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DIMENSIONS
2-seater Spider. Length: 3989 mm. Wheelbase: 2380 mm.
PERFORMANCE
Top speed of 257 km/h. Acceleration from 0 to 100 km/h in 4.5
seconds. Lateral acceleration of 1.1 g. Weight to power ratio of
approximately 4 kg/HP.
EXTERIOR
New windscreen with carbon fibre surround. The new clamshell headlights
and the new wheels exclusive to the 4C Spider are the best in style and
sports performance with a perfect combination of strength and light
weight materials.
SUPERLIGHT MATERIALS
A carbon fibre chassis, with aluminium supports, delivers minimum weight
and maximum torsional stiffness. Body components in low density SMC
materials (the latest generation of tough but ultralight materials) for one of
the lowest kerb weights in its class.
ENGINE AND GEARBOX
240 HP, 1750 cc, mid-mounted Turbo Petrol engine with direct injection.
Alfa TCT dry dual clutch gearbox and Launch Control for supercar
acceleration from 0 to 100 km/h.
ALFA DNA SELECTOR
Alfa DNA selector with 4 driving modes: Dynamic, Natural, All weather
and the exclusive Race mode for the ultimate driving experience.
SUSPENSION AND BRAKING SYSTEM
Double wishbone front suspension, evolved MacPherson rear
suspension. Four self-ventilated and perforated discs with Brembo
4-piston front calipers.
SOFT TOP
Designed and made exclusively for the 4C Spider to reduce weight while
ensuring optimum coverage and wind seal, even at high speeds. When
not in use, the soft top can be folded and stowed in a dedicated case in
the luggage compartment.
THE PLEASURE OF OPEN AIR DRIVING
The open passenger compartment allows you to enjoy the unique sound
of the 4C Spider’s engine, guaranteeing an even more intense and
thrilling driving experience.
EXCELLENCE MADE IN ITALY
Design, development and production: 100% Italian.

Colour combinations

األبعاد
. مم2380  قاعدة العجالت. مم3989  الطول اإلجمالي. بمقعدين،سبايدر

SPORTS SEATS

األداء
. كلم في الساعة٢٥٧ سرعة قصوى تبلغ
. ثانية4.5  كلم في١٠٠ - تسارع من صفر
. القوة الحصانية/ كلغ٤  نسبة الوزن إلى قدرة. غ١٫١ تسارع بوزن
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الواجهة الخارجية
 يتمتع غطاء األضواء األمامية.زجاج أمامي جديد محاط بألياف الكربون
 حصريًا بأداء رياضي ال مثيل له يجمع4C والعجالت الجديدة لسيارة سبايدر
.بشكل مثالي ما بين القوة والمزايا األنيقة والخفيفة في الوقت ذاته
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4H5 Yellow
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4H5 أصفر

74F Rosso Alfa
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74F روسو ألفا

METALLIC

قوة الوزن الخفيف
المكون من األلياف الكربونية ومساند األلومينيوم على
يعمل الشاسيه
ّ
 تم استخدام مواد ُمركبة ذات.إضفاء المزيد من الخفة والصالبة للهيكل
كثافة منخفضة للهيكل الخارجي (أحدث جيل من المعدات التي تتمتع
بالصالبة والخفة الفائقة) بفضل خفة المكونات األساسية والتي تعد
.األفضل في هذه الفئة

6

مقاعد رياضية
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D

D

6

D

D

D

6

210 رمادي باسالتو

6FW Madreperla White

D

D

6

D

D

D

6

6FW مادريبيرال أبيض

5JQ Rosso Competizione

D

D

6

6

D

D

6

5JQ روسو كومبتسيوني

THREE-LAYER METALLIC

ثالث طبقات معدنية

Yellow أصفر

المحرك وناقل الحركة
 حصانًا هو أساس٢٤٠ سم مكعب و1750 إن طاقة شاحن التوربيني قياس
 حقنًا، هذا ويتيح المحرك المثبت في الوسط.تقنية رائدة للمحركات
 إن نظام ناقل الحركة بدواسات ألفا المزدوجة.مباشرًا للوقود بضغط قوي
لتغيير السرعة مع نظام التحكم باالنطالق يساعد في الوصول إلى
. كلم١٠٠ أقصى تسارع من صفر إلى

Rosso Alfa روسو ألفا

DNA مؤشر القيادة المتطورة بتقنية ألفا للقيادة الثالثية
 جميع أحوال، طبيعية: وضعيات للقيادة4  المحددة بـDNA تأتي ميزة ألفا
 لتعزيز تجربة القيادة إلى. ديناميكية ووضعية السباق الجديدة،الطقس
.أبعد من ذلك

قماش أسود مع خياطة باللون األحمر
)(قياسي

Black fabric with red stitching
(standard)

جلد أسود مع خياطة باللون األحمر

جلد أحمر

جلد بني

Black leather with red stitching

Red leather

Tobacco leather

جلد بألياف مصغرة مع
خياطة باللون األحمر أواألصفر

Leather and microfibre with
red or yellow stitching

Basalto Grey

نظام التعليق والفرملة
 ونظام التعليق الخلفي،"نظام التعليق األمامي الرياضي "ويش بون
ُ  أقراص للفرامل ذاتية التهوية وإطارات٤ ،الجديد من ماكفيرسون
بقطر
." مكابس أمامية من "بريمبو٤ مختلفة مع
عجالت من األلومينيوم
 إنش18 - 17 المسبوك قياس
)(قياسي

سقف مرن
 سبايدر لتخفيف الوزن ومنع4C تم ابتكاره وتصميمه خصيصًا لسيارة
 عند عدم استخدامه سيتم.دخول الرياح حتى عند القيادة بسرعات عالية
.طي وحفظ السقف المرن في مكان مخصص لذلك في صندوق السيارة

عجالت من األلومينيوم
المسبوك الملمع
 إنش18 - 17 قياس

17" - 18"
17" - 18"
alloy wheels (standard) burnished alloy wheels

متعة القيادة في الهواء الطلق
 سبايدر4C تتيح لك القيادة مع سقف مفتوح التمتع بصوت محرك سيارة
.لتمنحك بذلك تجربة ملؤها التشويق والقوة
صنع في إيطاليا بالتميز
. إيطالي٪100 :تصميم وتطوير وإنتاج

White أبيض

معدني

210 Basalto Grey

)مكبس الفرامل باللون الرمادي (قياسي

Grey brake calipers (standard)
.  لوحة عدادات السيارة ولوحات األبواب مكسوة بجلد مع خياطة باللون األحمر:باقة من لونين

Two-colour pack: leather dashboard and door panels with red stitching.
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قماش أسود مع
جلد أسود مع
خياطة باللون األحمر خياطة باللون األحمر

قياسي

مجموعات األلــــــــــوان

.لوحة عدادات السيارة ولوحات األبواب مكسوة بالجلد مع خياطة باللون البني

. مقود التوجيه رياضي.لوحة عدادات السيارة ولوحات األبواب قياسية

Leather dashboard and door panels with tobacco stitching.

Standard dashboard and door panels. Sports steering wheel.

عجالت من األلومينيوم
المسبوك بخمسة جيوب
 انش19 - 18 قياس

18" - 19"
5-hole alloy wheels

مكبس الفرامل باللون األحمر

Red brake calipers

عجالت من األلومينيوم
المسبوك الملمع بخمسة جيوب
 إنش19 - 18 قياس

18" - 19"
burnished 5-hole
alloy wheels

مكبس الفرامل باللون األصفر

Yellow brake calipers

عجالت من األلومينيوم
المسبوك المضلع
 إنش19 - 18 قياس

18" - 19"
spoked alloy wheels

عجالت من األلومينيوم
المسبوك الملمع والمضلع
 إنش19 - 18 قياس

18" - 19"
burnished spoked alloy
wheels

مكبس الفرامل باللون األسود

Black brake calipers

رمادي باسالتو

Madreperla White أبيض مادريبيرال

Rosso Competizione

روسو كومبتسيوني

 تحتفظ ألفا روميو بالحق في إجراء أية تغييرات على. 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/ بعض الميزات الموضحة و.منتجاتها

. الرجاء مراجعة الموزع المحلي،العجالت في السوق المحلي/*قد ال تتوفر بعض ألوان األقمشة
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
*Certain fabric colors/wheels may not be available in local market, please see local dealer for more information.
products. Some of the features described and/or photographed in this brochure are options.
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