
مانیتور رنگی 12/3 اینچ
)Apple طراحی توسط شرکت(   Apple Car Play

Bluetooth مجهز به سیستم
دارای ریموت کنترل بر روی فرمان

Navigation  نقشه های اینترنتی

سیستم کروز کنترل با قابلیت تنظیم
آینه های جانبی هوشمند با تنظیم اتوماتیک و گرمکن
هدآپ هشدار دهنده برای جلوگیری از بروز تصادف

سنسور دنده عقب همراه با نمایشگر
سنسور جلو همراه با نمایشگر

سنسور باران + سنسور نور
)ABL( قابلیت چرخش چراغ های جلو در هنگام پیچیدن

صندلی های طبی
دوربین عقب

بخارزدایی اتوماتیک شیشه های عقب بر حسب دما
گرم کن صندلی های جلو

صندلی برقی 12 حالته راننده با سه حافظه
صندلی برقی سرنشین جلو + پشت سری های برقی

صندلی تاشوی عقب
صندلی کودک عقب
صندلی ردیف سوم

سیستم استارت هوشمند
)Keyless( سیستم ورود بدون کلید با حافظه

لوازم داخلی و دکمه های کروم
صفحه کیلومتر دیجیتال با قابلیت تنظیم نور

چرم طبیعی صندلی ها 
دست دنده با روکش چرم

فرمان با روکش چرم
فرمان و دست دنده چرمی اسپرت

پدال های اسپرت آلومینیومی
اسپویلرهای جلو

آینه های جانبی برقی، تاشو

تجهیزات و امکانات رفاهی

طراحی داخلی و خارجی

مشخصات فنی

خدمات پس از فروش

جوایز

سیستم صوتی و مخابراتی

DSTC و  ABS, EBA, EBD سیستم ترمز
ترمز دستی الکترونیکی

کیسه هوای راننده و سرنشین
کیسه هوای جانبی و پرده ای

)Light Assistant( چراغ های هوشمند کمکی
سوییچ خاموش نمودن کیسه هوای سرنشین

کمربند 3 نقطه ای به همراه پیش کشنده
قفل کودک درب ها و شیشه های عقب
نشانگر وضعیت درب ها از روی ریموت

)ISO FIX( محافظ صندلی کودک عقب
بغل گیرهای هوشمند صندلی های جلو

)SIPS( سیستم محافظتی ضربه های جانبی
)WHIPS( سیستم حفاظتی صندلی در تصادفات

)Reduced Guard( سیستم حفاظت داخل کابین

)City Safety( سیستم هشدار و ترمز اتوماتیک
سیستم هشدار خواب آلودگی راننده و انحراف از مسیر 

)Drive Alert(
 Collision( سیستم هشدار موانع با قابلیت تنظیم فاصله

)Warning
)BLIS( رادار نقاط کور در رانندگی

)LDW( سیستم هشدار رانندگی بین خطوط با آالرم
)DSTC( سیستم کنترل کشش و پایداری داینامیکی

)HDC( سیستم کنترل سرعت در سراشیبی
)ROPS( سیستم حفاظت داخل کابین در زمان واژگونی

سیستم تشخیص عابرین پیاده و دوچرخه سواران
سیستم تشخیص گاردریل های کنارجاده و تنظیم فرمان خودکار

سیستم کمکی حرکت مجدد در سرباالیی های بسیار تند
پارک دوبل خودکار

موتور 4 سیلندر مجهز به سوپر شارژ و توربو شارژ با حجم 2000 سی سی
حداکثر قدرت موتور 320 اسب بخار در 5700 دور در دقیقه

حداکثر گشتاور 400 نیوتن متر در2700 تا 4500 دور در دقیقه
حداکثر سرعت 250 کیلومتر بر ساعت

نظر به تنوع تیپ و تجهیزات نصب شده بر روی انواع مدل های ولوو، ممکن است نمونه آماده تحویل، با نمونه نمایشگاهی و تجهیزات اشاره شده در این کاتالوگ از لحاظ آپشن و مشخصات متفاوت باشد، که در هرصورت ماک نهایی، خودرو آماده تحویل می باشد.

شتاب 0 تا 100 کیلومتر در ساعت 6/1 ثانیه- ظرفیت باک 71 لیتر
)Powershift( گیربکس 8 دنده تیرترونیک اتوماتیک با کاچ دوگانه
امکان افزایش قدرت موتور با کیت Polestar تیونر رسمی ولوو

محافظ قسمت بار عقب
اندازه گیری درجه حرارت بیرون

)AHBS( تنظیم اتوماتیک شعاع نور چراغ های جلو
آیینه داخلی الکتروکرومیک

)Triple Inductor( چراغ راهنما با قابلیت روشنایی سه گانه و دائم
)Cornering Light( چراغ های نمایشگر جانبی

)High  Xenon Headl ight(  چراغ های زنون جلو
کنسول بین صندلی های عقب، تاشو همراه با جای لیوان

)Trip Computer( کامپیوتر سفری
درب صندوق عقب برقی

)Sunroof&Moonroof( سقف پانوراما
)Dual Zone( سیستم تهویه 4 گانه

سیستم تهویه 4 گانه با قابلیت تصفیه هوای اتوماتیک
سنسور رطوبت سنج

حالت های مختلف رانندگی )eco و اسپورت و ...(
)RSI( سیستم تابلو های راهنمایی و رانندگی

تنظیم ارتفاع )سفارشی(

)Body Kit  R-design( کیت بدنه
رینگ 19 و یا 20 اینچی اسپرت آلومینیومی

)Hi Xenon Headlight( چراغ های زنون جلو
)Day Light( چراغ های ال ای دی روزانه

شیشه شور چراغ های جلو
ریموت چرمی
سنسور باران

ریل سقفی

iPod و AUX, USB قابلیت پشتیبانی از پورت های
)Sensus(  با 10 بلندگو Tuner و DVD, Mp3 قابلیت پخش

ساب ووفر آمپلی فایر
سیستم صوتی حرفه ای Bowers & Wilkins با 19 بلندگو 

و 1400 وات توان خروجی )سفارشی(

سیستم ایمنی

Drive-E پیشــرفته تریــن تکنولــوژی در طراحی پیشــرانه
SUV  ــوره ــد منظ ــس چن ــای لوک ــن خودروه ــزء برتری ج

XC90

inscription

Momentum

R-DESIGN

F e a t u r e s
&  O p t i o n s

Safety  Systems

Audio  and  communication

Interior  and  Exterior  Design

After Sales service
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