 بعض الميزات. تحتفظ ألفا روميو بالحق في إجراء أية تغييرات على منتجاتها. وأحيانا ألسباب التصنيع، وخصائص المنتج قد تختلف عن تلك الممثلة بالكتيب.تعتبر كافة المنتجات والمواصفات والرسوم التوضيحية الواردة هنا كدليل فقط
. أو تصويرها في هذه النشرة هي خيارية/الموضحة و
Data, descriptions and illustrations are intended solely as a guide and product characteristics may differ from those represented, sometimes for manufacturing reasons. Alfa Romeo reserves the right to make any changes to its products. Some of the
features described and/or photographed in this brochure are options.

www.alfaromeo-me.com

DIMENSIONS
2-seater coupé.
3989 mm long.
2380 mm wheelbase.
PERFORMANCE
Weight to power ratio < 4 kg/HP.
Top speed of over 250 km/h.
Acceleration from 0 to 100 km/h in 4.5 seconds.
SUPERLIGHT MATERIALS
Carbon fibre chassis with aluminium supports:
the solution that guarantees minimum weight and
maximum torsional rigidity. Body with components
made of low-density SMC, a lightened latestgeneration high-resistance material.
ENGINE AND TRANSMISSION
240 HP 1750 Turbo Petrol engine with direct
injection in central position. Alfa TCT twin dry clutch
transmission with Launch Control function to optimise
maximum acceleration.
New Alfa D.N.A. selector
New Alfa D.N.A. selector with 4 settings available:
Natural, All Weather, Dynamic and the new Race mode,
designed to enhance the driving experience
even further.

4C ألفا روميو

Alfa Romeo 4C.
Pure racing spirit has taken shape.

تـصـمـيــم بــأداء مـتـمــيــز

The technologies of the future, the efficiency of today and the
sporting emotions of Alfa Romeo’s heritage are concentrated
in a single car. This is the Alfa Romeo 4C. A perfect synthesis
of the brand’s DNA: performance, Italian style and technical
excellence aimed at maximum driving pleasure in total safety.

إن التكتولوجيــا المتطــورة والكفــاءة العاليــة وروح الســيارة الرياضيــة
.4C مــن قلــب ألفــا روميــو العريــق اجتمعــت فــي ســيارة ألفــا روميــو
مزيــج مســتوحى مــن تاريــخ الســيارة العريــق الــذي يجمــع بيــن التصميــم
اإليطالــي األنيــق والمواصفــات المتطــورة التــي تضمــن لــك متعــة القيادة
.فــي أمــان تــام

SUSPENSION AND BRAKING SYSTEM
Front superimposed wishbone and rear suspensions
developed from the MacPherson system guarantee
robust performance. Front braking system with
perforated self ventilating discs and Brembo calipers
also come with the 4C.
EXCELLENCE MADE IN ITALY
Design, development and production: 100% Italian.

*Model specifications may vary per market. Please see local dealer for more information.

األبعاد
. بمقعدين،كوبيه
. مم3989 الطول اإلجمالي
. مم2380 قاعدة العجالت
األداء
. قوة حصانًا/  كجم٤ < نسبة الوزن للطاقة
. كلم في الساعة٢٥٠ سرعة قصوى تبلغ فوق
. ثانية4.5  كلم في١٠٠ - تسارع من صفر
قوة الوزن الخفيف
:تم استخدام ألياف الكربون األلومينيوم في الشاسيه لدعم
.حلول تضمن خفة الوزن والصالبة
، قليلة الكثافةSMC هيكل خارجي بمكونات مصنوعة من مادة
.خفيفة الوزن وذات مقاومة عالية
المحرك وناقل الحركة
 حصانًا وشاحن التوربيني قياس٢٤٠ محرك وسط السيارة بقوة
 إن نظام ناقل الحركة. سم مكعب مع خاصية الحقن المباشر1750
بدواسات ألفا المزدوجة لتغيير السرعة مع نظام التحكم باالنطالق
.يساعد في الوصول إلى أقصى تسارع

DNA مؤشر القيادة المتطورة بتقنية ألفا للقيادة الثالثية
 جميع، طبيعية: وضعيات للقيادة4  المحددة بـDNA تأتي ميزة ألفا
 لتعزيز تجربة، ديناميكية ووضعية السباق الجديدة،أحوال الطقس
.القيادة إلى أبعد من ذلك
نظام التعليق والفرملة
 ونظام التعليق الخلفي،»نظام التعليق األمامي الرياضي «ويش بون
 مع4C  تأتي أيضًا طرازات.الجديد من ماكفيرسون توفر قيادة صارمة
.»فرامل أمامية قابلة للتهوية مع مكابس من «بريمبو
صنع في إيطاليا بالتميز ومعايير عالية
. إيطالي٪100 :تصميم وتطوير وإنتاج

. يرجى مراجعة الوكيل المحلي لمزيد من المعلومات.*قد تختلف المواصفات حسب السوق المحلية

