
الموا�صفات التقنية

هذا الكتيب الأغرا�ض الو�شف واعطاء المعلومات العامة فقط ويخ�شع للتغيير وال ي�شكل عر�شًا للبيع اأو تمثياًل اأو �شمانًا )�شريحًا اأو �شمنيًا( من اإنفينيتي ال�شرق االأو�شط اأو اأي من وكالء اإنفينيتي. يجب على االأطراف المهتمة التاأكد من دقة اأية معلومات في هذا الكتيب مع وكيل اإنفينيتي المعتمد مبا�شرة، قبل االعتماد عليه التخاذ قرار ال�شراء. وتحتفظ 

اإنفينيتي ال�شرق االأو�شط بحق اإجراء التغييرات، في اأي وقت ودون اإ�شعار م�شبق في االأ�شعار واالألوان والمواد والتجهيزات والموا�شفات والطرازات ووقف اإنتاج طرازات اأو معدات. وب�شبب التطوير الم�شتمر للمنتجات والعوامل االأخرى المتعلقة بما قبل وما بعد االإنتاج، قد تختلف المركبة اأو المواد والموا�شفات عما هو موجود في هذا الكتيب. تظهر بع�ض 

ال�شيارات مع تجهيزات اختيارية. يجب م�شاهدة ال�شيارة للح�شول على المعلومات بدقة كاملة. قد يختلف التوفر واأوقات الت�شليم لطرازات اأو تجهيزات معينة. كما قد تختلف الموا�شفات والخيارات واالك�ش�شوارات في هاواي والواليات المتحدة ودول اأخرى. للح�شول على معلومات اإ�شافية حول توفر المركبة والخيارات اأو االك�ش�شوارات، الرجاء زيارة 

infiniti-me.com وكيل اإنفينيتي في منطقتك، اأو االإطالع على الموقع االإلكتروني

ا ب�شكل اآمن. الحموالت الثقيلة لل�شيارة مع االأمتعة، وخا�شة على ال�شقف، توؤثر بتوجيه المركبة وثباتها. 2 متوفرة في طرازات مختارة. 3 ال يمكن لنظام �شا�شة الروؤية ال�شاملة مع نظام ك�شف االأج�شام المتحركة التخل�ض من م�شكلة النقاط العمياء ب�شكل نهائي، وربما 
ً
1 �شعة حيز االأمتعة والتحميل محدد بالوزن وتوزيع االأغرا�ض. �شع االأغرا�ض دائم

ا. 4 نظام ال�شونار ميزة لتعزيز المالءمة ولكنه لي�ض بدياًل عن االجراءات ال�شحيحة لركن ال�شيارة و/اأو الرجوع للخلف. قد ال يكت�شف كل االأج�شام اأمامك اأو خلفك. تفقد محيط ال�شيارة قبل 
ً
ال يتم اكت�شاف جميع االأج�شام على نحو تام. يعمل نظام ك�شف االأج�شام المتحركة عند �شرعات تحت 5 ميل في ال�شاعة. لذا تفقد محيط ال�شيارة قبل تحريكها دائم

ا. 6 نظام الم�شاعدة الذكية في ركن 
ً
ا. قد ال يتم اكت�شاف جميع االأج�شام. 5 ال يمكن لنظام ك�شف االأج�شام المتحركة اأن يزيل م�شكلة النقاط العمياء ب�شكل نهائي، وربما ال يتم اكت�شاف جميع االأج�شام على نحو تام. يعمل نظام ك�شف االأج�شام المتحركة عند �شرعات تحت 5 ميل في ال�شاعة. لذا تفقد محيط ال�شيارة قبل تحريكها دائم

ً
تحريكها دائم

ال�شيارة اأداة م�شاعدة فقط وال يمثل بدياًل عن انتباهك اإلى محيطك المبا�شر. تقع م�شوؤولية المناورة االآمنة وركن ال�شيارة على ال�شائق. 7 الم�شاعدة في ركن ال�شيارة/ميزة المالءمة.  ال يمكن التخل�ض نهائيًا من النقاط العمياء اأو اكت�شاف جميع االأج�شام المتحركة وال تنبه ال�شائق الأخذ الحذر من االأج�شام المتحركة. تحقق دائمًا من محيط ال�شيارة قبل 

تحريكها. 8 قيادة ال�شيارة اأمر جدي. ا�شتخدم نظام (InTouch) من اإنفينيتي عندما يكون ا�شتخدامه اآمًنا. ال تبرمج اأبداً اأثناء القيادة. قد ال يكون نظام خرائط GPS مف�شاًل في جميع المناطق وقد ال يعك�ض الطرق الحالية. 9 قيادة ال�شيارة اأمر جّدي ويتطلب اهتمامك الكامل. اإذا كان عليك ا�شتخدام جهاز مو�شول اأثناء القيادة، عليك اأخذ كل االحتياطات 

دائمًا لكي تمنح كل اهتمامك لقيادة المركبة. (iPod) عالمة م�شجلة من (Apple Inc). كل الحقوق محفوظة. جهاز (iPod) غير م�شمول. 10 يعتمد توفر مزايا محددة على دعم الهاتف بتقنية بلوتوث (®Bluetooth). الرجاء االطالع على كتيب الهاتف للمزيد من التفا�شيل. ا�شم و�شعارات بلوتوث مملوكة ل�شركة بلوتوث .Bluetooth SIG Inc واأي 

ا�شتخدام لهذه العالمات من قبل اإنفينيتي يتم بموجب ترخي�ض. 11 ال يمثل نظام مراقبة �شغط الهواء في االإطارات (TPMS) بدياًل عن فح�ض االإطارات ب�شكل منتظم. 12 ال ي�شّكل نظام التحذير في المناطق العمياء  بدياًل عن االإجراءات ال�شحيحة لتغيير حارة ال�شير. ولن يعمل النظام على تجنب اال�شطدام بال�شيارات االأخرى اأو الحوادث، وقد ال يكت�شف 

جميع ال�شيارات اأو االأج�شام المحيطة بك. 13 يعمل نظام التحذير لدى مغادرة حارة ال�شير عندما تكون خطوط حارات الطريق مرئية بو�شوح فقط. تطبق حدود ال�شرعة. يمكنك الرجوع اإلى كتيب دليل المالك للمزيد من المعلومات. 14 ال يمكن نظام التحذير قبل االإ�شطدام االأمامي اأن يمنع الحوادث الناجمة عن االإهمال اأو القيادة ب�شكل خطر، وقد 

ممت ال�شتخدام عملية الكبح ب�شكل محدود. ويمكن اأن يوؤدي عدم ا�شتخدام المكابح اإلى وقوع حادث.
ُ

ال ي�شدر تنبيهًا اأو يطبق المكابح في بع�ض الحاالت. تنطبق حدود ال�شرعة. 15 التقنية الذكية لتثبيت ال�شرعة لي�شت جهازاً لتجنب اال�شطدام اأو لالإنذار. وقد �ش

(Bluetooth SIG, Inc.) عالمة م�شجلة من (Bluetooth) عالمة م�شجلة من بوز كوربوري�شين.  بلوتوث (Bose) بوز

المحرك

4 االأ�شطوانات

154 ح�شانًا عند 5,300  د.د. / 208 ح�شان عند 5,500 د.د. القوة

250 نيوتن متر عند 1,250  - 4,000  د.د. / 350 نيوتن متر عند 1,200  -  4,000 د.د. عزم الدوران

التوجيه

نظام الم�شاعدة االلكترونية بتر�ض مزدوج نوع التوجيه

ال�سعات والأوزان

368 لتر / 430 لتر حجم االأمتعة )مع / دون فتحة ال�شقف(

50 لتر / 56 لتر (LUXE/Sport) شعة خزان الوقود�

الأبعاد

4,425 مم الطول االإجمالي

1,805 مم العر�ض االإجمالي دون المرايا

2,083 مم العر�ض االإجمالي مع المرايا

1,495 مم / 1,475 مم (LUXE/Sport) االرتفاع الكلي دون ق�شبان ال�شقف

1,510 مم / 1,490 مم (LUXE/Sport) االرتفاع الكلي مع ق�شبان ال�شقف

Q30

جميع االأبعاد بالميليميتر.

1,805

1,495(LUXE)

1,475(SPORT)

4,425

2,700

الرجاء االطالع على محتويات الموقع االإلكتروني infiniti-me.com لمعرفة قائمة الموا�شفات الكاملة.



اإمكانات ال متناهية

ق، لالنطالق اإلى اأبعد مدى في القيادة. �شاهد ذلك بنف�شك في اإنفينيتي Q30، حيث ت�شعك الخطوط المثيرة 
ّ
ز والتفو

ّ
 اإننا واثقون من اأن كل �شائق يتمتع باإمكانات كامنة.  اإنها اإمكانات التمي

 Q30 ممت لتعزيز االأداء. خذ الخطوة االأولى بت�شكيل �شيارتك
ُ

 والن�شب الجريئة في المقدمة مبا�شرة، فتر�شم لك اأ�شلوبك الخا�ض. �شيطر على ال�شوارع والطرقات من خالل تقنيات ذكية �ش

ممت من اأجلك.
ُ

ل كل اختيار تقوم به روؤيتك اإلى حقيقة ملمو�شة. اإنها ال�شيارة التي �ش
ّ
من اأجل رحلتك المتميزة. و�شوف يحو

األوان الهيكل الخارجي

اختيارات العجالت

اتخذت اإنفينيتي االجراءات الالزمة لت�شمن اأن تكون االألوان المعرو�شة هنا اأقرب تمثيل ممكن لالألوان الفعلية للمركبات. قد تختلف االألوان قلياًل ب�شبب عملية الطباعة وح�شب روؤيتها في و�شح النهار اأو تحت ال�شوء الفلوري اأو ال�شاطع. الرجاء م�شاهدة االألوان الفعلية لدى وكيل اإنفينيتي المحلي.

انظر من خالل ت�سميم م�ستوحى من العين الب�سرية. تتعرف 

عليها ب�شهولة من مقدمة ال�شيارة وجانبيها، فاالأ�شواء الرئي�شية 

واالأ�شواء الخلفية بتقنية LED الم�شتوحاة من العين الب�شرية ُتظهر 

اأ�شلوب اإنفينيتي االأيقوني من جميع الزوايا.

 Q30 اإنفينيتي  ت�سميم تقدمي. بينما يتميز ت�شميم طراز 

برز الطراز الريا�شي جانبها االأكثر حدًة. تمنح 
ُ
باأ�شلوب فريد، ي

الفتحات والزوايا الجريئة عالمة مميزة للواجهة االأمامية في 

، وينعك�ض ذلك االأ�شلوب في الم�شد الخلفي 
2
�شبورت �شين�شوري

االأنيق مع اأنابيب العادم ال�شوداء المدمجة.
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عجالت من �شبائك االألمنيوم بطالء 

ف�شي قيا�ض X 18  7.0 بو�شة

عجالت من �شبائك االألمنيوم بطالء معدني رمادي قيا�ض X 18 7.0 بو�شة2

 عجالت من �شبائك االألمنيوم ب�شطح م�شقول اآليًا بطالء معدني 

داكن وتطعميات �شوداء اللون قيا�ض X 18 7.0 بو�شة2

عجالت من �شبائك االألمنيوم ب�شطح م�شقول اآليًا بطالء معدني داكن 

وتطعميات حمراء اللون قيا�ض X 18 7.0 بو�شة2

 عجالت من �شبائك االألمنيوم ب�شطح م�شقول اآليًا بطالء معدني 

داكن وتطعميات اأرجوانية اللون قيا�ض X 18 7.0 بو�شة2
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تطعيمات المق�شورة الداخليةاألوان المق�شورة الداخلية2

اتخذت اإنفينيتي االجراءات الالزمة لت�شمن اأن تكون االألوان المعرو�شة هنا اأقرب تمثيل ممكن لالألوان الفعلية للمركبات. قد تختلف االألوان قلياًل ب�شبب عملية الطباعة وح�شب روؤيتها في و�شح النهار اأو تحت ال�شوء الفلوري اأو ال�شاطع. الرجاء م�شاهدة االألوان الفعلية لدى وكيل اإنفينيتي المحلي.

طّور قدراتكاأ�صف لم�صة من التمّيز

تكّيف مع ما �ست�سادفه في رحلتك. �شتعرف اأنك م�شتعد لما 

عة وعري�شة 
ّ
�شت�شادفه في رحلتك كل يوم. جهزت  Q30 بفتحة مرب

ت�شهل عملية التحميل والتفريغ ب�شكل مذهل. افتح البوابة الخلفية 

و�شتتمكن من الو�شول مبا�شرة اإلى منطقة االأمتعة بعيداً عن اأية 

 تفتح المقاعد الخلفية التي يمكن طيها بن�شبة 60/40 
1
معوقات.

م�شاحة اأكبر لحمل المزيد من االأغرا�ض، بينما خ�ش�شت م�شاحة 

و�شطية في الطرازين "LUXE" و "Sport" لمعدات التزلج اأو الم�شباح 

2
البرجي ال�شروري في الكثير من اال�شتخدامات

عّبر عن �سخ�سيتك المتمّيزة. في المق�شورة الداخلية لل�شيارة 

Q30، تعك�ض مجموعة من اختيارات االألوان الخا�شة تفكيراً جديداً، 
حيث يمكنك االختيار من بين ال�شكل الفاخر واالح�شا�ض اللطيف 

 اأو 
2
 والمظهر الطبيعي للجلد باللون القمحي

2
لجلد غرافيت الجّذاب

االنطالق نحو اإثارة اأكبر مع مجموعة االألوان الع�شرية في باقة 

2
 اأو باقة �شيتي ال�شوداء

2
جاليري البي�شاء

روؤية متكاملة. اح�شل على منظور جديد لما حولك عند اختيارك 

. فمع نظام �شا�شة 
2(ProASSIST Package) »لباقة »برو اأ�شي�شت

الروؤية ال�شاملة ونظام ك�شف االأج�شام المتحركة، ونظام ال�شونار  

، يمكنك ب�شهولة روؤية ما حولك والقيام بالمناورة 
5،4،3،2

االأمامي والخلفي

الالزمة حتى في اأ�شيق االأماكن. ت�شاعدك اأربع كاميرات وتقنية 

لمنظر علوي افترا�شي 360° على ترقية تجربتك في ركن ال�شيارة، 

5،3،2
وتنبهك عند اكت�شاف ج�شم متحرك بالقرب منك.

ركن ال�سيارة بكل �سهولة. اجعل عملية ركن ال�شيارة �شهلة للغاية 

. ي�شتخدم نظام 
2(ProASSIST Package) »مع باقة »برو اأ�شي�شت

الم�شاعدة الذكية في ركن ال�شيارة االأول من نوعه من اإنفينيتي 

مجموعة من 12 ح�شا�شًا لتحديد منطقة ذات م�شاحة كافية لركن 

ال�شيارة Q30، وما عليك �شوى ت�شغيل اآلية ناقل الحركة وال�شغط 

على زر للتاأكيد وت�شغيل دوا�شة الوقود والمكابح. تقوم ال�شيارة 

بتوجيه نف�شها ب�شال�شة وترجع للوراء في مناورة بزاوية º45 اأو 

6،2
ب�شكل مواٍز في موقع الركن المف�شل لديك بالقرب من المقهى.

كيف تنطلق Q30 بك اإلى اآفاق اأو�شع؟ اأُبدعت لتتحدى، حيث تقدم 

اأفكاراً جريئًة الأ�شحاب ال�شغف. يمكنك ت�شكيل مق�شورة داخلية 

ر 
ّ
زك. ا�شتخدم اأحدث التقنيات المتقدمة وغي

ّ
فريدة تعك�ض تمي

ت�شوراتك كليًا.
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محرك I4 �شعة 1.6 لتر ب�شاحن التيربو •

ناقل الحركة ب�شبع �شرعات ومع�شق ثنائي •

نظام االإيقاف والت�شجيل •

نظام التحكم الديناميكي بالمركبة (VDC) مع اآلية الم�شاعدة بتثبيت ايقاف  •

المركبة على المرتفعات

نظام اأمان المركبة مع معطل المحرك •

• (TPMS) نظام مراقبة ال�شغط في االإطارات

مفتاح ت�شغيل المحرك  •

نظام الم�شاندة في تفادي االإ�شطدام االأمامي •

خا�شية تعزيز المكابح التكيفية •

تقنية تثبيت ال�شرعة •

محدد ال�شرعة •

ميزة اختيار نمط القيادة من اإنفينيتي •

• 1(LDW) نظام التحذير من مغادرة حارة ال�شير

نظام �شا�شة الروؤية الخلفية مع ح�شا�شات ركن ال�شيارة في االأمام والخلف  •

7
و�شا�شة عر�ض

7 و�شائد هوائية )لل�شائق والراكب االأمامي، و�شائد لحماية جانب الحو�ض-  •
ال�شدر، وو�شائد �شتارية تعمل من االأمام اإلى الخلف( وحماية ركبة ال�شائق(

عجالت من �شبائك االألمنيوم قيا�ض 18 بو�شة بطالء ف�شي •

م�شابيح الهالوجين الرئي�شية •

• LED م�شابيح ال�شباب االأمامية بتقنية

اأ�شواء LED النهارية •

م�شاحات متح�ش�شة للمطر  •

ا، مدفاأة •
ً
مرايا خارجية قابلة للطي كهربائي

عجلة القيادة مك�شوة بالجلد •

مقاعد قما�شية •

مقعد ال�شائق بو�شعية قابلة للتعديل يدويًا بثمان حركات ومقعد ال�شائق  •

بو�شعية قابلة للتعديل يدويًا باأربع حركات، مدفاأة

دعم الفقرة القطنية كهربائيًا •

مقاعد خلفية قابلة للطي 60/40 •

م�شند الذراع الو�شطي في االأمام •

تطعيمات المق�شورة الداخلية بالطالء االأ�شود الالمع •

مراآة الروية الخلفية بخا�شية التعتيم التلقائي •

نظام التحكم التلقائي بالمناخ لمنطقة ثنائية مع فتحات للمقاعد الخلفية •

م�شابك ربط مقعد الطفل ISOFIX في المقاعد الخلفية مع مثبت •

 نظام المالحة ب�شا�شة العر�ض المزدوجة (™InTouch) من اإنفينيتي، •

8
 مع �شا�شة (LCD VGA) قيا�ض 7 بو�شة

النظام ال�شوتي AM/FM مع م�شغل منفرد لالأقرا�ض المدمجة •

نظام �شوتي بـ 6 مكبرات •

• 10
نظام اإنفينيتي للهاتف بتقنية بلوتوث دون ا�شتخدام االأيدي

فتحتان USB مع و�شلة للهاتف الذكي •

ف على ال�شوت •
ّ
نظام التعر

  
الباقات االختيارية*:

4  3  1 الباقة 1: 

5  4  3  2  1 الباقة 2: 

ت�سمل جميع مزايا Q30 LUXE ProASSIST 2.0 الرئي�سية، 

اإ�سافة اإلى:

ق�شبان ال�شقف •

• 15
التقنية الذكية لتثبيت ال�شرعة

• 12
نظام الم�شاعدة في المناطق العمياء

ف على ا�شارات المرور •
ّ
تقنية التعر

• 8
نظام المالحة (™InTouch) من اإنفينيتي

ا، مدفاأة، مع خا�شية الذاكرة •
ً
مرايا خارجية قابلة للطي كهربائي

جلد نابا / اأغطية جلدية للمقاعد •

خا�شية تعديل و�شعية مقعد ال�شائق كهربائيًا بـ 8 حركات وخا�شية تعديل  •

و�شعية مقعد الراكب كهربائيًا بـ 8 حركات، مدفاأة، مع خا�شية الذاكرة

مقاعد خلفية بخا�شية الطي 60/40 مع م�شند الذراع، حامالت االأكواب  •

وخا�شية التحميل ال�شهل

الباقات االختيارية*:

6 الباقة 4: 

ت�سمل جميع مزايا Q30 LUXE 1.6 الرئي�سية، اإ�سافة اإلى:

محرك I4 �شعة 2.0 لتر ب�شاحن التيربو •

عجالت من �شبائك االألمنيوم ب�شطح م�شقول قيا�ض 18 بو�شة مع طالء  •

معدني داكن وتطعيمات باللون االأ�شود

فتحة ال�شقف الزجاجية الثابتة مع حاجب ال�شم�ض الذي يعمل كهربائيًا •

النظام ال�شوتي الفاخر بوز ( ®Bose) بـ 10 مكبرات •

المفتاح الذكي من اإنفينيتي مع خا�شية ت�شغيل المحرك بكب�شة زر واحدة •

ا وم�شابيح مركزة التوجيه •
ً
مرايا خارجية مدفاأة مع خا�شية الطي كهربائي

• (AFS) ونظام االإنارة االأمامية المتكيفة LED الم�شابيح االأمامية بتقنية

�شا�شة الروؤية ال�شاملة7،3 •

• 6
نظام الم�شاعدة الن�شط لركن ال�شيارة

الباقات االختيارية*:

5  2 الباقة 3: 

ت�سمل جميع مزايا Q30 LUXE SENSORY 2.0 الرئي�سية،    
اإ�سافة اإلى:

• (AWD) نظام الدفع الذكي بكامل العجالت

نظام التعليق الريا�شي المنخف�ض •

عجالت من �شبائك االألمنيوم قيا�ض 19 بو�شة بطالء معدني رمادي •

م�شد اأمامي ريا�شي •

م�شد خلفي مع نا�شر ريا�شي فريد •

�شبك اأمامي ومرايا خارجية باللون االأ�شود الالمع  •

مكابح ريا�شية بمخالب اإنفينيتي •

عجلة القيادة باأ�شلوب ريا�شي، مك�شوة بالجلد •

جلد نابا الريا�شي / اأغطية جلدية للمقاعد •

فتحة ال�سقف الزجاجية الثابتة مع حاجب ال�سم�س الذي   1

يعمل كهربائيًا 

النظام ال�سوتي الفاخر بوز (®Bose) بـ 10 مكبرات  3 ق�سبان ال�سقف  2

درجات الطرازات والباقات

Q30 LUXE 1.6Q30 LUXE SENSORY 2.0 Q30 LUXE ProASSIST 2.0Q30 SPORT SENSORY 2.0

المزايا والباقات الختيارية

(ProASSIST Package) »باقة »برو اأ�سي�ست  4  
المفتاح الذكي من اإنفينيتي مع خا�شية ت�شغيل المحرك بكب�شة زر واحدة •

ا وم�شابيح مركزة التوجيه •
ً
مرايا خارجية مدفاأة مع خا�شية الطي كهربائي

•  (AFS) ونظام االإنارة االأمامية المتكيفة LED الم�شابيح االأمامية بتقنية

نظام �شا�شة الروؤية ال�شاملة7،3 •

• 6
نظام الم�شاعدة الن�شط لركن ال�شيارة

(City Black Package) »باقة »�سيتي بالك  5

اأغطية مقاعد �شويد �شوداء / جلد مع درزات باللون االأرجواني •

تطعيمات جلدية في المق�شورة الداخلية مع درزات اأرجوانية •

ح�شوات اأرجوانية على قطعة المفتاح •

مرايا خارجية ب�شاتان ف�شي •

عجالت من �شبائك االألمنيوم ب�شطح م�شقول قيا�ض 18 بو�شة مع طالء  •

معدني داكن وتطعيمات اأرجوانية اللون

(Gallery White Package) باقة جاليري البي�ساء  6

جلد نابا االأبي�ض / اأغطية جلدية للمقاعد مع درزات حمراء •

تطعيمات بجلد نابا االأبي�ض / تطعيمات جلدية للمق�شورة الداخلية مع  •

درزات حمراء

ح�شوات حمراء اللون على قطعة المفتاح •

مرايا خارجية ب�شاتان ف�شي •

عجالت من �شبائك االألمنيوم ب�شطح م�شقول قيا�ض 18 بو�شة مع طالء معدني  •

داكن وتطعيمات حمراء اللون

*مجموعة االختيارات محددة ح�شب الباقات المو�شحة لكل درجة.


