
QX60
ВПЕЧАТЛЯВАЩ

ДО НАЙ-МАЛКИЯ ДЕТАЙЛ



ФУНКЦИОНАЛНОСТ
И ИЗИСКАН СТИЛ

ВЪНШЕН ДИЗАЙН

Най-ценното във Вашия живот са близките Ви. 
INFINITI QX60 лесно се адаптира към Вашите потребности, 
за да можете, наслаждавайки се на комфорт и изискан стил, 
да отделяте още повече време за семейството си.



   

ИЗКЛЮЧИТЕЛНА
ЕЛЕГАНТНОСТ

ВЪНШЕН ДИЗАЙН

Усъвършенстваният QX60
се отличава с поразителен баланс
на функционалност и дизайн.

 

ВПЕЧАТЛЯВАЩ СТИЛ   Характерният дизайн на INFINITI 
QX60 е безпогрешно разпознаваем от всички страни. От 
двойната арка на радиаторната решетка до обновените задни 
фарове. Дръзките форми на този автомобил, нетипични 
за 7-местен кросоувър, моментално привличат вниманието.

АТЛЕТИЧЕН СИЛУЕТ   Внушителните  20 инчови 
лети джанти не просто осигуряват на INFINITI QX60 
атлетични пропорции, но и правят автомобила още 
по-чувствителен и маневрен. Олекотената конструкция 
намалява общата маса и спомага за по-стабилното 
влизане в завоите.

В ЦЕЛИЯ СИ БЛЯСЪК   Стилните и функционални 
биксенонови HID фарове на INFINITI QX60 осветяват 
значително по-ярко от обикновените халогенни крушки. 
Светодиодните светлини на предните фарoве не само 
подобряват видимостта, но и правят шофирането 
по-безопасно. 



 

 
 

СРЕЩА
НА ВЪРХА

ВНИМАНИЕ КЪМ ДЕТАЙЛА

Откликвайки на всички Ваши желания 
INFINITI QX60 ще посрещне Вас и Вашите спътници 
с ненадминат комфорт.

ПЕРСОНАЛЕН ДОСТЪП Благодарение на системата Intelligent Key 
Вие можете да отключвате и заключвате вратите и багажника 
без да вадите ключовете. Автоматично се регулира положението 
на седалката, панелът на волана и страничните огледала 
по предварително запазени в паметта от Вас параметри.

СПЕЦИАЛНА ПОКАНА За по-добър комфорт и безопасност 
oсветителнатa система Welcome Lighting реагира на Вашето 
присъствие като автоматично включва габаритите и осветлението 
в купето. Тази светлинна симфония продължава докато не запалите 
двигателя.

УДОБНО ТОВАРЕНЕ Когато е необходимо да сложите вещите си 
в багажника, Вие можете да отворите автоматично вратата на 
багажника, като натиснете бутона на дръжката на вратата, 
на арматурното табло или с ключа. Заключването на багажника 
е също така лесно и удобно.

МОМЕНТАЛЕН КОМФОРТ Ние сме обърнали внимание на всеки 
детайл, за да се чувствате комфортно във Вашия INFINITI QX60. 
Климатичното управление на предните седалки осигурява 
прохладен или топъл въздух през перфорацията на кожените 
седалки. Възможността за затопляне на седалките от втория ред 
ще направи пътуването приятно за всички пътници в студените дни.



УНИКАЛЕН СТИЛ Предните и задните седалки са облечени в 
мека кожа и завършени с изискани шевове. Ексклузивната 
изработка на седалките придава на автомобила неповторим и 
разпознаваем стил.

ЕКСКЛУЗИВНИ ДЕТАЙЛИ INFINITI QX60 предлага изискан 
и обмислен интериор, изработен от най-добрите материали. 
Акцентите от кленово дърво придават на арматурното табло 
изключителна визия, в която хармонично се съчетават 
благородният лукс и съвременната естетика.

ВИЗУАЛНА НАСЛАДА Меката светлина на 
електро-луминесцентните уреди Fine Vision на арматурното 
табло е не само приятна за очите, но и позволява на водача 
лесно и бързо да разчита информацията.

ТОПЛО ДОКОСВАНЕ През зимата или в студените нощи 
функцията за подгряване на волана ще Ви даде възможност 
комфортно да управлявате своя INFINITI QX60. Достатъчно е 
само да натиснете бутона и приятна топлина ще докосне 
Вашите длани.

 

 

СЪВЪРШЕНСТВО
ВЪТРЕШЕН ДИЗАЙН

ВЪВ ВСЕКИ
ДЕТАЙЛ
Всичко, което виждате и докосвате 
в купето на INFINITI QX60, 
е изящно изработено от луксозни материали 
и е създадено специално за Вашия комфорт.



   

ПОВЕЧЕ ПРОСТРАНСТВО.
ПОВЕЧЕ СВОБОДА.

ВЪТРЕШЕН И ВЪНШЕН ДИЗАЙН

В просторното и светло купе на INFINITI QX60 
както водачът, така и всеки един от пътниците, 
могат да разчитат на максимален комфорт.

 

ПРОСТОРНО КУПЕ   Вътрешното пространство 
на INFINITI QX60 отчита потребностите както на водача, 
така и на всички пътници. То предоставя максимум място 
за краката и над главата, в това число и на задния ред.

УДОБСТВО ЗА ВСЕКИ   Системата за тризонов 
автоматичен температурен контрол с микрофилтър 
позволява създаването на индивидуални зони на комфорт 
за всички пътници. Индивидуалният климатичен контрол на 
предните седалки се настройва от арматурното табло. 
Пътниците от втория ред могат да регулират температурата 
от задната част на централната конзола. По този начин в 
предната част на автомобила може да се настрои студен 
въздух, а в задната топъл.

ПАНОРАМНИЯТ ТАВАН   осигурява на пътниците от 
втория и третия ред по-добра видимост и дава повече 
естествена светлина в купето.



1059 мм 140 ммВТОРИ
РЕД ПРИДВИЖВАНЕ

НАПРЕД
 МЯСТО

ЗА КРАКА

140 мм
ПРИДВИЖВАНЕ

НАЗАД

 

 
 

МУЛТИФУНКЦИОНАЛНО
ПРОСТРАНСТВО

УДОБСТВО

Удобният и прецизен дизайн на интериора 
на INFINITI QX60 лесно се адаптира към 
потребностите на всеки един от пътниците.

КОМФОРТ ПО ВАШ РАЗМЕР Вторият ред седалки се придвижва 
напред и назад с 14 см, за да може по Ваше желание да се регулира 
пространството за краката на втори и трети ред.

МАКСИМУМ УНИВЕРСАЛНОСТ Просторното купе се адаптира 
към всички Ваши желания. Увеличете мястото за багаж като 
преместите или сгънете напълно седалките. Това ще позволи да 
натоварите в колата едрогабаритен багаж. Сгъвайки третия ред, 
Вие получавате практически равна повърхност, където може да 
разположите всичко, което Ви е необходимо при пътуване.

ЛЕСНА ТРАНСФОРМАЦИЯ Третият ред седалки лесно се смъква  
с натискането на бутон в багажника. Никога досега товаренето на 
багаж не е било толкова лесно и удобно.

ПРАКТИЧЕН ДОСТЪП Уникалната конструкция позволява да 
преместите и сгънете седалките от втория ред с една ръка, 
дори с монтирано на тях детско столче. Ще остане достатъчно 
място за възрастен човек на седалката на третия ред. Интериорът 
трябва да бъде не просто луксозен, но и просторен. 



УВЕРЕНОСТ НА НЕРАВЕН ТЕРЕН   Сега вече Вие можете 
без усилие да се движите по неравен терен. Системата 
Hill Start Assist позволява лесно потегляне на наклон, 
без връщане назад. Спирачките задържат автомобила 
на едно място до момента, в който не натиснете педала 
на газта.

ЕНЕРГОЕФЕКТИВНОСТ   За да се намали разходът на 
гориво, е предвиден ЕКО-режим на работа, при който 
системата възпрепятства прекалено силното натискане 
на педала за газ. Специален индикатор на арматурното 
табло ще Ви покаже оптималното ниво на разход на 
гориво за енергоефективно шофиране.

БЕЗЖИЧНИ ВЪЗМОЖНОСТИ Интегрираната система за връзка 
за мобилен телефон Bluetooth® Hands-free се управлява от волана 
и позволява да осъществявате и приемате обаждания, без да 
отвличате вниманието си от пътя. Освен това, Вие имате 
възможност да пускате любимата си музика от своя смартфон 
с едно движение.

НАВИГАЦИОННАТА СИСТЕМА INFINITI позволява на водача 
да избере оптималния маршрут до нужното място. Сега вече 
не е необходимо предварително да изчислявате маршрута. 
С навигационната система INFINITI Вие бързо и лесно ще 
определите най-удобния път. В навигацията също е интегрирана 
Bluetooth® система, която извежда информацията на екрана. 
Управлението на менюто на навигацията може да се осъществява 
както от контролера INFINITI на централната конзола, така и 
посредством сензорно управление.

ВИДИМОСТ ОТ ВСИЧКИ СТРАНИ Получавате нов поглед за 
всичко около Вас. Мониторът за наблюдение на 360˚ с индикатор 
за движещи се обекти, а също така предните и задните сензори 
за паркиране, Ви дават изключителна увереност при маневриране  
в ограничени пространства. Четирите камери и технологията 
за виртуален обзор на 360° с проекция отгоре предупреждават 
за наличие на движещи се или статични обекти около автомобила 
и Ви дават възможност да паркирате прецизно при всички 
обстоятелства.

ВАШИЯТ ЛИЧЕН ЦЕНТЪР ЗА ЗАБАВЛЕНИЕ Двата 7-инчови 
дисплея, разположени в облегалката за главата на предната 
седалка, дават възможност на пътниците от втория ред да гледат 
любимите си филми или да играят на игри по време на пътуването. 
Пътниците на задните седалки имат възможност да гледат 
различно видео в левия и десния монитор, както и да включват 
самостоятелно допълнителни устройства към тях.

ПРЕВЪЗХОДЕН ЗВУК Акустичната система Bose® Cabin Surround® 
с мощност 358W включва 15 високоговорителя и 2 субуфера. 
Системата предоставя широк диапазон от настройки, позволяващи 
да се насладите на богат реалистичен звук. С помощта на звуковите 
вълни технологията за активното изолиране на шума заглушава 
шума от пътя и звука на вятъра така, че нищо да не нарушава 
Вашия комфорт. 

ПОМОЩ И
ЗАБАВЛЕНИЕ

ИНЖЕНЕРИНГ

Технологиите на INFINITI QX60 помагат на водача 
и превръщат пътуването в удоволствие за всички
в автомобила.

ИЗГЛЕД
360º



ДВИЖЕТЕ СЕ
ПО ВАШИТЕ ПРАВИЛА

ТЕХНОЛОГИЯ ЗА ДВИЖЕНИЕ

Независимо от това, дали трафикът е натоварен или не, 
умните технологии ще Ви помогнат във всяка ситуация.

СТАНДАРТНО ОБОРУДВАНЕ ЗА QX60 ELEGANCE

Задайте желаната от Вас скорост и 
системата за интелигентен круиз-контрол 
ще я поддържа при ненатоварено движение. 
Ако се движите в плътен поток от коли, 
системата автоматично ще отнеме скоростта, 
включително до пълно спиране.

НЕ ИЗОСТАВАЙТЕ ОТ ТРАФИКА

Където и да сте – в натоварен трафик или на непознато място - 
Вие лесно ще намерите посоката. Най-новата разработка 
на системата за навигация на INFINITI с твърд диск 
Ви позволява да видите местността от птичи поглед във формат 3D. 
Технологията за разпознаване на пътните ленти ще Ви помогне 
да не пропуснете нужния завой.

В ПРАВИЛНАТА ПОСОКА

Технологията Distance Control Assist 
следи пътя и Ви предупреждава, 
когато опасно приближите 
движещия се пред Вас автомобил. 
Ако продължите с приближаването, 
спирачките ще се включат автоматично.

СПАЗВАЙТЕ ДИСТАНЦИЯ 

Системите за предупреждение при напускане на лентата 
и за предотвратяване нa напускане на лентата 
непрекъснато следят маркировката и сигнализират, в случай
че автомобилът се отклони. Ако отклоняването продължи, 
системата ще върне автомобила обратно.

СЛЕДВАЙТЕ СВОЯ ПОСОКА



ГОТОВ
ЗА ИЗНЕНАДИ
НА ПЪТЯ

БЕЗОПАСНОСТ

Технологиите на INFINITI QX60 помагат на водача 
и превръщат пътуването в удоволствие за всички
в автомобила.

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ НАВРЕМЕ Спирачната система 
за екстремно спиране е новото ниво на безопасност на Вашия 
автомобил. Тя разпознава обектите, които се движат пред Вас  
във Вашата лента, и ако е необходимо да се намали 
ускорението, блокира педала на газта и задейства спирачките. 
Това позволява да се намалят щетите при удар, или даже да се 
предотврати катастрофа.

РАЗПОЗНАВАНЕ НА ОПАСНОСТ Системата за 
предупреждение при челен сблъсък постоянно следи 
разстоянието до другите автомобили. Ако те се окажат твърде 
близо, тя веднага Ви предупреждава със светлинен и звуков 
сигнал и затяга предпазните колани.

УВЕРЕНОСТ ПРИ ДВИЖЕНИЕ НА ЗАДЕН ХОД Системата 
Backup Collision Intervention Ви предупреждава, ако засече 
поява на препятствие при заден ход и Ви помага да избегнете 
удар, като задейства спирачките.

ДА ПОЧУВСТВАШ НЕВИДИМОТО Системата за 
предупреждение за „сляпо петно” използва сензори за засичане 
на автомобили в нея. Първо светва предупредителна светлина 
на арматурното табло. Ако продължите да се приближавате 
към обекта, се задейства звуков сигнал, след което се включва 
системата за управление на кормилната уредба, насочвайки 
усилията към избягване на удара.

БЕЗОПАСНОСТТА
ПРЕДИ ВСИЧКО
ПОСТОЯННА ГОТОВНОСТ В ситуации на рязко спиране 
предпазните колани се затягат автоматично, дори и когато 
няма сблъсък.

УСИЛЕНА ЗАЩИТА Всичко в автомобила е съобразено с 
Вашата безопасност, която включва и двустепенни въздушни 
възглавници, не само за водача и пътника до него, но и 
монтирани на предните седалки допълнителни странични 
въздушни възглавници, както и поставени на тавана 
допълнителни странични въздушни възглавници тип „завеса“, 
защитаващи при странични удари.

ПО-НАДЕЖДНО И ПО-ЛЕКО На местата, където е 
необходима максимална защита при удар, ние използваме 
стомана с изключително висока якост. Специално 
разработената сплав е два пъти по-здрава от обикновената 
стомана. Тя прави каросерията не само по-устойчива на 
външно въздействие, но и по-лека.



 
ЕЛЕКТРОННО-УПРАВЛЯВАНА НЕПРЕКЪСНАТО 
ПРОМЕНЛИВА ТРАНСМИСИЯ (CVT)   от ново поколение. 
Усъвършенстваните функции с режим за ръчно 
превключване на предавките осигуряват оптимални 
условия за по-добро ускорение, икономия на гориво и 
впечатляваща плавност на движението.

УСТРЕМЕН НАПРЕД   Така се поражда истинското 
удоволствие от шофирането. Двигателят освобождава 
висок въртящ момент в по-широк диапазон на оборотите. 
Изпитайте незабравимите усещания на ускорението.

3,5-ЛИТРОВ V6 ДВИГАТЕЛ   Истинското преимущество на 
двигателите на INFINITI QX60  - това са вашите емоции от 
шофирането. 3,5-литровият V6 двигател  с VVEL® технология се 
пренастройва по време на движението, изстисквайки максимума 
от всяка капка гориво. Той достига потресаващата мощност 
от 262 к.с., при това постигайки разход на гориво от 
10,7 литра на 100 км.

ДЕЙСТВА СПОРЕД СИТУАЦИЯТА   Селекторът за 
режим на управление INFINITI Drive Mode Selector дава 
възможност за избор на режим, най-подходящ за 
дадения момент: „Стандартен“ – за делнични пътувания; 
„Еко” – осигурява икономия на горивото; „Спортен” – 
придава спортен характер на Вашето шофиране; 
„Режим при сняг” – помага Ви да контролирате 
автомобила в зимни условия.

МОЩНОСТ И
УПРАВЛЕНИЕ

ЕКСТЕРИОР

От двигателите от новото поколение 
ние очакваме не само бърза реакция, 
ние очакваме повече, те са призовани 
да повишат нашата увереност зад волана.

262
К.С.

10,7
ЛИТРА / 100 км



INFINITI  Europe  е подразделение на  Nissan  International  SA,  CH-550-1047524-0,  Z.A.  La  Pièce  –  Bât  B2,  Route  de  l’Etraz, 1180  Rolle, Швейцария. Тази брошура е 
предназначена единствено за обща илюстративна и информационна цел. Тя подлежи на промяна и не представлява предложение, представяне или гаранция (изрична или 
подразбираща се) от страна на INFINITI Europe. Преди да използват тази брошура, за да вземат решение за закупуване, заинтересованите лица трябва да се свържат пряко 
с някой от INFINITI центровете, за да потвърдят достоверността на представената тук информация и нейната относимост за конкретно превозно средство. INFINITI Europe 
си запазва правото да извършва промени по всяко време и без предварително известие: в цените, цветовете, материалите, оборудването, спецификациите и моделите, както 
и да прекрати предлагането на определени модели или оборудване. Поради непрекъснатото разработване на продуктите и други фактори, които оказват влияние върху 
производството, действителните материали и спецификации на конкретен автомобил могат да се различават от посоченото в тази брошура. Някои превозни средства са 
показани с допълнително оборудване, което се предлага само по избор. Вижте конкретното превозно средство за пълна точност. Наличността и времето на доставка за 
отделните модели или оборудване могат да се различават. Спецификациите, опциите и аксесоарите могат да се различават в отделните държави. За допълнителна 
информация относно наличността, опциите или аксесоарите се свържете с Вашия INFINITI център. INFINITI прави всичко възможно, за да гарантира, че представените тук 
цветови мостри са възможно най-близки до действителните цветове на превозните средства. Мострите могат да се различават малко заради процеса на печат и в 
зависимост от това дали се разглеждат на дневна светлина, флуоресцентно осветление или лампа с нажежаема жичка. Моля, вижте действителните цветове във Вашия 
местен INFINITI център. Използването на целия каталог или части от него без изричното разрешение на INFINITI Europe е абсолютно забранено. 1 Наличен само при 
определени модели. 2 Тези данни се отнасят за най-ниските официални стойности за разход на гориво и емисиите на СО2 при комбиниран цикъл на шофиране. 
Действителният пробег/отделяни емисии СО2 може да се различават според пътните условия и други фактори. Да се използва само за сравнение. 3 Необходимо е да се 
сключи договор за абонамент за период от най-малко 24 месеца. Необходим е съвместим смартфон. За активиране може да се наложи посещение при търговец на дребно 
или надграждане на софтуер. Не всички функции на приложението са достъпни за всички модели. Наличността на GPS карти е различна. Достъпът до мобилна мрежа, 
приложенията и услугите, включително услугите на Google®, се предоставят от независими доставчици, които не са част от INFINITI и може да изискват абонамент и съгласие 
на собственика, за да бъдат активирани. Ако доставчикът прекрати/ограничи услугата, услугата може да бъде спряна без предупреждение или отговорност от INFINITI и/или 
неговите представители. Възможно е да се прилагат такси за текстови съобщения и/или използване на данни. За повече подробности се свържете с Вашия местен INFINITI 
Център. 4 Наличността на определени функции зависи от поддържаната от телефона версия на Bluetooth®. За подробности вижте указанията за употреба на телефона. 
Надписът и логото на Bluetooth са собственост на Bluetooth SIG, Inc. и INFINITI притежава лиценз за използването им. За повече подробности се свържете с Вашия INFINITI 
Център. 5 Интелигентната система за поддържане на постоянна зададена скорост (Intelligent Cruise Control) не е устройство за избягване или предупреждение за сблъсък. 
Предназначението й е само да осигури ограничаване на спирачния път. Системата работи до определена скорост. За подробности вижте ръководството на потребителя. 6 
Функционалността може да е ограничена при някои условия на движение или пътни и метеорологични условия. За подробности вижте ръководството на потребителя. 7 
Функциите са само допълнение към и не могат да заменят разумното шофиране. Системата работи до определена скорост. За подробности вижте ръководството на 
потребителя. 8 Въздушните възглавници представляват само допълнителна система за пасивна безопасност – поставяйте винаги предпазните колани. Независимо от 
сензора за разпознаване на пътника, на предната седалка не трябва да се поставят обърнати назад детски столчета. Всички деца на и под 12-годишна възраст трябва да 
седят на задната седалка добре обезопасени в детски столчета, специални детски седалки или предпазни колани, в зависимост от техния ръст. Въздушните възглавници се 
задействат само при някои произшествия – за повече подробности вижте ръководството на потребителя. За повече подробности относно всички функции посетете уебсайта 
на INFINITI или вижте ръководството за експлоатация. Надписът и логото на Bluetooth са собственост на Bluetooth SIG, Inc. и INFINITI притежава лиценз за употребата им. 
BOSE е регистрирана търговска марка на BOSE Corporation. iPod е регистрирана търговска марка на Apple Inc. За ЕС: Екологична информация градско шофиране 10,7–14,4 
л/100 км, извънградско шофиране 7,3–8,5 л/100 км, комбиниран цикъл на шофиране 8,5–10,7 л/100 км. Емисии на CO2: 262 г/км.***.
***Предстои финална хомологация (официално одобрение).
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Постарахме се представените в тази брошура образци на цветове максимално да съответстват на реалните. И все пак е възможно да има минимални различия  
поради особености на печата или типа осветление: дневно, изкуствено или неоново. За да видите реалните цветове на автомобилите, моля, заповядайте в 
най-близкия дилърски център на INFINITI.

ЕЛЕМЕНТИ ДЖАНТИСАЛОН
ДЕКОРАТИВНИ
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18-ИНЧОВИ АЛУМИНИЕВИ ДЖАНТИ 
С 5 ТРОЙНИ СПИЦИ

20-ИНЧОВИ АЛУМИНИЕВИ ДЖАНТИ 
С 15 СПИЦИ



 
 
 

ТЕХНИЧЕСКИ

ОБЕМ НА ДВИГАТЕЛЯ (Л)  3,5
Задвижващи колела   Интелигентно задвижване на всички колела (AWD)

ОКАЧВАНЕ
Предно окачване Независимо - Макферсон

ХАРАКТЕРИСТИКИ

Гориво   Бензин
Кубатура 3 498
Цилиндри и газоразпределителен механизъм V6 двигател с директно впръскване 

DOHC блок от алуминиева сплав и глави, 24v
Мощност  193 кВт (262 к.с.) при 6 400 об/мин
Въртящ момент 334 Нм при 4 400 об/мин 
Трансмисия CVT XTRONIC вариатор 

Задно окачване Независимо, мулти-раменно със спирални пружини и 
амортисьори, стабилизатор

СПИРАЧКИ
Предни спирачки 320х28 мм предни вентилирани дискове
Задни спирачки 308х16 мм задни вентилирани дискове

ДИНАМИЧНИ ПОКАЗАТЕЛИ
Максимална скорост (км/ч) 190
0-100 км/ч (сек) 8,4 

РАЗХОД НА ГОРИВО
Градско шофиране (л/100 км) 14,4
Извънградско шофиране (л/100 км) 8,5
Комбиниран цикъл на шофиране (л/100 км) 10,7

РАЗМЕРИ
Междуосово разстояние (мм) 2 900
Дължина (мм) 5 093
Ширина (мм) 1 960
Височина (мм)  1 742 (1 813 с релса на покрива)
Ширина - предна ос (мм) 1 670
Ширина – задна ос (мм) 1 670
Коефициент на въздушно съпротивление (Cх) 0,34 
Пътен просвет (мм) 187
Минимален диаметър на завой 11,8 м    

ИНТЕРИОР (ММ)
Височина от седалките до покрива 1. ред 2. ред 3. ред
Без панорамен люк 1 059                         
С панорамен люк 1 035                         
Ширина на салона на ниво на раменете 1 531                       
Ширина на салона на ниво на бедрата 1 442                        
Място за крака 1 075                         

972   
948                          
1 534                        
1 416                        
1 059                         

972
890
1 451
1 066
783

ВМЕСТИМОСТ И ТЕГЛО
Брой места 7
Собствена маса (кг) 2 082—2 169                     
Допустима маса (кг) 2 680                  
Обем на багажника (л) 
(с повдигнати 2. и 3. ред / сгънат 3. ред / сгънати 2. и 3. Ред) 447 / 1 155 / 2 166                    
Обем на резервоара (л) 73                

ДЖАНТИ
18-инчови алуминиеви джанти (235/65 R18)
20-инчови алуминиеви джанти (235/55 R20)



СТАНДАРТНО

QX60 ELEGANCE / ПРЕГЛЕД

QX60 ELEGANCE / ИНТЕРИОР

ОБОРУДВАНЕ

•  Биксенонови фарове с автоматично регулиране 
на височината
•  Предни фарове за мъгла
•  Светодиодни фарове за мъгла
•  Външни огледала в цвета на автомобила със 
светодиодни мигачи
•  Модерен дизайн на предните и задните светлини 
със светодиоден контур
•  Задни светодиодни светлини
•  Устройство за миене на фарове
•  Подгряване на задното стъкло
•  Предно стъкло с UV филтър
•  Затъмнени задни стъкла
•  Чистачка за задното стъкло
•  Отопляеми чистачки на предното стъкло
•  Хромирана декоративна радиаторна решетка и 
дръжки на вратите
•  Брони, боядисани в цвета на автомобила
•  Странични прагове, боядисани в цвета на автомобила
•  Електрическо управление и прибиране на външните 
огледала
•  Отопляеми външни огледала
•  Сензор за светлина
•  Заден спойлер
•  Дисплей за паркиране и камера за задно виждане
•  Коефициент на въздушно съпротивление Cx = 0.34
•  Чистачки на предното стъкло с режим на работа, 
зависещ от скоростта на автомобила
•  Осветление на страничните огледала
•  Осветление на лайсните на праговете
•  Система „Добре дошли“ (приветстващо осветление), 
осветяващо автомобила и пространството около него 
при приближаване
•  Алуминиев капак с газови амортисьори и двойно 
заключване
•  Електрическа врата на багажника
•  18-инчови алуминиеви джанти (235/65 R18)

QX60 ELEGANCE / ЕКСТЕРИОР

•  Хромирана декоративна радиаторна решетка
•  Предна и задна броня с модерен дизайн
•  Модерен дизайн на задните врати
•  Хромирани елементи за автомобила
•  Странични прагове в цвета на автомобила
•  Електрическо регулиране и прибиране 
на страничните огледала
•  Отопляеми странични огледала
•  Сензор за светлина
•  Дисплей за паркиране с камера за задно виждане
•  Чистачки на предното стъкло с режим на работа, 
зависещ от скоростта на автомобила
•  Осветяване на дръжките на предните врати
•  Система „Добре дошли“ (приветстващо осветление), 
осветяващо автомобила и пространството около него 
при приближаване
•  Алуминиев капак с газови амортисьори и двойно 
заключване
•  Автоматично затваряне/отваряне на вратата на 
багажното отделение свързано с бутон с I-Key
•  18-инчови алуминиеви джанти (235/65 R18)
•  Антена на покрива тип "перка на акула"

•  Модерна интериорна декорация (меки връхни части на 
панелите от пластмаса, луксозен дизайн на тапицерията 
на седалките, удобно разположение на бутоните за 
запаметяване на позицията на седалките)
•  Повдигната позиция на седалките на втори ред, 
за по-добра видимост.
•  Стъкла с подобрена шумо-изолация
•  Дисплей за задно виждане
•  Безключово запалване
•  Системата за тризонов автоматичен температурен 
контрол с микрофилтър позволява създаването на 
индивидуални зони на комфорт за всички пътници. 
Индивидуалният климатичен контрол на предните седалки 
се настройва от арматурното табло. Вентилационни 
отвори в задната част на централната конзола и 
въздухопроводи с отопляване на пода
•  Централен дисплей с навигация на таблото за управление
•  Предни и задни ел. стъкла с режим на единично натискане 
за повдигане/спускане
•  Захранване за 45 секунди след спиране на двигателя 
за шофьорското стъкло, врати и панорамен люк
•  Осветление при качване в колата със забавено спиране
•  Селектор на режим на управление – Infiniti Drive
•  Двоeн преден плафон с осветление за четене на пътни 
карти, светлини за четене отзад
•  Джобове за съхранение на пътни карти на задните 
седалки
•  Двойни предни и задни поставки на чаши
•  Преден подлакътник с отделение за съхранение 
и изход 12 V
•  Сгъваем централен подлакътник на задната седалка 
с отделение за съхранение на вещи
•  Сигнално предупреждение при забравен ключ в 
автомобила
•  Звуково предупреждение при изключени фарове
•  Индикаторна лампичка при отключено багажно отделение
•  Огледала в предните сенници с осветление
•  Бели стрелки и модерен дисплей на бордовия компютър
•  Подгрев на волана

QX60 ELEGANCE / СЕДАЛКИ

•  7-местен автомобил
•  Кожен салон
•  Електрическа седалка за водача с 8 посоки на регулиране
•  Електрическа седалка за пътника до водача с 6 посоки на 
регулиране
•  Отопляеми предни седалки
•  Сгъваема задна седалка в съотношение 60/40
•  Уникалната конструкция позволява да
преместите и сгънете седалките от втория ред с една ръка, 
дори с монтирано на тях детско столче. Ще остане 
достатъчно място за възрастен човек на седалката на 
третия ред. Интериорът трябва да бъде не просто луксозен, 
но и просторен.
•  Сгъваеми задни седалки на третия ред в съотношение 
50/50

QX60 ELEGANCE / ТЕХНОЛОГИИ В КУПЕТО, АУДИО

•  Круиз-контрол система за поддържане на скорост
•  Електрически люк
•  Прибори с бяло-виолетово осветление
•  Антена монтирана на предното стъкло
•  Борд-компютър, оборотомер
•  Аудио система с AM / FM, RDS, с възможност 
за възпроизвеждане на файлове в MP3 и WMA – 
с 6 високоговорителя
•  IPOD / USB и Bluetooth 
•  Кожен скоростен лост

МОДЕЛИ И
ДОПЪЛНИТЕЛНО ОБОРУДВАНЕ

•  Имобилайзър на Infiniti с кодиран чип в интелигентния 
ключ
•  Система за надуваеми въздушни възглавници (AABS)
•  Допълнителни въздушни възглавници, монтирани на 
предните седалки за защита при сблъсък
•  Допълнителни въздушни възглавници (тип завеса) за 
защита на предните и задните пътници при страничен 
сблъсък
•  3-точкови предпазни колани с ELR (за водача) и ALR
•  Регулируем педал на спирачката ISOFIX система и 
пристягащи ремъци за закрепване на детско столче на 
задните седалки
•  Аларма

•  Система за електронно разпределение на 
спирачното усилие (EBD)
•  Спирачен асистент (BA – Brake Assist)
•  4-канална антиблокираща сприачна система (ABS)
•  Система за контрол на сцеплението (TCS – Traction 
Control System) и динамичен контрол на автомобила 
(VDC – Vehicle Dynamic Control)
•  Система за контрол на налягането в гумите 
(TPMS – Tyre Pressure Monitoring System) (индикация за 
налягането на отделните гуми)
•  Функция за избор за отключване само на вратата на 
водача или на всички врати
•  Заключване на вратите за предпазване от случайно 
отваряне от деца

QX60 ELEGANCE / БЕЗОПАСНОСТ

QX60 PREMIUM

Включва всички функции на QX60 Elégance AWD плюс:         
•  Навигационна система с твърд диск
•  Двуканална аудиосистема Hi-Fi BOSE с 12 високоговорителя 358 W, субуфер и 10GB твърд диск 
•  Лумбална опора за водача с електрическо регулиране
•  Памет на седалката на водача
•  Infiniti контролер с 8-инчов дисплей
•  Вътрешно огледало за обратно виждане с автоматично затъмняване
•  Система за видео наблюдение на 360˚ около автомобила (AVM – Around View Monitor) с разпознаване на движещи се обекти 
подпомагане на паркирането (AOD), Система за преценяване на парково пространство (PSM), система за контрол на паркирането
•  Елементи в салона от дърво

QX60 ELITE

Включва всички функции на QX60 PREMIUM плюс:        
•  Стъклен панорамен покрив с електрически сенник
•  20-инчови алуминиеви джанти с летни гуми 235/55 R20 и модерен дизайн
•  Задни отопляеми седалки
•  Система за контрол на климата Plasma Cluster с въздушен йонизатор и пречиствател на въздуха Clean Air Vehicle (CAV)
•  Аудио система BOSE 5.1 Surround Sound с 14 високоговорителя 372 W
•  Охлаждане на предните седалки
•  Сензор за дъжд
•  DVD информационно-развлекателна система на INFINITI за втори ред седалки; два 7-инчови цветни екрана, монтирани в 
подглавниците на предните седалки; два чифта безжични слушалки. Двата дисплея дават възможност на пътниците от втория ред да 
гледат любимите си филми или да играят на игри по време на пътуването. Те могат дори да гледат различно видео в левия и десния 
монитор, както и да включват самостоятелно допълнителни устройства към тях.

Включва всички функции на QX60 Elite AWD плюс:        
•  Системи за предупреждение за „сляпо петно“ (BSW – Blind Spot Warning) и предотвратяване на „сляпо петно“ (Blind Spot Intervention™)
•  Система за предупреждение при челен сблъсък (FCW – Forward Collision Warning)
•  Интелигентен круиз-контрол (ICC – Intelligent Cruise Control) за всякакви скорости 
•  Асистент за контрол на дистанцията (DCA – Distance Control Assist)
•  Системи за предупреждение при напускане на лентата (LDW – Lane Departure Warning) и за предотвратяване на напускане на лентата 
(LDP – Lane Departure Prevention)
•  Предпазни колани с функция за предварително затягане при аварийно спиране
•  Интелигентен спирачен асистент Intelligent Brake Assist (IBA)
•  Система за предотвратяване на сблъсък на заден ход Backup Collision Prevention (BCP)
•  Екопедал
•  Интелигентна система за аварийно спиране (FEB) 

QX60 HI-TECH



INFINITI ЦЕНТЪР СОФИЯ, Цариградско шосе 166, срещу резиденция Врана, Т: 02 879 00 88

INFINITI ЦЕНТЪР ПЛОВДИВ, бул. България 125, Т: 032 329 088, М: +359 359 894 600 086

ИСКАТЕ ЛИ ДА ПОЧУВСТВАТЕ ИСТИНСКОТО УДОВОЛСТВИЕ ОТ ШОФИРАНЕТО НА АВТОМОБИЛ?

ПОСЕТЕТЕ НАШИЯ САЙТ WWW.INFINITIBG.BG, ЗА ДА ИЗБЕРЕТЕ СВОЯ АВТОМОБИЛ INFINITI,

ДА СЕ ОСВЕДОМИТЕ ЗА ЦЕНИТЕ И ПОЛУЧИТЕ НЕОБХОДИМАТА ВИ ДОПЪЛНИТЕЛНА ИНФОРМАЦИЯ.

СЛЕДВАЙТЕ НИ НА:

Infiniti Centre Sofia www.infinitibg.bg www.вижинфинити.бг

https://www.facebook.com/Infinitibg.bg/?ref=br_rs
https://www.infinitibg.bg/
https://xn--b1aifbaaa1bb5cs.xn--90ae/

