ﺗﻮﯾﻮﺗﺎ آواﻟﻮن ۲۰۱۹؛ ﺳﺪان ﻓﻮل ﺳﺎﯾﺰ ﺗﻮﯾﻮﺗﺎ
روﻧﻤﺎﯾﯽ ﺷﺪ  -دﯾﺠﯿﺎﺗﻮ
ﭘﻮﯾﺎ ﺑﻬﺮاﻣﯽ | ﭼﻬﺎرﺷﻨﺒﻪ ۲۷ ،دی ۱۳۹۶
ﺑﺎ اﯾﻦ ﮐﻪ ﺑﺎزار  SUVﻫﺎ روز ﺑﻪ روز داغ ﺗﺮ ﻣﯽ ﺷﻮد اﻣﺎ ﺗﻮﯾﻮﺗﺎ ﻫﻤﭽﻨﺎن اﻋﺘﻘﺎد دارد ﮐﻪ ﺑﺎزار ﻣﻨﺎﺳﺒﯽ
ﺑﺮای ﺳﺪان ﻫﺎی ﻓﻮل ﺳﺎﯾﺰ وﺟﻮد دارد و ﺑﻪ ﻫﻤﯿﻦ دﻟﯿﻞ ﭘﻨﺠﻤﯿﻦ ﻧﺴﻞ از ﺗﻮﯾﻮﺗﺎ آواﻟﻮن را در
ﻧﻤﺎﯾﺸﮕﺎه دﯾﺘﺮوﯾﺖ آﻣﺮﯾﮑﺎ ﻣﻌﺮﻓﯽ ﮐﺮده اﺳﺖ.

از آن ﺟﺎﯾﯽ ﮐﻪ اﯾﻦ ﺳﺪان ﺑﺮ ﭘﺎﯾﻪ ﭘﻠﺖ ﻓﺮم ) TNGAﭘﻠﺖ ﻓﺮﻣﯽ ﮐﻪ در ﺳﺎﺧﺖ ﺗﻮﯾﻮﺗﺎ ﮐﻤﺮی ﻧﯿﺰ
اﺳﺘﻔﺎده ﺷﺪه اﺳﺖ( ﻗﺮار دارد ،از ﺗﺸﺎﺑﻬﺎت ﻓﻨﯽ و ﺳﺎﺧﺘﺎری ﺑﺴﯿﺎری ﺑﺎ ﮐﻤﺮی ﺳﻮد ﻣﯽ ﺑﺮد.

اﻣﺎ ﺷﺎﯾﺪ ﻣﻬﻢ ﺗﺮﯾﻦ ﺧﺒﺮی ﮐﻪ ﺑﻌﺪ از ﻧﻤﺎﯾﺸﮕﺎه  CESﻣﻨﺘﺸﺮ ﺷﺪ ﺗﺼﻤﯿﻢ ﺗﻮﯾﻮﺗﺎ ﺑﺮای اراﺋﻪ اﭘﻞ ﮐﺎرﭘﻠﯽ
ﺑﺮ روی ﺧﻮدرو ﻫﺎﯾﺶ ﺑﻮد .ﺗﻮﯾﻮﺗﺎ ﭘﺲ از اﯾﻦ ﮐﻪ ﺑﺎ اﻣﺘﻨﺎع اﭘﻞ و ﮔﻮﮔﻞ در زﻣﯿﻨﻪ در اﺧﺘﯿﺎر ﻗﺮار دادن
ﭘﺮوﺗﮑﻞ ﻫﺎی اﻣﻨﯿﺘﯽ ﻣﻮاﺟﻪ ﺷﺪ .ﺷﺨﺼﺎ دﺳﺖ ﺑﻪ ﮐﺎر ﺷﺪ و ﻧﺮم اﻓﺰاری اﻣﻨﯿﺘﯽ ﺷﺨﺼﯽ ﺧﻮد را
ﺗﻮﺳﻌﻪ داد و اﭘﻞ ﮐﺎر ﭘﻠﯽ را ﺑﻪ ﻧﻮﻋﯽ ﺑﺎ اﯾﻦ ﺳﯿﺴﺘﻢ اﻣﻨﯿﺘﯽ ﺧﻮد ﻣﺨﻠﻮط ﮐﺮده اﺳﺖ.

ﻧﺮم اﻓﺰار ﮐﺎرﭘﻠﯽ ﻗﺮار داده ﺷﺪه ﺑﺮ روی ﺗﻮﯾﻮﺗﺎ آواﻟﻮن روان ﺗﺮﯾﻦ ﺗﺠﺮﺑﻪ ﮐﺎرﺑﺮی ﺑﺎ ﮐﺎرﭘﻠﯽ را ﻋﺮﺿﻪ ﻣﯽ
ﮐﻨﺪ .ﮔﺮﭼﻪ ﺳﺎزﻧﺪه ﺧﻮدرو آﻧﺪروﯾﺪ اﺗﻮ را ﺑﺮای ﺻﻔﺤﻪ ﻧﻤﺎﯾﺶ  9.5اﯾﻨﭽﯽ آواﻟﻮن اراﺋﻪ ﻧﺨﻮاﻫﺪ ﮐﺮد.
روی اﯾﻦ ﺧﻮدرو ﺑﻪ ﺻﻮرت اﺳﺘﺎﻧﺪارد ﯾﮏ ﺳﯿﺴﺘﻢ ﺻﻮﺗﯽ ﺑﺎ  14ﺑﻠﻨﺪﮔﻮ ﻧﺼﺐ ﺷﺪه اﺳﺖ اﻣﺎ ﯾﮏ
ﺳﯿﺴﺘﻢ ﺻﻮﺗﯽ دﯾﮕﺮ ﺑﺎ  1200وات ﻗﺪرت از ﺑﺮﻧﺪ  JBLﻧﯿﺰ ﺑﻪ ﺻﻮرت آﭘﺸﻦ ﻋﺮﺿﻪ ﻣﯽ ﺷﻮد.

ﻋﻼوه ﺑﺮ ﺻﻔﺤﻪ ﻧﻤﺎﯾﺶ اﺻﻠﯽ ﯾﮏ ﺻﻔﺤﻪ ﻧﻤﺎﯾﺶ  7اﯾﻨﭽﯽ ﺑﺮای ﺗﻨﻈﯿﻤﺎت ﺧﻮدرو ،ﺳﯿﺴﺘﻢ ﻧﺎوﺑﺮی و
ﻣﻮارد ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ اﯾﻤﻨﯽ ﺧﻮدرو ﻧﯿﺰ در ﻧﻈﺮ ﮔﺮﻓﺘﻪ ﺷﺪه اﺳﺖ.
آواﻟﻮن از ﺿﺮﯾﺐ درگ  Cd 0.27ﺑﻬﺮه ﻣﯽ ﺑﺮد و ﺑﻪ ﻧﻈﺮ ﻣﯽ رﺳﺪ در زﻣﯿﻨﻪ ﻃﺮاﺣﯽ ﺗﻮﯾﻮﺗﺎ راﻫﯽ ﮐﻪ
ﻧﯿﺴﺎن ﺑﺎ ﻣﺪل ﻣﺎﮐﺴﯿﻤﺎ رﻓﺘﻪ را دﻧﺒﺎل ﻣﯽ ﮐﻨﺪ .اﯾﻦ ﮐﻪ آواﻟﻮن ﺟﺪﯾﺪ ﻃﻮﯾﻞ ﺗﺮ در ﻋﯿﻦ ارﺗﻔﺎع ﭘﺎﻦ

ﺗﺮ و ﭘﻬﻨﺎی ﺑﯿﺸﺘﺮ در ﻣﻘﺎﯾﺴﻪ ﺑﺎ ﻧﺴﻞ ﻗﺒﻠﯽ اﺳﺖ ﮔﻮاه اﯾﻦ ﻣﺪﻋﺎﺳﺖ.

ﺗﻮﯾﻮﺗﺎ ﯾﮏ ﻣﻮﺗﻮر  3.5ﻟﯿﺘﺮی  V-6و ﯾﮏ ﻣﻮﺗﻮر  4ﺳﯿﻠﻨﺪر ﻫﯿﺒﺮﯾﺪی را ﺑﺮای اﯾﻦ ﻣﺪل در ﻧﻈﺮ ﮔﺮﻓﺘﻪ
اﺳﺖ.

ﮔﺮﭼﻪ ﺗﻮﯾﻮﺗﺎ ﻫﻨﻮز اﻋﺪاد و ارﻗﺎم دﻗﯿﻖ ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ اﯾﻦ دو ﻣﻮﺗﻮر را ﻣﻨﺘﺸﺮ ﻧﮑﺮده اﺳﺖ اﻣﺎ از آن ﺟﺎ ﮐﻪ
ﺑﻪ ﻧﻈﺮ ﻣﯽ رﺳﺪ اﯾﻦ دو ﻣﻮﺗﻮر ﻫﻤﺎن ﻣﻮﺗﻮر ﻫﺎی اﺳﺘﻔﺎده ﺷﺪه در ﻣﺪل ﮐﻤﺮی ﮐﻪ ﺑﺎ دو ﮐﺪ 2GR-FKS
و  A25A-FXSﻫﺴﺘﻨﺪ ،ﺗﻮاﻧﺎﯾﯽ ﺗﻮﻟﯿﺪ ﻗﺪرت ﺑﻪ ﺗﺮﺗﯿﺐ  301اﺳﺐ ﺑﺨﺎر و  203اﺳﺐ ﺑﺨﺎر را دارﻧﺪ.

آواﻟﻮن ﻫﯿﭻ وﻗﺖ ﯾﮏ ﺳﺪان اﺳﭙﺮت ﺑﻪ ﺷﻤﺎر ﻧﻤﯽ رﻓﺖ اﻣﺎ اﯾﻦ ﺑﺎﻋﺚ ﻧﺸﺪه ﺗﺎ ﺗﻮﯾﻮﺗﺎ آن را ﺑﺎ
ﺗﺠﻬﯿﺰات ﻣﻨﺎﺳﺐ رواﻧﻪ ﻣﯿﺪان ﻧﮑﻨﺪ .از ﺑﯿﻦ اﯾﻦ ﺗﺠﻬﯿﺰات ﻣﯽ ﺗﻮان ﺑﻪ ﻓﻨﺮ ﻫﺎ ﺑﺎ ﻗﺎﺑﻠﯿﺖ ﮐﻨﺘﺮل

ﺗﻨﻈﯿﻢ G ،ﺳﻨﺴﻮر در ﻣﺤﻮر ﺟﻠﻮ و ﻋﻘﺐ و ﺳﯿﺴﺘﻢ ﻣﺴﺘﻘﻞ ﮐﻨﺘﺮل ﮐﻨﻨﺪه ﭼﺮخ ﻫﺎ ﺑﻪ وﺳﯿﻠﻪ ﯾﮏ
ﺳﻮﭘﺎپ ﺳﻮﺋﯿﭻ-ﺷﯿﺮ ﮐﻪ ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﺪ از ﺑﯿﻦ  650ﻧﻮع ﺣﺎﻟﺖ ﻓﻨﺮﺑﻨﺪی را در ﻋﺮض  20ﻣﯿﻠﯽ ﺛﺎﻧﯿﻪ اﻧﺘﺨﺎب

ﮐﻨﺪ اﺷﺎره ﮐﺮد.

ﺳﯿﺴﺘﻢ ﺗﻌﻠﯿﻖ ﻋﻘﺐ ﻧﯿﺰ از ﻧﻮع ﭼﻨﺪ اﺗﺼﺎﻟﻪ ﻣﻮﺳﻮم ﺑﻪ ﻣﻮﻟﺘﯽ ﻟﯿﻨﮏ اﺳﺖ .ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ آواﻟﻮن ﻣﺠﻬﺰ ﺑﻪ

ﺟﺪﯾﺪﺗﺮﯾﻦ ﻓﻦ آوری ﻫﺎی ﺗﻮﯾﻮﺗﺎ ﻫﻤﭽﻮن ﺳﯿﺴﺘﻢ ﻓﻌﺎل ﮐﻨﺘﺮل ﮐﻨﻨﺪه ﺻﺪا ،ﺗﻘﻮﯾﺖ ﺻﺪای ﺧﺮوﺟﯽ از
ﻣﻮﺗﻮر و ﯾﮏ ژﻧﺮاﺗﻮر ﺑﺮای ﺟﺬب ﻫﻮای ورودی در ﻧﻈﺮ ﮔﺮﻓﺘﻪ ﺷﺪه اﺳﺖ.

در ﺑﺨﺶ اﯾﻤﻨﯽ ،ﺳﯿﺴﺘﻢ ﺗﺸﺨﯿﺺ ﻋﺎﺑﺮ ﭘﯿﺎده ﺑﻪ ﺻﻮرت اﺳﺘﺎﻧﺪارد در ﻧﻈﺮ ﮔﺮﻓﺘﻪ ﺷﺪه اﺳﺖ .ﮐﺮوز
ﮐﻨﺘﺮل ﻣﺠﻬﺰ ﺑﻪ رادار ،ﺳﯿﺴﺘﻢ ﮐﻤﮑﯽ ﻓﺮﻣﺎن ﺑﻪ ﻫﻤﺮاه ﻫﺸﺪار ﺗﻌﻮﯾﺾ ﻻﯾﻦ 10 ،اﯾﺮﺑﮓ ،ﮐﻨﺘﺮل ﮐﺸﺶ،
ﮐﻨﺘﺮل ﭘﺎﯾﺪاری ABS ،ﺑﻪ ﻫﻤﺮاه ﺗﺮﻣﺰ ﺧﻮدﮐﺎر اﻟﮑﺘﺮوﻧﯿﮑﯽ و دورﺑﯿﻦ دﯾﺪ ﻋﻘﺐ ﻫﻤﮕﯽ ﺑﻪ ﺻﻮرت
اﺳﺘﺎﻧﺪارد روی آواﻟﻮن ﺟﺪﯾﺪ ﻣﻮﺟﻮد ﻫﺴﺘﻨﺪ.
در ﺣﺎل ﺣﺎﺿﺮ ﻫﻨﻮز ﻣﺸﺨﺺ ﻧﯿﺴﺖ ﮐﻪ ﻗﯿﻤﺖ ﮔﺬاری اﯾﻦ ﻣﺪل ﺑﻪ ﭼﻪ ﺻﻮرﺗﯽ ﺧﻮاﻫﺪ ﺑﻮد اﻣﺎ از
اواﺧﺮ ﺑﻬﺎر ﺳﺎل ﺟﺎری ﺷﺎﻫﺪ ﻋﺮﺿﻪ آواﻟﻮن ﺧﻮاﻫﯿﻢ ﺑﻮد.
دﯾﺠﯿﺎﺗﻮ

