip limitation close to the actuator (ARB
Attentiveness assistant
Servotronic
Performance Control
Start/Stop button
Automatic Start/Stop function

أقفال الحماية لألطفال في األبواب الخلفية

140

السرعة القصوى (كم/ساعة)

Side airbags for driver and front passenger

إطارات متطورة بتكنولوجيا السير بال هواء

باقة التخزين

213

Head airbags for 1st and 2nd seat row

Run Flat Tires

3/4

220 @1480-4200

Driver and front passenger airbags

Rear doors with mechanical childproof lock

1,499

)Maximum Torque (Nm/rpm

BMW Individual high-gloss Shadow Line

نظام منع االنغالق للمكابح

)Displacement (cc

)Top Speed (km/h

Sport Line

نظام التحكم في جر السيارة

Cylinders / Valves

)Maximum Output (hp

Equipment

)Anti Lock Braking System (ABS

مسند ذراع أمامي

األسطوانات  /الصمامات

7 Speed steptronic transmission with double clutch (DCT) - FWD

نظام التحكم الديناميكي في ثبات السيارة

نظام التنبيه عند تسرب الهواء من اإلطارات

معلومات تقنية

BMW TwinPower Turbo 3 cylinder engine

)Dynamic Traction Control (DTC

نظام إطفاء وتشغيل المحرك أوتوماتيكيا لتوفير استهالك الوقود

118i

Engines & Transmissions

)Dynamic Stability Control (DSC

زر تشغيل  /إطفاء المحرك

Technical Data

SPECIFICATIONS

عجلة قيادة رياضية من الجلد الطبيعي مزودة بأزرار متعددة الوظائف
مقاعد رياضية للسائق والراكب األمامي
فتخة سقف بانوراما
تكييف هواء أوتوماتيكي
مثبت للسرعة بخاصة استخدام الفرامل عند اللزوم
حساس مطر وإضاءة

Run Flat Indicator
Park Distance Control PDC, front & rear
Warning Triangle and First Aid Kit
Front Arm Rest
Storage compartment package
Sports leather multifunction steering wheel
Sport Seats for Driver & front passenger
Panorama glass roof
Automatic Air Conditioning
Cruise Control with braking function
Rain sensor

