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HER ÇİZGİ
BİR DUYGUYU 
ŞEKİLLENDİRİYOR
Felsefemiz ve INFINITI tasarımının geleceği, yeni 
Q60'ta etkileyici bir şekil alıyor. Duygular sınırsız. 
Cesur tasarım da…

dış tasarım

ATLETİK DURUŞ Büyük 19 inçlik alaşım jantlar, performansı dışavuruyor. 
Karşılıklı ön ve arka kaliperler, kırmızı spor frenler  performans için üretilen yeni 
Q60'ın cesur görünümünü tamamlıyor.

GÜÇLÜ ETKİ INFINITI'nin özgün ayrıntıları benzersiz bir tasarım dili yaratıyor. 
Bir köprüyü andıran çift kemerli ızgara, kışkırtıcı optik LED ön farlar ve öne doğru 
uzanan C direk kemerleri.. Yeni Q60 baştan çıkaran çizgileriyle güçlü bir duruş 
ortaya koyuyor. 

DENGELİ YOL TUTUŞ Yeni Q60 dinamik oranları ile mükemmel yol tutuşu 
yapacak kadar yere yakın, etkileyici denge sağlayacak kadar geniş...

AERODİNAMİK AVANTAJ 0.29'luk hava sürtünme katsayısı bu spor coupe'yi 
rüzgara karşı görünmez kılıyor. Aktif Izgara Kapatıcısı sürtünmeyi azaltmak adına 
yüksek hızda kapanırken, ek soğutma gerektiğinde ise açılıyor. Bu da hem önde 
hem de arkada neredeyse sıfır hava kaldırma etkisi anlamına geliyor.

DERİN ÇARPICI ÇİZGİLER Daha çarpıcı çizgiler ve derin eğimler ile devrim 
yaratan 3 boyutlu bir puntolama işlemi belirgin karakter kazandırıyor. Ön kapı 
menteşeleri yeni tasarımda ön çamurluğun içinde yer alarak görünümü daha da 
çarpıcı kılıyor.





SİZE ÖZEL 
TASARLANAN 
BİR SANAT 
ESERİ

İç tasarım

GÖRSEL ÖDÜL Fine Vision elektro-parlak göstergelerle her ışık 
koşulunda göstergenin iğnesinin ne kadar çabuk hareket ettiğini 
görebilirsiniz. Kontrastlığı bilgileri kusursuz bir şekilde aktarıyor ve
görüşü anında iyileştiriyor.

ESNEK KAPI DURDURUCU Neredeyse her konumda açık durabilen 
özel esnek kapı durdurucuları sayesinde, INFINITI'nin 2 kapılı coupe'si 
hem sürücü hem de yolcu için konfor ve kolaylık sağlayan alçak oturma 
konumuna ve mükemmel görünümü tamamlayan uzun kapılara sahip 
oluyor. İniş ve binişi kolaylaştıran bu özellik aynı zamanda dar yerlerde 
kapıları açarken otomobilde oluşabilecek hasar riskini azaltıyor. 

SPOR KOLTUK TASARIMI Sportif farklılığı hissedin. Yeni şekle ve 
mindere sahip sürücü koltuğu uzun yolculuklarda yorgunluğu azaltmak 
için özel olarak tasarlandı. Derin yan destekler ve sportif entegre koltuk 
başlıkları konforlu bir yolculuk sağlıyor.

ÖZEL DİKİŞLER VE VURGULAR Daha dinamik ve akıcı lazer kesimi 
dikişlerde ustalık kendini gösteriyor. Orta konsolda ve iç bölümdeki 
siyah ya da optik karbon kaplama seçenekleri lüks, modern bir görünüm 
sağlıyor.

DOĞAL TUTUŞ Sportif başparmak tutma yerleri ve direksiyon 
simidindeki vites değiştirme kolları yüksek performanslı sürüşe uygun 
şekilde tasarlandı. Yeni Q60 vites değiştirme düzeninin üzerinde INFINITI 
logosu bulunan, yumuşak, rahat vites değiştirme için tasarlanmış 
ergonomik bir vites kolu topuzu bulunuyor. 

GÜVENLİK. KONFOR. TARZ. Yeni Q60'ta emniyet kemerleri yumuşak, 
dayanıklı ve balıksırtı desenli bir dokumaya sahip. Bu sayede sürtünmesi 
az, konforlu, takılmayan ve çıkarması kolay bir kemer sunuluyor. Güvende 
kalın. Konforlu kalın.

Konforunuz için özel olarak tasarlanan kabin, 
cesur fikirler ve lüks modern malzemelerle 
birleşince size mükemmel bir iç mekan deneyimi 
sağlıyor. 



POTANSİYELİNİZİ VE 
PERFORMANSINIZI 
ARTIRIN 
Gelişmiş teknoloji ve yeniliklerle tasarlanan güçlü INFINITI,
ilk kez kullanılan çift turbolu motoruyla sizi derinden etkileyecek 
bir performans sunuyor.

mühendİslİk

SPORT – “RED”  Kırmızı    amblemi model ailesindeki 
en yüksek performans ve güç düzeyini temsil ediyor. 
Yeni Q60    3.0t'de bunun anlamı 3.0 litre V6 çift 
turbolu 405 PS motor.

PERFORMANS İŞARETİ INFINITI'de performans güçlü bir sürüş 
deneyiminden daha fazlasını ifade ediyor. İçinizdeki dinamik 
sürücünün ortaya çıkması gerektiğine inanıyoruz. Artık bu ortak 
tutku S harfiyle cesur bir şekilde sergileniyor. İster daha yoğun güç, 
ister sürüş ayarları, ister tasarım; INFINITI Sport Modeli özel bir şeyi 
temsil ediyor. 

SPORT – “SILVER”  Yeni Q60    (Gümüş S) geliştirilmiş 
bir tasarım ve performans paketiyle birlikte güçlü ama 
yakıtı verimli kullanan bir motor sunuyor; 2.0t Benzinli 
Turbo motor, 211 PS.

YEPYENİ 3.0 LİTRE V6 ÇİFT TURBO 405 PS MOTOR 
Yeni V6 çift turbo ile tork hızlanma anında çok çabuk bir şekilde 
yükselir ve bu sayede güç sınırsız bir his verir. Direk Benzin 
Enjeksiyonlu, Benzinli (DIG), su soğutmalı hava girişi, turbo hız 
sensörü ve gelişmiş türbin kanadı tasarımı daha çabuk tepki ve daha 
yüksek bir zirve sağlar.

405
PS

5.0SN

0-100 KM/S



2.0 LİTRE SIRALI 4 SİLİNDİRLİ TURBO MOTOR Turbonun 
gücünü hissedin ve dört silindirli motorun yakıt ekonomisini 
deneyimleyin. 2.0 litre sıralı 4 silindirli turbo motor sayesinde ideal 
güç ve verimlilikle kendinizden emin bir şekilde yolda ilerlersiniz. 
Turbo çabuk bir şekilde devreye girerek 5,500 d/d'de 211 PS 
sağlar, 350 Nm'lik torka ulaşır ve ortalama olarak 6.8 litre/100 Km 
yakıt tüketimi yapar.

DAHA YAKIN HEYECANLAR Yeni Q60'ta, vites değiştirme 
kolları direksiyon kolonu yerine direksiyon simidine 
yerleştirildi. Bu sayede virajlarda daha kolay erişime sahip 
olursunuz.

211
PS

6.8
L/100KM



HER HAREKETİ 
DİJİTAL OLARAK 
BÜYÜTÜN
Dünyanın ilk dijital direksiyon ve 
süspansiyon çiftiyle yeni Q60'ın ve 
kendinizin bütün performans potansiyelini 
açığa çıkarın. 

kullanım

DİREKSİYONDA YÜKSEK HASSASİYET Direksiyonu çevirdiğinizde, 
Direkt Adaptif Direksiyon başka hiçbir direksiyon sisteminin 
yapamadığı bir şey yapar ve sürücünün komutunu mekanik bağlantı 
hızında değil de elektron hızında aktarır. Direksiyon hareketiniz dijital 
olarak işlendiği için, istediğiniz tepkiyi alırsınız. Yumuşak. Çabuk. 
Hassas. Her hareket sizin komutunuza sezgisel, doğal bir bağlantı 
sağlayacak şekilde ayarlandı. 



İLK DİJİTAL 
ADAPTİF 
KULLANIM SİSTEMİ

Yüksek performanslı bir otomobil sizi sürüşe davet eder.
Bir INFINITI ise size güç ve yetenek sağlar.
Yeni Q60'ta gerçek bir 21. yüzyıl kullanım sistemi sayesinde 
yeteneklerinizi artırırsınız. 

YOLA ANINDA ADAPTE OLUN Yeni Q60, konfor ile performans 
arasında sağladığı dengeyle devrim yaratıyor. Bir düğmeyle konfor 
ağırlıklı sürüşten dinamik bir sürüşe geçin ve son derece kişisel 
bir sürüş deneyimleyin. Sizin bir şey yapmanıza gerek kalmadan, 
Dinamik Dijital Süspansiyon sürekli olarak virajlara ve yoldaki 
bozukluklara göre ayarlanır ve her yolda kendinden emin bir sürüş 
sunar. 

SÜRÜŞÜNÜZÜ SEÇİN INFINITI Sürüş Modu Seçicisi performans 
ve kontrolü daha da rafine bir düzeye yükseltiyor. Standard, Snow 
(Kar), ECO1, Sport, Sport+ ve Personal modları arasından seçim 
yapabilirsiniz. Direksiyon, motor ve süspansiyon komutlarını 
ayarlayarak sürüşünüzü daha da özel hale getirebilirsiniz. Sürüş 
deneyiminizi yol koşullarının ve fabrika ayarlarının ötesine 
genişletin.



VİRAJI
DÖNMEK İÇİN
DAHA FAZLA
SEÇENEK
Direksiyon ve süspansiyon için çeşitli seçeneklerle 
performansınızı kişisel hale getirebilir, özgürlüğünüzü 
kavrayabilirsiniz. Yeni INFINITI Q60 ile her anın tadını çıkarın. 

performans seçeneklerİ

(1) DİREKT ADAPTİF DİREKSİYON Artık gelecek elinizde ve zaman 
çok çabuk geçiyor. Saniyede yüzlerce ayarlama yapan Direkt Adaptif 
Direksiyon, sürüş performansınızda sürekli olarak ince ayar çeken ve 
dünyada bir ilk olan INFINITI bir yeniliği. Düşük hızlarda kolay manevra, 
virajlı dağ yollarında canlı sürüş… Sistem direksiyon komutlarınızı hem 
ön hem de arka tekerleklere dijital olarak aktarır, böylece daha yumuşak 
ve çabuk bir tepki elde eder. Ayrıca yol yüzeyindeki bozukluklardan gelen 
istenmeyen titreşimleri ve yan rüzgarların etkisini ortadan kaldırarak size 
daha güçlü bir kontrol ve kolaylık duygusu sağlar.

(2) HİDROLİK ELEKTRİKLİ DİREKSİYON Hidrolik desteğin hissini tercih 
edenler için yeni Q60; kolay, günlük kullanıma uygun bir direksiyon 
deneyimi sunuyor.

2 DİREKSİYON 
SİSTEMİ



(1) DİNAMİK DİJİTAL SÜSPANSİYON (DDS) Sürücü sizsiniz. Bırakın yeni 
Dinamik Dijital Süspansiyon (DDS) size adapte olsun. İstediğiniz zaman 
yumuşak, istediğiniz zamansa daha atak bir sürüşün keyfini çıkarın. Yeni 
adaptif amortisörler Sürüş Modu Seçicisi seçiminize göre ayarlanır. DDS'nin 
gövdede yana yatma, sallanma, yaylanma oranı gibi şasi özelliklerini sürekli 
ve anında kontrol etme yeteneğiyle bu deneyim, dijital çağda daha da 
sürücü odaklı bir performans haline geliyor.

(2) STANDART SÜSPANSİYON Önde çift üçgen kol ve arkada bağımsız çok 
kollu süspansiyonla yumuşak ve düz bir sürüşün tadını çıkaracaksınız. Direkt, 
çizgisel bir his sunan amortisörlerle her virajı ve dönüşü kendinizden emin 
bir şekilde geçer, aynı zamanda da düşük yol gürültüsüne ve titreşime sahip 
olursunuz. 

ARKADAN ÇEKİŞLİ (RWD) YA DA AKILLI DÖRT ÇEKER ÇEKİŞLİ (AWD)  
Sürüş meraklıları için arkadan çekişli bir otomobilin tam gaz giderken 
sunduğu zevk benzersizdir. Ama bunu da bir düşünün; Akıllı Dört Tekerlekten 
Çekiş ihtiyaç duyulduğunda ön tekerleklere sıfırdan % 50'ye kadar güç 
gönderir. İhtiyaç duyulmadığında ise sportif tepki sağlamak adına akıllı dört 
çeker ihtiyacı duyulduğunda gücün %100'ünü arka tekerleklere gönderir. 
Böylece arkadan çekiş duygusundan taviz vermeden AWD çekişe sahip 
olursunuz.

SÜSPANSİYON 
SİSTEMİ2

SÜRÜŞ
SİSTEMİ2



bağlantı

DÜNYAYA 
BAĞLANIN
INFINITI InTouchTM dünyanızın akarak ilerlemesini 
sağlar. Hayatınızın her zaman hareket halinde. 
Navigasyonlu INFINITI InTouchTM ve INFINITI 
InTouchTM Hizmetleri dünyanızı çok entegre bir 
şekilde otomobilinizle birleştiriyor. Ses, metin 
iletişimi, takvim, navigasyon ve müzik seçenekleriyle 
aracınızla iletişim halinde kalın ve bir adım önde 
olun1 3.

“MIL-ON” (ARIZA) UYARISI

UZAKTAN KORNA KONTROLÜ

UZAKTAN IŞIKLARIN KONTROLÜ

CALENDAR

MY CAR FINDER (OTOMOBİLİMİ BUL)

BAKIM UYARISI

FACEBOOK®

INFINITI INTOUCHTM TAKİP VE 
HIRSIZ ALARMI

GOOGLE SEARCH®

INFINITI YARDIMI ARA

YENİ INFINITI INTOUCHTM HİZMETLERİ

INFINITI INTOUCHTM

MOBİL UYGULAMALARI

INFINITI InTouchTM Hizmetleri hakkında daha fazla bilgi 
almak için INFINITI Merkezi ile temasa geçin. 

ARAÇ SAĞLIK RAPORU

EMAIL



INFINITI InTouch Hizmetleri Uygulaması aracınızı uzaktan 
görmenize ve kontrol etmenize olanak tanır.

EN İYİ BAĞLANTI Yeni Q60'a her bindiğinizde, elinizdeki 
teknolojiyle sorunsuz bir bağlantı deneyimlersiniz. Akıllı telefonunuzu 
Navigasyonlu INFINITI InTouch, INFINITI InTouch Mobile Apps ya 
da INFINITI InTouch Servisi'ne bağlayarak dünyayı otomobilinize 
getirebilirsiniz. E-mailleriniz ya da metin mesajlarınız size okunur. 
Çalma listenizi dinleyebilir, bilmediğiniz yerlerde navigasyonu 
kullanabilir ya da arkadaşlarınızı arayabilirsiniz. Sistem kişisel sürüş 
tercihlerinizi bile hatırlatır. 

DOKUNUŞUNUZU GÜÇLENDİRİN INFINITI Controller Sistemi, 
teknoloji sistemlerinin basit ve sezgisel kontrolünü parmak uçlarınıza 
getiriyor. Sizin için en sezgisel yoldan etkileşimde bulunmanıza 
olanak tanıyor; döndürme halkası, dokunmatik ekran, giriş düğmeleri 
ve hatta direksiyon simidi düğmeleri; siz ona alışmıyorsunuz, o size 
tepki veriyor. 

SİZE GÖRE AYARLANIR INFINITI InTouchTM sürücü 
koltuğunuzdayken size en uygun, sezgisel bir deneyim sunar.
En gelişmiş teknolojiye sahip sistemler sayesinde en kolay yoldan 
etkileşimde bulunabilirsiniz. Üst ekran dokunmatik, direksiyon 
simidi düğmeleri ya da INFINITI Controller (kontrol sistemi) 
ile kullanılabilir; daha çok sürüş bilgisi ve navigasyon sağlar. 
Alt ekranda ise radyo gibi bilgi/eğlence sistemlerini, klimayı, 
uygulamaları ve sürüş performansı ayarlarını1 dokunmatik olarak 
kontrol edebilirsiniz.

BLUETOOTH MÜZİK YAYINI Bluetooth'u açık akıllı telefonunuzu 
bir müzik kaynağına dönüştürün ve yeni Q60'ın ses sisteminden
en sevdiğiniz çalma listelerini dinleyin.

HANDS-FREE RAHATLIĞI Infiniti Bluetooth® Hands-Free Telefon 
Sistemi, sesli tanımayı kullanarak ellerinizi kullanmadan arama 
yapabilir ve aramalara cevap verebilirsiniz. Ellerinizle düğme aramak 
yok. Kulaklık yok. Direksiyon simidindeki bir düğmeye basmanız 
yeterli. 

INFINITI NAVİGASYON SİSTEMİ Ustaca çalışarak tam yerinizi ve 
gideceğiniz yeri bulmanıza yardım eder. Daha sezgisel bir görüş ve 
basit arayüz ile kullanım kolaylığı ve güven sağlar.



AKTİF GÜRÜLTÜ AZALTMA Aktif Gürültü Azaltma sistemiyle 
istenmeyen yol gürültüsünü en aza indirin ve en iyi müzik dinleme 
ortamını yaratın. Bu teknoloji dikkat dağıtan sesleri akustik olarak zıttı 
bir sinyalle nötralize ederek çalışır. Kabin ne kadar sessiz olursa, müzik ve 
sohbet o kadar güzel olur.

AKUSTİK CAM Etrafınızda bütünüyle sessizlik yaratın. Cam tabakaları 
arasındaki kalın ses emici malzeme gürültüyü önemli oranda azaltır ve 
daha özel bir sürüş deneyimi sağlar. 



YENİ BİR SES 
İÇİN YENİ BİR 
SAHNE
Bir ilki yaşayın. Yeni Bose© Performance 
Series dünya çapında ilk kez yeni Q60'ta 
sunuluyor. Sizi saran ve kabini dinamik bir 
dinleme deneyimine dönüştüren, konser 
kalitesinde sesin tadını çıkarın.

ses

ÖZEL DİJİTAL SİNYAL İŞLEME SİSTEMİ Bir Bose yeniliği olan 
Gelişmiş Sahne Teknolojisi gelişmiş algoritmaları kullanarak müziği 
dinamik olarak kabinde ideal konumlara yönlendiriyor. Müzik aletleri 
ve vokallerin benzersiz netliği sayesinde sürücü koltuğundayken bir 
konserin en ön sırasında oturuyor hissine kapılırsınız.

İYİLEŞTİRİLEN SES PERFORMANSI Kendinizi heyecan verici bir 
ses deneyimine bırakın. AudioPilot 2.0 Gürültü Telafi Teknolojisi 
sürekli olarak dışarıdaki sesleri izleyip müziği ona göre ayarlarken, 
Centerpoint 2.0 Surround Teknolojisi de CD, MP3 ve Dijital Radyo 
Yayınlarından gelen müziği surround olarak dinlemenize olanak tanır.

BOSE'UN EN YENİ SES SİSTEMİ Performans odaklı bir ses sistemi 
isteyenler için yeni Bose Performance Series ses sistemi Gelişmiş 
Sahne Teknolojisiyle (Advanced Staging Technology) en iyisini 
sunuyor. Çok sayıda yeni 255 mm ve 150 x 230 mm bas hoparlörü 
ve hafif ipek konili tiz hoparlörü de içeren on üç yüksek performanslı 
hoparlör “canlı performans” hassasiyetine ulaşıyor. Akustik özellikte 
geniş ve hassas bir sahnenin tadını çıkarın.

HOPARLÖRLÜ
BOSE SES SİSTEMİ



YETENEKLERİNİZİ 
KOLAYCA 
GENİŞLETİN
Sürücüye yardım eden sistemler daha akıllı yolculuk, 
daha çabuk tepki, hem önde hem de etrafınızda daha 
iyi görüş ve daha kolay direksiyon hareketi sağlayarak 
yolda yeni bir kolaylık düzeyinde ilerlemenize olanak 
tanır. 

sürücüye yardımcı sİstemler

DAHA AKILLI YOLCULUK
İstediğiniz hızı ve güvenlik mesafesini ayarlayın 
ve Mesafe Kontrol Assist'li Akıllı Seyir Kontrolü 
(ICC) otomatik olarak yavaşlasın, trafikte hızınızı 
yumuşak bir şekilde düşürsün. Trafik normal 
hızına döndüğündeyse, Akıllı Seyir Kontrolü 
(ICC) tekrar sizi ayarladığınız hıza ve güvenli 
mesafeye getirir. 

DAHA KOLAY DİREKSİYON HAREKETİ
Direkt Adaptif Direksiyon ile birlikte çalışan Aktif 
Şerit Kontrolü1,6 önünüzdeki yolu proaktif bir 
şekilde izler ve Q60'ınızda bozuk yol yüzeyi ya 
da yandan rüzgar nedeniyle hafif yön değiştirme 
hareketi görülürse, otomatik olarak küçük 
direksiyon düzeltmeleri yapar. Hem direksiyondaki 
titreşimler azaltılır hem de daha güçlü bir denge 
duygusuna sahip olursunuz. 

TRAFİK İŞARETİ TANIMA
Yeni Q60’ın Trafik İşareti Tanıma sistemi 
sürücüleri farklı hız sınırlarına karşı uyarmaya 
yardım eden teknolojik bir devrim. Öndeki bir 
kamera yolu tarayarak trafik işaretlerini görür 
ve herhangi bir değişiklik olduğunda karakter 
tanıma yazılımıyla gösterge panelinde gösterir. 
Güvenli hızları korumanın ve önünüzdeki 
yoldaki değişikliklerden haberdar olmanın 
basit bir yolu… 



DAHA HIZLI YANIT
Uzun Far Desteği, karşıdan araç geldiğinde 
otomatik olarak uzun farlarınızı kısaya dönüştürür 
ve trafik açıldığında yeniden uzunlara geçer.

DAHA DA ÖTESİNİ GÖRÜN
Adaptif Ön Far Sistemi (AFS) direksiyon 
hareketinizi algılar, ön farları çevirir; böylece 
kavşaklarda ve virajlarda görüşü iyileştirir.
LED otomatik yükseklik ayarlı farlarla birlikte, 
AFS sadece önünüzü değil, etrafınızı da 
görmeye yardım eder.

DAHA NET GÖRÜN
Etrafınızda olup bitenlere dair yeni bir 
perspektife sahip olun. Hareketli Nesne Tespiti 
(MOD), dört kamera ve yukarıdan sanal 
bir 360° görüşe sahip Çevre Görüntüleme 
Monitörü ile 



FARKINDALIĞINIZI 
KOLAYCA
ARTIRIN
Aktif ve pasif güvenlik yeniliklerinin 
benzersiz birleşimi sezgisel tepki gösterme 
yeteneğinizi artırıyor. 

güvenlİk

KORUMA KALKANI  INFINITI Safety Shield (Güvenlik Kalkanı) 
konsepti, koşulları izler ve çarpışmadan kaçınmaya yardım eder. 
Çarpışma olması halindeyse katmanlı güvenlik teknolojisiyle sizi ve 
yolcularınızı korur.



GERİ VİTESTE DAHA FAZLA GÜVEN Geri Viteste Çarpışma 
Müdahalesi (Back-up Collision Intervention1,7 farkındalığınızı 
artırmaya yardım eder. Geri giderken, Q60'ınızın arkasında yaklaşan 
araçları ya da büyük sabit nesneleri tespit eder, sizi uyarır ve frene 
basarak çarpışmadan kaçınmanıza yardım eder. 

ETRAFINIZA TEPKİ GÖSTERİN Yaya Algılamalı Ön Acil Frenleme 
şeridinizde seyir halindeyken önünüzdeki araçları izlemek için 
sensörler kullanır ve yavaşlamak gerekiyorsa gaz pedalını yukarı iter. 
Frenleri devreye sokarak çarpışmanın etkisi azaltır ya da çarpışmayı 
önler. Aracınızın yoluna giren yayaları da izleyerek ek bir güvenlik 
boyutu daha katar.

EMİN BİR ŞEKİLDE FREN YAPIN 4 tekerlekte bulunan ABS Fren 
Sistemi ve Elektronik Fren Gücü Dağıtımı (EBD) ile yeni Q60'ın fren 
sistemi değişen koşullara otomatik olarak tepki gösterir.

GÖREMEDİĞİNİZ YERLERİ ALGILAR  Kör Nokta Uyarı ve Kör 
Nokta Müdahale Sistemleri kör nokta bölgesine giren araçları 
belirlemek için sensörler kullanır. Önce bir uyarı ışığı yanar, sonra 
da dolu olan bölgeye doğru hareket ederseniz, hafif bir direksiyon 
hareketi ya da hafif bir frenleme kullanarak Q60'ınızı şeridinizde 
tutmanıza yardım eder. 

TEHLİKEYİ ALGILAR Tahmine Dayalı Önden Çarpma Uyarısı 
(PFCW) radar kullanarak sadece önünüzdeki aracı değil, onun 
önündeki aracı da sürekli izler. Sistem potansiyel bir risk algılarsa; 
örneğin önünüzde trafiği tıkayan büyük bir araç varsa, yeni Q60 sesli 
ve görsel bir uyarıda bulunur.

ŞERİDİNİZİ KORUYUN Şerit Takip Uyarısı ve Şeritten Ayrılmayı 
Önleme Sistemleri şerit çizgilerini izler ve şeritten çıkmaya 
başlarsanız direksiyon simidindeki bir titreşimle sizi uyarır. Şeritten 
çıkmaya devam ederseniz Şeritten Ayrılmayı Önleme Sistemi 
Q60'ınızı şeridinizin ortasına döndürmek için kısa bir direksiyon 
hareketi sağlar. 

DAHA GÜÇLÜ VE HAFİF Ultra yüksek güçte çelik normal çelikten iki 
kat daha güçlü ve bir çarpışma durumunda güvenliğinizi artırmak için 
etrafınızda yer alıyor. 

ARTIRILAN KORUMA Yeni Q60 sadece ön sürücü ve yolcu 
hava yastıkları değil, ayrıca her iki ön koltuğun yan taraflarına 
yerleştirilmiş yan hava yastıklarına ve tavana yerleştirilen yan perde 
hava yastıklarına sahip.

KORUMAYA HAZIR Güvenlik teknolojisi yeni Q60'ınızın önemli 
bir özelliği. Özel Gergi Sistemli Emniyet Kemerleri acil frenleme 
durumlarında elektrikli motorlar tarafından otomatik olarak gerilir. 
Bir çarpışma olmadan önce yolcuların güvenli ve çabuk bir şekilde 
sabit tutulmasını sağlar. 

İHTİYACINIZ OLDUĞUNDA ORADA INFINITI'nin sektörde lider 
bir diğer güvenlik özelliği de Yukarı Kalkan Motor Kapağı. Önden 
bir yayayla çarpışma durumunda, yeni Q60'ın motor kapağı hemen 
yükselerek motorun üzerinde ek bir alan yaratır ve çarpışmanın 
etkisini azaltır.
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İÇ RENKLER İÇ KAPLAMALAR

YASAL UYARI

INFINITI Europe limited / Publisher: INFINITI Europe Division of Nissan international sA, Zone d’Activités la Pièce 12, 1180 Rolle, İsviçre.

Q60 modelleri için yakıt tüketimi rakamları, homologasyon öncesi rakamlardır: yakıt tüketimi (litre/100 Km). Şehir içi 13.1/9.2, şehir dışı 
6.8/5.4, ortalama 9.1/6.8 2. CO2 atıkları 208/156 gr/km.2

(1) Belli modellerde opsiyon. 
(2) Resmi olmayan rakamlardır ve üreticinin kendi laboratuar testlerinden alınmıştır, araçlar arasında karşılaştırma yapmak amacıyla verilmektedir ve gerçek sürüş sonuçlarını 
yansıtmayabilir. Opsiyonel donanım, bakım, sürüş davranışı, yol ve hava koşulları sonuçları etkileyebilir.  3. En az 24 ay abonelik sözleşmesi ve uyumlu bir akıllı telefon gerektirir. 
Devreye girmesi için INFINITI Centre servis ziyareti ya da yazılım terfisi gerekebilir. Bütün uygulama özellikleri bütün modellerde sunulmamaktadır. GPS haritası olanağı 
farklılık gösterebilir. Cep telefonu şebekesi, uygulamalar ve hizmetler ki buna Google hizmetleri de dahildir, INFINITI'nin kontrolünde olmayan bağımsız şirketler tarafından 
verilmektedir ve devreye sokmak için abonelik ya da sahiplerinin onayı gerekebilir. Hizmet sağlayıcı hizmeti sona erdirirse/kısıtlarsa, hizmet haber verilmeden ve/veya 
INFINITIve/veya temsilcilerinin hiçbir sorumluluğu olmadan sona erdirilebilir. Metin ve/veya veri kullanımı ücretli olabilir. Ayrıntılar için lütfen INFINITI Centre'a başvurun.  
5 Akıllı Hız Sabitleyici bir çarpışma önleyici ya da uyarı cihazı değildir. Sadece sınırlı oranda frenleme yapmak için tasarlanmıştır. Hız sınırlamaları bulunmaktadır. Ayrıntılar için 
kullanıcı kılavuzuna bakınız.  6 Belli yol, hava ya da sürüş koşullarında fonksiyon sınırlı olabilir. Ayrıntılar için kullanıcı kılavuzuna bakınız. 7 Fonksiyon tamamlayıcıdır ve sorumlu 
sürüşün yerini tutmaz. Hız sınırlamaları geçerlidir. Ayrıntılar için kullanıcı kılavuzuna bakınız. 8 Hava yastıkları sadece ek tutma sistemidir, her zaman emniyet kemerinizi takın. 
Yolcu sınıflandırma sensörüyle bile olsa, arkaya dönük çocuk koltuğu ön yolcu koltuğuna yerleştirilmemelidir. BE ve CH dışında, 12 yaşın altındaki bütün çocuklar arka koltukta 
çocuk koltukları, yükseltici koltuklar ya da boylarına göre emniyet kemerleriyle uygun bir şekilde kemerleri bağlanmış olarak yolculuk etmelidir. Hava yastıkları sadece belli 
kazalarda şişer. Ayrıntılar için kullanıcı kılavuzuna bakınız.

iPod, Apple Inc.'in tescilli makasıdır. Bose, Bose Corporation'ın tescilli markasıdır. Facebook, Facebook, Inc.'in tescilli markasıdır.  2015 Google Inc. Bütün hakları saklıdır. Google 
ve Google Logo'su Google Inc.'in tescilli markalarıdır. 

*Gösterilen model: Q60S 3.0t Sport Tech, opsiyonel Gümüş Optik Lif iç kaplama, Monaco Kırmızı ya da Gallery Beyaz yarı anilin deri döşeme, sunroof ve metalik boya 
özelliklerine sahiptir ve Mart 2017'den beri sunulmaktadır. 



aksesuarlar

BENZERSİZDEN 
BİREYSELE 
YOLCULUK

* Bazı öğeler bölgenizde satılmayabilir.
Lütfen sunulup sunulmadığını en yakın INFINITI Centre’a sorun.

INFINITI Centre’da diğer 
aksesuarlar da sunulur.**

 2  19 İNÇ KÖMÜR METALİK PERFORMANS JANTI  9  İÇ AYDINLATMA

 7  8 

AKSESUAR LİSTESİ
1 Siyah ızgara
2 19 inç kömür metalik performans jantı
3 Karbon lifi spoyler
4 Karbon lifi ayna kapakları
5 Karbon lifi sis farları
6 Karbon lifi çamurluk hava çıkışları
7 Aydınlatmalı giriş kılavuzları
8 Karşılama ışığı
9 İç aydınlatma ışığı

10 Bagaj koruyucusu
11 Bagaj düzenleme sistemi
12 Konsol filesi, yolcu tarafı
13 Bagajda file
14 Lüks tekstil paspaslar
15 Kauçuk paspaslar
16 Jant Kilitleri



 1  SİYAH IZGARA  10  BAGAJ KORUYUCUSU  7  AYDINLATMALI GİRİŞ KILAVUZLARI
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TUTKUYLA
HAREKET
EDER
Tasarım, mantığa değil kalbe hitap eder. 
Sanatçının basit bir çizgi, kıvrım veya şekli 
çizmesiyle başlar ve bu çizimde sevilen 
şeyler mutlaka tam olarak ifade edilmelidir. 
Infiniti için tasarım, bir tutkudan daha 
fazlasıdır. Infiniti için tasarım, DNA’sınınbir 
parçasıdır.



BİR MARKA TASARIMLA 
YÖNETİLDİĞİNDE, tasarım 
markanın iletişim yöntemi olur.
Her araç, dikkat çekici hatlar, akışkan 
kıvrımlar ve kaslı duruş harmonisiyle 
bu dile ses verir. Çift kemerli ızgara 
ve hilal şeklinde kesim gibi öncelikli 
unsurlar, Infiniti’nin ürün geliştirme 
ve iş vizyonunu tasarım odaklı 
yaklaşımını farklı bir şekilde ifade 
eder. Tasarımın gücüyle dolan bir 
Infiniti konsept otomobili, sanatçının 
masasındaki bir çizimden yollardaki 
yerini almaya doğru gelişmesi 
sebebiyle geleceğe bir bakıştır.



1989'DA DOĞAN Infiniti, sedan, coupé, crossover ve SUV versiyonlarıyla
dünya genelinde 50 ülkede yer alıyor. Infiniti eşsiz ve farklıdır - herkesin
her şeyi olmaya çalışmaz, bazı insanların her şeyi olmaya çalışır.
Infiniti markasının kalbinde, sahiplenme duygusunun aracın kendisinden
daha önemli olduğuna, daha özgüvenli, daha aktif bir sürüş ve sahip olma 
deneyimine inananların sadakati yer alır.

INFINITI, etkileyici ve dikkat çekici otomobil tasarımları ile tanınan
bir marka haline geldi. Bu detaylar ile hassas mühendisliğe gösterilen özen, 
Infiniti'yi kullanmayı özel bir eyleme dönüştüren hislere katkı sağlar.

EŞŞİZ
DURUŞ.
UNUTULMAZ 
DENEYİM.
Infiniti, gelenekselliğe meydan okur,
güçlü teknolojileri ve kendini ifade eden 
tasarımıyla premium segmenti tekrar 
tanımlar.
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PERFORMANS
Stop Start Sistemi (3.0 litre V6 Benzinli motor dışında) ■ ■ ■ ■

Hıza Duyarlı Dİreksiyon Sistemi ■ ■ - -

Direksiyon Sistemi Paketi
- Direkt Adaptif Direksiyon (DAS)
- Aktif Şerit Kontrolü

- ■ ■ ■

Aktif İz Kontrolü ■ ■ ■ ■

7 ileri otomatik vites (Manuel Mod) ■ ■ ■ ■

Direksiyona Entegre Vites Değiştirme Kolları (Paddle Shifts) - - ■ ■

Dinamik Dijital Süspansiyon (sadece 3.0 litre V6 Benzinli motorla) - - ■ ■

Eco Pedal (sadece 3.0 litre V6 Benzinli motorla) - - - ■

Senkronize Devir Eşleştirme Kontrol Sistemine sahip Otomatik Şanzıman ■ ■ ■ ■

KAZA GÜVENLİĞİ VE KİŞİSEL GÜVENLİK
Çift Kaliperli Spor Frenler, Koyu Krom Renkli (önde 4 piston; arkada 2 piston, sadece 2.0 litre sıralı
4 silindirli benzinli motorla) - - ■ ■

Çift Kaliperli Spor Frenler, Kırmızı Renkli (önde 4 piston; arkada 2 piston, sadece 3.0 litre
V6 benzinli motorla) - - ■ ■

ABS Fren Sistemi, Elektronik Fren Gücü Dağılımı (EBD), Çekiş Kontrol Sistemi (TCS) ve
Araç Dinamikleri Kontrolü (VDC) ■ ■ ■ ■

Yokuş Kalkış Desteği ■ ■ ■ ■

Ön ve arka Emniyet Kemeri Uyarısı ■ ■ ■ ■

Yaya koruması için darbe anında otomatik yukarı hareket eden ön kaput ■ ■ ■ ■

6 hava yastığı (önde sürücü ve yolcu hava yastığı, ön kalça ve gövde bölgesi için yan hava yastığı ve
önden arkaya yan perde hava yastığı) ■ ■ ■ ■

Lastik Basıncı İzleme Sistemi (TPMS) (her lastik için ayrı basınç göstergesi) ■ ■ ■ ■

Otomatik kararan iç geri görüş aynası ■ ■ ■ ■

Konfor paketi
- Yağmur sensörlü silecekler

■ ■ ■ ■

Güvenlik Sistemi (Motor Immobilizer ve Alarm) ■ ■ ■ ■

Ultrasonik alarm sistemi ■ ■ ■ ■

Hız Limiti Kontrol Sistemi ■ ■ ■ ■

Güvenlik Paketi
- Hız Sabitleyici (Cruise Control) 
- Fren Desteği (BA)
- Ön Acil Frenleme - Yaya Algılama Sistemi 
- Ön Çarpışma Uyarı Sistemi (FCW)
- Öngörülü Ön Çarpışma ve Uyarı Sistemi (PFCW)
- Şerit Takip Uyarı Sistemi

■ - ■ -

Güvenlik Kalkanı Paketi 
- Intelligent Cruise Control (ICC)
- Distance Control Assist (DCA) 
- Forward Emergency Braking with pedestrian detection 
- Forward Collision Warning (FCW) system 
- Predictive Forward Collision Warning (PFCW) system 
- Lane Departure Warning (LDW) and Lane Departure Prevention (LDP) 
- Blind Spot Warning (BSW) and Blind Spot Intervention™ systems 
- Back-up Collision Intervention 
- Front Pre-Crash seat belts

- ■ - ■

JANTLAR
19 inç x 9 inç 5 kollu, 3D, İki renkli alaşım jant ve 255/40 R19 Run-flat lastik ■ ■ - -

19 inç x 9 inç 5 kollu, 3D, Koyu krom alaşım jantlar ve 245/40 R19 94W Run-flat lastikler - - ■ ■

DIŞ TASARIM
Gövde rengi yan aynalar ve LED dönüş sinyali ■ ■ ■ ■

Isıtmalı ve elektrikli ayarlanabilir yan aynalar, manuel katlama ■ - - -

Ambient Paketi
- Isıtmalı, elektrikli ayarlanabilen, elektrikli katlanabilen, geri vites ile senkronize yan aynalar.

■ ■ ■ ■

Otomatik Far Sistemi ■ ■ ■ ■
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DIŞ TASARIM (DEVAMI)
LED Otomatik Seviyeli Ön Farlar ve Gündüz Açık LED Farlar ■ ■ ■ ■

LED Arka Stop Lambaları ■ ■ ■ ■

LED sis farları (ön ve arka) ■ ■ ■ ■

Follow Me Home Far Sistemi ■ ■ ■ ■

Görünürlük Paketi (Visibility Pack)
- Adaptif Ön far Sistemi (AFS)
- Smart Beam (Akıllı Uzun/Kısa Far Sistemi) 

■ ■ ■ ■

Krom kaplı çift egzoz borusu (3.0 litre V6 Benzinli motor dışında) ■ ■ ■ ■

Krom kaplı delikli çift egzoz borusu  (sadece 3.0 litre V6 Benzinli motor) - - ■ ■

UV (morötesi) ışınları azaltan renkli cam ■ ■ ■ ■

Metalik boya ■ ■ ■ ■

Elektrikli cam sunroof ■ ■ ■ ■

TEKNOLOJİ
Motor Çalıştırma Düğmesi ■ ■ ■ ■

INFINITI Sürüş Modu Seçicisi ■ ■ ■ ■

INFINITI InTouch ■ ■ ■ ■

Çift dokunmatik ekran (LCD VGA 8 inç ve LCD VGA 7 inç) ■ ■ ■ ■

Fine vision elektro-parlak göstergeler ve 3D 5 inç TFT renkli ekran ■ ■ ■ ■

Bluetooth teknolojisi, cep telefonu bağlantısı için ■ ■ ■ ■

I-Key anahtar, akıllı erişim, bagaj kapağı açma ve gelişmiş hafıza ■ ■ ■ ■

Comfort paketi
- Ön ve arka park sensörleri ve ekran

■ ■ ■ ■

Arka kamera ■ - ■ -

Visibility paketi2

- Around View Monitor (AVM), hareketli cisim algılama ve park kılavuzu
■ ■ ■ ■

Trafik işareti tanıma ■ ■ ■ ■

INFINITI Navigasyon Sistemi, trafik bilgisi, sesli tanıma
(navigasyon için) ve Dijital Radyo Yayını (DAB) ■ - - -

Multimedia paketi
- INFINITI Navigasyon Sistemi, trafik bilgisi, sesli tanıma
(navigasyon için) ve Dijital Radyo Yayını (DAB)

- ■ ■ ■

KONFOR
Comfort paketi
- İki bölgeli adaptif klima, otomatik devridaim ve Grape Polifenol Filtre

■ ■ ■ ■

Arka havalandırma çıkışları ■ ■ ■ ■

INFINITI InTuition bütünüyle özel ayarlanabilir dijital ortam ■ ■ ■ ■

Tek dokunuşta açılan elektrikli camlar, otomatik çalışması I-Key'e bağlantılı ve sıkışma önleyici ön camlar ■ ■ ■ ■

Attraction Light ■ ■ ■ ■

Esnek kapı durdurma akıllı sistemi ■ ■ ■ ■

SES SİSTEMİ
AM/FM ses sistemi, tekli CD çalar ■ ■ ■ ■

6 hoparlörlü ses sistemi ■ - ■ -

Multimedia paketi
- BOSE Performance Series ses sistemi, 13 hoparlör

- ■ ■ ■

Aktif Gürültü Önleyici (ANC) ve Aktif Ses İyileştirici ■ ■ ■ ■

Bluetooth sesli yayın ■ ■ ■ ■

USB/iPod bağlantısı ve RCA'da AUX girişi ■ ■ ■ ■

Ses tanıma sistemi (sadece müzik sistemi fonksiyonları için) ■ ■ ■ ■

1: Sadece Ambient Paketiyle birlikte
■ Standart (ek ücretsiz)
■ Standart (ek ücretsiz, belli versiyonlarla sınırlı)
■ Opsiyonel (ek ücret)
- Sunulmaz
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İÇ TASARIM
Çok fonksiyonlu direksiyon simidi ■ ■ ■ ■

Deri kaplı, çapraz dikişli direksiyon simidi, Mat Krom kaplamalı ■ ■ ■ ■

Deri kaplı, dikişli vites kolu, Mat Krom ve Siyah Parlak kaplamalı ■ ■ ■ ■

12 elektrik prizi (2), orta konsol ■ ■ ■ ■

Elle yüksekliği ve derinliği ayarlanan direksiyon kolonu ■ - - -

Ambient paketi
- Elektrikli ayarlanan direksiyon kolonu yüksekliği ve derinliği
- İç Aydınlatma

■ ■ ■ ■

Alüminyum pedallar ve ayak dayama yeri - - ■ ■

Fırçalanmış Alüminyum iç kaplama ■ - - -

Koyu Akçaağaç Ahşap iç kaplama - ■ - -

Karbon Lifi iç kaplama - - ■ ■

Gümüş Optik Lif iç kaplama, Monaco Kırmızı ya da Galleri Beyaz yarı anilin deri döşeme - - ■ ■

Siyah triko tavan kaplaması ■ ■ ■ ■

INFINITI Alüminyum ön kapı eşik kaplamaları ■ ■ ■ ■

Güneşliklerde makyaj aynaları, sürücü tarafından uzantı ve kart yeri ■ ■ ■ ■

Tavanda güneş gözlüğü yeri ve harita lambası ■ ■ ■ ■

KOLTUKLAR
Yarı anilin deri koltuk döşemesi ■ ■ ■ ■

Isıtmalı ön koltuklar ■ ■ ■ ■

8 yollu elektrikli ayara sahip ön spor koltuklar ■ ■ ■ ■

Sürücü koltuğunda elektrikli bel ve yan destek, elle ayarlanan bacak uzantısı ■ ■ ■ ■

Ambient paketi
- Sürücü koltuğu, direksiyon simidi kolonu ve yan aynalar için hafıza (I-Key bağlantılı)

■ ■ ■ ■

Ön kol dayama yerinde eşya bölmesi ve bardak tutucular ■ ■ ■ ■

Arka kol dayama yerinde bardak tutucu ■ ■ ■ ■

Arka koltuklara kolay erişim için elektrikli giriş/çıkış mekanizması ■ ■ ■ ■

Arka koltuklarda ISOFIX ve üst koltuk montaj noktaları ■ ■ ■ ■

ISOFIX and top-tether seat mounting points in the rear seats ■ ■ ■ ■

BAGAJ
İlkyardım seti ve üçgen reflektör ■ ■ ■ ■

VERSİYON/MOTOR 2.0 L BENZİNLİ RWD 7 AT 3.0 L BENZİNLİ AWD 7 AT

Q60 Premium                               
Q60 Premium Tech √
Q60S Sport √ √
Q60S Sport Tech √ √



2,052

1,395

2,052

1,395

4,690

2,850

RENKLER VE 
DÖŞEMELER

Q60 Premium Q60 Premium Tech Q60S Sport /  
Q60S Sport Tech

DÖŞEME Deri Deri Deri

İç Renkler (Kod) Grafit
(Z)

Beyaz 
(Q)

Grafit
(Z)

Beyaz 
(Q)

Grafit
(Z)

Beyaz 
(Q)

Monaco 
Kırmızı (A)

DIŞ RENKLER Kodu Tipi
Pure White QAW

Opak
■ ■ ■ ■ ■ ■ ■

Black Obsidian KH3 ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■

Moonlight White QAB

Metalik

■ ■ ■ ■ ■ ■ ■

Liquid Platinum K23 ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■

Graphite Shadow KAD ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■

Hagane Blue RBP ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■

Iridium Blue RAY ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■

Midnight Black GAG ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■

Solar Mica EBC ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■

Dynamic Sunstone Red NBA ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■

İÇ KAPLAMALAR
Fırçalanmış Alüminyum ■ ■ - - - - -

Koyu Akçaağaç Ahşap - - ■ ■ - - -

Karbon Lifi - - - - ■ - -

Silver Optic Fibre - - - - - ■ ■

BOYUTLAR
Dış

Toplam uzunluk 4,690 mm
Toplam genişlik aynalarla/aynalar katlanmış 2,052 mm / 1,850 mm
Toplam yükseklik, tavan raysız 1,395 mm
Dingil mesafesi 2,850 mm

Bütün boyutlar mm olarak gösterilmiştir

■ Standart (ek ücretsiz)
■ Standart (ek ücretsiz, belli versiyonlarla 

sınırlı)
■ Opsiyonel (ek ücret)
- Sunulmaz



TEKNİK
ÖZELLİKLER

MOTOR
Yakıt tipi Benzinli   
Silindir 4
Motor Hacmi 1991 cc
Supap mekanizması Sıralı 4 silindirli DOHC, 16v
Emme Sistemi Common Rail Direkt Enjeksiyon
Egzoz Sistemi Çift egzoz sistemi
Güç 155 kW (211 PS) / 5500 d/d
Tork 350 Nm / 1250-3500 d/d
Şanzıman 7 ileri otomatik şanzıman
Çekiş Tekerlekleri Arkadan İtişli (RWD)
Emisyon Euro 6 b

PERFORMANS
Son Hız 235 Km/s
0-100 Km/s 7.3 sn
Yaklaşık Yakıt Tüketimi1

Şehir içi 9.2 l/100 Km
Şehir dışı 5.4 l/100 Km
Ortalama 6.8 l/100 Km

CO2 atıkları1 156 gr/Km

KULLANIM
Direksiyon
Tipi Elektrikli Hidrolik Direksiyon2,3

Tipi Direkt Adaptif Direksiyon4,5

Süspansiyon
Ön Bağımsız, çift üçgen kollu, amortisörler üzerinde

helezon yaylar, denge çubuğu
Arka Bağımsız çok kollu süspansiyon sistemi,

Çift Akış Yollu (DFP) amortisörler, denge çubuğu 
Frenler

Ön/Arka 330 mm ön / 316 mm arka soğutmalı disk2,3

355 mm ön / 350 mm arka soğutmalı disk,
alüminyum çift kaliper (4 piston önde, 2 piston arkada)4,5

Jantlar ve Lastikler 19 x 9 inç 5 kollu, 3D, iki renkli alaşım jant ve 255/40 R19 96Y
Run-flat lastik2,3 / 19 x 9 inç 5 kollu, 3D, Koyu krom alaşım jantlar

ve 245/40R19 94W Runflat4,5

KAPASİTELER VE AĞIRLIKLAR
Boş ağırlık5 1722 kg2 / 1753 kg3 / 1759 kg4 / 1775 kg5

Tam Yüklü Ağırlık 2140 kg
Bagaj hacmi 342 litre
Yakıt deposu hacmi 80 litre

DIŞ TASARIM

Hava sürtünme katsayısı 0.292,3 / 0.304,5

1 Q60 modelleri için yakıt tüketimi rakamları, homologasyon öncesi rakamlardır: yakıt tüketimi (litre/100 Km). Şehir içi 13.1/9.2, şehir dışı 6.8/5.4, ortalama 
9.1/6.8. CO2 atıkları 208/156 gr/km. Rakamlar laboratuvar testlerinden alınmıştır, araçlar arasında karşılaştırma yapmak amacıyla verilmektedir ve gerçek sürüş 
sonuçlarını yansıtmayabilir. Opsiyonel donanım, bakım, sürüş davranışı, yol ve hava koşulları resmi sonuçları etkileyebilir. 2 Q60 Premium; 3 Q60 Premium Tech; 4 
Q60S Sport; 5 Q60S Sport Tech; 6 Rakamlar Yönerge 92/21/EC, versiyon 95/48'e göre (yakıt deposu % 90 dolu, 68 kg sürücü ve 7 kg bagaj) standart donanımlı 
araçlar içindir. Opsiyonel donanım ve aksesuarlar bu rakamı artırabilir. 

Q60 2.0t



SÜRÜŞÜNÜZE
GÜÇ KATIN

Biz de sizin gibiyiz. Her zaman kendimizi konforlu olduğumuz bölgenin ötesi 
için zorlarız. Diğerleri daha iyi makineler üretmekle yetinse de biz daha fazlasını 
amaçlıyoruz ve insan potansiyelini zorlayan otomobiller tasarlıyoruz.
Çarpıcı tasarımlar ve kendinizi daha canlı hissetmenizi sağlayan performans;
yani ufkunuzu açan teknolojiler üretiyoruz. 

infiniti

INFINITI Q60
Sürüşünüzü performansla güçlendirin. Cesur çizgiler ve 
güçlü bir duruş tasarladık. Çift turbolu1 405 beygirlik 
V6 motorun heyecan verici performansı ve dijital olarak 
adaptif kullanım sisteminin benzersiz tepki süresi ile 
yeni Q60, sürüşü yeniden tanımlıyor.

Q60S 3.0t

Benzinli
V6

2997 cc
V-6 DOHC, 24v 

Benzinli Direkt Enjeksiyon
Çift egzoz sistemi

298 kW (405 PS) / 6400 d/d
475 Nm / 1600-5200 d/d

7 ileri otomatik şanzıman
Dört Tekerlekten Çekişli

Euro 6 b

250 Km/s
5.0 sn

13.1 l/100 km
6.8 l/100 km
9.1 l/100 km

208 g/km

-
Direkt Adaptif Direksiyon4,5

Elektronik kontrollü, bağımsız, çift üçgen kollu,
amortisörler üzerinde helezon yaylar, denge çubuğu

Bağımsız çok kollu süspansiyon sistemi,
Çift Akış Yollu (DFP) amortisörler, denge çubuğu 

355 mm ön / 350 mm arka soğutmalı disk, alüminyum
çift kaliper (4 piston önde, 2 piston arkada)4,5

19 x 9 inç 5 kollu, 3D, Koyu krom alaşım jantlar
ve 245/40R19 94W Run-flat4,5

- / - / 1874 kg4 / 1890 kg5

2265 kg
342 litre
80 litre

0.304,5


