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Note: “●”Standard,“ — ”Not Available
Note: This brochure is for reference only, For different regions, colors,
specifications and parameters could be different. For more details, please contact local authorized dealers.

·Specifications are subject to change without notice.
·Some of the shown/mentioned specification in this catalogue may not be available.

مالحظة: "●" قياسي , "—" غير موجود
 مالحظة: هذا الكتيب للمرجع فقط. قد تختلف المواصفات من منطقة إلى أخرى.

 للمزيد من المعلومات الرجاء التواصل مع الوكيل المحلي. مع العلم بأن لوكالة شانجان 
الحق بتطوير المنتج وتعديله بأي وقت

EADO PLUS Specifications EADO PLUS مواصفات
LimitedSmartTrend

Codee SC7145KCA6SC7169KDA6
SAH3101SAH2001SAH1001

Performance Parameters
1.4L Turbo GDI1.6 GDIEngine

158128Power (ps)

260161Torque (NM)

7 Speed DCTCVTTransmission

●-Multi Mode Selection

Dimensions
L 4730 x W 1820 x H 1505Dimensions (mm)

2,700Wheelbase (mm)

53Fuel Tank (L)

Safety
●●●Dual Airbag (Driver & Passenger)

●●-Front Row Side Airbags

●●●TPMS - Tire Pressure Monitoring System

●●●ABS - Anti Lock Braking System

●●●EBD - Electronic Brake Force Distribution

●●●ESC - Electronic Stability Control

●●●HHC - Hill start Hold Control

●●●TCS - Traction Control System

●●●BA - Brake Assist

●●●EPB - Electric Parke Brake

●●●Rear Parking Sensors

●●●Rear Camera

Intelligence

٣٦٠●--°360 Panoramic View Cameras

●●●Intelligent Electric Trunk Release

●--FCW - Front Collision Warning

●--AEB - Autonomous Emergency Braking

Exterior
50/215 R17 Alloy Wheels60/205 R16 Alloy Wheels60/205 R16 Alloy WheelsWheels

Point grilleTransverse grilleGrille Design

-●-Electric Sunroof

●--Panoramic Sunroof

LED●-LED Auto Induction Headlamps

LED●●●DRL - Daytime Running Lights

●●●Rear  Fog Lights

●●●Electrically Adjustable Outside Mirrors with LED Side repeaters

●●-Heated Outside Mirror

●--Electrical Fold Outside Mirror

●●●Dual Exhaust Tips

Comfort & Convinience
●●●EPS (Electric Power Steering)

●●●Steering Mounted Multifunction Control Buttons

●--Leather Wrapped Steering Wheel

●●●Keyless Entry System

●●●Push Button Start

-●●Cruise Control

●--ACC Adaptive Cruise Control

٧-●●7 Inch TFT LCD Information Cluster

١٠●--10 Inch TFT LCD Information Cluster

 RedBrownBrownLeather Seats

●--6 Way Electrically Adjustable Driver Seat

●●●4 Way Manually Adjustable co-pilot Seat

●--Front Seat Ventilation (Driver & Passenger)

●--Rear Seat Central Arm Rest

●●-Auto A/C

●●●Rear A/C Vents

١٠●●●10 Inch Infotainment Screen

●●●Mobile Maping

●--Naviation (GCC)

642Speakers
Bluetooth/Radio●●●Bluetooth/Radio

USB 2 Front | 1 Rear2 Front | 1 Rear2 Front | 1 RearUSB Ports

١٢V ●●●12V Power Outlet

●●-Engine decoratiove cover

●

Transverse grille



و�ه أنیق وتصممي دا�يل فرید

Blue Core 1.6 L GDL Engine
● Max power reached 94K, max torque is 161Nm. Torque can provide more than
 130 Nm, while RPM reached 1000/m, easy to drive under city traffic conditions. 
● Eado Plus is the only model in this level equipped with GDI technology of engine,
 it provides more economic fuel consumption and can save daily cost.

 .Blue Core 1.61L GDI محرك من طراز
● صّمامات قوية. بقوة قصوى تصل لـ 94 كيلو/ واط. وعزم دوران أقصى يصل لـ 161 نيوتن/ متر.  

● عزم الدوران يستطيع أن يبلغ 130 نيوتن/ متر ريثما يصل عداد الـ RPM إلى 1000 متر. مما يجعل من القيادة
سهلة في ظروف االزدحام الحرجة.  

● خاصيـــة GDI حيـــث ان إيدو بلس هي الطراز الوحيد من فئتها المزّودة بخاصية GDI المتقّدمة فيما يخّص 
ُمحّركها. باعتبارها خاصّية توّفر من استهالك الوقود، مما يقلل من تكلفة المشاوير اليومّية.  

Star Eye LED headlamp 
● EADO Plus is equipped by star eye headlamp
 with smoked technical processing, plus the 
 lenticular LED headlamp, the lighting 
 performance and Lifecyle are improved.
 The most important is that the shape of the
 design shows new DNA of EADO Plus.

."Star Eye" كّشافات ليد طراز
● "ذات الطابـــع الّدخانـــي. با¼ضافات لعدســـة المصباح ا¹مامي من
نـــوع ليـــد. مســـتوى ا¼ضـــاءة عالـــي الجـــودة. وا¹هـــم مـــن ذلـــك،  
أن تصميـــم ا¼ضـــاءة ممّيـــز وذو عمر افتراضي طويـــل. ا¹مر الذي  

يجعل من إيدو بلس سّيارة فريدة.  

Eado Plus Specification
● Humanized design with 3 drive mode selection
 makes the driving safer and enjoyable

● Eado Plus provides driver seat 6-way electric
 adjustment, front seats ventilation, MirrorLink 
 and Navigation.

مواصفات إيدو بلس.
● تصميم عصري مع 3 أنماط قيادة لالختيار، مما يجعل من القيادة

تجربة آمنة وممتعة.  

● إيـــدو بلـــس توّفر لمقعـــد الســـائق 6 وضعّيات إلكترونيـــة قابلة
للتعديـــل. با¼ضافة لتهوية المقاعد ا¹مامية، وتتيح ربط شاشـــة  

الهاتف بشاشة السيارة، كما توّفر نظاًما للمالحة.  

State-of-the-art technology for a unique driving 
experience .
● I0S and Android system: EADO Plus supports  Car Auto and Android system
 phone mirroring with Easy Connection. Easy to assist the driver to read 
 messages, answer phone calls and Navigate.
● EADO Plus navigation system makes your drive convenient and safe..
● 360° view camera Complex road condition car during parking and drive on
 crowded road situation, reduces blind area of view..

Intelligence Driving Assistance
● ACC full speed coverage adapted cruise control
 system Realizing accelerate, brake and keep 
 safety distance with front car, and follow front
 car to stop & start auto warning.

● AEB automatic brake system Including safety 
 distance remind crash notification, automatically
 emergency brake function etc. Ensuring driving 
 safety while complex road condition, bad 
 weather even driver distraction.

نظام ذكي للمساعدة على القيادة
● نظـــام ACC يتكّيـــف مـــع ســـرعة المركبـــة كاملة فـــي التطواف،
ُيطلـــق التســـارع، ويتوقـــف ويبقـــي مســـافة آمنـــة بينـــه وبيـــن  
المركبـــات ا¹ماميـــة. ويتتبـــع المركبـــات ا¹مامية لينـــذر با¼قتراب  

أو االبتعاد منها.  

● نظام AEB للتوقف اÅلي، ويتضّمن التذكير بالمسافة اÅمنة بين
مركبتك والمركبـــات التي أمامك. وُينذر باالصطـــدام، يوّفر ميزة  
التوقـــف الطـــارئ لتفـــادي الحوادث، ممـــا يضمن قيـــادة آمنة في  

ظروف الطرق الحرجة، والطقس المزعج، أو حّتى تشتت السائق.   

 تكنولوجيا حديثة لتجربة قيادة فريدة
● ربط الهاتف بأنظمة IOS وأنظمة Android. إيدو بلس تدعم ربط الهاتف بالمركبة بشكٍل آلي،

وتدعم ربط أنظمة ا¹ندرويد عبر خاصية الربط السهل. مما يسّهل على قائد المركبة قراءة   
الرسائل على شاشة المركبة، والرّد على الهاتف، واستخدام نظام المالحة.   

● المالحة. نظام المالحة في إيدو بلس يجعل من قيادتك مريحة وآمنة. 
● كاميـــرا بزاويـــة تبلـــغ 360 درجـــة، لتســـّهل من القيـــادة في الطـــرق الحرجـــة، وركن المركبـــة، والطرق

المزدحمة. باعتبارها تقلّل من رؤية الزوايا العمياء بالنسبة للسائق.    

Blue Core NE1.4T GDI Engine
● Leading high efficient power 
● EADO Plus 1.4T engine max power is 116kw/max torque 260Nm, power.
● RPM 1500 to reach max torque, providing a  stronger low-torque to assist starting
 stage, 0-100 accelerate with 7 .9s..
● Fuel consumption competing with Japanese brand.

GDI بخاصّية Blue Core NE1.4T ُمحّرك
● قّوة رائدة عالية اÅداء. 

● قوة قصوى 116 كيلو/واط. بينما يبلغ عزم الدوران 260 نيوتن/متر. 
● عّداد الـ RPM يبلغ درجته القصوى حين يصل لـ1500، موفًرا عزم دوران قوّي ومنخفض في بداية التشـــغيل. 

حيث يصل من 0 إلى 100 خالل 7.9 ثوان.  

EADO Plus a body designed with the highest
technology 
● EADO Plus body frame is consisted by more than 65% high strength steel which 
 can undertake max force of 1500MPa..
● lLaser welding roof not only makes the better aesthetic appearance but it also 
 increases body strength..
● EADO Plus uses middle class models’ hydraulic ring beam auxiliary frame which 
 is produced by high strength steel tube hydraulic, to improve body strength and 
 crash safety performances.

إيدو بلس هيكل مصمم بأعلى التقنيات
● ٪65 مـــن الهيـــكل حديد عالي الصالبة.  هيـــكل إيدو بلس يتكّون من ٪65 من المعدن عالي الصالبة

والقّوة حيث يستطيع تحّمل قّوة صدمة قصوى تصل لـ 1500 ميغا باسكال.   
● ســـطح منحوت بالليزر. الســـطح المنحوت بالليـــزر ال يجعل من إيدو بلس ذات طابع جمالي وحســـب،

بل إنه أيًضا يقّوي من هيكل المركبة.   
● هيـــكل حلقـــي هيدروليكـــي ُمســـاعد. إيـــدو بلس تســـتخدم هيـــكل هيدروليكي حلقي مســـاعد
من طراز متوســـط الطبقة تم إنتاجه بواســـطة معدن عالي الصالبة ليناســـب النمط الهيدروليكي.  

مما يحّسن من قّوة الهيكل وآداء مقاومة الصدمات.  

Stylish design outstanding figure


