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لحظه های باشکوهی پیش روی شماست!
رنــو تلیســمان، بــا طراحــی اســپرت، فصــل جدیــدی در طراحــی خــودرو ایجــاد 
کــرده اســت. بــا ظاهــری خشــن و بدنــه ای عضالنــی، رنــو تلیســمان بــا فضــای 
داخلــی مطلــوب و زیبــا، یــک خــودروی جــذاب اســت کــه وعــده لحظــات بــا 

ــه شــما می دهــد. شــکوهی را ب



خودرویی شکوهمند که می درخشد
ــکوهمند  ــودرو را ش ــن خ ــه ای ــت ک ــات اس ــن جزئی ــه کوچکتری ــه ب توج

 . می کنــد

ــای  ــروم، چــراغ ه ــای ک ــره ه ــا پ ــی 18 اینچــی ب ــای آلومینیوم رینــگ ه
 C ــه صــورت ــه ب ــه ک ــنایی روزان ــای روش ــراغ ه ®LED pure vision و چ
شــکل طراحــی شــده اند، نشــانه هایی از طراحــی زیبــا، فاخــر و مــدرن ایــن 

خــودرو هســتند.



فراتر از مرز تجربه قدم بردارید
ــا بهــره گیــری از سیســتم انحصــاری  ــرد. ب ــه می ب ــر از ایده هــای نوآوران ــه ســفری پ تلیســمان شــما را ب
ــود  ــتان خ ــی در دس ــف رانندگ ــای مختل ــم حالت ه ــا تنظی ــود را ب ــی خ ــه رانندگ ®Multi sense تجرب

بگیریــد.
ــبورد  ــده روی داش ــب ش ــزرگ نص ــی ب ــت لمس ــق تبل ــد از طری ــی را می توانی ــف رانندگ ــاالت مختل ح

ــد. ــرل کنی ــودرو کنت ــده در خ ــه ش ــط Multi sense تعبی ــق راب ــا از طری ــودرو ی خ
همچنیــن از سیســتم صوتــی فراگیــر Bose همــراه بــا 13 عــدد اســپیکر و آمپلــی فایــر دیجیتــال لــذت 

ببریــد.
با رنو تلیسمان، هر سفر یک تجربه جدید خواهد بود. 



تجربه رانندگیتان را همان طور 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-Sense بــر روی کنســول مرکــزی بــه ســادگی قابــل دســترس بــوده و 
بــه شــما کنترلــی کامــل بــر رانندگیتــان می دهــد. هــر حالتــی را کــه انتخــاب کنیــد، تمــام محیــط اطرافتــان مطابــق بــا آن تغییــر 
ــت لمســی  ــک تبل ــبورد ی ــا. روی داش ــاژور صندلی ه ــاق و فعالســازی ماس ــردازی اط ــا نورپ ــبورد ت ــد؛ از نمایشــگر روی داش می کن
®R-Link2 نصــب شــده اســت کــه بــا اســتفاده از آن می توانیــد تمامــی تکنولوژی هــای بــه کار رفتــه در خــودرو را کنتــرل کنیــد. 

لــذت، بــا رنــو تلیســمان یــک قــدم فراتــر مــی رود.





محدوده آسایش شما

فضــای داخلــی جــاداری را کــه تمرکــز اش بــر راحتــی شماســت، 
ــرای  کشــف کنیــد. سرنشــینان داخــل خــودرو، فضــای زیــادی ب
حرکــت و راحــت بــودن دارنــد. در فضــای جلــو، صندلی هــا دارای 
گرمکــن بــا تهویــه و سیســتم ماســاژ هســتند، کــه بــه سرنشــینان 
حــس یــک خــودروی کالس تجــاری می دهــد. در فضــای عقــب 
نیــز بــا جــای پــا و شــانه زیــاد سرنشــینان کامــال راحــت هســتند. 



دقت در جزئیات 

هــر یــک از جزئیــات داخــل اتــاق خــودرو ، بــه شــما آرامــش کامــل می دهــد. 
داشــبورد خــودرو بــا دور دوزی زیبــا و بــه رنــگ متضــاد تزئیــن شــده اســت. 
ارگونومــی کنســول مرکــزی بــه شــما دسترســی راحــت بــه همــه فناوری هــا 
ــه در  ــه کار رفت ــرم ب ــزات داخــل خــودرو را می دهــد. منحنی هــای ن و تجهی
ــو  ــا رن ــد. ب ــی خــودرو محیطــی آرامــش بخــش ایجــاد می کن طراحــی داخل

تلیســمان، مجلــل ســفر کنیــد.



رنو تلیسمان
انقالب فن آوری

رنــو تلیســمان الهــام بخــش باالتریــن اســتاندارد هاســت. از لحــاظ قــدرت: بــا فــن آوری منحصــر بــه 
فــرد ®Multi-Sense. فــن آوری: بــا سیســتم ®R-Link2 نصــب شــده بــر روی تبلــت 8.7 اینچــی، 
صفحــه نمایشــگر داشــبورد 7 اینچــی TFT و HEAD-UP و سیســتم صوتــی ®Bose. دینامیــک: 
مجهــز بــه موتورهــای پیشــرو در کارآیــی. خواســتن بهترین هــا: فضــای بســیار مناســب داخلــی و 

صندوق. 
رنو تلیسمان بهترین ها را به شما می دهد.



مهار جاده

ــگام دور زدن از  ــی را در هن ــل توجه ــداری قاب ــو تلیســمان پای رن
خــود نشــان مــی دهــد. سیســتم ®Multi-Sense هــر وضعیــت 
ــن  ــد اینکــه چندی ــد، همانن از خــودروی شــما را پوشــش می ده
خــودرو در یــک خــودرو گنجانــده شــده اســت. تجربــه رانندگــی 

خــود را تقویــت کنیــد.
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انتخابی از احساس

سیســتم منحصــر بــه فــرد ®Multi-Sense وضعیــت سیســتم خــودرو را متناســب 
ــا یــک تمــاس دســت تغییــر می دهــد. از میــان  ــا حالــت رانندگــی شــما فقــط ب ب
ــا وضعیــت راحــت یکــی را انتخــاب  ــف رانندگــی، از اســپرت ت ــت مختل ــج حال پن
نمائیــد. همــه ایــن حالت هــا بــا تلفیــق فناوری هــای: گیربکــس EDC، شــتاب گیری 
ســریع، سیســتم فرمــان، روشــنایی محیــط، پیکربنــدی نمایشــگر داشــبورد، صــدای 
موتــور و راحتــی صندلــی ایجــاد می شــوند. پنــج حالــت منحصــر بــه فــرد رانندگــی 

را تجربــه کنیــد.

۱. پاســخ موتــور: پاســخ موتــور بســتگی بــه حالــت انتخــاب شــده دارد، ایــن احســاس چیــزی شــبیه تعویــض وســیله نقلیــه مــی باشــد. ۲. گیربکــس EDC: تعویــض 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 ECO بــرای کنتــرل دمــای داخــل اتــاق و مصــرف اقتصــادی ســوخت.





سیســتم ®R-Link2 متصــل بــه 
ــی ــت لمس تبل

 رنــو تلیســمان بــه شــما یــک تجربــه مالتــی مدیــا بــا صفحــه نمایــش 
بــزرگ می دهــد. پشــت فرمــان بشــینید و همــه قابلیت هــای 
 8/7 R-Link2® خودروتــان را بــه صــورت لمســی بــا صفحــه نمایــش
اینچی،کــه یــک تبلــت متصــل بــه خــودرو اســت، در کنتــرل بگیریــد. 
صفحــه نمایــش را می توانیــد شخصی ســازی کنیــد، بــه طــوری کــه 
ــما  ــترس ش ــس، در دس ــک لم ــا ی ــان ب ــای دلخواهت ــه قابلیت ه هم
ــا و  ــه ه ــات آین ــد، تنظیم ــر دهی ــش را تغیی ــه نمای ــند. صفح باش
ــا 6 پروفایــل مختلــف داشــته باشــید. صندلــی را ذخیــره کنیــد و ت

ــان را انتخــاب  ــه ت ــورد عالق ــت م در تنظیمــات Multi sense ، حال
کنیــد. فن آوری هــای کمکــی راننــده و Head-up )اخطــار( را طــوری 
کــه تمایــل داریــد تنظیــم کنیــد تــا ســفری مطمئــن داشــته باشــید. 

بگذاریــد نــو آوری رنــو، شــما را راهنمایــی کنــد. 



Bose® سیستم صوتی فراگیر
صدای ناب

سیســتم فراگیــر ®Bose یــک سیســتم صوتــی اســت 
ــه مــی دهــد و  ــه از موســیقی ارائ ــه ای همــه جانب کــه تجرب
اســتحقاق نصــب شــدن روی رنــو تلیســمان را دارد. بــا ایــن 
سیســتم، هــر جــای کابیــن کــه باشــید، احســاس می کنیــد 
توســط صــدای متــوازن و قــوی ایــن سیســتم احاطــه 
ــاال، باعــث مــی شــوند  ــا کیفیــت ب شــده ایــد. 13 بلندگــو ب
ــی  ــرت خصوص ــک کنس ــگاه VIP ی ــد در جای ــاس کنی احس
هســتید. سیســتم انحصــاری ®Bose رنــو تلیســمان، صــدا را 
بــا توجــه بــه ویژگی هــای آکوســتیک کابیــن خــودرو تولیــد 
ــده  ــا موســیقی زن ــو تلیســمان، ســفر شــما ب می کنــد. در رن

همــراه می شــود.



نهایت بهره وری همراه با عملکرد

موتورهــای تیــپ انــرژی بــه کار رفتــه در رنــو تلیســمان کــه تکنولــوژی بــه روز آن هــا باعــث عملکــرد و کارایــی باالســت، هــم در حیــن رانندگــی حــس لــذت بخشــی ایجــاد می کنــد، هــم از نظــر 
مصــرف ســوخت، مقــرون بــه صرفــه هســتند. ایــن موتورهــا مجهــز بــه فــن آوری توقــف و شــروع )حالــت اســتندبای موتــور( و مدیریــت هوشــمند انــرژی )بازیابــی انــرژی در حیــن کاهــش ســرعت 

و ترمــز( هســتند.

EDC مجهز به گیربکس TCe200 موتور انــرژی

ــک  ــه اتوماتی ــرعته 2 کالچ ــس 7 س ــد. گیربک ــعه یافته ان ــپرت توس ــو اس ــای رن ــاس فن آوری ه ــرژی TCe200 براس ــای ان موتوره
ــی دهــد. ــرعتی را م ــر س ــریع در ه ــری و واکنــش س ــه شــما انعطــاف پذی EDC، ب



ــه  ــي ب ــد گوی ــوش آم ــر خ هن
ــما ش

ــای  ــوید، المپ ه ــک می ش ــودرو نزدی ــه خ ــه ب ــی ک زمان
روشــن  خــودرو  اتــاق  المپ هــای  و  روز  در  روشــنایی 
ــودرو  ــل خ ــازی داخ ــای ذخیره س ــر فض ــوند. 25 لیت می ش
ــامل  ــه ش ــت ک ــده اس ــه ش ــمندانه ای تعبی ــور هوش ــه ط ب
و  خوراکی هــا  بــرای  ســردکن  بــا  اســت  محفظــه ای 
نوشــیدنی های شــما. رنــو تلیســمان، امــکان دسترســی بــه 
ــب را  ــی عق ــته های صندل ــق دس ــب، از طری ــدوق عق صن
نیــز دارد. پــای خــود را زیــر ســپر عقــب حرکــت دهیــد تــا 

ــود. ــاز ش ــدوق ب صن
ــار  ــری در اختی ــی 608 لیت ــدوق عقــب، فضای محفظــه صن
شــما می گــذارد. وقتــی موتــور خــودرو خامــوش می شــود، 
ــب  ــه عق ــر ب ــی مت ــده 50 میل ــه دار رانن ــی حافظ صندل
مــی رود تــا راننــده بــه راحتــی خــارج شــود، ســپس 
ــو  ــردد. رن ــر می گ ــده ب ــره ش ــات ذخی ــل تنظیم ــه مح ب
تلیســمان، طراحــی ایــده آل بــرای هــر نــوع ســبک زندگــی، 

ــت. ــتان را داراس ــواده و دوس ــت، خان فعالی
کافیســت وســایل خــود را در خــودرو قــرار دهیــد و حرکــت 

. کنید


