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 حضور قوي وجريء ال يمكن تجاهله
الجديد هو تجربة   QX80 مشاهدة قّوة وجمال تصميم 

والفخامة،  القوة  بين  بتنسيق مثايل  تتمّيز  إذ  بالفعل.  آسرة 
الجريئة وخطوطها  األمامية  الواجهة  الذي يظهر من خالل 

اللمسات  ُتضفي  كما  نفسه.  الوقت  يف  والمصقولة  العريضة 
الحال مع المصابيح  التوازن، كما هو  الناعمة مزيدًا من 

الفريدة من نوعها. يمكنك أيضًا إضافة   LED الـ  األمامية 
الكروم  المصنوعة من  المرايا  األناقة مع أغطية  المزيد من 

22 بوصة الختبار قّوة  وعجالت من سبائك األلومنيوم قياس 
QX80 حّتى أقصى حد.5 وروعة أداء 

متّع حواسك

غالبًا ما تكمن الفخامة والرفاهية يف قلب الجمال الُمطلق، الذي ال يمكن سوى رؤيته بدون الشعور به أو االقتراب منه. ولكن الواقع تغّير كليًا مع QX80 الفخمة والجريئة 
التي تدعو الجميع إىل اختبار الرفاهية عن قرب؛ بالمعنى المجازي والحريف. تجربة قيادة ال مثيل لها بانتظارك أنت وكل من ينضّم إليك يف رحلتك. مناسبة للقيام برحلة 

ليلية يف المدينة أو قضاء يوم على الشاطئ. تتمّيز هذه السيارة الرياضية متعددة االستخدامات والكبيرة الحجم بكونها مجّهزة لتتكّيف مع أسلوب حياتك. اشعر 
بنبضات قلبك تتسارع من أول دورة لمحّرك V8 سعة 5.6 لتر القوي1 واستمتع، أثناء حركة المرور، بذكاء تقنيات المساعدة على القيادة من إنفينيتي2 التي تعمل على 

زيادة مستوى انتباهك وتركيزك خالل التنّقل.
اختبر روعة الحرفية والشعور بالراحة مع مجموعة من التفاصيل الدقيقة والمزايا المذهلة، التي يمكن االستمتاع بها، أنت وركابك السبعة5، ضمن تصميم داخلي فريد 

من نوعه ُمجّهز الستيعاب كميات كبيرة من الحمولةQX80  .3، الطريقة األمثل لعيش الحياة برفاهية.
طالء يعكس شخصيتك  ^

يعكس  الديناميكي،  إىل  المتطّور  اللون  من 
أكثر. ويبرزها  لون شخصيتك  كل 

ألوان الهيكل الخارجي*

 انطلــق بتميّز على الطرقات
1 عجــالت مــن ســبائك األلومنيــوم مقاس 22x8.0 بوصة   

2 عجــالت مــن ســبائك األلومنيــوم مقاس 22x8.0 بوصة 

بلــون الكروم الداكن**
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 مزوّدة باإلمكانيات
مع المزيد من القوة، يمكنك الذهاب إىل حيث تريد وفعل كل ما تريد.1 اختبر أداًء يفوق 

توقعاتك مع محّرك V8 المذهل سعة 5.6 لتر وقوة 400 حصان و 560 نيوتن/متر 
من عزم الدوران4 - مع زخم أكثر من كايف لالنطالق بكل قوة على الطرقات السريعة. 

يمكن لـ QX80 اظهار قّوة "عضالتها" بشكل أوضح من خالل السماح لك بقطر 
حّتى 2000 كجم .1 ولكن األمر ال يقتصر على القوة فحسب بل ُتشعرك بثقة أكبر 

من خالل تقنيات الذكاء. إذ، أثناء القطر، يتم ضبط نظام التعليق الخلفي التلقائي ذاتي 
االستواء للمساعدة يف الحفاظ على ارتفاع مثايل للقيادة ويساعد نظام التحكم يف 

تأرجح المقطورة على تقليل الحركة من جانب إىل آخر.1,5 سواء كنت تقوم بالقطر أم 
ال ، ستحصل على قيادة سلسة بفضل نظام التحكم الهيدروليكي بحركة الجسم5 

الذي يقاوم رشاقة الجسم ويساعد على امتصاص مطبات الطريق لتحّكم أفضل عند 
المنعطفات. معًا، تمنحك هذه األنظمة طرازًا محّسنًا يأخذك إىل أبعد ما تريد.

* 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. يرجــى مشــاهدة األلــوان الفعليــة لــدى وكيــل إنفينيتــي المحلــي.
** تنطبق تكلفة إضافية على هذا الخيار.

** )QAC( أبيض حجر القمر

)K23(  بالتينيوم سائل

)KAV( رمادي أنثراسيت

 )BWS(  أزرق هيرموسا

** )NAW( أحمر كوليس

** )GAT( أسود معدين

)KH3(  أسود أوبسيديان

**)HAG( كوارتز  لون شمبانيا



األلــوان  تكــون  أن  لتضمــن  الالزمــة  اإلجــراءات  إنفينيتــي  اتخــذت   *
المعروضــة يف الكتيــب أقــرب تمثيــل ممكــن لأللــوان الفعليــة للمركبــات. 
ــا يف  ــب رؤيته ــة وحس ــة الطباع ــبب عملي ــاًل بس ــوان قلي ــف األل ــد تختل ق
وضــح النهــار أو الضــوء الفلــوري أو الســاطع. يرجــى مشــاهدة األلــوان 

الفعليــة لــدى وكيــل إنفينيتــي المحلــي.

^ 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.

رؤية واضحة من جميع الزوايا
ال تدع الرؤية المحجوبة بالصف الثاين والثالث من المقاعد 

تمنعك من قضاء أجمل الليايل يف الخارج برفقة األشخاص 
الذين تحبهم. من خالل قلب زّر التبديل، تعرض مرآة الرؤية 

الخلفية الذكية، المحّسنة بزاوية أوسع مما توفره المرآة 
التقليدية، فيديو عايل الدقة لما يوجد خلفك.5،6 كما يمكنك 

الحصول على رؤية أعلى.3 وتوفر شاشة الرؤية الشاملة®5،7 
عرضًا علويًا افتراضيًا مرّكبًا لما حول QX80 وتعرضه على 

شاشة InTouch الخاصة بك.8 ألنه عندما يمكنك رؤية ما 
يوجد وراءك - ومن حولك - بشكل أوضح، يمكنك االستمتاع 

برحالتك بكل ثقة.

مزوّدة بفرص ال محدودة 
تجد الفرص دائمًا طريقها إليك وبدون سابق إنذار. مع 

QX80 وباقة المقاعد المنقسمة، ستحصل على مقاعد 
تتسع لـ 7 أو 8 ركاب وستكون جاهزًا لالنطالق برحالت عفوية 

مع األصدقاء. يمكن فتح مسند ذراع الكونسول الوسطي 
من األمام أو الخلف، مما يتيح لركاب الصف األول والثاين 
سهولة الوصول لمنطقة الحمولة. كما يمكنك الضغط 

على الزر الموجود على باب الصندوق الخلفي، ليفتح بشكل 
كهربائي وبكل سالسة. اضغط على األزرار الموجودة يف 

منطقة الحمولة، وسيصبح الصف الثالث من المقاعد 
مسّطحًا.5 أو قم بإنزال كال الصفين الخلفيين واحصل على 
95.1 لترًا من الحمولة - مساحة أكثر من كافية لكل ما قد 

تحتاجه خالل رحلتك، أو بشكل غير متوقع.3

ألوان/مواد المقصورة الداخلية*

طرازات المقصورة الداخلية*

الرفاهية يف متناول الجميع
الحياة أجمل عندما تحتفل بنجاحاتك مع اآلخرين. لذلك، تّم تصميم QX80 لمنحك تجربة مليئة بالرفاهية مع أقرب األشخاص إىل قلبك. 

فبينما تسترخي أنت وضيوفك يف مقاعد من الجلد الناعم ومقاعد الكابتن يف الصفين األولين، ستحاكي المواد الفاخرة الموجودة داخل 
المقصورة حواسك وتمنحك شعور ال مثيل له. 

بتقليم مميز بلون الفحم الخشبي وعجلة قيادة ُمدّفئة ومكسّوة بالجلد، ستختبر تجربة قيادة من العمر5. كما يمكنك اختيار المقاعد المبّطنة 
بجلد شبه األنيلين لمزيد من الرفاهية للجميع، باإلضافة إىل المقاعد األمامية القابلة للتحّكم بحرارتها5 التي تمنحكم درجة حرارة مثالية، بينما 

يتم تدفئة مقاعد الصف الثاين للركاب الخلفيينQX80 . 5 ، نتاج خبرة مشتركة تستحق االستمتاع بها أنت وعائلتك.

قمحي 
جلد، 
مغطى بجلد شبه األنيلين**

بني
مغطى بجلد شبه األنيلين**

الغرافيت
جلد، 
مغطى بجلد شبه األنيلين**

خشب رماد فحم بدون تدرج

مات موكا بورل **

خشب رماد فحم متدرج **

 اتصال داخلي أكثر سهولة
QX80 واجهة جديدة سهلة االستخدام،   2022 تمنحك 

12.3 بوصة8. باإلضافة  مع شاشة عرض أفقية مقاس 
الجريئة، بحيث قام فريق  الجديدة  اللمس  إىل شاشة 

لتصبح  ألعلى  التحكم  وحدة  بتحريك  بنا  الخاص  التصميم 
أقرب إىل خط رؤيتك - وقمنا بجعل نظام

الزوايا، لمنحك  ®Apple CarPlay السلكيًا من جميع 
تنقالتك.5 أكثر سهولة خالل   iPhone® تجربة 



إصدار بالك1درجات الطرازات والباقات

الرؤية
مزيل ضباب خلفي مع مؤقت	 
مرايا خارجية قابلة للطي كهربائيًا بلون الهيكل ووصلة عكسية مع ذاكرة	 
مرآة رؤية خلفية داخلية مع تعتيم تلقائي	 
مصابيح أمامية LED ذات شعاع منخفض وعالي، ومساعد ضوء عالي، وإضاءة 	 

خاصة بالعالمة التجارية وترحيبية
األضواء النهارية	 
موازن تلقائي	 
نظام اإلضاءة األمامية التكّيفي	 
مصابيح ضباب أمامية LED مدمجة	 
 	LED مصابيح ضباب خلفية
ضوء تلقائي معزز	 
مصباح انعطاف جانبي LED مدمج بمرآة الباب الخارجية	 
ممسحة زجاج أمامية مع مستشعرات للسرعة 	 

التصميم الداخلي
 	FINEVISION مقياس
عجلة قيادة مكسّوة بالجلد والخشب	 
 	)EPS( نظام توجيه كهربائي
عجلة قيادة قابلة لإلمالة كهربائيًا وتلسكوبيًا مع ذاكرة	 
ركن السيارة بتحرير الفرامل	 
دواسة قياسية	 
مسند قدم قياسي	 
 	)I-KEY(  مفتاح إنفينيتي الذكي
مقاعد أمامية – قابلة للتدفئة	 
مقاعد جلدية	 
مساند رأس خلفية أحادية االتجاه	 
مقعد السائق قابل للتعديل كهربائيًا بـ 10 اتجاهات مع ذاكرة، واتجاهين للظهر	 
مقعد الراكب قابل للتعديل كهربائيًا بـ 8 اتجاهات، واتجاهين للظهر	 
مقاعد الصف الثاني - مقاعد كابتن، قابلة لإلمالة يدويًا والطي	 
مقاعد الصف الثالث - مقاعد قابلة لالنقسام كهربائيًا 40/60 والطي واإلمالة	 
ثالجة في صندوق القفازات	 
وحدة تحكم في السقف )حامل للنظارات الشمسية(	 
صندوق القفازات مع مثبط + إضاءة + قفل	 
قبضة مساعدة للسائق والركاب في األمام والخلف	 
قطعتان لتعليق المعطف على قبضة المساعدة في المقعد الخلفي )يمين ويسار(	 
تقليم داخلي من الخشب	 
لوحة ركل أمامية وخلفية	 

والعة سجائر أمامية	 
حامل أكواب في وحدة التحكم المركزية األمامية * 2 + وحدة التحكم المتعددة * 2	 
مقبس 12 فولت * 3 في صندوق الكونسول الوسطي والخلفي، ومناطق الحمولة	 
منفذ )2.4 أمبير( USB*2 في وحدة التحكم المركزية	 
منفذ HDMI إضافي ومدخل USB للصوت / الفيديو	 
تحكم أوتوماتيكي ثالثي المناطق بالمناخ مع إعادة تدوير تلقائي للهواء	 
فتحات تكييف للهواء خلفية وعلوية	 
قنوات تسخين المقعد الخلفي تحت المقاعد األمامية	 

الصوت والمالحة 
نظام مالحة INFINITI InTouch™ P-IVI  مع خرائط ثالثية األبعاد وميزة التعرف 	 

على الصوت
ترفيه للمقاعد الخلفية ***	 
 	 *P-IVI / DAB AM / FM ،شاشة واحدة، مقاس 12.3 بوصة
 	2EQ الصوتي الفاخر مع 13 مكبر صوت و BOSE نظام
تكامل الهاتف الذكي**)®Apple CarPlay الالسلكي و Android Auto السلكي(	 
شاحن السلكي مرّكب في المصنع	 

الهيكل الخارجي
فتحة سقف كهربائية	 
باب صندوق خلفي كهربائي	 
قضبان سقف 	 
واقي المصد الخلفي من الستانلس ستيل	 
جناح خلفي	 
واقي من الطين أمامي وخلفي	 
أنبوب عادم واحد	 
عتبة جانبية قياسية	 
 	   4WD الشعار على الجانب األيسر الخلفي - مع شارة
ضوء فرامل مدمج بالجناح الخلفي مع مصابيح توقف مثبتة في األعلى 	 
شبكة أمامية قياسية	 

األداء
نظام تحكم هيدروليكي في حركة الجسم مع موازن خلفي	 
فرامل قرصية أمامية وخلفية مهواة	 
تزامن أوتوماتيكي لناقل الحركة	 
®Infiniti All-Mode 4WD مع إعدادات للدفع الرباعي العالي والمنخفض	 

اإلطارات والعجالت 
إطار احتياطي للعجلة من سبائك األلومنيوم بالحجم الكامل	 
إطار مقاس R22 275/50 لجميع الفصول	 
عجالت من سبائك األلومنيوم مقاس 22 بوصة مع 18 ضلع بلون داكن مميز	 

QX80 SENSORY

تشمل جميع مزايا QX80 بروأكتيف األساسية، باإلضافة إلى:
الهيكل الخارجي

	 شبكة أمامية، محيط، سطح خارجي للمصد األمامي السفلي، فتحة تهوئة الرفرف، 
مقابض أبواب، قضبان سقف، وتطعيم باب الصندوق الخلفي من الكروم الداكن.

اإلطارات والعجالت :
عجالت من سبائك األلومنيوم مقاس 22 بوصة مع طالء خارجي داكن	 

1  2  3  4  5  6 الباقات: 

*  DAB متوفر فقط في اإلمارات العربية المتحدة وفقًا للقوانين
** ** بناًء على اتفاقية ترخيص Apple / Google مع حكومة البلد المعني

PDI  مثبت في ***

تتضمن جميع ميزات QX60 SENSORY القياسية، باإلضافة إلى:
التصميم الداخلي:

	 مقاعد مكّيفة للسائق والراكب + مقاعد قابلة للتدفئة للصف الثاني 
	 جلد شبيه األنيلين مع خياطة مزدوجة باللون الرمادي

السالمة 
x 3 أحزمة لألطفال بنظام Isofix )التثبيت المحكم لمقاعد األطفال(	 

1  2  3  4  5 الباقة: 

QX60 AUTOGRAPH

الباقات

السالمة
نظام الوسائد الهوائية المتطور من إنفينيتي للسائق والراكب	 
وسائد هوائية جانبية للسائق والراكب األمامي	 
وسائد هوائية جانبية ستائرية مثبتة على السقف للركاب 	 
أحزمة أمان أمامية ELR ثالثية النقاط مع وحدات الشد المسبق ومحددات الحمل	 
أحزمة أمان لمقاعد الصف الثاني ELR ثالثية النقاط )يمين ويسار(	 
أحزمة أمان لمقاعد الصف الثالث ELR ثالثية النقاط )يمين، وسط، يسار(	 
مسند رأس نشط أمامي باتجاه واحد	 
ISOFIX )الصف الثاني - يمين ويسار( + أحزمة لألطفال )الصف الثاني - يمين ويسار، 	 

والصف الثالث - في الوسط(
مانع تشغيل المحّرك + إنذار ضد السرقة	 
 	EBD و ABS نظام الفرامل المانعة لالنغالق للعجالت األربع مع
نظام التحكم الديناميكي في السيارة مع نظام التحكم في الجر	 
المساعدة بتثبيت إيقاف المركبة على المرتفعات	 
مستشعرات لركن السيارة: أمامية وخلفية	 
تشغيل المحّرك عن بعد	 
شاشة الرؤية الشاملة	 
التحكم في ثبات السرعة	 
نظام مراقبة ضغط اإلطارات	 

2  3 الباقات: 

QX80 PROACTIVE

تشمل جميع مزايا QX80 سنسوري األساسية، باإلضافة إلى:
الرؤية

ممسحة زجاج أمامية مع مستشعرات للسرعة والمطر	 
التصميم الداخلي:

عجلة قيادة مكسوة بالجلد الناعم 	 
مقاعد أمامية – قابلة للتدفئة	 
مقاعد من الجلد المبّطن شبه األنيلين	 
مقاعد الصف الثاني - مقاعد كابتن، قابلة لإلمالة يدويًا والطي	 

الصوت والمالحة
نظام BOSE الصوتي مع 17 مكبر صوت 	 

الهيكل الخارجي
عتبات جانبية من الستانلس ستيل مع مقابض مطاطية	 
خّطاف قطر في اإلطار األمامي والخلفي، وصلة جر وغطاء وصلة الجر	 
شبكة أمامية، محيط، سطح خارجي للمصد األمامي السفلي، فتحة تهوئة 	 

الرفرف، مقابض أبواب وتطعيم باب الصندوق الخلفي من الكروم الالمع.

األداء 
مفتاح وضع القطر	 

السالمة 
أحزمة أمان أمامية ELR لمرحلة ما قبل التصادم ثالثية النقاط مع وحدات الشد 	 

المسبق ومحددات الحمل 
نظام المساعدة بتثبيت إيقاف المركبة على المرتفعات )مع مفتاح اإللغاء( والتحّكم 	 

في تأرجح المقطورة
التقنية الذكية لتثبيت السرعة مع تقنية التحكم لترك مسافة آمنة	 
مرآة الرؤية الخلفية الذكية	 
ممسحة زجاج أمامية مع مستشعرات للمطر	 
الفرملة الطارئة في حاالت التوجه األمامي مع ميزة كشف المشاة 	 
نظام التحذير التنبؤي قبل االصطدام األمامي	 
نظام التحذير والمنع من مغادرة حارة السير	 
نظام التحذير والتدخل في المناطق العمياء	 
نظام التدخل لمنع التصادم الخلفي	 

1  2  3  4  5 الباقات:

باقة مجموعة القطر مع مساعدة المقطورة   1
مفتاح وضع القطر	 
خّطاف قطر في اإلطار األمامي والخلفي، وصلة جر وغطاء وصلة الجر	 
نظام المساعدة بتثبيت إيقاف المركبة على المرتفعات )مع مفتاح اإللغاء( والتحّكم 	 

في تأرجح المقطورة )بقدرة سحب قصوى تبلغ 2000 كجم(

باقة فيزيبيليتي  2
شاشة الرؤية الشاملة	 
موازن تلقائي	 
نظام إضاءة أمامي تكّيفي ومساعد ضوء عالي	 

باقة سنسوري   3
نظام المالحة Infiniti intouch™ PIVI مزّود بخرائط ثالثية األبعاد وميزة التعّرف 	 

على الصوت
نظام BOSE الصوتي الفاخر مع 13 مكبر صوت 	 
عجلة قيادة قابلة لإلمالة كهربائيًا وتلسكوبيًا مع ذاكرة	 
مقاعد أمامية قابلة للتعديل كهربائيًا مع ذاكرة للسائق	 
تشغيل المحّرك عن بعد	 

باقة سنسوري بلس   4
مرآة الرؤية الخلفية الذكية	 
ممسحة زجاج أمامية مع مستشعرات للسرعة والمطر	 
عجلة قيادة مكسوة بالجلد والخشب	 
مقاعد من الجلد المبّطن شبه األنيلين	 

مسند رأس من جلد شبه األنيلين	 
مقاعد أمامية – قابلة للتدفئة	 
مقاعد الصف الثاني - قابلة للطي واإلمالة عن بعد	 
نظام BOSE الصوتي مع 17 مكبر صوت 	 

باقة بروأكتيف   5
التقنية الذكية لتثبيت السرعة مع تقنية التحكم لترك مسافة آمنة	 
الفرملة الطارئة في حاالت التوجه األمامي مع ميزة كشف المشاة 	 
نظام التحذير التنبؤي قبل االصطدام األمامي	 
نظام التحذير والمنع من مغادرة حارة السير	 
نظام التحذير والتدخل في المناطق العمياء	 
نظام التدخل لمنع التصادم الخلفي	 
أحزمة أمان أمامية ELR لمرحلة ما قبل التصادم ثالثية النقاط مع وحدات الشد 	 

المسبق ومحددات الحمل 

إصدار بالك   6
قضبان سقف من الكروم الداكن	 
مقابض أبواب من الكروم الداكن	 
نوع الشبكة األمامية: تطعيم لون أسود	 
تقليم الواجهة األمامية: تطعيم خارجي بلون الكروم الداكن	 
فتحات التهوية الجانبية: طالء خارجي بلون الكروم الداكن	 
تطعيم الباب الخلفي: طالء خارجي بلون الكروم الداكن	 
عجلة قيادة مكسوة بالجلد الناعم	 
عجالت من سبائك األلومنيوم مقاس 22 بوصة مع 18 ضلع بتطعيم داكن مميز	 
مرايا خارجية باللون األسود	 

QX80 BLACK EDITION



المواصفات الفنية

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

المحّرك 
 V8األسطوانات 

400 حصان عند 5,800 دورة/الدقيقةالقّوة 

560 نيوتن/متر عند 4,000 دورة/الدقيقة عزم الدوران

التحّكم بالسيارة
 جريدة مسننة وترس كهربائي )هيدروليكي(نوع التوجيه 

12.6 مقطر االنعطاف

السعة واألوزان 
7 مقاعد: 2734 كجم / 8 مقاعد: 2745 كجمالوزن الفارغ

1,404.6 لتر )الصف الثالث مطوي بشكل مسطح(سعة الحمولة

100 لتر سعة خزان الوقود 

األبعاد
0.366ُمعامل مقاومة الهواء

5,340 ملمالطول الكلي

2,030 ملمالعرض الكلي مع المرايا مطوية

2,265 ملمالعرض الكلي مع المرايا

  1,925 ملماالرتفاع الكلي

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. 

INFINITI InTouchTM

1,925

2,030

5,340

3,075


