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EMPOWER
THE DRIVE
Jesteśmy tacy, jak Ty. Wykraczamy poza strefę komfortu. Podczas gdy innym
wystarczy ulepszanie maszyn, my sięgamy dalej – projektujemy samochody, które
poszerzają ludzkie możliwości. Tworzymy technologie zwiększające przyjemność
z jazdy oraz zaskakujące projekty, budzące żywiołowe reakcje. Dzięki porywającym
osiągom poczujesz pełnię życia. Przygotuj się na zawładnięcie drogą.

INFINITI Q60
„Empower the drive" i więcej możliwości. Nadaliśmy
mu sylwetkę przepełnioną mocą i urzekającą śmiałymi
krzywiznami. Ekscytujące osiągi podwójnie
doładowanego silnika1 V6 o mocy 405 KM. System
bezpośredniego kierowania adaptacyjnego
zapewniającego zawrotną szybkość reakcji. Zupełnie
nowe Q60. Nowy wymiar jazdy.

stylistyka zewnętrzna

KAŻDA LINIA
PRZESYCONA
EMOCJAMI
Nasza filozofia — przesądzająca o stylistyce INFINITI
w przyszłości — przybiera w zupełnie nowym
Q60 oszałamiającą formę. Emocje nie mają granic.
Podobnie jak śmiałość designu.

MOCARNA SYLWETKA Duże, 19-calowe felgi aluminiowe1
zdradzają Twoje zamiary. Dodaj do tego czerwone hamulce
sportowe z przeciwstawnymi zaciskami z przodu i z tyłu1, a przekaz
będzie jasny — całkowicie nowe Q60 stawia na osiągi.
JESZCZE MOCNIEJSZE WRAŻENIA Charakterystyczne dla
INFINITI detale stylistyczne układają się w niepowtarzalny
przekaz. Grill chłodnicy z motywem podwójnego łuku przywodzi
na myśl most, gdzie górny łuk jest odbiciem dolnego. Inspirowane
kształtem ludzkiego oka reflektory w technologii LED rzucają
wyzywające spojrzenie, a zakrzywiony do przodu sierpowaty
słupek C akcentuje dynamikę samochodu.
SOLIDNE PODSTAWY Dynamiczne proporcje układają się
w przemyślaną deklarację. Wystarczająco niski, by dobrze trzymać
się do drogi. Wystarczająco szeroki, by zapewniać imponującą
stabilność.

ZALETY AERODYNAMIKI Współczynnik oporu
aerodynamicznego1 wynoszący 0,29 świadczy o tym, że równie
wiele uwagi, co atrakcyjności wizualnej, poświęciliśmy na
uczynienie tego sportowego coupe niewidocznym dla wiatru.
Dowodem jest niemal zerowa siła unosząca z przodu i z tyłu,
a także aktywna roleta grilla1, która w normalnych warunkach
pozostaje zamknięta, a otwiera się, gdy niezbędne jest
dodatkowe chłodzenie.
GŁĘBOKIE, WYRAZISTE KRZYWIZNY Dzięki rewolucyjnemu
procesowi tłoczenia 3D, umożliwiającemu tworzenie głębokich
przetłoczeń i ostrych krzywizn, wyraziste linie Q60 silnie
oddziałują na wyobraźnię. Konstruktorzy zmienili nawet zawiasy
drzwi, tak aby przednia krawędź zachodziła za błotnik,
podkreślając ekspresję jego kształtu.

stylistyka wnętrza

Z MYŚLĄ O TOBIE
PRZEPEŁNIONY
ARTYZMEM
Podporządkowana ludzkiej sylwetce kabina, zaprojektowana
odważnie i z wykorzystaniem najlepszych, nowoczesnych
materiałów, jest hołdem dla kierowcy.

WIDOCZNA ZALETA Zobacz, jak szybko, niezależnie od
warunków oświetleniowych, porusza się strzałka wskaźników
elektroluminescencyjnych typu „Fine vision”. Dobry kontrast
zapewnia czytelność informacji już na pierwszy rzut oka.
PŁYNNA REGULACJA BLOKADY DRZWI Gdy wsiądziesz
do samochodu, docenisz luksus blokady, która przytrzyma
dla Ciebie drzwi w niemal dowolnym położeniu. Dzięki temu
sprytnemu rozwiązaniu, dwudrzwiowe coupe INFINITI,
z atrakcyjnie wydłużonymi drzwiami i nisko umieszczonymi
fotelami, zapewnia komfort zarówno kierowcy, jak
i pasażerowi. Jednocześnie spada ryzyko uszkodzenia lakieru
podczas otwierania drzwi w ciasnej przestrzeni. Łatwo
wsiądziesz. Łatwo wysiądziesz.
SPORTOWY DUCH FOTELI Poczuj różnicę inspirowaną
sportem. W fotelach Q60 łączą się ze sobą styl i nauka.
Konstruując je wykorzystano badania nad grawitacją, co
zaowocowało ich nowatorskim ukształtowaniem i wyjątkową
amortyzacją. Dzięki temu zmęczenie długotrwałą jazdą zostało
ograniczone do minimum. Wydatne krawędzie zapewniają
doskonałe trzymanie, a zintegrowane sportowe zagłówki
wygodne oparcie.

ARTYSTYCZNE DOPASOWANIE Kunszt wykonania widać
choćby w wycinanych laserowo otworach w skórzanej
tapicerce foteli. Umożliwiło to lepsze naprężenie przeszyć dla
uzyskania bardziej dynamicznych, płynnie zmieniających się
form. Wykończenie1 konsoli centralnej i elementów wnętrza
kompozytami z włókna węglowego lub szklanego przynosi
efekt ekskluzywności w nowoczesnym wydaniu.
NATURALNE RUCHY Twoje dłonie wykonują niepowtarzalne
ruchy, za którymi powinna podążać kierownica. Nasza tak
właśnie robi. Zaczerpnięte z samochodów sportowych podparcia
na kciuki i mocowane na kierownicy łopatki zmiany biegów1
mają kształt idealnie dostosowany do dynamicznej jazdy.1
Zupełnie nowa dźwignia zmiany biegów w Q60 ma ergonomiczną
gałkę z logo INFINITI, umożliwiającą płynną i lekką zmianę
biegów.
BEZPIECZEŃSTWO KOMFORT STYL Zupełnie nowe Q60,
w którym nie pominięto żadnego detalu, wyposażone jest
w pasy bezpieczeństwa wykonane z miękkiego a trwałego
materiału o splocie w jodełkę. Ogranicza to tarcie, aby pasy
wysuwały się wygodnie, nie zahaczając o ubranie, a po rozpięciu
łatwo się chowały. Dla bezpieczeństwa. I dla wygody.

t ec h n o lo g i a

ZWIĘKSZAJ
MOŻLIWOŚCI
I OSIĄGI
Oto moc płynąca z innowacji, dzięki którym zaawansowane
technologie otwierają przed kierującym nowe horyzonty.
Pierwszy w historii INFINITI podwójnie turbodoładowany
silnik zapewnia osiągi zapierające dech w piersiach.

OZNAKA WYŻSZYCH OSIĄGÓW INFINITI. Osiągi to coś więcej
niż wspaniałe doznania podczas jazdy. Uważamy, że samochód
powinien odkrywać bardziej dynamiczne „ja” kierowcy. Teraz nasza
wspólna pasja wyrażona zostaje wyraźnie znaczkiem S. Niezależnie
od tego, czy chodzi o intensywność mocy, tuning czy stylistykę,
model INFINITI Sport kryje w sobie to coś specjalnego.

SPORT – „CZERWIEŃ” Czerwony znaczek „ ”
wyraża najwyższe osiągi oraz moc wersji.
W zupełnie nowym Q60 3.0t oznacza trzylitrowy
silnik V6 Twin-Turbo o mocy 405 KM.1

SPORT – „SREBRO” Wersja zupełnie nowego
Q60 zapewnia bogatszą stylistykę, a przy tym
wyższe osiągi dzięki potężnej lecz ekonomicznej
jednostce napędowej – turbodoładowanemu
silnikowi benzynowemu 2.0t o mocy 211 KM.
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NOWY TRZYLITROWY SILNIK V6 TWIN-TURBO 405 KM W nowym
silniku V6 Twin-Turbo, moment obrotowy narasta błyskawicznie,
a przyspieszenie jest natychmiastowe, co daje radość z nieograniczonej
mocy. Bezpośredni wtrysk benzyny (DIG), chłodzony wodą układ
turbodoładowania, czujnik prędkości obrotowej turbiny oraz nowa
konstrukcja łopatek turbiny przekładają się na szybszą reakcję silnika
i wyższy maksymalny moment obrotowy.1

DWULITROWY TURBODOŁADOWANY SILNIK I-4 Poczuj
pęd turbo. Doceń efektywność czterech cylindrów. Dzięki
optymalnej mocy i sprawności, zdecydowanie dążysz przed siebie.
Turbosprężarka reaguje szybko, zapewniając moc 211 KM
przy prędkości obrotowej 5 500 obr./min., co przekłada się na
porywający moment obrotowy 350 Nm przy zużyciu paliwa
6,8 l/100 km w cyklu mieszanym.2

BLIŻEJ EMOCJI Umieszczenie łopatek zmiany biegów ma
znaczenie. W zupełnie nowym Q60, łopatki zmiany biegów
mocowane są do kierownicy, a nie do kolumny, aby łatwiej
było ich używać przy wchodzeniu w zakręty.1

p rowa dz e n i e

ELEKTRONICZNA
REWOLUCJA

P IE RWSZ Y SYST E M
B E Z P OŚRE D NIEG O
KIE ROWANIA ADAP TACY J NEG O

Wykorzystaj pełnię możliwości własnych
i nowego Q60 dzięki pierwszemu na
świecie połączeniu elektronicznego układu
kierowniczego i cyfrowo sterowanego
zawieszenia.
Samochód o porywających osiągach dostarcza emocji.
INFINITI daje Ci moc. W całkowicie nowym Q60, dzięki
systemowi podwozia na miarę XXI wieku, otwierają się
przed Tobą nowe możliwości.

PROWADZENIE Z WIĘKSZĄ PRECYZJĄ Kiedy obracasz kierownicę,
system bezpośredniego sterowania adaptacyjnego (DAS – Direct
Adaptive Steering®1) reaguje jak żaden inny układ kierowniczy.
Przekazuje on polecenie kierowcy z szybkością elektronów, a nie
połączeń mechanicznych. Dzięki połączeniu elektronicznemu, układ
kierowniczy działa dokładnie tak, jak tego oczekujesz. Płynnie.
Szybko. Precyzyjnie. Każdy ruch jest reakcją na Twoje polecenie,
przekazywane bezpośrednio, wręcz instynktownie.

NATYCHMIASTOWA PRZYSTOSOWALNOŚĆ Redefiniując
zależność między komfortem a osiągami, zupełnie nowe Q60
przynosi rewolucyjny efekt. Zmiana jednym przyciskiem stylu
jazdy nastawionego na komfort na styl dynamiczny pozwala na
bardzo indywidualne doświadczanie temperamentu samochodu.
Nie musisz nawet o tym myśleć, a elektronicznie sterowane
zawieszenie dynamiczne (Dynamic Digital Suspension)1 nieustannie
dostosowuje pracę amortyzatorów do zakrętów i nierówności
podłoża, dzięki czemu gwarantuje stabilność na każdej drodze.

WYBIERZ STYL JAZDY Przełącznik trybu jazdy INFINITI wynosi
osiągi i panowanie nad autem na poziom wyższej doskonałości.
Do wyboru masz tryby Standard, Snow, ECO1, Sport, Sport+1
oraz Personal. Możesz precyzyjnie dobrać tryby pracy układu
kierowniczego, silnika i zawieszenia. Dzięki temu dostosowujesz
styl jazdy do bieżących potrzeb, ale co ważniejsze, także
do swoich indywidualnych upodobań. Bądź ponad dyktatem
warunków drogowych i ustawień fabrycznych.1

w y b ó r o s i ąg ów

POKONAĆ
ZAKRĘT NA
SWÓJ SPOSÓB
Zindywidualizuj osiągi samochodu, korzystając z opcji
wyboru trybów pracy układu kierowniczego i zawieszenia.
Ciesz się wolnością. Żyj pełnią każdej chwili.

2

UKŁADY
ZAWIESZENIA

( 1 ) STEROWANE ELEKTRONICZNIE ZAWIESZENIE DYNAMICZNE (DDS – DYNAMIC
DIGITAL SUSPENSION)1 Ty tu prowadzisz. To nowe, dynamiczne, elektronicznie
sterowane zawieszenie (DDS – Dynamic Digital Suspension)1 ma się dostosować do Ciebie.
Kiedy chcesz, rozkoszuj się komfortem jazdy, kiedy indziej żądaj większej zwrotności.
Nowe, regulowane elektronicznie amortyzatory pracują w różny sposób, w zależności
od wybranego trybu jazdy. Przełączanie między trybami jest natychmiastowe. Równie
szybka jest reakcja zawieszenia na nieustannie monitorowane ważne parametry, takie
jak przechyły nadwozia czy ugięcia zawieszenia. Oto podporządkowane kierowcy
osiągi na miarę naszych cyfrowych czasów.
( 2 ) ZAWIESZENIE STANDARDOWE Przednie zawieszenie dwuwahaczowe oraz
niezależny tylny układ wielowahaczowy gwarantują satysfakcję z komfortowej jazdy.
Pewnie pokonuj łuki i wiraże dzięki amortyzatorom zapewniającym stabilność,
tłumiącym hałas i drgania wywoływane przez nierówności nawierzchni. Teraz stajesz
się częścią dynamicznego zespołu, zostawiającym kolejne serpentyny za sobą i za
zupełnie nowym Q60.
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UKŁADY
NAPĘDOWE

NAPĘD NA TYLNE KOŁA (RWD – REAR-WHEEL DRIVE) LUB INTELIGENTNY
SYSTEM NAPĘDU NA CZTERY KOŁA (AWD – INTELLIGENT ALL-WHEEL DRIVE)
Zdaniem entuzjastów nic nie może dorównać czystej radości jazdy samochodem
z napędem na tylne koła. A teraz pomyśl: Inteligentny system napędu na cztery
koła (AWD – All-Wheel Drive) podczas sportowej jazdy kieruje 100% mocy
na tylne koła, ale w razie potrzeby może przekazać nawet do 50% mocy
na koła przednie. Zyskujesz zatem „czterokołową” przyczepność,
nie tracąc frajdy z jazdy z napędem na tylne koła.1
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UKŁADY
KIEROWNICZE

( 1 ) SYSTEM BEZPOŚREDNIEGO KIEROWANIA ADAPTACYJNEGO
(DAS – DIRECT ADAPTIVE STEERING®1) Przyszłość już dzisiaj jest w Twoich rękach.
Wykonujący setki korekt na sekundę system bezpośredniego kierowania adaptacyjnego
INFINITI (DAS – Direct Adaptive Steering®1) jest pierwszą tego typu innowacją na
świecie, która nieprzerwanie i niebywale precyzyjnie reguluje działanie układu
kierowniczego. Łatwość manewrowania z niewielką prędkością. Dynamiczna jazda
po krętych górskich drogach. System DAS przekazuje cyfrowo impulsy z układu
kierowniczego na koła i analizuje ich pracę, co zapewnia mu bardziej płynną i szybszą
reakcję. Jednocześnie eliminuje przenoszenie z nawierzchni niepożądanych drgań
oraz efekty podmuchów bocznego wiatru. Dzięki temu prowadzenie nie wymaga
ciągłych korekt kierownicą, dając Ci pełną kontrolę i swobodę.
( 2 ) ELEKTROHYDRAULICZNE WSPOMAGANIE UKŁADU KIEROWNICZEGO.
Osobom lubiącym wrażenia, jakie daje jazda z hydraulicznym wspomaganiem,
zupełnie nowe Q60 zapewnia łatwość kierowania w codziennej jeździe.

ł ąc z n o ś ć

KONTAKT ZE
ŚWIATEM
INFINITI InTouch – w rytmie Twojego świata
Żyjesz w ciągłym ruchu. Nawigacja1 oraz
aplikacje na urządzenia mobilne3 INFINITI
InTouch pozwolą Ci przenieść do samochodu
Twój własny świat. Dzięki dostępowi do
poczty głosowej, esemesów, e-maili,
kalendarza, nawigacji oraz muzyki zawsze
możesz trzymać rękę na pulsie.1,3

APLIKACJE MOBILNE INFINITI INTOUCH™1
EMAIL
KALENDARZ
FACEBOOK®
GOOGLE SEARCH®

JUŻ WKRÓTCE NOWE
USŁUGI INTOUCH1,3
RAPORT O STANIE POJAZDU
POWIADOMIENIE O PRZEGLĄDZIE
POWIADOMIENIE O USTERCE
(„MIL-ON”)
ODNAJDYWANIE SAMOCHODU
ZDALNE WŁĄCZANIE
SYGNAŁU DŹWIĘKOWEGO
ZDALNE WŁĄCZANIE ŚWIATEŁ
ZADZWOŃ DO INFINITI ASSISTANCE
OPCJA ŚLEDZENIA INFINITI
INTOUCH Z POWIADOMIENIEM
O KRADZIEŻY I WŁAMANIU1 *
*Wymagana subskrypcja (nie jest uwzględniona) Funkcja
InTouch tracking nie jest dostępna w Bułgarii, Chorwacji,
Luksemburgu i Serbii. Zakresy funkcjonalności InTouch różnią
się w zależności od kraju użytkowania.
Więcej informacji na temat INFINITI InTouch™ Services uzyskasz
w najbliższym Centrum INFINITI.

Aplikacja INFINITI InTouch Services1,3 umożliwia podgląd i zdalne
sterowanie ustawieniami samochodu.
KONTAKT KLASY PREMIUM Za każdym razem, kiedy wsiadasz
do zupełnie nowego Q60, korzystasz z niezawodnej łączności
z urządzeniami przenośnymi. Łącząc swój smartfon poprzez INFINITI
InTouch™ z nawigacją1, aplikacjami mobilnymi INFINITI InTouch1,3
oraz INFINITI InTouch™ Services1,3 przenosisz Twój cyfrowy świat
do samochodu. Wysłuchaj treści swoich e-maili i wiadomości
tekstowych. Odtwarzaj ulubione utwory. Nawiguj po nieznanych
ulicach lub zadzwoń do znajomych. System zapamięta nawet
Twoje indywidualne ustawienia związane z parametrami jazdy.
MOC DOTYKU Sterownik INFINITI gwarantuje łatwą, intuicyjną
obsługę systemów elektronicznych opuszkami palców. Umożliwia on
sterowanie systemami w sposób najbardziej dla Ciebie wygodny —
poprzez obracanie pokrętła, dotknięcie ekranu, wciśnięcie przycisków,
a nawet za pomocą elementów sterowania umieszczonych na
kierownicy. Odpowiada on bowiem na Twoje potrzeby, a nie oczekuje,
że to Ty się dostosujesz.

DOPASOWUJE SIĘ DO CIEBIE INFINITI InTouch™1,3 pozwala
Ci działać wręcz bezwiednie, bezpośrednio z fotela kierowcy,
w sposób najwygodniejszy dla Ciebie. Możesz obsługiwać ten
najnowocześniejszy system tak, jak jest Ci najłatwiej. Górny ekran
sterowany jest dotykowo, przełącznikami na kierownicy lub
za pomocą kontrolera INFINITI. Służy on przede wszystkim do
nawigowania i wyświetlania informacji na temat parametrów
jazdy. Dolny ekran również jest obsługiwany dotykowo i pozwala
zarządzać systemami informacji i rozrywki, takimi jak audio,
klimatyzacja, aplikacje oraz ustawieniami parametrów jazdy.1
BLUETOOTH® STREAMING AUDIO — BEZPRZEWODOWY
TRANSFER MUZYKI Zmień swojego smartfona z funkcją
Bluetooth® w źródło muzyki i słuchaj ulubionych utworów
odtwarzanych przez system audio zupełnie nowego Q60.1,4
SWOBODA Z SYSTEMEM GŁOŚNOMÓWIĄCYM Telefoniczny
system głośnomówiący INFINITI Bluetooth®1,4 umożliwia wykonywanie
i odbieranie połączeń bezprzewodowo także z wykorzystaniem
funkcji rozpoznawania głosu. Nie odrywaj rąk. Nie zakładaj słuchawek.
Po prostu wciśnij przycisk na kierownicy.
SYSTEM NAWIGACJI INFINITI pomoże Ci łatwo odnaleźć się
w nieznanej okolicy oraz wyszuka cel podróży i przeprowadzi Cię
nawet przez najbardziej zatłoczone miejsca. Korzystaj z bardziej
przyjaznego obrazu i prostego interfejsu, dzięki którym nawigować
jest łatwiej i wygodniej, a trafisz bez pudła.1
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NOWA SCENA
DLA NOWEJ
JAKOŚCI DŹWIĘKU
Posłuchaj jako pierwszy. Nowy system Bose® Performance
Series ma swoją światową premierę w zupełnie nowym
Q60. Rozkoszuj się koncertową jakością otaczającego Cię
dźwięku, który wypełnia kabinę dynamicznymi wrażeniami
słuchowymi.1

CYFROWA TECHNOLOGIA PRZETWARZANIA
DŹWIĘKU Najnowsza opatentowana przez Bose® innowacja —
technologia Advanced Staging, wykorzystuje zaawansowane
algorytmy, by dynamicznie wypełniać muzyką najwłaściwsze
miejsca w kabinie. Brzmienie instrumentów i głosów wykonawców
jest niedościgle czyste. Siedząc w fotelu kierowcy, masz wrażenie
zasiadania w pierwszym rzędzie sali koncertowej.1
NOWOŚĆ OD BOSE® Odbiorcy muzyki o audiofilskim uchu
z satysfakcją powitają nowy system Bose® Performance Series
z technologią Advanced Staging. Trzynaście głośników o znakomitych
parametrach, w tym nowe głośniki basowe 255 mm i 150 x 230 mm
oraz lekki głośnik wysokotonowy z jedwabną kopułką, zapewnia
znakomite brzmienie „koncertu na żywo”. Napawaj się pełną panoramą
dźwięku, o zawsze idealnej akustyce.1

AKTYWNA REDUKCJA HAŁASU Technologia aktywnej redukcji hałasu
(ANC – Active Noise Cancellation) minimalizuje odgłosy z drogi,
tworząc optymalne warunki do słuchania muzyki. Działa ona na zasadzie
neutralizowania niepożądanych dźwięków za pomocą sygnału
o przeciwnej fazie. Im lepiej wyciszona jest kabina, tym wyższa jest
jakość muzyki i komfort rozmowy.1
SZYBY AKUSTYCZNE Otocz się niezmąconym spokojem. Materiał
tłumiący dźwięki, umieszczony między warstwami szkła, znacząco
ogranicza hałas, zapewniając bardziej przytulną atmosferę jazdy.

DOSKONALSZE NAGŁOŚNIENIE Zanurz się w ożywczym potoku
dźwięków. Technologia kompensacji zakłóceń AudioPilot® 2.0
nieustannie monitoruje dźwięki dochodzące z zewnątrz, odpowiednio
dostosowując muzykę, natomiast technologia Centerpoint® 2.0
Surround umożliwia rozkoszowanie się dźwiękiem przestrzennym
z odtwarzacza CD, MP3 oraz rozgłośni nadających cyfrowo
(w technologii DAB).1
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BEZ TRUDU
ZYSKAJ NOWE
MOŻLIWOŚCI
Technologie wspomagania kierowcy dadzą
Ci nieosiągalny dotąd luz i spokój na drodze dzięki
inteligentnemu tempomatowi, szybszym reakcjom,
lepszej widoczności drogi przed i wokół samochodu,
a także swobodzie kierowania.

REAGUJ SZYBCIEJ

USTALAJ TEMPO
Ustaw żądaną prędkość i bezpieczną odległość,
a inteligentny tempomat (ICC – Intelligent
Cruise Control)1,5 ze wspomaganiem kontroli
dystansu (DCA – Distance Control Assist)1
automatycznie i płynnie zmniejszy prędkość
w razie zatoru na drodze. Kiedy ruch na drodze
odzyska płynność, inteligentny tempomat (ICC)
przywróci pojazdowi zadaną prędkość
i bezpieczną odległość.

Technologia automatycznego przełączania
wiązki światła (High Beam Assist)
automatycznie przygasi światła drogowe,
kiedy z przeciwka będzie nadjeżdżał
inny samochód, a przywróci im pełną moc,
kiedy droga znów będzie pusta1.

ROZPOZNAWANIE ZNAKÓW
DROGOWYCH
Zupełnie nowe Q60 wyposażono także
w system rozpoznawania znaków drogowych
(Traffic Sign Recognition), przełomowe
rozwiązanie, zwracające uwagę kierowców
na zmieniające się ograniczenia prędkości.
Kamera skanuje drogę w poszukiwaniu
znaków, a wszelkie zmiany wyświetlają się
na panelu sterowania dzięki oprogramowaniu
odczytującemu liczby. W ten prosty sposób
system pomaga zachować bezpieczną
prędkość i ostrzega o przyszłych zmianach.

KIERUJ ŁATWIEJ
Współpracujący z systemem bezpośredniego
kierowania adaptacyjnego (Direct Adaptive
Steering®), aktywny asystent toru jazdy
(ALC – Active Lane Control)1,6 z wyprzedzeniem
analizuje tor jazdy przed Tobą i automatycznie
wprowadza niezbędne korekty ustawienia
kierownicy, gdy Twój Q60 nieznacznie zmieni
kierunek jazdy z powodu nierówności podłoża
lub podmuchu bocznego wiatru. Zyskujesz silne
poczucie stabilności, a tracisz niemiłe drgania
kierownicy.

ZOBACZ DOKŁADNIEJ
Zmień perspektywę patrzenia na otaczający Cię
świat. Panoramiczna kamera 360° ułatwiająca
parkowanie (AVM — Around View® Monitor)
z funkcją wykrywania ruchomych obiektów
(MOD – Moving Object Detection) i cztery
kamery generujące panoramiczny widok z lotu
ptaka pomagają bez trudu zaparkować nawet
w najciaśniejszych przestrzeniach.1,7

PATRZ DALEJ
Analizujący ruchy kierownicy system
doświetlania zakrętów (AFS – Adaptive
Front-lighting System), z odpowiednim
wyprzedzeniem włączający reflektory,
poprawia widoczność na skrzyżowaniach
i łukach. System doświetlania zakrętów
oraz automatyczna regulacja wysokości
reflektorów LED sprawiają, że lepiej widzisz
nie tylko to, co przed Tobą, ale również to,
co wokół Ciebie.1
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BEZ WYSIŁKU
WYOSTRZ
SWOJE ZMYSŁY
Unikalne połączenie innowacji w zakresie
czynnego i biernego bezpieczeństwa zwiększa
Twoje zdolności instynktownego reagowania.

PEWNOŚĆ W TRAKCIE COFANIA System zapobiegania kolizjom
z tyłu (BCI – Back-up Collision Intervention)1,7 pozwala dostrzec
więcej. Podczas jazdy do tyłu system ostrzega o pojawieniu się za
Twoim nowym Q60 nadjeżdżających samochodów lub dużych
obiektów stałych i aktywując hamulce pomaga uniknąć zderzenia.
REAKCJA NA OTOCZENIE Prewencyjny system hamowania
awaryjnego (Forward Emergency Braking) z funkcją wykrywania
pieszych1,6 wykorzystuje czujniki do obserwowania pojazdów
poruszających się tym samym pasem ruchu przed Twoim samochodem.
W razie zagrożenia pedał gazu wypychany jest ku górze i uruchamiane
są hamulce, co pozwala minimalizować skutki kolizji, a nawet jej
zapobiegać. Do tego dochodzi jeszcze nowy wymiar bezpieczeństwa —
wykrywanie pieszych wkraczających na tor jazdy samochodu.

POZOSTAŃ NA SWOIM PASIE Systemy ostrzegania o
niekontrolowanej zmianie pasa ruchu (Lane Departure Warning)
oraz zapobiegania niekontrolowanej zmianie pasa ruchu (Lane
Departure Prevention)1,6 analizują przebieg linii na drodze i ostrzegają
Cię wibracjami kierownicy, jeżeli nieumyślnie zboczysz z toru jazdy.
Jeżeli nie wykonasz korekty, system zapobiegania niekontrolowanej
zmianie pasa ruchu delikatnie zainterweniuje, pomagając Twojemu
zupełnie nowemu Q60 powrócić na środek właściwego pasa.

SKUTECZNE HAMOWANIE Układ hamulcowy zupełnie nowego
Q60 automatycznie reaguje na zmienne warunki, wykorzystując,
obejmujący wszystkie koła, układ zapobiegający blokowaniu się
kół podczas hamowania (ABS – Anti-lock Braking System) oraz
elektroniczny system rozdziału siły hamowania (EBD – Electronic
Brake force Distribution).

WYTRZYMALSZY I LŻEJSZY Stal o ultrawysokiej wytrzymałości
jest dwukrotnie bardziej wytrzymała od stali konwencjonalnej, dzięki
czemu zapewnia Ci zwiększoną ochronę w razie wypadku.

DOSTRZEGA TO, CZEGO TY NIE WIDZISZ Systemy ostrzegania
przed martwym polem w lusterku (Blind Spot Warning) oraz eliminacji
martwego pola (Blind Spot Intervention)1,6 wykrywają pojazdy
wjeżdżające w obszar niewidoczny w lusterkach. Najpierw zapala
się lampka ostrzegawcza; następnie, jeżeli skierujesz samochód
w stronę zajętego pasa ruchu, system koryguje tor jazdy lub lekko
przyhamowuje koła, aby Twój nowy Q60 pozostał na dotychczasowym
pasie ruchu.
ROZPOZNAWANIE ZAGROŻENIA System ostrzegania przed
kolizjami z przodu (FCW – Forward Collision Warning)1,7 wykorzystuje
radar do stałego monitorowania nie tylko samochodu znajdującego
się bezpośrednio przed Tobą, ale także samochodu go poprzedzającego.
W razie wykrycia przez system potencjalnego zagrożenia, na przykład
dużego samochodu blokującego ruch przed Tobą, nowe Q60 daje
sygnał dźwiękowy i wizualny.

TARCZA OCHRONNA Tarcza bezpieczeństwa INFINITI
(Safety Shield®) to nasze całościowe rozwiązanie
obejmujące zaawansowane elementy zabezpieczenia,
pomagające w unikaniu kolizji oraz ochronie Ciebie
i pasażerów w razie wypadku.

ZWIĘKSZONA OCHRONA Zupełnie nowe Q60 wyposażone jest
nie tylko w przednie poduszki powietrzne kierowcy i pasażera, ale
także dodatkowe poduszki powietrzne montowane w przednich
fotelach oraz kurtyny powietrzne mocowane pod dachem, chroniące
przed skutkami uderzeń bocznych.8
GOTOWE, BY CHRONIĆ Technologie bezpieczeństwa są
ważnym wyróżnikiem Twojego zupełnie nowego Q60. Przednie
pasy bezpieczeństwa z systemem Pre-Crash1, dzięki silniczkom
elektrycznym, automatycznie napinają się już podczas awaryjnego
hamowania. Użytkownicy pojazdu są zatem błyskawicznie
zabezpieczeni, zanim jeszcze dojdzie do kolizji.
NA WSZELKI WYPADEK Kolejną nowatorską i wiodącą w branży
funkcją bezpieczeństwa od INFINITI jest unosząca się maska silnika
(Engine Pop-Up Hood).1 W przypadku uderzenia przodem samochodu
w pieszego lub zwierzę, maska silnika nowego Q60 natychmiast
się uniesie, tworząc dodatkową barierę ochronną nad silnikiem, co
pozwoli zmniejszyć skutki uderzenia.
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DOPASUJ
GO DO SIEBIE

KOŁA

WŁÓKNO WĘGLOWE1

SREBRNE WŁÓKNO OPTYCZNE1

DREWNO – CIEMNY KLON1

SZCZOTKOWANE ALUMINIUM

WYKOŃCZENIE WNĘTRZA

SKÓRA TYPU SEMI-ANILINA MONACO RED1

SKÓRA TYPU SEMI-ANILINA GALLERY WHITE1

SKÓRA TYPU SEMI-ANILINA GRAPHITE

HAGANE BLUE (RBP)1

IRIDIUM BLUE (RAY)1

PURE WHITE (QAW)

MOONLIGHT WHITE (QAB)1

DYNAMIC SUNSTONE RED (NBA)1

BLACK OBSIDIAN (KH3)

GRAPHITE SHADOW (KAD)1

LIQUID PLATINUM (K23)1

KOLORY WNĘTRZA

MIDNIGHT BLACK (GAG)1

SOLAR MICA (EBC)1

KOLORY LAKIERU

ZASTRZEŻENIA PRAWNE
INFINITI Europe, Oddział Nissan International SA, CH-550-1047524-0, Z.A. la Pièce – Bât. B2, Route de l’Etraz, 1180 Rolle, Szwajcaria
Niniejsza broszura ma służyć tylko ogólnemu opisowi i celom informacyjnym. Może ulec zmianie i nie stanowi oferty handlowej, opisu stanu faktycznego ani gwarancji, wydanej lub sugerowanej
przez INFINITI Europe. Przed podjęciem decyzji o zakupie w oparciu o tę broszurę należy skontaktować się bezpośrednio z Centrum INFINITI, aby uzyskać potwierdzenie aktualności zawartych
w niej informacji oraz tego, jak odnoszą się one do konkretnego samochodu. INFINITI Europe zastrzega sobie prawo do zmian cen, kolorów, materiałów, wyposażenia, specyfikacji i modeli
opisywanych w tej publikacji w dowolnym czasie i bez uprzedzenia oraz do zaprzestania oferowania danej wersji lub wyposażenia. Ze względu na nieustanny rozwój produktu oraz inne czynniki
przed- i poprodukcyjne, właściwe pojazdy, materiały i specyfikacje mogą różnić się od tych przedstawionych w niniejszej broszurze. Niektóre samochody są prezentowane z wyposażeniem
opcjonalnym. Prosimy sprawdzić dany samochód pod kątem oferowanego wyposażenia. Dostępność oraz czasy dostawy poszczególnych wersji silnikowych lub wersji wyposażenia mogą się różnić.
Specyfikacje, opcje i akcesoria mogą różnić się w zależności od krajów. Dodatkowych informacji na temat dostępności, opcji i akcesoriów udzielają lokalne Centra INFINITI i z nimi prosimy się
kontaktować.
INFINITI dołożyło wszelkich starań, aby próbki kolorów prezentowane w niniejszej broszurze były jak najbliższe rzeczywistym kolorom samochodów. Kolory te mogą się nieznacznie różnić ze
względu na technologiczne właściwości druku oraz w zależności od tego, czy próbki kolorów są oglądane w świetle dziennym, sztucznym czy fluorescencyjnym. Prosimy sprawdzić rzeczywiste
kolory w lokalnym Centrum INFINITI. Kopiowanie części lub całości publikacji bez pisemnego pozwolenia INFINITI Europe jest zabronione.

FELGI ALUMINIOWE 19 X 9,0 CALI1

NIEPOWTARZALNE FELGI ALUMINIOWE 19 X 9,0 CALI1

1 Opcja dostępna w wybranych modelach. 2 Zużycie paliwa modelu Q60 w l/100 km: 9,2 – 13,3 (w cyklu miejskim), 5,4 – 7,1 (w cyklu pozamiejskim), 6,8 – 9,4 (w cyklu mieszanym), emisja CO2:
156 – 210 g/km. Rzeczywisty przebieg i poziom emisji CO2 może być inny w zależności od warunków jazdy. Dane tylko do celów porównawczych. 3 Wymagana jest umowa abonencka na
co najmniej 24 miesiące. Wymagany jest kompatybilny smartfon. W celu aktywacji konieczny może być kontakt ze sprzedawcą lub aktualizacja oprogramowania. Nie wszystkie funkcje aplikacji
dostępne są we wszystkich wersjach auta. Może się zdarzyć, że dostęp do wszystkich map GPS nie będzie możliwy. Połączenia komórkowe, aplikacje i usługi, w tym usługi Google®, świadczone
są przez niezależne od INFINITI firmy zewnętrzne i mogą wymagać subskrypcji oraz wyrażenia zgody właściciela na ich aktywację. Jeśli dostawca usługi zakończy lub ograniczy jej świadczenie,
może zostać ona wyłączona bez formalnego wypowiedzenia lub ponoszenia odpowiedzialności przez INFINITI i/lub firmy reprezentujące markę. Za korzystanie z treści i danych mogą być
naliczane opłaty. Więcej szczegółów uzyskasz w najbliższym sobie Centrum INFINITI. 4 Dostępność poszczególnych funkcji jest warunkowana działaniem systemu Bluetooth® telefonu. Szczegóły
prosimy sprawdzić w instrukcji obsługi telefonu. Termin oraz logotypy Bluetooth są własnością firmy Bluetooth SIG, Inc., i są używane przez INFINITI na podstawie stosownej licencji. Więcej
szczegółów uzyskasz w najbliższym sobie Centrum INFINITI. 5 Funkcją inteligentnego tempomatu (Intelligent Cruise Control) nie jest zapobieganie kolizji, ale ostrzeganie przed nią. System
zaprojektowano z ograniczeniem zakresu hamowania. Działanie systemu uzależnione jest od prędkości. Więcej szczegółów znajduje się w instrukcji obsługi. 6 Działanie może być ograniczone
na niektórych nawierzchniach oraz w pewnych warunkach pogodowych i drogowych. Więcej szczegółów znajduje się w instrukcji obsługi. 7 Działanie systemu ma charakter pomocniczy i nie
zastępuje odpowiedzialnego stylu jazdy. Działanie systemu uzależnione jest od prędkości. Więcej szczegółów znajduje się w instrukcji obsługi. 8 Poduszki powietrzne są jedynie dodatkowym
elementem bezpieczeństwa. Zawsze należy zapinać pasy. Nawet jeśli samochód wyposażony jest w czujnik wykrywania pasażera, fotelików dziecięcych umieszczanych tyłem do kierunku jazdy
nie należy montować na przednim siedzeniu. Dzieci w wieku do 12 lat i o wzroście poniżej 150 cm powinny podróżować w foteliku lub na podstawce samochodowej (w zależności od wagi
i wzrostu dziecka), oczywiście zabezpieczone pasami bezpieczeństwa. Poduszki powietrzne napełniają się tylko w pewnych wypadkach. Więcej szczegółów znajduje się w instrukcji obsługi.
Powyższe systemy i funkcje nie zwalniają kierowcy z odpowiedzialności za postępowanie zgodnie z zasadami ruchu drogowego. Dalsze informacje dotyczące całego wyposażenia można znaleźć
na stronie internetowej INFINITI lub w instrukcji obsługi dla kierowcy.
iPod jest zarejestrowanym znakiem handlowym firmy Apple Inc. Bose jest zarejestrowanym znakiem handlowym firmy Bose Corporation. Słowo i logotypy Bluetooth są własnością firmy
Bluetooth SIG, Inc., i są używane przez INFINITI na podstawie stosownej licencji.
UE/Belgia: Informacje dotyczące ochrony środowiska (RD 19/03/04): 5,4 – 13,3 l/100 km, emisja CO2 156 – 210 g/km.

Wartości zużycia paliwa uzyskano w testach laboratoryjnych. Służą one do porównań z wynikami innych pojazdów i mogą nie odzwierciedlać wartości uzyskiwanych w warunkach rzeczywistych.
Wyposażenie opcjonalne, serwisowanie, styl jazdy, warunki drogowe i pogodowe również mają wpływ na rzeczywiste zużycie paliwa.
Informacje dotyczące konstrukcji pojazdów, przedmiotów wyposażenia i ich części w zakresie przydatności do odzysku i recyklingu; zgodnego z wymaganiami ochrony środowiska postępowania
z pojazdami stanowiącymi odpad w rozumieniu przepisów o odpadach, w szczególności usuwania wszystkich płynów i innych czynności związanych z demontażem pojazdu; rozwoju sposobów
ponownego użycia, odzysku i recyklingu części pojazdów stanowiących odpad w rozumieniu przepisów o odpadach; postępu dokonanego w dziedzinie możliwości osiągania przez pojazd
zgodnego z wymaganiami ochrony środowiska poziomu odzysku i recyklingu znajdują się na stronie www.infiniti.pl.
Pokazany model: Q60S 3.0t Sport Tech z opcjonalnym wykończeniem wnętrza kompozytami z włókna szklanego w kolorze Monaco Red lub Gallery White, tapicerką ze szlachetnej skóry typu
semianilina, szyberdachem i lakierem metalizowanym.
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WYRÓŻNIJ
SIĘ
Więcej akcesoriów znajdziesz
w Twoim Centrum INFINITI*

LISTA AKCESORIÓW
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16

Czarny grill
19-calowe sportowe felgi w kolorze
metalizowanego grafitu
Spojler z włókien węglowych
Obudowy lusterek z włókien węglowych
Światła przeciwmgłowe z włókien węglowych
Boczne wloty powietrza z włókien
węglowych
Podświetlane listwy progowe
System oświetlenia sekwencyjnego
Oświetlenie ambientowe we wnętrzu
Ochrona przestrzeni bagażowej
Organizer do bagażnika
Siatka na drobiazgi w konsoli po stronie
pasażera
Siatka do bagażnika
Dywaniki welurowe premium
Dywaniki gumowe
Blokady kół

4

6

7

5

8

* Możliwe, że w Twoim regionie nie wszystkie akcesoria są
dostępne. Prosimy sprawdzić aktualną ofertę w najbliższym
w Centrum INFINITI

2 19-CALOWE SPORTOWE FELGI W KOLORZE METALIZOWANEGO GRAFITU

1

2

9 OŚWIETLENIE AMBIENTOWE WE WNĘTRZU

7 PODŚWIETLANE LISTWY PROGOWE

16

3

1 CZARNY GRILL

10 OCHRONA PRZESTRZENI BAGAŻOWEJ

#infinitif1

RENAULT SPORT
FORMULA ONE™ TEAM
INFINITI jest dumne z partnerstwa technicznego
z zespołem Renault Sport Formula One™.

INFINITI jest partnerem technicznym zespołu Renault Sport
Formula One™. Wykorzystując swoje eksperckie doświadczenia
w budowie hybrydowych napędów wysokiej mocy, INFINITI
zajmie się od strony konstrukcyjnej systemem odzyskiwania energii
(Energy Recovery System) w układzie napędowym Renault Energy
F1 Power Unit.
INFINITI Engineering Academy to globalny program badawczy
i szkoleniowy skierowany do najbardziej utalentowanych studentów
inżynierii, prowadzony w INFINITI Technical Centre i na terenie
zespołu Renault Sport Formula One™ Team.

ZRODZONY
ZE ZMYSŁÓW
Stylistyka to bardziej strefa serca niż
umysłu. Zaczyna się od jednej kreski,
od narysowania wyjściowego kształtu,
potem artysta z pietyzmem i uczuciem
pracuje nad rozwinięciem kreacji.
Dla nas w INFINITI design to nie tylko
pasja. To część naszej natury biznesowej.

Czystość stylistycznej formy w połączeniu z dbałością
o detale wynosi design na wyższy poziom. Piękne krzywizny i miękkie
łuki potwierdzają, że na pierwszym miejscu stawiamy artystę.
I jego wizję przyszłości.
ALFONSO ALBAISA
DYREKTOR DESIGNU INFINITI

QX Sport Inspiration

Q80 Inspiration

NASZA MARKA KŁADZIE OGROMNY NACISK NA STYLISTYKĘ,
bo jest ona środkiem wyrazu filozofii INFINITI. Każdy z naszych
samochodów harmonią efektownych linii, płynnych krzywizn
i sportowej sylwetki wyraża swoją osobowość Niepowtarzalne
wzornictwo (nawet zastrzeżone prawnie), choćby takich elementów,
jak podwójny łuk grilla chłodnicy i tylny słupek w kształcie sierpu
księżyca, tylko potwierdzają wagę, jaką w INFINITI przykładamy do
stylistyki. Napędzany mocą stylistyki każdy samochód koncepcyjny
INFINITI już na etapie szkicu kreśli przyszłość, wyznaczając modelowi
produkcyjnemu należne mu miejsce na drodze.

NIEODPARTA
CHARYZMA.
NIEZAPOMNIANE
DOŚWIADCZENIE
Samochody marki INFINITI przełamują
konwencje i rewolucjonizują segment
premium dzięki nowatorskiemu użyciu
technologii i ekspresyjnemu wzornictwu.

UTWORZONA w 1989 roku marka INFINITI przez lata znacząco rozszerzyła
gamę swoich modeli i oferuje obecnie sedany, coupé, kabriolety, crossovery
i SUV-y, prowadząc ich sprzedaż w 50 krajach świata. Marka INFINITI jest
unikalna i inna – nie stara się być wszystkim dla wszystkich, ale jest czymś
specjalnym dla szczególnej grupy ludzi. INFINITI wyjątkowo celnie odczytuje, że
rozwój ludzkości wiązał się z ewolucją troskliwości i w związku z tym przykłada
ogromną wagę do faktu, że cały proces posiadania samochodu to coś znacznie
więcej niż samo auto. Zarówno prowadzenie samochodu, jak i jego posiadanie
powinny dodawać właścicielowi mocy, pewności siebie oraz radosnych
doświadczeń. I to właśnie samochody INFINITI zapewniają swoim posiadaczom.
INFINITI zdobyło uznanie jako marka wyróżniająca się ekspresyjną, uderzająco
piękną i niepowtarzalną stylistyką, ręczne wykonanymi elementami wnętrza oraz
pełną mocy i prowokacyjnej śmiałości prezencją na drodze. Wszystko to,
w połączeniu z obsesyjną wręcz dbałością o szczegóły oraz jakość rozwiązań
konstrukcyjnych i wykonania, sprawia, że jazda INFINITI jest czymś
wyjątkowym.
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Lusterka zewnętrzne w kolorze karoserii, ze zintegrowanymi kierunkowskazami LED
Podgrzewane i elektrycznie regulowane lusterka zewnętrzne składane manualnie
Pakiet „Ambient”
– Podgrzewane i elektrycznie regulowane lusterka zewnętrzne z funkcją przechylania przy cofaniu
Automatyczne włączanie reflektorów
Reflektory w technologii LED z automatyczną regulacją wysokości i światłami do jazdy dziennej
Tylne światła w technologii LED
Światła przeciwmgielne w technologii LED (przód i tył)
System opóźnionego wyłączania oświetlenia
Pakiet „Widoczność”1
– System doświetlania zakrętów (AFS – Adaptive Front-lighting System)
– Technologia Smart Beam
Podwójne rury wydechowe z chromowym wykończeniem
(za wyjątkiem wersji z silnikiem benzynowym V6 o pojemności 3,0 l)
Perforowane podwójne końcówki wydechowe z chromowym wykończeniem
(tylko dla wersji z silnikiem benzynowym V6 o pojemności 3,0 l)
Przyciemniane szyby z filtrem UV
Lakier metalizowany
Okno dachowe otwierane elektrycznie
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TECHNOLOGIA NA POKŁADZIE
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Przycisk zapłonu
Przełącznik trybu jazdy INFINITI
INFINITI InTouch
Podwójne ekrany dotykowe (ośmio- i siedmiocalowy LCD z wejściem VGA)
Wskaźniki elektroluminescencyjne typu „Fine vision” z kolorowym pięciocalowym wyświetlaczem 3D
Technologia Bluetooth® do komunikacji z telefonami komórkowymi
Inteligentny kluczyk I-Key z systemem Smart Access, funkcją otwierania bagażnika i poszerzoną pamięcią
Pakiet „Komfort”
– Przednie i tylne czujniki parkowania z wyświetlaczem
Kamera cofania
Pakiet „Widoczność”1
– Panoramiczna kamera 360° (AVM – Around View Monitor) z czujnikami, funkcją wykrywania ruchomych
obiektów (MOD – Moving Object Detection) i asystentem parkowania
System rozpoznawania znaków drogowych (Traffic Sign Recognition)
System nawigacji INFINITI przekazujący informacje o ruchu drogowym, z funkcją sterowania głosem
(do obsługi nawigacji) oraz radio cyfrowe
Pakiet Multimedialny
– System nawigacji INFINITI przekazujący informacje o ruchu drogowym, z funkcją sterowania głosem (do
obsługi nawigacji) oraz radio cyfrowe

KOMFORT
Pakiet „Komfort”
– Adaptacyjna klimatyzacja dwustrefowa z automatyczną recyrkulacją powietrza i filtrem impregnowanym
polifenolem z winogron
Nawiew klimatyzacji na tył
INFINITI InTuition™
Pełna indywidualizacja środowiska cyfrowego
Elektryczne szyby w przednich drzwiach, opuszczane jednym naciśnięciem przycisku, z funkcją zamykania
inteligentnym kluczykiem (I-Key) i systemem zapobiegającym przycięciu palców
Oświetlenie zapraszające
Płynna blokada ruchu drzwi
	Tylko w kombinacji z Pakietem „Ambient”.

1

KOŁA
Pięcioramienne felgi 3D ze stopu Bi-tone, 19x9”, opony run flat 255/40 R19 96Y
Pięcioramienne felgi aluminiowe 3D, pokryte ciemnym chromem, 19x9”, opony run flat 245/40 R19 94W

■
■
□

ELEMENTY ZEWNĘTRZNE

BEZPIECZEŃSTWO I ZABEZPIECZENIA
Sportowe, przeciwstawne zaciski hamulcowe, pokryte ciemnym chromem
(czterotłoczkowe z przodu, dwutłoczkowe z tyłu; tylko z silnikiem benzynowym 2,0 l)
Sportowe, przeciwstawne zaciski hamulcowe w kolorze czerwonym
(czterotłoczkowe z przodu, dwutłoczkowe z tyłu; tylko z silnikiem benzynowym V6 o pojemności 3,0 l)
Układ zapobiegający blokowaniu się kół podczas hamowania (ABS – Anti-lock Braking System)
na cztery koła, elektroniczny rozdział siły hamowania (EBD – Electronic Brake force Distribution), system
kontroli trakcji (TCS – Traction Control System) oraz system kontroli dynamiki pojazdu
(VDC – Vehicle Dynamic Control)
Układ ułatwiający ruszanie pod górę
Sygnalizacja niezapiętych pasów bezpieczeństwa dla przednich i tylnych foteli
Automatycznie podnosząca się maska, która zwiększa strefę ochronną w razie zderzenia z pieszym
6 poduszek powietrznych (przednie poduszki powietrzne kierowcy i pasażera; przednie boczne, dwukomorowe
poduszki powietrzne chroniące biodra i klatkę piersiową; kurtyny powietrzne przednie i tylne)
System monitorujący i wyświetlający poziom ciśnienia w poszczególnych oponach
(TPMS – Tyre Pressure Monitoring System)
Lusterko wsteczne z funkcją automatycznego przyciemniania
Pakiet „Komfort”
– Wycieraczki z czujnikiem deszczu
System alarmowy z immobilizerem
Ultradźwiękowy system alarmowy
Ogranicznik prędkości
Pakiet „Care”
– Tempomat
– Wspomaganie hamowania (BA – Brake Assist)
– Prewencyjny system hamowania awaryjnego z funkcją wykrywania pieszych
– System ostrzegania przed kolizjami z przodu
– System ostrzegania przewidujący kolizję z przodu
– System ostrzegania o niekontrolowanej zmianie pasa ruchu (LDW – Lane Departure Warning)
Pakiet „Tarcza Bezpieczeństwa”
– Inteligentny tempomat z pełnym zakresem prędkości
– Wspomaganie kontroli dystansu (DCA – Distance Control Assist)
– Prewencyjny system hamowania awaryjnego z funkcją wykrywania pieszych
– System ostrzegania przed kolizjami z przodu
– System ostrzegania przewidujący kolizję z przodu
– Systemy ostrzegania o niekontrolowanej zmianie pasa ruchu (LDW – Lane Departure Warning)
oraz zapobiegania niekontrolowanej zmianie pasa ruchu (LDP – Lane Departure Prevention)
– Systemy ostrzegania przed martwym polem (BSW – Blind Spot Warning) i eliminacji martwego pola
(Blind Spot Intervention™)
– System zapobiegania kolizjom z tyłu (BCI – Back-up Collision Intervention)
– Przednie pasy bezpieczeństwa z systemem pre-crash

Q60S Sport Tech

Q60S Sport Tech

■
■
□

Q60S Sport

Q60S Sport

System start-stop (za wyjątkiem wersji z silnikiem benzynowym V6 o pojemności 3,0 l)
Inteligentne wspomaganie kierownicy uzależnione od prędkości pojazdu
Pakiet „Kierowanie”
– System bezpośredniego kierowania adaptacyjnego (DAS – Direct Adaptive Steering)
– Aktywny asystent toru jazdy (ALC – Active Lane Control)
Aktywna kontrola trakcji (ATC – Active Trace Control)
Siedmiobiegowa automatyczna skrzynia biegów z trybem manualnym
Łopatki zmiany biegów
System dynamicznej elektronicznej kontroli zawieszenia
(tylko dla wersji z silnikiem benzynowym V6 o pojemności 3,0 l)
Pedał ekologiczny (tylko z silnikiem benzynowym V6 o pojemności 3,0 l)
Zsynchronizowany sterownik sprzęgła przekładni automatycznej

Q60 Premium Tech

Q60 Premium Tech
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OSIĄGI

Q60 Premium

Q60 Premium

ELEMENTY WYPOSAŻENIA
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■ Wyposażenie standardowe
♦ Wyposażenie standardowe (bez żadnych dodatkowych
kosztów; dostępność w zależności od wersji)

□ Dostępne jako opcja
– Niedostępne

Q60 Premium

Q60 Premium Tech

Q60S Sport

Q60S Sport Tech
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NAGŁOŚNIENIE
Tuner radiowy AM/FM z odtwarzaczem płyt CD
System audio z sześcioma głośnikami
Pakiet Multimedialny
– System audio z serii BOSE® Performance z trzynastoma głośnikami
Technologie aktywnej redukcji hałasu i aktywnego wzmacnianie dźwięku
Bezprzewodowy transfer muzyki Bluetooth®
Połączenie USB/iPod i wejście AUX-RCA
System sterowania głosem (tylko do obsługi funkcji audio)

WNĘTRZE
Wielofunkcyjna kierownica
Sportowa kierownica pokryta skórą, ze szwami krzyżowymi i wykończeniami z matowego chromu
Pokryta zszywaną skórą dźwignia zmiany biegów z wykończeniami z matowego chromu i czarnego lakieru
Dwa gniazdka 12 V w konsoli centralnej
Kolumna kierownicy z manualną regulacją wysokości i oddalenia
Pakiet „Ambient”
– Kolumna kierownicy z elektryczną regulacją wysokości i oddalenia
– Oświetlenie otoczenia
Aluminiowe pedały i podpórka na stopę
Wykończenie wnętrza szczotkowanym aluminium
Wykończenie wnętrza ciemnym drewnem klonowym
Wykończenie wnętrza włóknem węglowym
Wykończenie wnętrza srebrnymi kompozytami z włókna szklanego, tapicerka ze skóry typu semianilina w
kolorze Monaco Red lub Gallery White
Podsufitka z czarnej tkaniny
Wykończenie progów przednich drzwi INFINITI Aluminium
Osłony przeciwsłoneczne z podświetlanymi lusterkami, a po stronie kierowcy – dodatkowo z przedłużeniem i
uchwytem na karty
Schowek na okulary nad głową i lampka do czytania mapy

KOLORY
I WYKOŃCZENIA
TAPICERKA
Kolory wnętrza (Code)

KOLORY LAKIERU

Code

Pure White
Black Obsidian
Iridium Blue
Dynamic Sunstone Red
Moonlight White
Liquid Platinum
Graphite Shadow
Hagane Blue
Midnight Black
Solar Mica

QAW
KH3
RAY
NBA
QAB
K23
KAD
RBP
GAG
EBC

Q60 Premium

Q60 Premium Tech

Skóra
Graphite Gallery
(Z)
White
(Q )

Skóra
Graphite Gallery
(Z)
White
(Q )

Lity

Apteczka pierwszej pomocy i trójkąt ostrzegawczy

Metalizowany
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WYKOŃCZENIE WNĘTRZA
Wykończenie wnętrza szczotkowanym aluminium
Wykończenie wnętrza ciemnym drewnem klonowym
Wykończenie wnętrza włóknem węglowym
Wykończenie wnętrza srebrnymi kompozytami
z włókna szklanego

■ Wyposażenie standardowe
♦ Wyposażenie standardowe (bez żadnych dodatkowych
kosztów; dostępność w zależności od wersji)

□ Dostępne jako opcja
– Niedostępne

1 390

1 390

2 052

WYMIARY
Elementy zewnętrzne
Długość całkowita
Szerokość całkowita z lusterkami
Wysokość całkowita bez relingu dachowego
Rozstaw osi

DOSTĘPNOŚĆ WERSJI WYPOSAŻENIA/SILNIKA
Q60 Premium
Q60 Premium Tech
Q60S Sport
Q60S Sport Tech

4 690 mm
2 052 mm
1 390 mm
2 850 mm

2.0t 7AT RWD

√
√
√
√

3.0t 7AT AWD
4 690

√
√

Skóra
Gallery Monaco Red
White
(A)
(Q )

■
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□
□
□

2 052

PRZESTRZEŃ BAGAŻOWA

Graphite
(Z)

Typ

FOTELE
Tapicerka ze skóry typu semianilina
Podgrzewane przednie fotele
Sportowe fotele przednie z regulacją elektryczną w ośmiu kierunkach
Fotel kierowcy z elektryczną regulacją podparcia odcinka lędźwiowego oraz szerokości boków
i z ręcznie przedłużanym siedziskiem
Pakiet „Ambient”
– Zapamiętywanie ustawienia fotela kierowcy, kolumny kierownicy i lusterek bocznych,
połączone z pamięcią inteligentnego kluczyka (I-Key)
Przedni podłokietnik ze schowkiem i uchwytem na napoje
Przedni podłokietnik centralny z uchwytem na kubek
Składane oparcia tylnych siedzeń
Elektrycznie składane i przesuwane fotele przednie – duże ułatwienie przy zajmowaniu tylnych siedzeń
System ISOFIX z pasem top-tether umożliwiający mocoowanie fotelików dziecięcych na tylnych siedzeniach

Q60S Sport /
Q60S Sport Tech

2 850
Wszystkie wymiary podane są w milimetrach.

DANE
TECHNICZNE
Q60 2.0t

Q60S 3.0t

Benzyna

Benzyna

SILNIK
Rodzaj paliwa
Cylindry

4

V6

1 991 cm3

2 997 cm3

Układ rozrządu

Silnik czterocylindrowy z układem DOHC, 16 zaworów

Silnik V6 z systemem DOHC, 24 zawory

Układ dolotowy

Silnik CDI (Common Rail Direct Injection)

Bezpośredni wtrysk paliwa

Podwójny układ wydechowy

Podwójny układ wydechowy

155 kW (211 KM) 5 500 osiągana przy obr./min.

298 kW (405 KM) 6 400 osiągana przy obr./min.

Pojemność skokowa

Układ wydechowy
Moc
Moment obrotowy

350 Nm 1 250–3 500 osiągany przy obr./min.

475 Nm 1 600–5 200 osiągany przy obr./min.

Siedmiobiegowa, automatyczna skrzynia biegów

Siedmiobiegowa, automatyczna skrzynia biegów

Napęd na tylne koła (RWD)

Napęd na cztery koła (AWD)

Euro 6 b

Euro 6 b

235 km/h

250 km/h

7,3 s

5,0 s

w cyklu miejskim

9,2 l/100 km

13,3 l/100 km

w cyklu pozamiejskim

5,4 l/100 km

7,1 l/100 km

w cyklu mieszanym

6,8 l/100 km

9,4 l/100 km

156 g/km

210 g/km

Skrzynia biegów
Napęd
Klasa emisji

OSIĄGI
Prędkość maksymalna
0–100 km/h
Szacunkowe zużycie paliwa1

Emisja CO21

PODWOZIE
Układ kierowniczy
Typ

Elektryczne wspomaganie układu kierowniczego2,3

–

Typ

System bezpośredniego kierowania adaptacyjnego
(DAS – Direct Adaptive Steering)4,5

System bezpośredniego kierowania adaptacyjnego
(DAS – Direct Adaptive Steering)4,5

Niezależne, dwuwahaczowe ze sprężynami śrubowymi
na amortyzatorach, z drążkiem stabilizatora

Sterowane elektronicznie, niezależne, dwuwahaczowe,
ze sprężynami śrubowymi na amortyzatorach i stabilizatorem

Niezależne, wielowahaczowe amortyzatory o zwiększonej
wydajności z systemem Dual Flow Path (DFP), drążek stabilizatora

Sterowane elektronicznie, niezależne, wielowahaczowe amortyzatory o zwiększonej
skuteczności z systemem Dual Flow Path (DFP), drążek stabilizatora

Tarcze wentylowane: przednie – 330 mm, tylne – 316 mm2,3;
Przód: tarcze wentylowane – 355 mm, aluminiowe,
czterotłoczkowe zaciski hamulcowe przeciwstawne.
Tył: tarcze wentylowane – 350 mm
z przeciwstawnymi zaciskami dwutłoczkowymi.4,5

Przód: tarcze wentylowane – 355 mm, aluminiowe, czterotłoczkowe
zaciski hamulcowe przeciwstawne.
Tył: tarcze wentylowane – 350 mm
z przeciwstawnymi zaciskami dwutłoczkowymi.4,5

Pięcioramienne felgi 3D ze stopu Bi-tone, 19x9”, opony run flat
255/40 R19 96Y2,3 / Pięcioramienne felgi aluminiowe 3D,
pokryte ciemnym chromem, 19x9”, opony run flat 245/40 R19 94W4,5

Pięcioramienne felgi aluminiowe 3D, pokryte ciemnym
chromem, 19x9”, opony run flat 245/40 R19 94W4,5

1 722 kg2 / 1 753 kg3 / 1 749 kg4 / 1 764 kg5

– / – / 1 860 kg4 / 1 877 kg5

Zawieszenie
przód
tył
Hamulce
przód / tył

Koła i opony

POJEMNOŚĆ I MASA
Masa rzeczywista pojazdu6
Dopuszczalna masa całkowita pojazdu

2 140 kg

2 265 kg

Pojemność bagażnika

342 litrów

342 litrów

Pojemność zbiornika paliwa

80 litrów

80 litrów

0,292,3 / 0,304,5

0,304,5

ELEMENTY ZEWNĘTRZNE
Współczynnik oporu aerodynamicznego

	Zużycie paliwa modelu Q60 w l/100 km. Cykl miejski: 13,3/9,2; cykl pozamiejski: 7,1/5,4; cykl mieszany 9,4/6,8; emisja CO2: 210/156 g/km. Wartości zużycia paliwa
uzyskano w testach laboratoryjnych. Służą one do porównań z wynikami innych pojazdów i mogą nie odzwierciedlać wartości uzyskiwanych w warunkach rzeczywistych.
Wyposażenie opcjonalne, serwisowanie, styl jazdy, warunki drogowe i pogodowe również mają wpływ na rzeczywiste zużycie paliwa.

1

	
Q60 Premium   3 Q60 Premium Tech    4 Q60S Sport    5 Q60S Sport Tech
	Wartości podane zgodnie z Dyrektywą 92/21/WE w brzmieniu 95/48/WE (masa rzeczywista pojazdu ze zbiornikiem paliwa wypełnionym w 90%, kierowcą o wadze
68 kg i bagażem o masie 7 kg) dla pojazdów z wyposażeniem standardowym. Wyposażenie opcjonalne i akcesoria mogą zwiększyć tę wartość.

2

6

Odwiedź naszą stronę internetową i stwórz idealnie dopasowane do Ciebie INFINITI,
sprawdź ceny i odkryj wiele innych możliwości.
infiniti.pl

DOŁĄCZ do naszej społeczności i otrzymuj najnowsze wiadomości na temat INFINITI.
Facebook.com/InfinitiEurope
Instagram.com/InfinitiEurope
Twitter.com/InfinitiEurope

Nr referencyjny I2172Q60BRPLPL

