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تأمل تألق كيا كادينزا ذات المواهب الفذة بين نظيراتها من سيارات السيدان! فعبر استخدام 
واسع للتكنولوجيا الحديثة، أداء  يحبس االنفاس، وجاذبية طاغية تبدأ بشبكة مقدمة مقعرة 

تستلهم تصاميم سيارات السباق الكالسيكية، تعطي كيا كادينزا معنى جديد لمفهوم الرفاهية 
الحديثة.



اطاللة جانبية خالبة، خط تصميم ينساب بسالسة من الكشاف األمامي إلى المصباح 
الخلفي، قاعدة عجالت أطول وزجاج الربع الخلفي الذي يتجاوز الباب. الخطوط تبوح بكل 

شيء. انها سيارة سيدان فارهة صممت لتقدم اداء ديناميكي.





تعرف كادينزا كيف تغادر بإثارة.  فغطاء الصندوق الخلفي العريض المطعم بالكروم والمصابيح 
الخلفية المزودة بتقنية LED خاصة توحي بالثبات والرقي، فيما تنساب خطوط التصميم الخلفي 

برشاقة وصوال إلى الجناح االرقيق لتعطي انطباعا يدوم عن سيدان تتميز عن المألوف.



يضع التصميم الداخلي لكيا كادينزا معياًرا جديًدا للرفاهية مع ترتيب أكثر بساطة واناقة لمجموعة األدوات في 
جميع أنحاء المقصورة الراقية، كما يوحي تصميمها الداخلي الدقيق والخامات عالية الجودة باألناقة والهدوء.



مجموعة  تظهر  بوصة    12.3 قياس   TFT عرض  شاشة 
المعلومات الرئيسية لكادينزا على تابلوه المراقبة حيث تعرض سرعة 
السيارة، سرعة المحرك و رصد النقطة العمياء مباشرة تحت بصرك.

شاشة عرض معلومات مع نظام مالحة مقاس 12.3 بوصة   شاشة عرض معلومات عالية الدقة توفر بيانات عن المالحة، الصوت، الطقس ووظائف السيارة االخرى يمكن تقسيمها لثالثة اجزاء وفق احتياجاتك.



التميز في فئتها على مستوى االرتفاع المخصص للرأس في المقاعد األمامية والمساحة المخصصة 
للساقين في المقاعد الخلفية، باإلضافة إلى التصميم الداخلي الفائق الجودة وخيارات التنجيد مثل 

جلد نابا بتقسيماته الناعمة، تجعل تصميم كادينزا الداخلي مصدرا لالسترخاء واإللهام.





Advanced Smart Cruise Control (ASCC)  This 
system uses a radar sensor at the front of the 
vehicle to monitor the distance to the vehicle 
ahead. To preserve a predetermined safe 
distance, it will apply the brakes, and even stop 
the car, until the vehicle ahead proceeds. 

 )HBA( نظام اإلضاءة العالي
 اجعل القيادة الليلية أقل إرهاًقا مع نظام اإلضاءة العالي. يكتشف النظاُم السيارات المقتربة في الليل، فيبدل األضواء األمامية بين الشعاع العالي والمنخفض تلقائًيا. 

)RCCA( نظام المساعدة على تجنب االصطدام الخلفي
يقوم هذا النظام بمراقبة محيط السيارة من اليمين واليسار عند رجوعها للخلف للخروج من الموقف، ويحذر السائق من أي حركة تقترب من كال الجانبين من خالل 

أجهزة االستشعار الموجودة في الزاوية الخلفية للسيارة، حيث يتم تفعيل المكابح تلقائيًا عند الحاجة لمنع الحوادث المحتملة.

نظام رصد النقطة العمياء )BVM(  باستخدام كاميرات الرؤية المحيطية لمراقبة الجوانب والجزء الخلفي 
للسيارة، يقوم سنسور رصد النقطة العمياء بتفعيل التنبيهات المرئية عند استشعار المركبات في منطقة النقطة 
العمياء إلجراء تعديالت على المسار بصورة أكثر سهولة وأمانًا. وعند تشغيل إشارة االنعطاف، يتم عرض النقاط 

العمياء للمسار المتوقع على شاشة مجموعة العدادات بشكل مباشر.

نظام المساعدة على تفادي حدوث االصطدامات الناجمة عن النقاط العمياء )BCA(  يستخدم هذا النظام اجهزة استشعار 
الزاوية الخلفية لمراقبة مناطق النقاط العمياء، ويقوم بتنبيهك حال رصد أي سيارة تتجاوز تلك المناطق. وبخالف األنظمة السابقة للتحذير من 

االصطدام بسبب النقاط العمياء، فإن النظام الجديد يقوم بتفعيل مكابح العجلة األمامية الخارجية للمساعدة على إبقاء كادينزا في مسارها عند 
اقتراب أي سيارة من النقطة العمياء وانحراف كادينزا إلى مسار تلك السيارة.



        

)DAW( نظام تحذير وتنبيه السائق
يساعدك نظام تحذير وتنبيه السائق على البقاء يقًظا أثناء القيادة. عندما 

َيستشعر النظام أنماط قيادة غير واعية، فإنه يصدر صوًتا مسموًعا ورسالة تفيد 
بأخذ استراحة من أجل لفت انتباه السائق.

)AVM( شاشة الرؤية المحيطية
عند صف السيارة أو التحرك بسرعة أقل من 15 كم / ساعة، يوفر هذا النظام رؤية محيطية بزاوية 360 درجة 

عن طريق كاميرات مثبتة في األمام، الخلف و على جوانب السيارة.  ويمكن تكبير وتصغير الصور عالية الدقة على 
الشاشة البانورامية المركزية مقاس 12.3 بوصة.

)SCC( لنظام التحكم الذكي بسرعة السفر
يستخدم هذا النظام أجهزة استشعار في مقدمة السيارة لمراقبة المسافة بين سيارتك الكادينزا والسيارة الموجودة أمامك. 

وللمحافظة على المسافة اآلمنة المحددة مسبًقا، قد يقوم هذا النظام باستخدام الفرامل أو حتى إيقاف السيارة، حتى تتقدم السيارة 
الموجودة أمامك.

)LFA( نظام المساعدة على التزام المسار
باستخدام كاميرا الرؤية األمامية المثبتة أعلى الزجاج األمامي، يميز هذا النظام عالمات الحارات االمرورية ويساعد السائق على عدم االنحراف خارجها.

)FCA( نظام المساعدة على تجنب االصطدام األمامي
عند حدوث خطر االصطدام من الجهة األمامية، يتم تحذير السائق، وإذا لزم األمر، يفّعل نظام تفادي االصطدام األمامي الفرامل للمساعدة في تقليل أو 

منع الضرر أو اإلصابة الناجمة عن االصطدام المحتمل.

)LKA(نظام منع االنحراف عن المسار
في حال انحراف السيارة عن المسار، يطلق النظام تنبيه مرئي وصوتي ويقوم تلقائيًا بتوجيه السيارة لمنعها من 

الخروج عن مسارها.

نظام مساعدة الخروج اآلمن)SEA( من السيارة
باستخدام زوج من الرادارات الخلفية، ينبه مساعد الخروج اآلمن الركاب من فتح 

الباب للمغادرة حال اقتراب سيارات من الجهة الخلفية.





محرك المبدا للحقن المباشرGDI للبنزين سعة 3.3 لتر،  قوة 284 حصان عند 6,400 دورة في 
الدقيقة، مع عزم دوران أقصى 34.3 كجم.م عند سرعة 5,200 دورة في الدقيقة

محرك المبدا لحقن الوقود المتعدد النقاط   قوة 290 حصان عند 6,600 دورة في الدقيقة،
وعزم دوران أقصى 34.5 كجم.م عند سرعة 5,000 دورة في الدقيقة





 

نوافذ كهربائية مع خاصية اآلمان لجميع األبواب  لتعزيز 
السالمة، تتوقف النوافذ عن االرتفاع تلقائًيا وتنخفض لألسفل عند 

اكتشاف أي عائق.

نظام تحكم أوتوماتيكي ثنائي المناطق في درجة الحرارة  
يوفر هذا النظام للسائق والراكب األمامي أدوات تحكم منفصلة في درجة 

الحرارة وسرعة المروحة.

شاشة مراقبة ملونة مقاس 4.2 بوصة  توفر شاشة مراقبة 
الرحلة قياس 4.2 بوصة معلومات عن درجة الحرارة الخارجية وغيرها من 

المعلومات األساسية عن السيارة والرحلة.

شاشة عرض معلومات النظام الصوتي قياس 8 بوصة  
استمتع بمجموعة من أدوات االتواصل بما في ذلك أبل كار بالي 

وأندرويد أوتو. ابق على اتصال مع األصدقاء والعائلة حتى أثناء وجودك 
على الطريق.

منافذ شحن يو إس بي )USB(  يمكن توصيل أقراص الذاكرة 
)فالش ميموري( وغيرها من األجهزة المحمولة المتوافقة عبر منفذ الـ يو 

إس بي و الشحن السريع.

زر فتح الصندوق الخلفي المدمج في الشعار  هل تحتاج 
لفتح صندوق سيارة كادينزا الواسع؟ ال داعي لعناء البحث عن زر الفتح 

المخفي بعد اآلن، فقط اضغط بلطف على شعار كيا الموجود على الظهر 
وسيفتح الصندوق تلقائيًا.

المصابيح الخلفية  تومض مجموعة المصابيح الخلفية الـ  LEDذات 
التصميم الراقي بشكل فوري و توفر إضاءة ساطعة و توهج يترك وراءه 

حضور ال ينسى.

مصابيح إشارات االنعطاف  تم دمج مصابيح إشارات االنعطاف 
بأناقة على جانبي المصد السفلي بما يضمن اظهار عزمك على االنعطاف 

بوضوح لآلخرين على الطريق.

كشافات أمامية  LED  توفر كشافات LED األمامية الرباعية مع 
المصابيح النهارية الحديثة التصميم رؤية واضحة تمامًا في أي حالة مناخية و 

في الوقت نفسه تمنح كادينزا إطاللة متطورة ومميزة.



جلد بيج  
توفر المقاعد الجلدية الناعمة المزينة بالجلد 

الصناعي راحة طويلة األمد.

قماش بيج  
يوفر القماش المنعش راحة وتهوية 

مستمرة.

جلد نابا البيج المبطن  
يوفر جلد نابا المبطن دعًما مريًحا، كما تأتي 

وحدة الكونسول و المنطقة العلوية للوحة 
العدادات مصقولتان بالخياطة الحقيقية.

جلد نابا البيج  
يوفر جلد نابا ملمسا لينا، كما تأتي وحدة 

الكونسول و المنطقة العلوية للوحة 
العدادات مصقولتان بالخياطة الحقيقية.



أجزاء داخلية من األسود/ الرمادي الدافئ

جلد نابا أسود مبطن  
يوفر جلد نابا المبطن دعًما مريًحا، كما تأتي 

وحدة الكونسول و المنطقة العلوية للوحة 
العدادات مصقولتان بالخياطة الحقيقية.

جلد نابا أسود  
يوفر جلد نابا ملمسا لينا، كما تأتي وحدة 

الكونسول و المنطقة العلوية للوحة 
العدادات مصقولتان بالخياطة الحقيقية.

جلد نابا رمادي دافئ مبطن  
يوفر جلد نابا المبطن دعًما مريًحا، كما تأتي 

وحدة الكونسول و المنطقة العلوية للوحة 
العدادات مصقولتان بالخياطة الحقيقية.

جلد نابا من اللون الرمادي الدافئ  
يوفر جلد نابا ملمسا لينا، كما تأتي وحدة 

الكونسول والمنطقة العلوية للوحة 
العدادات مصقولتان بالخياطة الحقيقية.

جلد من اللون الرمادي الدافئ  
توفر المقاعد الجلدية الناعمة المزينة بالجلد الصناعي راحة طويلة األمد.

قماش أسود  
يوفر القماش المنعش راحة وتهوية مستمرة.

جلد أسود  
توفر المقاعد الجلدية الناعمة المزينة بالجلد الصناعي راحة طويلة األمد.

قماش من اللون الرمادي الدافئ  
يوفر القماش المنعش راحة وتهوية مستمرة.
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* الموديالت مجهزة بعجالت 19 بوصة


