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 EMPOWER 
 THE DRIVE
Ние сме като Вас. Впускаме се отвъд нашата зона на комфорт. Навярно други са 
доволни да подобряват своите машини, но ние сме устремени да стигнем отвъд 
това – да проектираме автомобили, които разгръщат човешкия потенциал. Ние 
създаваме технологии, за да разширим Вашите сетива, удивителен дизайн, 
който настойчиво изисква реакция, и динамични показатели, които Ви карат да 
се усещате по-живи. Подгответе се да изживеете пътя според предначертаното.

infiniti

INFINITI QX70
Empower the drive с ясно отличима икона. Оригиналният 
спортен кросоувър. Дизайн на болид, изграден върху шаси 
на спортен седан. Той притежава мускулатура на атлет 
с повече възможности за победа. Двигател с 320 к.с. 
и превключвана с лостчета от волана 7-степенна 
автоматична скоростна кутия с Downshift Rev Matching.1 
QX70. Станете известни.



АТЛЕТИЧНА СТОЙКА Големите 21-инчови алуминиеви джанти 
не само допълват мускулестия вид на QX70, но са проектирани 
да направят пътното поведение на автомобила по-лесно. Леката 
конструкция съществено намалява масата и спомага за по-
бързи завои.

ФОРМА ВОДЕЩА ДО ПОВИШЕНА ЕФИКАСНОСТ Полегатата 
линия на покрива намалява въздушното течение над отличителните 
форми на QX70, което води до нисък коефицент на въздушно 
съпротивление от 0.35. Ефективната аеродинамика намалява 
турбулентността, което води до по-нисък разход на гориво и 
по-ниски шумови нива при пътуване.

ЗАСИЛВА ВПЕЧАТЛЕНИЕТО Забележителната предна решетка 
с двойни арки е осъвременена, като впечатление прави дизайнът 
наподобяващ медна пита, който подчертава спортния характер 
на автомобила. Долната арка представлява естествено отражение 
на горната, което придава на QX70 отличаващ се външен вид.

 ДЪРЗЪК  
 ДИЗАЙН. 
 КУЛТОВ  
 СТИЛ
Разчупете установения шаблон с дръзкия стил, който 
показва на света, че сте готови за предизвикателства. 
Със своя силует, вдъхновен от спортен автомобил, 
INFINITI QX70 прави моментално и незабравимо 
впечатление.

външен дизайн
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3.7-ЛИТОВ ДВИГАТЕЛ V6 Мощна комбинация от 
впечатляваща бързина и интелигентна ефективност, 
3.7-литровият бензинов двигател използва технологията 
Variable Valve Event and Lift (VVEL®) за променлива фаза на 
газоразпределението. Двигателят постоянно регулира не 
само момента на отваряне на смукателните клапани, но и 
степента на тяхното отваряне. Резултатът е е внушителните 
320 к.с., въпреки които успява да постигне разход от 
12,1 л/100 км.

5.0-ЛИТРОВ ДВИГАТЕЛ поток от мощност, който не 
подлежи на ограничения. Всяко докосване на педала на 
газта ви осигурява внушителните 287 кВт и 500 Нм въртящ 
момент. Проектиран с технологията Variable Valve Event and 
Lift (VVEL®) за променлива фаза на газоразпределение, 
този двигател V8 осигурява вълнуваща светкавична 
бързина. А ускорението е само част от процеса. Неговата 
мощност е проектирана така, че да усетите 
безграничността. А ревът на двигателя е незабравим.

 МОЩНОСТ ПОД  
 ИНТЕЛИГЕНТЕН  
 КОНТРОЛ
Усетете динамиката, която винаги 
е съобразена с условията, за да 
почувствате, че всичко е под ваш 
контрол.

инженеринг

СЪВСЕМ ПЛАВНО ПРЕВКЛЮЧВАНЕ НА 
ПРЕДАВКИТЕ  7-степенната автоматична скоростна 
кутия предлага богат избор от предавки за постигане на 
динамични характеристики, подходящи за всяка 
ситуация. Обучаващ алгоритъм, съобразен с водача, се 
запознава с вашия стил на шофиране и регулира 
бързината и ефективността на смяната на предавките 
спрямо вашето усещане за движение.

ИНТУИТИВНО СЦЕПЛЕНИЕ Интелигентната система за 
задвижване на всички колела се регулира постоянно за 
още по-добро сцепление като предава въртщия момент 
от 0 до 50% към предните колела винаги, когато се налага 
и 100% към задните колела за спортно усещане при 
шофиране, когато не е необходимо повишено сцепление. 
Разполагате със система за задвижване на всички колела, 
без да губите усещането от шофирането със задни 
задвижващи колела.



ЗАБЕЛЕЖИМО ЗВУКОВО ПРИСЪСТВИЕ Уникалният рев от 
специално изработения ауспух е с качество на звука, което да 
подсили вашето усещане за ускорение. Приглушеният рев на 
двигателя подчертава всяка смяна на предавките.

БЪРЗА СМЯНА НА ПРЕДАВКИТЕ Магнезиеви лостчета за 
смяна на предавките1 ви дават възможност да избирате 
предавки само с едно движение на пръстите Когато избирате 
по-ниска предавка, системата Downshift Rev Matching задейства 
педала на газта вместо водача, за да подготви двигателя за 
по-плавна и по-бърза смяна на предавките.

ПО-БЪРЗО СПИРАНЕ Алуминиевите спирачки с насрещни 
бутала осигуряват спирачна сила от двете страни на ротора по 
едно и също време за по-добро „захапване”, повече триене, 
по-директно усещане и по-добро управление.1

ВИНАГИ УСТРЕМЕН  Прецизната настройка на двигателя 
освобождава въртящ момент в по-широк диапазон, а усещането 
за ускорение се увеличава с нарастването на скоростта. Така 
вълната на ускорение се усеща по-скоро като едно безкрайно 
стремително движение, а не като моментен тласък.

ЗАВИВАНЕ БЕЗ НИКАКВИ УСИЛИЯ Кормилното 
сервоуправление, което се регулира в зависимост от скоростта ви 
осигурява повече хидравлично усилване на волана при по-ниски 
скорости и по-малко - при по-високи за по-плавно движение, 
когато искате и за по-лесно управление, когато имате нужда.

 ПОДОБРЕТЕ  
 УСЕЩАНЕТО ЗА  
 ДИНАМИКА
Техническо изпълнение, което подобрява усещането ви 
за звука, ускорението и движението на QX70.

динамика



ВИНАГИ КОМФОРТЕН РЕЖИМ НА ДВИЖЕНИЕ Остри завои. 
Неравни пътища. Активният контрол на съпротивлението на 
амортисьорите (CDC - Continuous Damping Control) спомага за 
запазване на съвършения баланс от плавно движение и бързина, 
като ви позволява да се насладите на всеки километър от 
изминатия път. Системата следи наклона на каросерията и 
влиянието на пътя и изпраща информация за всеко отделно 
разтрисане и го регулира с цел постигане на перфектното 
усещане за твърдост при движение.1

ОСТРИ ЗАВОИ При всеки завой можете да се възползвате от 
пъргавината на QX70. Системата за задно активно управление 
(Rear Active Steer®*) подобрява управлението и повишава 
прецизността чрез активно въртене на задните колела. Чрез 
намаляване на времето за реакция при всеки ъгъл и завой, 
тя спомага за по-голяма маневреност при ниски скорости или 
по-добро пътно поведение на автомобила при високи скорости.1

ВЪТРЕШНО ПРИСЪЩ БАЛАНС Отпред центрираната в 
средата платформа на QX70 поставя центъра на тежестта на 
двигателя непосредствено зад централната линия на предните 
колела. Подход, вдъхновен от спортните автомобили за почти 
еднакво теглово съотношение между предните и задни колела и 
вътрешно присъщ баланс, който усещате на всеки завой.

*С изключение на 3,7-литров бензинов двигател V6.

 ПЛАВНО  
 ВЛИЗАНЕ  
 ВЪВ ВСЕКИ  
 ЗАВОЙ
Усетете прецизността, която ви следва 
на завоите и бързината, с която влизате 
в тях.

пътно поведение на автомобила



DISTINCTIVE STYLE Облечените в кожа предни и задни 
седалки са ватирани с кръстосани шевове 1 - решение, 
което добавя характерен вид на облегалката и 
възглавницата на седалката.

ОПТИЧНО СЪВЪРШЕНСТВО В края на арматурното 
табло при вратата или средната конзола, вътрешните 
компоненти са конструирани така, че да не са перфектни 
като размери, но да изглеждат съвършени във вашите очи. 
Това изисква взискателен производствен процес, който 
ограничава пространството, за да се постигне съвършен 
дизайн от гледна точка на водача.

УДОВОЛСТВИЕ ЗА ОЧИТЕ Успокояващият отблясък на 
електролуминесцентните прибори Fine Vision е създаден с 
цел не само да е по ярък, но и за контрастно представяне на 
информацията - ясно, само с един поглед.

ПО-МЕКИ ПРЕДПАЗНИ КОЛАНИ Предпазният 
колан е една от малкото повърхности, които докосвате 
непрекъснато, затова използвахме материя с плетка тип 
„рибена кост”, която е с 20% по-мека от стандартните тъкан. 
Това ги прави по-удобни за поставяне, по-лесни за изтегляне 
и с по-малка вероятност да повредят вашите дрехи.

ПОСТОЯННО УСЕЩАНЕ ЗА КАЧЕСТВО Докоснете бутон. 
А след това докоснете бутона до него. Ще забележите, че 
всеки бутон и регулатор са изработени с едно и също ниво 
на висока прецизност - така имате постоянно усещане за 
качеството на INFINITI при всеки допир. С толкова внимание 
при изработката на бутоните можете да си представите 
какво е усещането при допир с другите повърхности.

 ПЕДАНТИЧЕН 
 ВЪВ ВСЕКИ  
 ДЕТАЙЛ
Всичко, което виждате и докосвате, е изкусно 
изработени от луксозни материали и има за цел да 
постави акцента върху седящите в салона.

вътрешен дизайн



BOSE ® AUDIOSPEAKER 

ВИДИМОСТ ОТ ВСИЧКИ СТРАНИ Получавате нова 
перспектива за всичко около вас. Със система за видео 
наблюдение на 360˚ около автомобила (Around View® 
Monitor) с индикатор за движещи се обекти (Moving Object 
Detection) и предна и задна радарна система е лесно да 
виждате и маневрирате дори и на най-тесните места.1,3,4 
Четири камери и един виртуален изглед на 360° с проекция 
отгоре подобрява значително вашите възможности при 
паркиране като ви предупреждава при откриване на 
неподвижен или движещ се обект зад вас или близо до вас.

ПО-НЕПОСРЕДСТВЕН ДОСЕГ Контролерът на INFINITI 
поставя на върха на пръстите Ви опростен, интуитивен контрол 
върху Вашите технологични системи. Това Ви позволява да 
взаимодействате по най-интуитивни за Вас начини: чрез 
завъртане на пръстен, докосване на сензорен екран, бутони за 
въвеждане и дори чрез системите за управление на волана – 
които Ви отговарят, а не трябва Вие да се съобразявате с тях.

БЕЗЖИЧНИ ВЪЗМОЖНОСТИ Свържете вашият съвместим 
с Bluetooth® смартфон с вашия QX70 и ще откриете света на 
телефонното общуване без помощта на ръцете Приемайте и 
извършвайте повиквания. Слушайте списъци с любимите си 
изпълнения, предавани поточно от преносими музикални 
плейъри.1 Всичко това - само с докосване на бутон въху волана.

ВИСОКОКАЧЕСТВЕН ЗВУК С 11 високоговорителя, 
включително и два субуфера, аудио системата Bose® Premium 
възпроизвежда музика със завладяваща дълбочина и 
поразителна чистота. Има много начини да слушате 
любимата си музика - използвайте един о тях. Можете да 
възпроизвеждате дискове тип CD, DVD и да приемате 
поточно предавана музика от съвместимо с Bluetooth® 
устройство или да свържете и управлявате вашия iPod® чрез 
USB порта.1,5

 В СИНХРОН  
 С ВСЯКО ДВИЖЕНИЕ  
 И ВСЯКА БЕЛЕЖКА
Технологията постоянно ви осигурява връзка 
с все по-големи преживявания. Тя намалява 
разстоянието между вас и вашите близки и 
прави света около вас по-ясен.

свързаност



ПРАВИЛНАТА ПОСОКА
Лесно намирате посоката в натоварения 
трафик и непознатите места. Системата за 
навигация на INFINITI1 с ви позволява да 
избирате най-интуитивния за вас изглед – 
2D изглед отгоре или 3D перспектива от 
„птичи поглед”. Насочването за пътна лента 
(Lane Guidance) също ще ви помогне кати 
ви заведе точно там, където е необходимо 
да бъдете, за да излезете от магистрала 
или да промените посоката на движение.

КОНТРОЛИРАЙТЕ ВАШЕТО ТЕМПО
Задайте желаната скорост и разстояние и 
системата за интелигентен круиз контрол (с 
диапазон за максимална скорост)1,6 ще 
регулира автоматично вашата скорост при 
забавено пътно движение. Когато скоростта 
на пътното движение отново стане 
нормална, системата за интелигентен круиз 
контрол може да възстанови предварително 
зададената скорост и разстояние.

ОСТАНЕТЕ В ПЪТНАТА ЛЕНТА
Системите за предупреждение при напускане 
на лентата (LDW – Lane Departure Warning) и 
за предотвратяване нa напускане на лентата 
(LDP – Lane Departure Prevention)s1,7 следят 
маркировката на лентата и могат да ви 
предупредят, ако започнете да се отклонявате. 
Ако отклоняването продължава, системата 
може да спомогне за връщане на автомобила 
обрадно в средата на пътната лента чрез 
задейстане на спирачките от срещуположната 
страна на автомобила.

 НАПЪТСТВИЯ И  
 ПОМОЩ ПРИ  
 ВСЯКО ПЪТУВАНЕ
Независимо дали пътното движение е спокойно или 
хаотично, интелигентни технологии ви помагат като 
ви напътстват във всеки един момент.

технология за пътно движение



ИНТУИТИВНИ ПРЕДНИ СВЕТЛИНИ Осветяват това, което 
вие желаете да видите. Системата за следене на пътя при завой 
(AFS – Adaptive Front lighting System)1 подобрява видимостта 
на кръстовища и на завои, като следи кормилната уредба и 
управлява светлините. Заедно с биксеноновите фарове, AFS 
ви помага да виждате не само пътя пред вас, но и около вас.

КОМФОРТНО НАСТАНЯВАНЕ Превиден е всеки детайл. 
Осигурете си достатъчно място за багажа, който вие или вашите 
близки искат да вземат. Възползвайте се от възможността за 
лесно товарене с универсалната делима на 60/40 седалка на 
втория ред, която става почти равна при сгъване за максимално 
удобство.

РЕЦИРКУЛИРАНЕ. ОПРЕСНЯВАНЕ. Както вие не мислите 
за начина, по който дишате, така и високотехнологичният 
климатроник1 се регулира сам без да ви пита. Като постоянно 
следи постъпващия въздух, щом долови димни частици във 
външния въздух, системата автоматично затваря клапите, като 
рециркулира пречистения въздух в целия салон.

ПО-УДОБНО И ПО-БЪРЗО Тук всеки аспект на вашето 
влизане в салона е възможно най-гостоприемен. Климатично 
управляваните и облечени в кожа предни седалки активно 
пускат студен или топъл въздух през малки отвори, така че да 
можете да достигнете вашето усещане за комфорт много 
по-бързо, октолкото си мислите.1

 ВРЕМЕТО НА  
 ПРИСТИГАНЕ  
 И ВАШИТЕ  
 ДЕЙСТВИЯ СА  
 ПРЕДВАРИТЕЛНО  
 ПРЕДВИДЕНИ
Ако се ръководите от вашата интуиция, ще чувствате 
QX70 като неделима част от вашата същност. 
Интелигентните системи предвиждат и действат в 
името на вашия комфорт, като ви позволяват да се 
съсредоточите изцяло върху шофирането.

внимание, изцяло насочено към водача

ПЕРСОНАЛИЗИРАНО ВЛИЗАНЕ Като ви разпознава още 
от самото влизане, интелигентният ключ на INFINITI ви 
позволява да отключите вратите или багажника. И още щом 
влезете в салона, седалката се плъзга назад, за да се 
настаните, а воланът и страничните огледала се регулират 
автоматично според вашите предпочитания.1

ПОКАНА ДА ВЛЕЗЕТЕ За допълнително удобство и 
безопасност, oсветителнатa система "Добре дошли" реагира 
автоматично на вашето присъствие със серия от 
примигвания на външните светлини, а след това и на 
осветлението на салона. Насочените надолу светлини в 
праговете осветяват повърхността пред вратите, а след това 
се включва и осветлението на салона, за да ви помогне да се 
настаните. Тази програмирана серия от светлини завършва с 
примигването на бутона Start/Stop, който ви приканва да го 
натиснете. 

ОПРОСТЕНО ВЛИЗАНЕ Когато се доближите до 
автомобила с багаж, можете да отворите автоматично 
електрическата врата на багажника като натиснете бутон 
от мястото, което е най-удобно за вас - дръжката на 
вратата на багажника, под арматурното табло или с 
интелигентния ключ. Затварянето на вратата на 
багажника е също съвсем опростено.



НАМАЛЯВАНЕ НА ЩЕТИТЕ Интелигентната спирачна 
система (Intelligent Brake Assist)1,8 използва сензори, за да 
следи за скоростта на приближаване до автомобила отпред и 
ако сблъсъкът е неизбежен, тя може автоматично да задейства 
спирачките, за да спомогне за намаляване на скоростта на 
сблъсъка.

ПО-ДОБРА СТАБИЛНОСТ ПРИ СПИРАНЕ Електронното 
разпределение на спирачното усилие (Electronic Brake 
Distribution) регулира количеството спирачна сила, което се 
прилага към предните и задни колела, за подобряване на 
спирането и намаляване на „потъването” на предницата.

РАЗПОЗНАВАНЕ НА ОПАСНОСТТА Системата за 
предупреждение при челен сблъсък (Forward Collision Warning)1,9 
следи дали разстоянието до автомобила отпред е твърде 
близко, за да ви предупреди със светлинен и звуков сигнал.

ПО-ГОЛЯМА ЗДРАВИНА И ЛЕКОТА Стоманата с 
изключително висока якост е два пъти по-здрава от 
обикновената стомана и Ви обгражда, за да повиши сигурността 
Ви при евентуален сблъсък.

ИНТЕЛИГЕНТНА ОПОРА ЗА ГЛАВАТА При някои случаи на 
сблъсък отзад, активните подглавници на предните седалки 
могат да се придвижат напред, за да подпомогнат за подпиране 
на главата.

ПОДОБРЕНА ЗАЩИТ А QX70 включва двустепенни 
допълнителни предни въздушни възглавници, монтирани в 
седалките странични въздушни възглавници и монтирани в 
тавана въздушни завеси със сензор за преобръщане.10

ПОДГОТВЕН ДА ВИ ЗАЩИТИ В случай на рязко спиране, 
предпазните колани се обтягат автомоатично.1

 ИНОВАТИВНИТЕ  
 ТЕХНОЛОГИИ ВИ  
 ПОМАГАТ ДА ВИЖДАТЕ  
 И ДА ИЗБЯГВАТЕ  
 ОПАСНОСТИТЕ
Новаторските технологии са винаги в готовност - за да 
ви помогнат да реагирате и да ви защитят.

безопасност
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ЕКСТЕРИОРНИ ЦВЕТОВЕ

ДЖАНТИ

ИНТЕРИОРНИ ЦВЕТОВЕ ВЪТРЕШНИ ДЕКОРАТИВНИ ЕЛЕМЕНТИ

20 X 8,0 ИНЧА 20" АЛУМИНИЕВИ ДЖАНТИ  
С 5 ДВОЙНИ СПИЦИ

21 X 9,5 ИНЧА 21" ОЛЕКОТЕНИ ЧЕРНИ АЛУМИНИЕВИ 
ДЖАНТИ С 6 СПИЦИ

21 X 9,5 ИНЧА 21" ОЛЕКОТЕНИ АЛУМИНИЕВИ ДЖАНТИ 
С 6 СПИЦИ

ЗАБЕЛЕЖКИ

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 INFINITI Център, 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. Всички изображения в настоящата брошура са с илюстративна цел. 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 при някои модели и/или срещу допълнително заплащане. 2 Тези данни се отнасят за най-ниските официални стойности на горивна ефективност/
отделяни емисии на СО2 при извънградско шофиране. Действителният пробег/отделяни емисии СО2 може да се различават според пътните условия. Да се използва 
само за сравнение. 3 Системата за видео наблюдение около автомобила с откриване на движещи се обекти (Around View Monitor with Moving Object Detection 
(MOD) не може напълно да елиминира мъртвите зони и е възможно да не засече всеки обект. MOD работи при скорост на автомобила под 8 км/ч (5 мили/ч). Винаги 
проверявайте заобикалящата Ви среда и поглеждайте назад преди да задвижите автомобила. 4 Радарната система служи само за удобство и не може да замени 
отговорното шофиране. Може да не засече всеки обект. 5 iPod е регистрирана търговска марка на Apple Inc. Всички права запазени. iPod не е включен в 
оборудването. 6 Интелигентният круз контрол (Intelligent Cruise Control) не е устройство за избягване или предупреждение за сблъсък. Предназначението му е да 
осигури ограничаване на спирачния път. Ако спирачките не бъдат задействани от водача, това може да доведе до произшествие. 7 Системата за предупреждение 
при напускане на лентата (Lane Departure Warning)/Системата за предотвратяване на напускане на лентата (Lane Departure Prevention) работи само когато пътната 
маркировка е ясно различима върху пътното платно. Работи до определена скорост. 8 Интелигентният спирачен помощник (IBA – Intelligent Brake Assist) не е 
система за избягване на сблъсък. Тя може да не подаде предупреждение или да задейства спиране при някои условия. Никога не разчитайте единствено на 
IBA.  9 Системата за предупреждение при челен сблъсък (Forward Collision Warning) е предназначена да Ви предупреди за опасност от сблъсък; тя не може да го 
предотврати. Работи до определена скорост и при определени условия. 10 Въздушните възглавници представляват само допълнителна система за пасивна 
безопасност - поставяйте винаги предпазните колани. Дори и със сензора за класифициране 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.
За ЕС/Белгия: Екологична информация (RD 19/03/04): 12,1 – 13,5 л/100 км, Емисии на CO2: 282 – 316 г/км.
Данните за разхода и за емисиите на CO2 са получени при лабораторни изпитания извършени в съответствие с приложимите в ЕС норми и са предназначени единствено за 
сравнение между автомобилите и може да не отразяват реалните резултати при движение. Допълнителното оборудване, техническа поддръжка, стилът на шофиране, пътните 
и метеорологичните условия, както и други нетехнически фактори могат да окажат влияние върху горивната ефективност/нивата на отделяни CO2 емисии на автомобила.

 НАПРАВЕТЕ ГО 
 УНИКАЛНО СВОЙ

цветове | декоративни елементи



ОРИГИНАЛНИ 
АКСЕСОАРИ INFINITI

ПОКАЗАНИ АКСЕСОАРИ напречни релси, кутия за багаж 
с емблемата на INFINITI и 21-инчови тъмносребристи 
алуминиеви джанти Turbine.

ПРЕДПАЗНИ ПРАГОВЕ Осветени с мека светлина 
предпазни прагове с емблемата на INFINITI, вградени 
в панел от неръждаема стомана за спортен и изтънчен 
вид. Предлаганите по два броя в комплект предпазни 
прагове осветяват входа на купето и защитават боята.

20-ИНЧОВИ СРЕБРИСТИ АЛУМИНИЕВИ 
ДЖАНТИ Където и да отидете, никой няма да се 
осъмни в чувството ви за стил и любовта ви към 
спортния дизайн. 265/50 R20, алуминиеви джанти  
с 5 спици.

БАГАЖНИК ЗА СКИ Тези багажници за ски ще 
направят QX70 идеалната компания за ваканцията ви. 
Лесни за монтиране и застопоряване, с тях можете да 
пренасяте до 6 чифта ски. Предлагат се и в по-малки 
размери.

ТЕГЛИЧ Отговарящият на най-високите стандарти за 
безопасност и функционалност теглич ви позволява да 
вземете със себе си всичко, което пожелаете. Той е 
интегриран в каросерията на автомобила и може лесно 
да се свали, когато не е необходим.

ПРЕДПАЗИТЕЛ ЗА ЗАДНА БРОНЯ ОТ 
НЕРЪЖДАЕМА СТОМАНА Когато товарите, 
разтоварвате и местите багажа си, могат да се получат 
всякакви надрасквания и ожулвания. Този предпазител 
не само прави дизайна по-изискан, но и е достатъчно 
устойчив, за да издържи на всекидневно натоварване.

ДЪНО ЗА БАГАЖНИК Изработено от тежък, 
издръжлив и гъвкав материал, то не позволява на 
пакетите и другите ви вещи да се търкалят, докато 
шофирате, като в същото време предпазва багажника 
от надраскване и повреди..

За дизайна и производството на оригиналните 
аксесоари INFINITI използваме същите 
взискателни стандарти, които прилагаме за 
превозните средства на INFINITI. С богат избор от 
качествени продукти, които пасват безупречно, 
можете да сте сигурни в индивидуалния завършек 
на автомобила.



INFINITI e техническият партньор на екипа на Renault Sport 
Formula One™ при съвместната разработка на системата за 
възстановяване на енергия за силови агрегати, която възстановява 
и използва електрическата енергия за подпомагане на двигателите 
с вътрешно горене.

INFINITI Engineering Academy е глобална програма за търсене 
и обучение на най-талантливите студенти в сферата на 
машиностроенето, на които ще бъде предложена възможност 
за работа в INFINITI Technical Centre и в екипа на Renault Sport 
Formula One™.

INFINITI има честта да бъде технически партньор 
на екипа на Renault Sport Formula One™.

#infinitif1

 RENAULT SPORT  
 FORMULA ONE™ TEAM



 НЕКА  
 ЖЕЛАНИЕТО  
 ДА ВИ ВОДИ
Дизайнът не се ръководи от логиката, а 
от сърцето. Всичко започва с художника, 
който рисува линия, извивка или форма 
и в тях открива нещо, което трябва изцяло 
да изрази. За INFINITI дизайнът не е просто 
страст, той е част от професионалната 
ни същност.

Чистата форма изпъква над стила в синхрон с впечатляващия  
дизайн. Чрез изкусителните извивки и заоблените форми ние  

поставяме твореца над всичко останало.  
Неговия усет за утрешния ден.

КОГАТО ЕДНА МАРКА Е ВОДЕНА ОТ ДИЗАЙНА, това се 
превръща в нейния начин за комуникация. Всеки автомобил го 
изразява чрез хармонията на удивителни линии, плавни извивки 
и внушителна стойка. Отличителните елементи, като радиаторната 
решетка с двойна арка и полукръглите форми, изразяват водения 
от дизайна подход на INFINITI при разработването на продуктите 
и визията. Зареден със силата на дизайна, концептуалният 
автомобил на INFINITI е поглед към утрешни ден, в който от 
скица на художника се превръща в действителност на пътя.

Q80 Inspiration

ALFONSO ALBAISA 
ДИРЕКТОР ПО ДИЗАЙНА НА INFINITI

QX Sport Inspiration



СЪЗДАДЕНА ПРЕЗ 1989 Г., INFINITI се разрасна и нейната гама вече 
включва седани, спортни автомобили, кабриолети, кросоувъри и SUV, които  
се предлагат в 50 страни в цял свят. INFINITI е уникална и различна – не  
се опитва да бъде всичко за всички, но всичко само за някои. В сърцето на 
марката INFINITI е история за внимателно човешко отношение, основано  
на вярването, че усещането за пълно преживяване е много по-важно от самия 
автомобил, и при което предоставяме едно по-цялостно, по-уверено и 
по-вълнуващо усещане за шофиране и притежаване. 

INFINITI СИ ИЗГРАДИ репутация на марка, чийто автомобили предлагат 
изразителен и забележителен дизайн. Неподражаем дизайн, който е  
създаден от човешка ръка и чието присъствие на пътя е мощно и дръзко.  
Това, в комбинация с изключително внимание към детайлите и прецизно 
инженерство, допринасят за усещането, че да си зад волана на INFINITI  
е нещо специално.

 НЕОСПОРИМО 
ПРИСЪСТВИЕ.
НЕЗАБРАВИМО 
ИЗЖИВЯВАНЕ
Гамата от автомобили на INFINITI 
разчупва традициите и преоткрива 
сегмента на луксозните автомобили чрез 
вдъхновяващи технологии и изразителен 
дизайн.
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ДИНАМИЧНИ ПОКАЗАТЕЛИ
Серво управление, чувствително към скоростта ■ ■ ■ ■ ■
Cистема за активно управление задните колела (RAS – Rear Active Steering)  
(с изключение на 3,7-литровия V6 бензинов двигател)

– – ■ ■ ■

Окачване с активен контрол на съпротивлението на амортисьорите  
(CDC – Continuous Damping Control )

– – ■ ■ ■

БЕЗОПАСНОСТ И ЗАЩИТА
Спирачни апарати с насрещни бутала (4 бр. на спирачния апарат отпред/2 бр. на спирачния 
апарат отзад) 

■ ■ ■ ■ ■

Система за контрол на налягането в гумите (TPMS – Tyre Pressure Monitoring System) (индикация 
на дисплей)

■ ■ ■ ■ ■

6 броя въздушни възглавници (предни възглавници за водача и пътника, предни  
странични възглавници и странични въздушни щори по цялата дължина на купето)

■ ■ ■ ■ ■

Активни предни подглавници ■ ■ ■ ■ ■
Автоматично включване на чистачките (сензор за дъжд) и автоматично включване  
на светлините

■ ■ ■ ■ ■

Вътрешно светлочувствително огледало против заслепяване ■ ■ ■ ■ ■
Круз контрол система за поддържане на скоростта ■ ■ ■ ■ ■
Ограничител на скоростта ■ ■ ■ ■ ■
Интелигентен круз контрол (ICC – Intellingent Cruise Control) с функция за следване  
на автомобил с ниска скорост (LSF – Low Speed Following)

– ■ – ■ ■

Система за предупреждение при челен сблъсък (FCW – Forward Collision Warning) – ■ – ■ ■
Интелигентен спирачен помощник (IBA – Intelligent Brake Assist) – ■ – ■ ■
Системи за предупреждение при напускане на лентата (LDW – Lane Departure Warning)  
и за предотвратяване на напускане на лентата (LDP – Lane Departure Prevention) 

– ■ – ■ ■

Система за защита против кражба ■ ■ ■ ■ ■

ДЖАНТИ
Временна резервна гума (заменя комплекта против спукване) ■ ■ ■ ■ ■
20" алуминиеви лети джанти с 5 двойни спици ■ ■ – – –
21" алуминиеви лети джанти с 6 спици – – ■ ■ –
21” алуминиеви лети джанти с 6 спици в черно – – – – ■

ЕКСТЕРИОР
Външни огледала с цвета на автомобила ■ ■ ■ ■ –
Накланяне на страничните огледала при включена задна скорост ■ ■ ■ ■ ■
Странични огледала с отопление и електрическо прибиране ■ ■ ■ ■ ■
Затъмнени задни стъкла ■ ■ ■ ■ ■
Алуминиеви релси на покрива ■ ■ ■ ■ –
Хромирани външни отвори за въздух – – ■ ■ ■
Червен външен надпис „S“ – – ■ ■ ■
Фарове с леко опушен ефект на рефлектора – – ■ ■ ■
Би-ксенонови фарове със система за следене на пътя при завой (AFS – Adaptive Front-lighting 
System), автоматично регулиране на височината и система за почистване на фаровете

■ ■ ■ ■ ■

Предни и задни фарове за мъгла ■ ■ ■ ■ ■
Задни фарове със светодиоди ■ ■ ■ ■ ■
Боя металик □ □ □ □ □
„Scratch Shield” боя на автомобила, с възстановяване при надраскване Тази боя е меко безцветно 
покритие, което заличава малки драскотини с цел дълготраен блясък на цвета на екстериора на 
автомобила.

■ ■ ■ ■ ■

Черни капачки на джантите – – – – ■
Черни външни огледала – – – – ■
Черни релси на покрива – – – – ■
Тъмни хромирани елементи на задния капак – – – – ■
Тъмни хромирани елементи около предните фарове за мъгла – – – – ■
Черна и тъмна хромирана предна решетка – – – – ■
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ТЕХНОЛОГИИ В КУПЕТО
Централен пълноцветен дисплей с INFINITI Controller ■ ■ ■ ■ ■
Камера за задно виждане в комбинация със система за подпомагане паркирането  
на преден и заден ход (парктроник системи)

■ – ■ – –

Система за видео наблюдение на 360˚ около автомобила (AVM – Around View Monitor)  
с ъглови сензори за паркиране, разпознаване на движещи се обекти и подпомагане  
на паркирането

– ■ – ■ ■

Пакет Мултимедия 
–  Централен сензорен дисплей с висока резолюция и INFINITI Controller
–  Навигационна система с 30 GB памет на харддисковото устройство, RDS-TMC  

(Traffic Message Channel), туристически гайдове Michelin и въведени важни обекти  
с триизмерно изображение

–  CD/DVD с MP3 WMA DivX функционалност и 10 GB INFINITI Music Box,  
поддържащо Gracenote® база данни за управление на музикални файлове

–  Навигационна система с гласово разпознаване
–  Bose® Premium Sound System с 11 високоговорителя

□ ■ □ ■ ■

Bluetooth® технология за връзка с мобилен телефон с гласово управление ■ ■ ■ ■ ■
Bluetooth® с възможност за възпроизвеждане на аудио ■ ■ ■ ■ ■
Система за интелигентен достъп до автомобила „I-Key", отваряне на задния капак  
и интелигентно запалване 

■ ■ ■ ■ ■

Електрически стъкла на всички прозорци с автоматично затваряне, свързани към „I-Key" ■ ■ ■ ■ ■

КОМФОРТ
Пакет „Welcoming light" ■ ■ ■ ■ ■
Функция на светлините „Последвай ме вкъщи" ■ ■ ■ ■ ■
Луксозен аналогов чаcовник INFINITI ■ ■ ■ ■ ■
Двузонален климатроник със сензор за чистотата на въздуха ■ ■ ■ ■ ■
Допълнителни изводи на климатичната инсталация в задната част на купето ■ ■ ■ ■ ■
Огледала за обратно виждане с осветление (водач, пътник на предната седалка) ■ ■ ■ ■ ■
Електрически люк ■ ■ ■ ■ ■

АУДИО
Аудиосистема със 7 високоговорителя ■ – ■ – –
CD с MP3 WMA функционалност и вградена памет INFINITI Music Box 2 GB ■ – ■ – –
Пакет Мултимедия □ ■ □ ■ ■
USB/iPod и AUX изводи за външни устройства ■ ■ ■ ■ ■

■ Стандартен
□ Опция, за която се плаща
– Не се предлага
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ИНТЕРИОР
Мултифункционален волан ■ ■ ■ ■ ■
Кожен волан и скоростен лост ■ ■ ■ ■ –
Кожен волан и скоростен лост с лилави шевове – – – – ■
Телескопичен волан с електрическо регулиране на положението по височина и близост ■ ■ ■ ■ ■
Алуминиеви педали ■ ■ ■ ■ ■
Кленово дърво Cello Flame ■ ■ ■ ■ ■
Декоративни елементи от черен лак и алуминий (несъвместими с интериор Wheat) □ □ □ □ ■

СЕДАЛКИ
Кожен салон ■ ■ ■ ■ ■
Седалки, врати и среден подлакътник с пурпурни шевове – – – – ■
Електрическа седалка за водача с 10 посоки на регулиране ■ ■ – – –
Електрическа седалка за водача с 14 посоки на регулиране – – ■ ■ ■
Електрическа седалка за пътника до водача с 8 посоки на регулиране ■ ■ ■ ■ ■
Спортни седалки с електрическо регулиране на страничната опора (за водача)  
и ръчно удължаване на седалката за бедрата

– – ■ ■ ■

Лумбална опора за водача с електрическо регулиране ■ ■ ■ ■ ■
Запаметяване на позицията на седалката на водача в синхронизация със страничните огледала и 
волана (свързано към „I-Key")

■ ■ ■ ■ ■

Отопляеми и вентилирани предни седалки, с регулиране на температурата на обдухване ■ ■ ■ ■ ■
Сгъваеми задни седалки в отношение 2/3–1/3 ■ ■ ■ ■ ■
Накланяща се облегалка на задните седалки ■ ■ ■ ■ ■
ISOFIX система за закрепване на детско столче на 2-ри ред седалки ■ ■ ■ ■ ■

БАГАЖНИК
Електрически заден капак ■ ■ ■ ■ ■
Щора за покриване на багажника и мултиразделителна мрежа ■ ■ ■ ■ ■
Комплект за първа помощ – аптечка и триъгълник ■ ■ ■ ■ ■

ЦВЕТОВЕ И  
ДЕКОРАТИВНИ ЕЛЕМЕНТИ

QX70 GT /  
QX70 GT Premium

QX70S /  
QX70S Premium

QX70S 
Design

TАПИЦЕРИЯ Кожа Кожа Кожа

Интериорни цветове (код) Graphite (G) Java (P) Wheat (C) Graphite (G) Java (P) Wheat (C) Graphite (G)

ЕКСТЕРИОРНИ ЦВЕТОВЕ Код Вид

Black Obsidian KH3 Пастел ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■

Malbec Black GAC

Металик

□ □ □ □ □ □ □

Midnight Mocha NAE □ □ □ □ □ □ □

Iridium Blue RAY □ □ □ □ □ □ □

Graphite Shadow KAD □ □ □ □ □ □ □

Hagane Blue RBP □ □ □ □ □ □ □

Liquid Platinum K23 □ □ □ □ □ □ □

Moonlight White QAB □ □ □ □ □ □ □

ВЪТРЕШНИ ДЕКОРАТИВНИ ЕЛЕМЕНТИ
Кленово дърво Cello Flame ■ ■ ■ ■ ■ ■ –

Черен лак и алуминий □ □ – □ □ – ■

■ Стандартен
□ Опция, за която се плаща
– Не се предлага

ВАРИАНТ/НАЛИЧНОСТ НА ДВИГАТЕЛИ QX70 3.7 QX70 5.0

QX70 GT √
QX70 GT Premium √
QX70S √
QX70S Premium √ √
QX70S Design √

1635 1640

Всички размери са в мм.

2885
4865
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 ТЕХНИЧЕСКИ  
 ХАРАКТЕРИСТИКИ

QX70 3.7 QX70 5.0

ДВИГАТЕЛ
Гориво Бензин Бензин
Цилиндри V6 V8
Кубатура 3696 куб. См 5026 куб. См
Мощност 235 кВт (320 к. с.) при 7000 об/мин 287 кВт (390 к. с.) при 6500 об/мин
Въртящ момент 360 Нм при 5200 об/мин 500 Нм при 4400 об/мин
Скоростна кутия Електронно управлявана 7-степенна автоматична скоростна кутия  

с възможност за ръчен режим и смяна на предавките с магнезиеви лостчета 
на волана. Обучаващ алгоритъм за адаптиране, който усеща стила на 
управление на водача и настройва автоматичното превключване на 

скоростите по съответния начин. Режимът на ръчно превключване предлага 
последователно избирани ръчни скорости

Електронно управлявана 7-степенна автоматична скоростна кутия  
с възможност за ръчен режим и смяна на предавките с магнезиеви лостчета  

на волана. Обучаващ алгоритъм за адаптиране, който усеща стила на  
управление на водача и настройва автоматичното превключване на  

скоростите по съответния начин. Режимът на ръчно превключване предлага  
последователно избирани ръчни скорости

Задвижващи колела Интелигентна система за задвижване на всички колела (AWD – All-Wheel Drive) Интелигентна система за задвижване на всички колела (AWD – All-Wheel Drive)
Емисии на отработени газове Евро 6 b Евро 6 b

ДИНАМИЧНИ ПОКАЗАТЕЛИ
Максимална скорост 233 км/ч 240 км/ч
0–100 км/ч 6,8 сек 5,8 сек
Разход на гориво1

градско шофиране 16,8 л/100 км2 / 17,4 л/100 км3 19,2 л/100 км
извънградско шофиране 9,4 л/100 км2 / 9,8 л/100 км3 10,2 л/100 км
комбиниран цикъл на шофиране 12,1 л/100 км2 / 12,6 л/100 км3 13,5 л/100 км

Емисии на CO2
1 282 г/км2 / 293 г/км3 316 г/км

ПЪТНО ПОВЕДЕНИЕ НА АВТОМОБИЛА
Кормилна уредба

Вид Променливо усилие на управление на волана в зависимост от скоростта на движение Променливо усилие на управление на волана в зависимост от скоростта на движение
Диаметър на завиване 11,2 м 11,2 м

Окачване
Отпред Независимо, двойни триъгълни носачи с пружинни амортисьори.  

S и S Premium: Система за постоянен контрол на съпротивлението  
(CDC – Continuous Damping Control)

Независимо, двойни триъгълни носачи с пружинни амортисьори, стабилизираща щанга.  
Система за постоянен контрол на съпротивлението (CDC – Continuous Damping Control)

Отзад Независимо, многораменно окачване, двойно действащи амортисьори  
(DFP – Dual Flow Path), стабилизираща щанга. S и S Premium: Cистема за 

постоянен контрол на съпротивлението (CDC – Continuous Damping Control)

Независимо, многораменно окачване, двойно действащи амортисьори  
(DFP – Dual Flow Path), стабилизираща щанга. Система за постоянен контрол на съпротивлението  

(CDC – Continuous Damping Control) и активен контрол на сходимостта на задните колела (RAS – Rear Active Steering)
Спирачна система
Отпред/отзад 355 мм предни / 350 мм задни вентилирани спирачни дискове с 

противоположно разположени алуминиеви предни спирачни апарати 
(4-бутални предни, 2-бутални задни)

355 мм предни / 350 мм задни вентилирани спирачни дискове с  
противоположно разположени алуминиеви предни спирачни апарати  

(4-бутални предни, 2-бутални задни)

ВМЕСТИМОСТ И ТЕГЛО
Тегло в заредено състояние 2012 кг 2120 кг
Обем на багажника 410 л 410 л
Обем на резервоара 90 л 90 л

РАЗМЕРИ
Екстериор

Коефициент на въздушно съпротивление 0,35 x 2,71 0,35 x 2,71
Дължина 4865 мм 4865 мм
Обща ширина с отворени огледала 2134 мм 2134 мм
Височина с релса на покрива 1680 мм 1680 мм
Междуосово разстояние 2885 мм 2885 мм
Следа отпред/отзад 1635/1640 мм 1635/1640 мм

1  Допълнителното оборудване и аксесоари могат да увеличат тази стойност. Консумацията на гориво и емисиите на CO2 на автомобила не зависят само от 
ефективното оползотворяване на горивото от автомобила, но също така се влияят от стила на шофиране и други нетехнически фактори.

2  Със 20" алуминиеви лети джанти с 5 двойни спици.
3  Със 21" алуминиеви лети джанти с 6 спици.



Референция: I2171QX70BRBGBG

Facebook.com/InfinitiEurope

Instagram.com/InfinitiEurope

 Twitter.com/InfinitiEurope

Посетете ни онлайн, за да създадете идеалния за вас INFINITI, разберете цени и други.

infinitibg.bg

СВЪРЖЕТЕ СЕ Присъединете се към нашата общност и научете последните новости за INFINITI.
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