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 القوة أم الكفاءة؟ 
ُيعد محرك إنفينيتي ™VC-TURBO ، أول محرك توربو 

إنتاجيًا يتحول باستمرار لمنحك قوة وكفاءة  متغير الضغط 
مثالية.4,3,1 يكمن السر في نظامه الفريد من نوعه والمتعدد 

الوصالت الذي يغّير نسبة الضغط من 8:1 لمزيد من القوة 
إلى 14:1 لمسافة أكبر.

عندما يتغير محرك سيارتك حرفيًا من الداخل سواء كنت 
بحاجة إلى االنطالق بسرعة أو ثبات، تصبح القوة والكفاءة 

في متناول يديك.

طالء يعكس شخصيتك  ^
يعكس  الديناميكي،  إىل  المتطّور  اللون  من 

أكثر. ويبرزها  لون شخصيتك  كل 

ألوان الهيكل الخارجي*

 انطلق بتميّز
1 عجــالت مــن ســبائك األلومنيــوم مقــاس 19 × 7.5 بوصة 

2 عجــالت مــن ســبائك األلومنيوم  مطليــة باللــون الفضــي    
مقــاس 20 × 8.5 بوصــة مطليــة باللــون األســود ومثقلــة آليًا**   

3 عجــالت مــن ســبائك األلومنيــوم مقــاس 20 × 8.5 بوصة 

مطليــة باللــون الداكن **
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تصميم متطور ومبتكر
بتناغم فاخر وأنيق

القادة الحقيقيون هم من يجمعون بين الكالسيكية والحداثة بطرق فنية تعكس رؤية جديدة. كذلك، توازن إنفينيتي QX50 بكل سهولة بين 
التصميم الخالد والتكنولوجيا المبتكرة. انطلق بقوة وكفاءة عالية مع أول محرك توربو متغير الضغط في العالم من إنفينيتي والذي يتحول وفقًا 

الحتياجاتك لتنطلق بكل ثقة1. ومهما كانت وجهتك، قريبة أم بعيدة، تمنحك المقصورة الداخلية الراحة واألناقة مع التوافق المثالي لأللوان والتباين 
والمواد الفاخرة، بينما يلبي مقعد الصف الثاني القابل لالنزالق احتياجاتك المتغيرة2. في QX50، تتحد جميع العناصر لتمنحك رفاهية ال مثيل لها 

وتجربة قيادة من العمر.

 تجربة قيادة متطورة وسهلة
استمتع بقيادتك مع مجموعة من التقنيات التي ستجعل من التحكم الذاتي 
 ProACTIVE بالكامل أمرًا ممكنًا في المستقبل، إذ يمكن أن تتفاعل تقنية

تلقائيًا مع تدفق حركة المرور على الطرقات السريعة. وبالتالي، لن تشعر أبدًا 
بأنك عالق في زحمة السير مرة أخرى.

ــوان  ــوان المعروضــة فــي الكتيــب أقــرب تمثيــل ممكــن لألل * اتخــذت إنفينيتــي اإلجــراءات الالزمــة لتضمــن أن تكــون األل
الفعليــة للمركبــات. قــد تختلــف األلــوان قليــاًل بســبب عمليــة الطباعــة وحســب رؤيتهــا فــي وضــح النهــار أو الضــوء 

ــي. ــي المحل ــل إنفينيت ــدى وكي ــة ل ــوان الفعلي ــوري أو الســاطع. يرجــى مشــاهدة األل الفل
** تنطبق تكلفة إضافية على هذا الخيار. *** يمكن أن تختلف األلوان الخارجية بحسب الطرازات المختلفة.

 )KAD( غرافيت الظالل

)BW5( أزرق هيرموسا

)KH3( أسود أوبسيديان

** )GAT( أسود معدين

**)KBZ( رمادي داكن

**)QAB( أبيض ماجستيك

)QM1( أبيض قمري



* اتخــذت إنفينيتــي اإلجــراءات الالزمــة لتضمــن أن تكــون األلــوان المعروضــة يف الكتيــب 
أقــرب تمثيــل ممكــن لأللــوان الفعليــة للمركبــات. قــد تختلــف األلــوان قليــاًل بســبب 
عمليــة الطباعــة وحســب رؤيتهــا يف وضــح النهــار أو الضــوء الفلــوري أو الســاطع. 

ــي. ــي المحل ــل إنفينيت ــدى وكي ــة ل ــوان الفعلي ــاهدة األل ــى مش يرج
** تنطبق تكلفة إضافية على هذا الخيار.

^ جرأة بكل اختيار
مجموعة من األلوان الغنية الحديثة والتي 

تشّكل أساس أي مساحة مميزة. استمتع 
بمزيج مذهل يأخذك إىل عالم يحاكي حاستي 

البصر واللمس لديك.

وسهل سريع  تكيّف 
مع تغير احتياجاتك، قم بتحريك مقاعد الصف الثاين القابلة 
لالنزالق واإلمالة 2 لألمام لتوسيع سعة الحمولة بدون طي 

المقاعد أو تحريكها للخلف لتوفير مساحة أكبر لألرجل 
ليستمتع الركاب بالراحة واالسترخاء. 

ال يمكنك استخدام يديك؟ الحل بسيط
عندما ال يمكنك استخدام يديك، قم بتحريك قدمك لفتح باب 

الصندوق الخلفي الذي يعمل بمستشعر حركة. ولدخول 
سهل ومريح إىل المقصورة، ابِق المفتاح الذكي يف جيبك 
وسيتم تجهيز السيارة من الداخل بتفضيالتك على الفور، 

كدرجة الحرارة األخيرة والراديو وإعدادات السائق المخصصة 
سابقًا.

مستوى أعلى من االنتباه والسالمة  
نعمل دائمًا على تطوير تكنولوجيا السيارات، ونسعى 

جاهدين إليجاد طرق جديدة لتوقع العقبات الموجودة من 
حولك. لذلك، نقّدم لك العديد من التقنيات األوىل يف العالم، 

مثل نظام التحذير من االصطدام األمامي التنبؤي11، والذي 
يمكن أن ينبهك إىل احتمال حدوث اصطدام حتى سيارتين 

أمامك. كما يستخدم نظام التدخل يف المناطق العمياء®12 
مستشعرات للمساعدة يف اكتشاف السيارات الموجودة 

يف المناطق العمياء ويمكن أن يتدخل لتجنب االصطدام. 
كما تمنحك شاشة الرؤية الشاملة® مع ميزة اكتشاف 

األجسام المتحركة13 رؤية أوضح أثناء ركن سيارتك مع عرض 
افتراضي مرّكب بزاوية 360 درجة من أعلى.14 وأخيرًا، يمكنك 

توسيع نطاق انتباهك من خالل شاشة العرض العلوية8.

ألوان/مواد المقصورة الداخلية*

طرازات المقصورة الداخلية*

مساحة تُعبّر عن أسلوبك الخاص 
هناك من يتبع االتجاهات والموضة وهناك من يصنعها ويبحث دائمًا عن مساحة للتعبير عن أفكاره وأسلوبه. توفر لك 

QX50 تلك المساحة بتصميم ممنهج ومصنوع من مواد عالية الجودة وتركيبات متباينة ومجموعة من األلوان المركبة 
لمنحك أناقة ال مثيل لها. حّول كل رحلة إىل تجربة من العمر مع المقاعد المبطنة بجلد شبه األنيلين. وبفضل التصميم 

الداخلي المرن والواسع، الذي يلبي جميع احتياجاتك، يمكنك دائمًا التعبير عما هو األهم: أسلوبك الخاص.

أبيض 
مغطى بجلد شبه األنيلين**

قمحي
جلد
مغطى بجلد شبه األنيلين**

الغرافيت
جلد
مغطى بجلد شبه األنيلين**

الغرافيت 
جلد
مغطى بجلد شبه األنيلين**

األلومنيوم المزخرف**

خشب القيقب الطبيعي**

األلومنيوم المطلي

 بتناغم مع نمط حياتك الخاص
يتيح لك نظام INFINITI InTouchTM مع تكامل 
®Apple CarPlay االسلكي االستمتاع بتجربة 

®iPhone طوال الرحلة.10 كما يمكنك جعل 
هاتفك المتوافق مع Android AutoTM رفيقك 

المفضل في القيادة.10

في كلتا الحالتين، نهتم بإبقاء تركيزك على 
القيادة بفضل الشاشات المزدوجة التي تعرض 
معلومات التنّقل7,9 في أعلى الشاشة، وميزات 

أخرى كالتحّكم في المناخ في أسفلها.

Apple CarPlay®10 مع تكامل INFINITI InTouch™

شاشة الرؤية الشاملة  ®7,13 باب الصندوق الخلفي يعمل بمستشعر حركة 7



INFINITI InTouchTM

نظام معلومات وترفيه متميز داخل السيارة )P-IVI( مع 
شاشة عالية الدقة

نظام®BOSE الصوتي
BOSE® استمتع بصوت الموسيقى الواضح والقوي مع نظام

الصوتي المؤلف من 16 مكبر صوت

APPLE CARPLAY®*, **
هل تبحث عن أشخاص معينين؟ أماكن محددة؟

.Siri® فقط اسأل

ANDROID AUTO™*, **
تعّرف إلى وجهتك والوقت الُمقّدر للوصول إليها مع 

نظام™Google maps الذي يساعدك على الوصول إلى 
مواعيدك، بينما يبقيك نظام Google assistant على اطالع 

على جدولك الزمني. اختر أغنيتك المفضلة أو غّير وجهتك 
أو أجب على الرسائل بدون رفع يديك عن عجلة القيادة 
باستخدام مجموعة كبيرة من األوامر الصوتية المتاحة.

ُمجهزة بـ ®Siri و ®Apple carplay *,**، يمكنك الوصول بكل سرعة وسهولة إلى قائمة اتصالك وتطبيقات الصوت المفضلة لديك و ®Apple maps والمزيد. 
 iphone® يمكنك حتى استخدام أدوات التحكم الموجودة على عجلة القيادة لضبط مستوى الصوت والتبديل بين الشاشات. ما عليك سوى توصيل جهاز

المتوافق الخاص بك واالنطالق.



infiniti-me.com اصنع سيارتك على موقع

درجات الطرازات والباقات
تشمل جميع مزايا QX50 LUXE 2WD األساسية، باإلضافة إلى:

الرؤية
• مرآة رؤية خلفية داخلية مع تعتيم تلقائي

 LED انعطاف ،DRL ،مع إضاءة تلقائية LED مصابيح أمامية •
LED مصباح ضباب أمامي •

التصميم الداخلي:
وظيفة توجيه مع الصوت، البلوتوث، VR، Meter، التحكم الذكي في ثبات السرعة• 
السائق: مقاعد قابلة للتعديل كهربائيًا في 4 اتجاهات للظهر مع جيب خلفي • 

للمقعد
مقاعد أمامية مدفأة• 

الصوت والمالحة
شاحن السلكي ***• 

الهيكل الخارجي 
فتحة سقف بانورامية )نصف مفتوحة(• 
قضبان السقف • 
شعار خلفي على الجانب األيمن مع شارة الدفع الخلفي• 

اإلطارات والعجالت  
عجالت من سبائك األلومنيوم مطلية باللون الغامق مقاس 20 بوصة مع غطاء • 

مركزي للسبائك مقاس 20 بوصة
حجم اإلطارات 255/45R20  صيفية ران فالت• 

السالمة واألمان  
التحكم الذكي في ثبات السرعة • 
نظام الكبح األمامي في حاالت الطوارئ مع ميزة كشف المشاة• 
نظام التحذير التنبؤي قبل االصطدام األمامي• 
نظام التحذير قبل االصطدام األمامي• 
نظام التحذير لمنع مغادرة حارة السير• 
نظام التدخل لمنع مغادرة حارة السير• 
مساعد الضوء العالي• 
نظام التحذير في المناطق العمياء• 
نظام التدخل في المناطق العمياء• 
 تنبيه حركة المرور• 
نظام الكبح الخلفي التلقائي في حاالت الطوارئ• 
مستشعرات لركن السيارة: أمامية وخلفية• 

1  3 الباقات القياسية: 

تشمل جميع مزايا QX50 LUXE STYLE AWD األساسية، باإلضافة إلى:
الرؤية:

مرايا خارجية قابلة للطي والتعديل كهربائيًا، مع طي تلقائي، بلون الهيكل الخارجي، • 
وانعطاف جانبي، ُمدفأة، مع وصلة عكسية وذاكرة وزاوية عريضة

مصابيح أمامية LED مع إضاءة تلقائية، DRL، انعطاف LED، شعاع منخفض • 
مرتفع، موازن تلقائي، ميزة "اتبعني للمنزل"

 • ،LED انعطاف ،DRL ،بتصميم مكّعب فريد، إضاءة تلقائية LED مصابيح أمامية
شعاع منخفض مرتفع، موازن تلقائي، نظام إضاءة أمامية تكيفي، ميزة "اتبعني 

للمنزل"
ممسحة زجاج مع مستشعرات للضباب والسرعة والمطر• 

التصميم الداخلي 
عجلة قيادة جلدية مع إمالة كهربائية وتلسكوبية، مع ذاكرة وإمكانية التدفئة• 
السائق: مقاعد قابلة للتعديل كهربائيًا في 8 اتجاهات مع ذاكرة، و4 اتجاهات • 

للظهر مع جيب خلفي للمقعد
الراكب: مقعد قابل للتعديل كهربائيًا في 8 اتجاهات، و4 اتجاهات للظهر مع جيب • 

خلفي للمقعد
مقاعد أمامية - قابلة للتحكم بدرجة الحرارة مع مقاعد خلفية قابلة للتدفئة• 
جلد شبه األنيلين• 

الصوت والمالحة 
نظام مالحة إنفينيتي INTOUCH™ P-IVI مزود بخرائط ثالثية األبعاد وميزة • 

التعرف على الصوت
نظام ®Bose الصوتي مع 16 مكبر صوت• 
 •1CD/DVD, AM/FM, DAB*, Speed Sens Vol, USB*5  مع Bose® نظام الصوت

الهيكل الخارجي 
باب الصندوق الخلفي يعمل بمستشعر الحركة• 

السالمة واألمان 
شاشة عرض على الزجاج األمامي• 

1  2  3  4 الباقات القياسية:  

تشمل جميع مزايا QX50 SENSORY األساسية، باإلضافة إلى:
التصميم الداخلي:

جلد شبه األنيلين مع بطانة• 
ستائر للنوافذ الجانبية الخلفية• 
إضاءة داخلية LED ُمعززة • 
تقليم خشبي بمسام مفتوحة من خشب القيقب الطبيعي• 
بطانة السقف: شمواه• 
مكيف هواء أوتوماتيكي، ثالثي المناطق، مع فتحات تهوية أمامية وخلفية، وإعادة • 

تدوير تلقائي للهواء، ومؤين
فلتر للجسيمات الدقيقة مضاد للحساسية ومزيل للروائح الكريهة• 

األداء 
 •)DAS( التوجيه المباشر التكيفي

1  2  3  4 الباقات القياسية:  

تشمل جميع مزايا QX50 LUXE STYLE AWD األساسية، باإلضافة إلى:
الرؤية:

مرايا خارجية قابلة للطي والتعديل كهربائيًا، مع طي تلقائي، باللون األسود، • 
وانعطاف جانبي، ُمدفأة، مع وصلة عكسية وذاكرة وزاوية عريضة

التصميم الداخلي 
بطانة السقف: أسود• 

الهيكل الخارجي:
شبكة أمامية سوداء المعة: نوع عادي، بلون الهيكل• 

اإلطارات والعجالت  
عجالت من سبائك الكروم الداكن مقاس 20 بوصة إلصدار بالك• 

1  3  6 الباقات القياسية:  

 QX50 LUXE STYLE AWDQX50 SENSORYQX50 AUTOGRAPH

الرؤية
مرايا خارجية كهربائية قابلة للطي بشكل أوتوماتيكي، بلون الهيكل الخارجي، مع • 

مصباح انعطاف جانبي، ُمدفأة، زاوية عريضة )جانب السائق(
مرآة رؤية خلفية داخلية مع تعتيم يدوي• 
مصابيح LED أمامية مع إضاءة تلقائية، DRL، مصباح انعطاف LED، شعاع • 

منخفض مرتفع، موازن تلقائي، ميزة "اتبعني للمنزل"
مصابيح ضباب خلفية• 
مصباح خلفي LED، إضاءة تنبيهية• 
ممسحة زجاج مع مستشعرات للضباب والسرعة• 

التصميم الداخلي 
 • TFT عداد 7 بوصة
عجلة قيادة جلدية مع إمالة يدوية وتلسكوبية• 
مقبض التحول مع مفاتيح التبديل• 
فرامل كهربائية لركن السيارة مع تثبيت تلقائي• 
مفتاح إنفينيتي الذكي• 
السائق: مقاعد قابلة للتعديل كهربائيًا في 8 اتجاهات، واتجاهين للظهر مع جيب • 

خلفي للمقعد
الراكب: مقاعد قابلة للتعديل كهربائيًا في 8 اتجاهات مع جيب خلفي للمقعد• 
مقاعد الصف الثاني: تقسيم 6:4 مع انزالق/ طي/ إمالة يدوية )ذراع قابل للطي في • 

صندوق الحمولة(، مع مسند للذراع
جلد• 
إضاءة محيطة• 
تقليم من األلومنيوم المطلي• 
لوحة ركل أمامية من األلومنيوم وواحدة خلفية )األمامية فقط من األلومنيوم(• 
بطانة السقف: قماش• 
حامل أكواب * 4 )وحدة التحكم المركزية * 2، مسند الذراع الخلفي المركزي * 2(• 
مقبس طاقة 12 فولت * 2 )مجموعة C، صندوق الحمولة(• 
مكيف هواء أوتوماتيكي، ثنائي المناطق، مع فتحات تهوية أمامية وخلفية• 

الصوت والمالحة 
 • INTOUCH™ P-IVI نظام إنفينيتي
شاشات عرض مزدوجة عالية الدقة - العلوية 8 بوصات والسفلية 7 بوصات• 
تكامل الهاتف الذكي ** )Apple Carplay®  الالسلكي و Android Auto السلكي(• 
6 مكبرات صوت• 
 •1CD/DVD, AM/FM, DAB*, Speed Sens Vol, USB*5  نظام الصوت

الهيكل الخارجي
باب صندوق خلفي كهربائي• 
دعم I-Key لمقبض الباب الخارجي مع مستشعر الطلب األمامي والخلفي، ومصباح • 

الترحيب األمامي والخلفي
أنابيب عادم مطلية بالكروم مع وحدة إنهاء قياسية• 

األداء
نظام إيقاف المحرك الخامل• 
نظام التحكم النشط لتخفيف حدة الضجيج ونظام نشط لصنع صوت محرك مزيف  • 

اإلطارات والعجالت 
عجالت باللون الرمادي المعدني الالمع مقاس 19 بوصة مع غطاء مركزي للسبائك • 

مقاس 19 بوصة
حجم اإلطارات  235/55R19 صيفية ران فالت• 

السالمة واألمان
وسادة هوائية للسائق )نوع مزدوج المرحلة( ووسادة هوائية للركبة• 
وسادة هوائية للركاب)ODS( ونوع مزدوج المرحلة ووسادة هوائية للركبة• 
وسادة هوائية جانبية أمامية، وسادة هوائية ستائرية• 
حزام أمان أمامي ثالثي النقاط للسائق، مزود بكماشات القفل في حالة الطوارئ مع • 

وحدات الشد المسبق ومحددات الحمل
حزام أمان أمامي ثالثي النقاط للراكب، مزود بكماشات القفل في حالة الطوارئ مع • 

وحدات الشد المسبق ومحددات الحمل
حزام أمان خلفي )يمين ويسار(: ثالثي النقاط ومزود بكماشات القفل في حالة • 

الطوارئ، وسط: ثالثي النقاط ومزود بكماشات القفل في حالة الطوارئ
نظام Isofix  + أحزمة لألطفال • 
 •EBD و ABS 
مساعد الفرامل• 
 •)TCS( نظام التحكم في الجر
 • )HSA(  ومساعد االنطالق على المنحدرات )VDS( نظام التحكم الديناميكي بالمركبة
مصباح التوقف العالي:)LED( إضاءة قوية• 
التحّكم بالسرعة• 
مستشعرات خلفية لركن السيارة• 
شاشة الرؤية الخلفية• 
 • )TPMS( نظام مراقبة ضغط اإلطارات

 QX50 LUXE 2WD

الباقات

باقة بروأكتيف   1
التحكم الذكي في ثبات السرعة • 
نظام التحذير من االصطدام األمامي• 
نظام الكبح الخلفي التلقائي في حاالت الطوارئ• 
مساعد الضوء العالي• 
نظام الكبح األمامي في حاالت الطوارئ مع ميزة كشف المشاة• 
نظام التحذير التنبؤي قبل االصطدام األمامي• 
نظام التحذير والتدخل لمنع مغادرة حارة السير• 
نظام التحذير والتدخل في المناطق العمياء• 
 تنبيه حركة المرور الخلفية• 

باقة سنسوري  2
عجلة قيادة ُمدفأة قابلة لإلمالة كهربائيًا وتلسكوبيًا مع ذاكرة• 
مقاعد أمامية قابلة للتعديل في 8 اتجاهات كهربائيًا مع ذاكرة للسائق، وفي 4 • 

اتجاهات للظهر
مقاعد أمامية قابلة للتحكم بدرجة الحرارة، مع تدفئة خلفية• 
تشغيل المحرك عن بعد• 
نظام ®BOSE الصوتي مع 16 مكبر صوت• 
باب الصندوق الخلفي يعمل بمستشعر الحركة• 
ممسحة زجاج أمامية مع مستشعرات للسرعة والمطر• 

باقة ستايل   3
عجالت من سبائك األلومنيوم مطلية باللون الغامق مقاس 20 بوصة• 
 •LED مصباح ضباب أمامي
قضبان السقف• 
فتحة سقف بانورامية• 

باقة فيزيبيليتي   4
شاشة الرؤية الشاملة®• 
مصابيح أمامية LED بتصميم مكّعب• 
نظام اإلضاءة التكيفي• 

باقة أوتوغراف   5
مقاعد من الجلد المبطن شبه األنيلين باللون األبيض• 
 • Ultrasuede®  بطانة سقف
تقليم: خشب القيقب الطبيعي ذو المسام المفتوحة• 
إضاءة داخلية LED ُمعززة• 
ستائر للنوافذ الجانبية الخلفية• 
مكّيف هواء تلقائي ثالثي المناطق مع فتحات تهوية أمامية وخلفية، إعادة تدوير • 

تلقائي للهواء، ومؤين

فلتر للجسيمات الدقيقة مضاد للحساسية ومزيل للروائح الكريهة• 
 •)DAS( التوجيه المباشر التكيفي

باقة إصدار بالك   6
شبكة رادياتير من الكروم الداكن• 
هيكل خارجي باللون األسود• 
غطاء باب خلفي من الكروم الداكن• 
عجالت من سبائك األلومنيوم مقاس 20 بوصة من الكروم الداكن إلصدار بالك• 
بطانة سقف من القماش األسود• 
منفذ الحاجز األمامي باألسود الالمع• 

QX50 BLACK EDITION



المواصفات الفنية

الرجاء االطالع على محتويات الموقع اإللكتروني infiniti-me.com لمعرفة قائمة المواصفات الكاملة.

المحّرك 
 4األسطوانات 

268 حصان عند 5,600 دورة/الدقيقةالقّوة )حصان( 

380 نيوتن/متر عند 4,400 دورة/الدقيقة عزم الدوران )نيوتن/متر(

التحّكم بالسيارة
جريدة مسننة وترس )كهربائي(نوع التوجيه 

11.9قطر االنعطاف )من الجدار للجدار( )بالمتر(

السعة واألوزان
60سعة خزان الوقود )باللتر(

األبعاد 
LUXE & LUXE SENSORY/SENSORY PROASSIST & AUTOGRAPH :0.32/0.33ُمعامل مقاومة الهواء

4,700الطول الكلي )مم(

2,161العرض الكلي مع المرايا )مم(

1,903العرض الكلي بدون المرايا )مم(

1,678االرتفاع الكلي )مم(

جميع األبعاد بالميليمتر.

هــذا الكتيــب ألغــراض الوصــف وإعطــاء المعلومــات العامــة فقــط ويخضــع للتغييــر وال يشــكل عرًضــا للبيــع ٔاو تمثيــاًل ٔاو ضمانــًا )صريحــًا ٔاو ضمنيــًا( مــن إنفينيتــي الشــرق األوســط. يجــب علــى األطــراف المهتمــة التأكــد مــن دقــة أيــة معلومــات فــي هــذا الكتيــب مــع وكيــل إنفينيتــي المعتمــد مباشــرة، قبــل االعتمــاد عليــه التخــاذ قــرار 
الشــراء. وتحتفــظ إنفينيتــي الشــرق األوســط بحــق إجــراء التغييــرات، فــي أي وقــت ودون إشــعار مســبق، فــي األســعار واأللــوان والمــواد والتجهيــزات والمواصفــات والطــرازات ووقــف إنتــاج الطــرازات ٔاو التجهيــزات. وبســبب التطويــر المســتمر للمنتجــات والعوامــل األخــرى المتعلقــة بمــا قبــل ومــا بعــد اإلنتــاج، قــد تختلــف المركبــة ٔاو 
المــواد والمواصفــات عمــا هــو موجــود فــي هــذا الكتيــب. تظهــر بعــض الســيارات مــع تجهيــزات اختياريــة. يجــب مشــاهدة الســيارة للحصــول علــى المعلومــات بدقــة كاملــة. قــد يختلــف توفــر الطــرازات والتجهيــزات لطــرازات معينــة. كمــا قــد تختلــف المواصفــات والخيــارات واإلكسســوارات فــي دول أخــرى. للحصــول علــى معلومــات 

 .INFINITI-me.com إضافيــة حــول توفــر الخيــارات ٔاو اإلكسســوارات، الرجــاء زيــارة صالــة عــرض وكيــل إنفينيتــي ٔاو الموقــع اإللكترونــي
1 متوفــرة فــي طــرازات مختــارة.    2 اطلقــت إنفينيتــي محــرك ™VC-Turbo  فــي موديــل ســنة 2019.    3 ال ينبغــي تشــغيل خاصيــة االنــزالق لألمــام مــع وجــود طفــل فــي مقعــد ســالمة الطفــل. ال تركــب مركبــة متحركــة عندمــا يكــون ظهــر المقعــد مائــالً. للحصــول علــى حمايــة ٔاكثــر فعاليــة، يجــب ٔان يكــون المقعــد مســتقيًما. 
انظــر كتيــب المالــك لالطــالع علــى معلومــات الســالمة.    4 ال تبرمــج ابــدأ أثنــاء القيــادة. قــد ال تكــون خرائــط نظــام تحديــد المواقــع العالمــي )GPS( مفصلــة فــي جميــع المناطــق ٔاو تعكــس حالــة الطــرق الحاليــة    .5 إذا كانــت ســيارتك مجهــزة، فقــد تشــتمل ســيارتك علــى ميــزات وخدمــات نظــام  INFINITI InTouchTM المتصلــة 

 https://www.INFINITI-me.com/intouch.html وغيرهــا مــن الميــزات المتصلــة باإلنترنــت التــي يمكــن االطــالع عليهــا حســب الطــراز علــى موقــع  ®Bluetooth باإلنترنــت مثــل المالحــة وتقنيــة
6 نظــام التحذيــر التنبئــي قبــل االصطــدام األمامــي لــن يمنــع االصطدامــات. انظــر كتيــب المالــك لالطــالع علــى معلومــات الســالمة .   7 ال يمكــن لنظــام شاشــة الرٔويــة الشــاملة® مــع نظــام كشــف األجســام المتحركــة التخلــص نهائيــًا مــن النقــاط العميــاء وقــد ال تكتشــف جميــع األجســام. يجــب علــى الســائق دائمــًا االلتفــات للنظــر خلفــه 
والتحقــق مــن البيئــة المحيطــة بالســيارة قبــل القيــادة. انظــر كتيــب المالــك لالطــالع علــى معلومــات الســالمة.    8 ال يمكــن لنظامــي التحذيــر والتدخــل فــي المناطــق العميــاء منــع جميــع االصطدامــات وقــد ال تكتشــف جميــع األجســام أو التحذيــر فــي جميــع المواقــف. يجــب علــى الســائق دائمــًا االلتفــات للنظــر خلفــه قبــل تغييــر الحــارات. انظــر 
كتيــب المالــك لالطــالع علــى معلومــات الســالمة.    9 ال يمكــن للفرملــة الطارئــة فــي حــاالت التوجــه األمامــي مــع كشــف المشــاة منــع جميــع االصطدامــات وقــد ال تعطــي تحذيــر أو تكبــس علــى الفرامــل فــي جميــع الحــاالت. يجــب علــى الســائق مراقبــة ظــروف حركــة المــرور واســتخدام الفرامــل حســب الحاجــة لمنــع االصطدامــات. انظــر 
كتيــب المالــك لالطــالع علــى معلومــات الســالمة.    10 ال يمكــن للدفــع الرباعــي الذكــي منــع جميــع االصطدامــات أو تعزيــز التشــبث فــي جميــع الحــاالت. راقــب دائمــًا حركــة المــرور والظــروف الجويــة. انظــر كتيــب المالــك لالطــالع علــى معلومــات الســالمة.    11 قيــادة الســيارة أمــر جــدي ويتطلــب اهتمامــك الكامــل. ٕاذا كنــت مضطــًرا الســتخدام 
الجهــاز المتصــل بالســيارة أثنــاء القيــادة، فاحــرص علــى توخــي الحــذر الشــديد فــي جميــع األوقــات بحيــث يتــم إيــالء االهتمــام الكامــل لتشــغيل الســيارة.    12 قــد ال يكاشــف نظــام الســونار جميــع األجســام. يجــب علــى الســائق دائمــًا التحقــق مــن البيئــة المحيطــة بالســيارة قبــل القيــادة. انظــر كتيــب المالــك لالطــالع علــى معلومــات الســالمة. 
13 لــن يكشــف نظــام التدخــل لمنــع التصــادم الخلفــي كل جســم وتنطبــق حــدود الســرعة. راقــب مــا حولــك دائمــًا والتفــت للنظــر ٕالــى الخلــف قبــل تحريــك الســيارة. انظــر دليــل المالــك للحصــول علــى المزيــد مــن التفاصيــل.    14 ال يعمــل نظــام التحذيــر مــن مغــادرة حــارة الســير ٕاال عندمــا تكــون عالمــات الحــارات قابلــة لالكتشــاف. انظــر كتيــب 
المالــك لالطــالع علــى معلومــات الســالمة.    15 ال يمكــن لنظــام الفرملــة اآلليــة الخلفيــة منــع جميــع االصطدامــات وقــد ال تعطــي تحذيــر أو تكبــس علــى الفرامــل فــي جميــع الحــاالت. يجــب علــى الســائق دائمــًا االلتفــات للنظــر خلفــه والتحقــق مــن البيئــة المحيطــة بالســيارة قبــل القيــادة والكبس علــى المكابح حســب الحاجة لمنــع التصادمات. 
انظــر كتيــب المالــك لالطــالع علــى معلومــات الســالمة.    16 قــد ال تكتشــف شاشــة الرٔويــة الخلفيــة جميــع األجســام وال تتخلــص نهائيــًا مــن النقــاط العميــاء أو تّحــذر فــي حــال وجــود أجســام متحركــة. انظــر كتيــب المالــك لالطــالع علــى معلومــات الســالمة.    17 قــد ال يكتشــف نظــام استشــعار الســيارات والتنبيــه عنــد الرجــوع للخلــف جميــع 
المركبــات. انظــر كتيــب المالــك لالطــالع علــى معلومــات الســالمة.    18 ســعة حيــز األمتعــة والتحميــل محــدد بالــوزن وتوزيــع األغــراض. ضــع األغــراض دائمــًا بشــكل آمــن. الحمــوالت الثقيلــة للســيارة مــع األمتعــة، خاصــة علــى الســقف، تٔوثــر بتوجيــه المركبــة وثباتهــا .    19 تســتخدم التقنيــة الذكيــة لتثبيــت الســرعة المكابــح اســتخدامًا محــدودًا 
وهــي ليســت نظامــًا لتجنــب االصطدامــات أو التحذيــر. يجــب علــى الســائق مراقبــة ظــروف حركــة المــرور واســتخدام الفرامــل حســب الحاجــة لمنــع االصطدامــات. انظــر كتيــب المالــك لالطــالع علــى معلومــات الســالمة.    20 تســتخدم تقنيــة التحكــم لتــرك مســافة آمنــة المكابــح اســتخدامًا محــدوداً وهــي ليســت نظامــًا لتجّنــب االصطدامــات 

أو التحذيــر. يجــب علــى الســائق مراقبــة ظــروف حركــة المــرور واســتخدام الفرامــل حســب الحاجــة لمنــع االصطدامــات. انظــر كتيــب المالــك لالطــالع علــى معلومــات الســالمة. 

^ جرأة بكل اختيار
مجموعة من األلوان الغنية الحديثة والتي 

تشّكل أساس أي مساحة مميزة. استمتع 
بمزيج مذهل يأخذك إىل عالم يحاكي حاستي 

البصر واللمس لديك.

عبّر عن أسلوبك الخاص
تصميم QX50 LUXE STYLE بإصدار بالك

ال يمكن التعبير عن التمّيز إال من خالل التفاصيل الجريئة والفريدة من نوعها. لذلك، قمنا بتصميم QX50 LUXE بإصدار 
بالك للتعبير عن تميزك بألوان أكثر جرأة ولمعانًا لتخطف األنظار أينما ذهبت. استمتع بتقليم أسود أنيق على الشبكة 

األمامية السوداء والرفارف األمامية وحافة باب الصندوق الخلفي بينما تزيد أغطية المرآة السوداء أسلوبك أناقًة لمنحك 
إطاللة جريئة تترك انطباعًا مميزًا لدى الجميع.
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تواصل معنا
قم بزيارة موقعنا اإللكتروين لتصّو ر سيارتك اإلنفينيتي المفضلة

www.INFINITI-me.com

انضم إىل أسرتنا وابَق على اطالع على آخر المعلومات واألخبار الخاصة بنا

Facebook.com/INFINITImiddleeast Instagram.com/INFINITImiddleeast Twitter.com/INFINITImiddleeast


