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لحظههای باشکوهی پیش روی شماست!
رنــو تلیســمان ،بــا طراحــی اســپرت ،فصــل جدیــدی در طراحــی خــودرو ایجــاد
کــرده اســت .بــا ظاهــری خشــن و بدنـهای عضالنــی ،رنــو تلیســمان بــا فضــای
داخلــی مطلــوب و زیبــا ،یــک خــودروی جــذاب اســت کــه وعــده لحظــات بــا
شــکوهی را بــه شــما میدهــد.

خودرویی شکوهمند که میدرخشد
توجــه بــه کوچکتریــن جزئیــات اســت کــه ایــن خــودرو را شــکوهمند
میکنــد .
رینــگ هــای آلومینیومــی  18اینچــی بــا پــره هــای کــروم ،چــراغ هــای
® LED pure visionو چــراغ هــای روشــنایی روزانــه کــه بــه صــورت C
شــکل طراحــی شــدهاند ،نشــانههایی از طراحــی زیبــا ،فاخــر و مــدرن ایــن
خــودرو هســتند.

فراتر از مرز تجربه قدم بردارید
تلیســمان شــما را بــه ســفری پــر از ایدههــای نوآورانــه میبــرد .بــا بهــره گیــری از سیســتم انحصــاری
® Multi senseتجربــه رانندگــی خــود را بــا تنظیــم حالتهــای مختلــف رانندگــی در دســتان خــود
بگیریــد.
حــاالت مختلــف رانندگــی را میتوانیــد از طریــق تبلــت لمســی بــزرگ نصــب شــده روی داشــبورد
خــودرو یــا از طریــق رابــط  Multi senseتعبیــه شــده در خــودرو کنتــرل کنیــد.
همچنیــن از سیســتم صوتــی فراگیــر  Boseهمــراه بــا  13عــدد اســپیکر و آمپلــی فایــر دیجیتــال لــذت
ببریــد.
با رنو تلیسمان ،هر سفر یک تجربه جدید خواهد بود.

تجربه رانندگیتان را همانطور که تمایل دارید بسازید.

کنتــرل رنــو تلیســمان را بــه دســت گرفتــه و از یــک تجربــه رانندگــی پرقــدرت ،متمایــز و مطابــق میلتــان لــذت ببریــد .ارگونومــی
رانندگــی بــرای شــما طراحــی شــده اســت .سیســتم ® Multi-Senseبــر روی کنســول مرکــزی بــه ســادگی قابــل دســترس بــوده و
بــه شــما کنترلــی کامــل بــر رانندگیتــان میدهــد .هــر حالتــی را کــه انتخــاب کنیــد ،تمــام محیــط اطرافتــان مطابــق بــا آن تغییــر
میکنــد؛ از نمایشــگر روی داشــبورد تــا نورپــردازی اطــاق و فعالســازی ماســاژور صندلیهــا .روی داشــبورد یــک تبلــت لمســی
® R-Link2نصــب شــده اســت کــه بــا اســتفاده از آن میتوانیــد تمامــی تکنولوژیهــای بــه کار رفتــه در خــودرو را کنتــرل کنیــد.
لــذت ،بــا رنــو تلیســمان یــک قــدم فراتــر مـیرود.

محدوده آسایش شما
فضــای داخلــی جــاداری را کــه تمرکـزاش بــر راحتــی شماســت،
کشــف کنیــد .سرنشــینان داخــل خــودرو ،فضــای زیــادی بــرای
حرکــت و راحــت بــودن دارنــد .در فضــای جلــو ،صندلیهــا دارای
گرمکــن بــا تهویــه و سیســتم ماســاژ هســتند ،کــه بــه سرنشــینان
حــس یــک خــودروی کالس تجــاری میدهــد .در فضــای عقــب
نیــز بــا جــای پــا و شــانه زیــاد سرنشــینان کامــا راحــت هســتند.

دقت در جزئیات
هــر یــک از جزئیــات داخــل اتــاق خــودرو  ،بــه شــما آرامــش کامــل میدهــد.
داشــبورد خــودرو بــا دور دوزی زیبــا و بــه رنــگ متضــاد تزئیــن شــده اســت.
ارگونومــی کنســول مرکــزی بــه شــما دسترســی راحــت بــه همــه فناوریهــا
و تجهیــزات داخــل خــودرو را میدهــد .منحنیهــای نــرم بــه کار رفتــه در
طراحــی داخلــی خــودرو محیطــی آرامــش بخــش ایجــاد میکنــد .بــا رنــو
تلیســمان ،مجلــل ســفر کنیــد.

رنو تلیسمان
انقالب فن آوری
رنــو تلیســمان الهــام بخــش باالتریــن اســتاندارد هاســت .از لحــاظ قــدرت :بــا فـنآوری منحصــر بــه
فــرد ® .Multi-Senseفـنآوری :بــا سیســتم ® R-Link2نصــب شــده بــر روی تبلــت  8.7اینچــی،
صفحــه نمایشــگر داشــبورد  7اینچــی  TFTو  HEAD-UPو سیســتم صوتــی ® .Boseدینامیــک:
مجهــز بــه موتورهــای پیشــرو در کارآیــی .خواســتن بهترینهــا :فضــای بســیار مناســب داخلــی و
صندوق.
رنو تلیسمان بهترینها را به شما میدهد.

مهار جاده
رنــو تلیســمان پایــداری قابــل توجهــی را در هنــگام دور زدن از
خــود نشــان مــی دهــد .سیســتم ® Multi-Senseهــر وضعیــت
از خــودروی شــما را پوشــش میدهــد ،هماننــد اینکــه چندیــن
خــودرو در یــک خــودرو گنجانــده شــده اســت .تجربــه رانندگــی
خــود را تقویــت کنیــد.
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 .۱پاســخ موتــور :پاســخ موتــور بســتگی بــه حالــت انتخــاب شــده دارد ،ایــن احســاس چیــزی شــبیه تعویــض وســیله نقلیــه مــی باشــد .۲ .گیربکــس  :EDCتعویــض دنــده منعطــف تــر یــا ســریعتر بــه شــما احساســی را مــی دهــد کــه بــه دنبــال آن
هســتید .۳ .سیســتم فرمــان :فرمــان کمکــی هوشــمند .مقاومــت سیســتم فرمــان ،حالــت رانندگــی انتخابــی را در نظــر مــی گیــرد .۴ .صندلــی هــای ماســاژ .شــدت ماســاژ بــه منظــور ارائــه آرامــش مناســب بــا هــر موقعیتــی قابــل تنظیــم اســت.۵ .
صفحــه نمایشــگر .هــر حالتــی ســبک نمایــش و اطالعــات مخصــوص بــه خــود را دارد .۶ .روشــنایی محیــط کابیــن .تجربــه لــذت همــه جانبــه بــا نــور ســبز ،آبــی ،آجــری (قهــوه ای) ،قرمــز یــا بنفــش .۷ .صــدای موتــور .از حالــت آرامــش بخــش تــا
حالــت زنــده .ایــده ال بــرای تغییــر حالــت هــای رانندگــی شــما .۸ .تهویــه مطبــوع .اســتفاده از حالــت  ECOبــرای کنتــرل دمــای داخــل اتــاق و مصــرف اقتصــادی ســوخت.

سیســتم منحصــر بــه فــرد ® Multi-Senseوضعیــت سیســتم خــودرو را متناســب
بــا حالــت رانندگــی شــما فقــط بــا یــک تمــاس دســت تغییــر میدهــد .از میــان
پنــج حالــت مختلــف رانندگــی ،از اســپرت تــا وضعیــت راحــت یکــی را انتخــاب
نمائیــد .همــه ایــن حالتهــا بــا تلفیــق فناوریهــای :گیربکــس  ،EDCشــتابگیری
ســریع ،سیســتم فرمــان ،روشــنایی محیــط ،پیکربنــدی نمایشــگر داشــبورد ،صــدای
موتــور و راحتــی صندلــی ایجــاد میشــوند .پنــج حالــت منحصــر بــه فــرد رانندگــی
را تجربــه کنیــد.

سیســتم ® R-Link2متصــل بــه
تبلــت لمســی
رنــو تلیســمان بــه شــما یــک تجربــه مالتــی مدیــا بــا صفحــه نمایــش
بــزرگ میدهــد .پشــت فرمــان بشــینید و همــه قابلیتهــای
خودروتــان را بــه صــورت لمســی بــا صفحــه نمایــش ®۸/۷ R-Link2
اینچی،کــه یــک تبلــت متصــل بــه خــودرو اســت ،در کنتــرل بگیریــد.
صفحــه نمایــش را میتوانیــد شخصیســازی کنیــد ،بــه طــوری کــه
همــه قابلیتهــای دلخواهتــان بــا یــک لمــس ،در دســترس شــما
باشــند .صفحــه نمایــش را تغییــر دهیــد ،تنظیمــات آینــه هــا و
صندلــی را ذخیــره کنیــد و تــا  6پروفایــل مختلــف داشــته باشــید.
در تنظیمــات  ، Multi senseحالــت مــورد عالقــه تــان را انتخــاب
کنیــد .فنآوریهــای کمکــی راننــده و ( Head-upاخطــار) را طــوری
کــه تمایــل داریــد تنظیــم کنیــد تــا ســفری مطمئــن داشــته باشــید.
بگذاریــد نـوآوری رنــو ،شــما را راهنمایــی کنــد.

سیستم صوتی فراگیر ®Bose

صدای ناب

سیســتم فراگیــر ® Boseیــک سیســتم صوتــی اســت
کــه تجرب ـهای همــه جانبــه از موســیقی ارائــه مــی دهــد و
اســتحقاق نصــب شــدن روی رنــو تلیســمان را دارد .بــا ایــن
سیســتم ،هــر جــای کابیــن کــه باشــید ،احســاس میکنیــد
توســط صــدای متــوازن و قــوی ایــن سیســتم احاطــه
شــده ایــد 13 .بلندگــو بــا کیفیــت بــاال ،باعــث مــی شــوند
احســاس کنیــد در جایــگاه  VIPیــک کنســرت خصوصــی
هســتید .سیســتم انحصــاری ® Boseرنــو تلیســمان ،صــدا را
بــا توجــه بــه ویژگیهــای آکوســتیک کابیــن خــودرو تولیــد
میکنــد .در رنــو تلیســمان ،ســفر شــما بــا موســیقی زنــده
همــراه میشــود.

نهایت بهره وری همراه با عملکرد
موتورهــای تیــپ انــرژی بــه کار رفتــه در رنــو تلیســمان کــه تکنولــوژی بــه روز آنهــا باعــث عملکــرد و کارایــی باالســت ،هــم در حیــن رانندگــی حــس لــذت بخشــی ایجــاد میکنــد ،هــم از نظــر
مصــرف ســوخت ،مقــرون بــه صرفــه هســتند .ایــن موتورهــا مجهــز بــه فـنآوری توقــف و شــروع (حالــت اســتندبای موتــور) و مدیریــت هوشــمند انــرژی (بازیابــی انــرژی در حیــن کاهــش ســرعت
و ترمــز) هســتند.

موتور ان ــرژی  TCe200مجهز به گیربکس EDC

موتورهــای انــرژی  TCe200ب راســاس فنآوریهــای رنــو اســپرت توســعه یافتهانــد .گیربکــس  7ســرعته  2کالچــه اتوماتیــک
 ،EDCبــه شــما انعطــاف پذی ــری و واکنــش س ــریع در ه ــر س ــرعتی را م ــی دهــد.

هنــر خــوش آمــد گويــي بــه
شــما
زمانــی کــه بــه خــودرو نزدیــک میشــوید ،المپهــای
روشــنایی در روز و المپهــای اتــاق خــودرو روشــن
میشــوند 25 .لیتــر فضــای ذخیرهســازی داخــل خــودرو
بــه طــور هوشــمندانهای تعبیــه شــده اســت کــه شــامل
محفظــهای اســت بــا ســردکن بــرای خوراکیهــا و
نوشــیدنیهای شــما .رنــو تلیســمان ،امــکان دسترســی بــه
صنــدوق عقــب ،از طریــق دســتههای صندلــی عقــب را
نیــز دارد .پــای خــود را زیــر ســپر عقــب حرکــت دهیــد تــا
صنــدوق بــاز شــود.
محفظــه صنــدوق عقــب ،فضایــی  608لیتــری در اختیــار
شــما میگــذارد .وقتــی موتــور خــودرو خامــوش میشــود،
صندلــی حافظــه دار راننــده  50میلــی متــر بــه عقــب
مــیرود تــا راننــده بــه راحتــی خــارج شــود ،ســپس
بــه محــل تنظیمــات ذخیــره شــده بــر میگــردد .رنــو
تلیســمان ،طراحــی ایــدهآل بــرای هــر نــوع ســبک زندگــی،
فعالیــت ،خانــواده و دوســتان را داراســت.
کافیســت وســایل خــود را در خــودرو قــرار دهیــد و حرکــت
کنید .

