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 سبع طرق ألداء مثير من البداية

اختر المحرك ثنائي الشاحن التوربيني الذي يناسبك: محرك سدادسي 
األسطوانات سعة 3.0 لتر بقوة 300 حصان أو 400 حصان1 بسرعات 

تيربو أعلى وتبريد فائق. ولتنطلق في طريقك، تمنحك سيارة Q50 طريقتين 
للقيادة: يمنحك نظام التوجيه الكهربائي اإللكتروين بمساندة جريدة 
مسننة شعورًا تقليديًا بالوضع الرياضي لزيادة سرعة االستجابة، في حين 

 ،ProACTIVE1 يعالج نظام التوجيه المباشر المتكيف® المتوفر في باقة
إدخاالتك بصورة رقمية حتى تشعر بسرعة التوجيه وسالسته. كما أن قدرة 

نظام التعليق موزعة بالتساوي. ويوفر نظام التعليق القياسي نظام تعليق 
أمامي مزدوج ونظام تعليق خلفي مستقل متعدد الوصالت لقيادة سلسلة 

تملؤها الثقة. أو يمكنك اختيار نظام التعليق الرقمي الديناميكي1 الذي 
يتميز بمخمدات قابلة للتعديل إلكترونيًا وأجهزة متقدمة لمنح السائق تجربة 

مناورة مخصصة. ويمكن صقل تجربتك بفضل محدد وضعية قيادة 
إنفينيتي لتحقيق االستجابة التي يمكن تخصيصها حسب رغباتك.

)QAW( أبيض صافي

^ لوّن بشخصية
تلهم األلوان طابعك الشخصي، بدايًة من 

الديناميكي. إلى  المتطور  اللون 

 طاقة إبداع غير محدودة

يغمر الشغف جميع أرجاء سيارة Q50 التي تأسر حواسك 
بخطوطها االنسيابية. وابتداًء من فئة Q50 LUXE وحتى 

أعلى فئة، يظهر اإلبداع في واجهة أمامية تعج بالمنحنيات 
والزاوية لتمنحك مظهرًا أكثر رياضية تكتمل روعتها بناشر 
هوائي انسيابي سفلي. وتزيد اللمسات السوداء الالمعة 

والمخالب الحمراء الحصرية من مجموعة األلوان في السيارة 
.RED SPORT 400

1 إطارات عجالت مسبوكة من خالئط   انطلق بكل تميّز 
2 إطارات عجالت مسبوكة من  األلمينيوم مقاس 18 بوصة1 
خالئط األلمينيوم قياس 19 بوصة بخمسة أضلع ثالثية داخلية 

3 إطارات عجالت مسبوكة من خالئط  بتشطيب داخلي1 
األلمينيوم قياس 19 بوصة بطالء معدني رمادي داكن1

* اتخذت إنفينيتي اإلجراءات الالزمة لتضمن أن تكون األلوان المعروضة في الكتيب أقرب تمثيل ممكن لأللوان الفعلية 
للمركبات. قد تختلف األلوان قلياًل بسبب عملية الطباعة وحسب رؤيتها في وضح النهار أو الضوء الفلوري أو الساطع. 

يرجى مشاهدة األلوان الفعلية لدى وكيل إنفينيتي المحلي.

ألوان الهيكل الخارجي*

)QAB( أبيض ماجستيك

)KAD( غرافيت الظالل

)KBZ( رمادي داكن

)NBA( أحمر بلون حجر الشمس الديناميكي

)RCJ( أزرق جراند

)GAG( أسود غامق

)KH3( أسود بركاني

لـحـظـة مـلـهـمـة.
فـخـامـة مـدى الـحـيـاة.

ُصّممت سيارة Q50 لمن هم في سباق دائم مع الحياة، وهي األولى ضمن فئة سيارات السيدان الرياضية فائقة التكنولوجيا التي تدعم انطالقك في الطريق المليء 
بالتحديات واإلثارة. فعندما يتطلب هذا الطريق درجة فائقة من األداء والخفة، فستنطلق بكل قوة بسيارة مزودة بمحرك سداسي األسطوانات مزدوج الشاحن التوربيني 
بقوة 300 حصان أو 400 حصان1 وأنظمة مناورة يمكنك تخصيصها حسب تفضيالتك. وعندما يفاجئك الطريق بغير المتوقع، ستمضي في طريقك بكل ثقة بفضل 
تقنيات مساعدة القيادة من إنفينيتي1 التي يمكنها زيادة درجة الوعي والمساعدة في االستجابة في حالة اكتشاف خطٍر من حولك. وعندما تطول رحلتك خلف عجلة 

القيادة تضمن لك المقصورة الداخلية راحة فائقة وتعرض اإلعدادات المفضلة للسائق، وتنتقل بك المواد االستثنائية التي تتميز بها المقصورة الداخلية إلى مستوى آخر 
من الرفاهية. فهي فخامة تلمسها في كل تفاصيلها.

LUXURY SHOULD BE LIVED IN



* اتخذت إنفينيتي اإلجراءات الالزمة لتضمن أن تكون األلوان المعروضة في 
الكتيب أقرب تمثيل ممكن لأللوان الفعلية للمركبات. قد تختلف األلوان قلياًل 
بسبب عملية الطباعة وحسب رؤيتها في وضح النهار أو الضوء الفلوري 

أو الساطع. يرجى مشاهدة األلوان الفعلية لدى وكيل إنفينيتي المحلي.

ألوان/مواد المقصورة الداخلية1*

الغرافيت
جلد 

رمادي حجري
جلد 

أبيض جاليري
جلد شبه األنيلين مع خياطة حمراء

الغرافيت
جلد شبه األنيلين مع خياطة حمراء

ألمينيوم كاتشو

ألمينيوم

طرازات المقصورة الداخلية1*

^ جرأة بكل اختيار
الحديثة هي  الغنية  األلوان  مجموعة 

أساس أي مساحة مميزة، لذا نقدم 
لك مزيجًا مذهاًل يأخذك إلى عالم يغمر 

النظر واللمس لديك. قـابـلـيـة الـتـخـصـيـصحاستي 
ال يوجد سائقان متشابهان. تستطيع سيارة Q50 معرفة التفاصيل المفضلة لكل سائق وتذكرها. ما عليك سوى 

اختيار نظام الذاكرة، ويخصص المفتاح الذكي لكل سائق مقصورة القيادة بمجرد الولوج إليها، فيعود المقعد وعجلة 
القيادة والمرايا الجانبية إلى المواضع التي ضبطها وكذلك درجة الحرارة والتفضيالت الموسيقية ألكثر من 200 إعداد 

مخزن قبل حتى أن تجلس في مقعدك. ولمطابقة التخصيص مع األداء، تجمع السيارة RED SPORT 400 بين 
ألمينيوم كاتشو األصلي والخياطة الحمراء المتباينة التي تبرز المقصورة بأسلوب متميز.

* يعتمد توفر ®Apple CarPlay و ™Android Auto على اتفاقية الترخيص 
المبرمة مع حكومة الدولة المعنّية.

** تختلف ميزات ووظائف ®Apple CarPlay و ™Android Auto حسب المنطقة.

في كلتا الحالتين، يكون تركيزك هو األولوية مع 
الشاشات المزدوجة التي تعرض التنقل في 

األعلى بالقرب من خط البصر، وميزات مثل 
أدوات التحكم في المناخ في األسفل.

 ادمج نمط حياتك هنا
يتيح لك نظام INFINITI InTouch™2 الذي 

يتميز بخاصية **,*®Apple CarPlay االستمتاع 
بتجربة ®iPhone طوال الرحلة.13 أو اجعل هاتفك 

المتوافق مع **,*™Android Auto رفيقك 
المفضل في القيادة.

القيادة الناجم عن  تخلّص من اإلجهاد 
السريعة  الطرق  على 

المساعدة على  تقنيات  إلنفينيتي بفضل  يمكن 
القيادة إضفاء مزيٍد من السهولة على متطلبات 

القيادة اليومية. يمكن لتقنية التحكم الذكي في ثبات 
تلقائيًا والمسافة  الحفاظ على سرعتك  السرعة5 

بينك وبين السيارة التي أمامك. يساعدك نظام 
 ProACTIVE1 التحكم الفعال بالمسار في باقة
في الحفاظ على تمركزك في مسارك حتى في 

الطرق غير المعبدة لتقليل الضغط.6 وباإلضافة إلى 
االستجابة إلى الطريق أمامك، تأتي السيارة مجهزة 

أيضًا بنظام التدخل في المناطق العمياء® الذي 
يستخدم مستشعرات للكشف عن وجود سيارات 

في المنطقة العمياء في مجال رؤيتك ويمكنه 
التدخل لمنع حدوث تصادم.7

حمايتك على  تساعد  تقنية 
إنفينيتي  بتكنولوجيا  السيارة Q50 مجهزة  تأتي 

األولى في العالم التي ال تزال في طليعة هذا القطاع 
الرؤية  الحالي. وتتطور مجموعة تقنيات  حتى يومنا 

التنبؤي قبل االصطدام األمامي8  مثل نظام التحذير 
الذي يمكنه تنبيهك إلى احتمال وقوع اصطدام بين 

سيارتين لزيادة الثقة، بما في ذلك نظام التدخل 
الذي يمكنه مساعدتك في  الخلفي  التصادم  لمنع 

الكبح في حالة اكتشاف حركة مرور عند الرجوع 
للخلف.9 أو نظام شاشة الرؤية الشاملة مع نظام 
التي يمكنها مساعدتك  المتحركة،  األجسام  كشف 

في ركن السيارة وفي المناورات الضيقة بفضل 
للمركبة االفتراضية من أعلى.10,11 الرؤية الشاملة 

  Apple CarPlay®*,**  المدمج13 مع INFINITI InTouch™2 نظام



Q50 LUXEQ50 SENSORY Q50 SPORTQ50 RED SPORT 400
األداء

محرك توربيني مزدوج سداسي األسطوانات سعة 3.0 لتر	 
ناقل حركة أتوماتيكي بسبع سرعات	 
التعليق القياسي	 
ميزة التحكم للتزامن بسرعة دوران المحرك	 
محدد وضعية قيادة إنفينيتي	 

الهيكل الخارجي
فتحة سقف كهربائية-نظام الفتح/الغلق المرتبط بالمفتاح الذكي	 
إطار في منتصف الباب من الكروم	 
مقابض األبواب الخارجية بلون هيكل السيارة والكروم - تدعم المفتاح الذكي مع إضاءة 	 

ترحيبية أمامية
أنبوب عادم مزدوج من النوع الرياضي	 

التصميم الداخلي
 	TFT لوحة عدادات فاين فيجن مع شاشة عرض معلومات السيارة من نوع
عجلة قيادة قياسية مكسوة بالجلد	 
عجلة قيادة كهربائية قابلة لإلمالة والتعديل بشكل تلسكوبي مزودة بذاكرة	 
مقبض ذراع ناقل الحركة مكسو بالجلد القياسي	 
دواسة تحرير مكابح الركن	 
دواسة قياسية	 
مسند قدم قياسي	 
المفتاح الذكي من إنفينيتي )المفتاح الذكي( - نظام دخول السيارة بدون مفتاح مع تشغيل 	 

المحرك بلمسة زر
مسند رأس أمامي قابل للتعديل في اتجاه واحد )ألعلى وألسفل(	 
مسند رأس خلفي قابل للتعديل في اتجاه واحد و3 اتجاهات منفصلة	 
كونسول مسند الذراع األمامي	 
مسند الذراع الخلفي مع حامل أكواب وإمكانية الطي	 
مقاعد مكسوة بالجلد	 
مقعد السائق قابل للتعديل كهربائيًا في 8 اتجاهات مع دعامة لمنطقة الفخذين ومسند 	 

ظهر كهربائي وذاكرة
جيب خلفي في مقعد السائق والراكب	 
مقعد الراكب قابل للتعديل كهربائيًا في 8 اتجاهات مع دعامة الفخذ	 
مقعد قابل لإلمالة بشكل منفصل بنسبة 6:4 ومسند ذراع مع حامل أكواب وإمكانية طي	 
مقعد أمامي مدفأ	 
إضاءة عتبة الباب	 
تطعيمات فاخرة من األلمينيوم	 
عتبة الصعود األمامية من األلمينيوم مع شعار إنفينيتي	 
مقبس 12 فولت*1 صندوق كونسول مركزي	 

نظام التحكم المتكيف بالمناخ لمنطقة ثنائية مع تدوير الهواء تلقائيًا18 ونظام منقي الجو 	 
)Plasmacluster( ”بالزما كالستر“

فلتر “جريب بوليفينول”	 
فتحات خلفية لتكييف الهواء 	 

الرؤية
مزيل ضباب خلفي مع مؤقت	 
مرايا خارجية قابلة للطي آليًا ومدفئة وبلون الهيكل مع خاصية اإلمالة العكسية وخاصية 	 

الذاكرة
مرآة رؤية خلفية داخلية بخاصية التعتيم التلقائي	 
مصباح أمامي LED مع إضاءة عالية ومنخفضة	 
مصابيح LED نهارية	 
مصباح ضباب أمامي	 
ن	  مصباح آلي ُمحسَّ
مصابيح LED خلفية	 
مصباح انعطاف جانبي LED مدمج في مرايا الباب الخارجية	 
ماسحة نافذة أمامية تعمل بشكل متقطع مزودة بمستشعرات للسرعة والمطر	 

الصوت والمالحة
 	*)DAB( البث الصوتي الرقمي
6 مكبرات صوت	 
 	INFINITI InTouch™2 P-IVI13 نظام
 	 )Android Auto™*, ** و Apple CarPlay®*, **( تكامل الهاتف الذكي
وظيفة األمر الصوتي )الصوت(	 
مقبس إدخال إضافي Aux )مقبس صغير( & ومنفذ USB*2، وبلوتوث  	 

واتصال الهاتف الذكي

اإلطارات والعجالت
 	225/50R18 إطارات ران فالت للصيف
إطارات عجالت مسبوكة من األلمينيوم مقاس 18 بوصة	 

السالمة
الوسادات الهوائية المتقدمة للسائق والراكب	 
وسائد هوائية أمامية جانبية + وسائد هوائية ستائرية	 
حزام أمان أمامي ثالثي النقاط مزود بكامشات القفل في حالة الطوارئ مع وحدات الشد 	 

المسبق ومحددات الحمل
حزام أمان خلفي ثالثي النقاط بكامشات القفل في حالة الطوارئ*3 )أيمن وأوسط وأيسر(	 
ضابط ارتفاع كتف حزام أمان السائق والراكب	 

نظام Isofix )التثبيت المحكم لمقاعد األطفال( + أحزمة لألطفال	 
مانع إدارة المحرك + إنذار ضد السرقة	 
إشارة التوقف في حاالت الطوارئ 	 
نظام المكابح المانعة لالنغالق ونظام التوزيع اإللكتروني لقوة الفرملة 	 

)نظام المكابح المانعة لالنغالق(
نظام تعزيز المكابح	 
نظام التحكم بالتّشبث	 
نظام التحكم الديناميكي بالسيارة )مع مفتاح إلغاء ونظام تعزيز المكابح 	 

وتوزيع قوة الفرملة الجانبية ونظام المساعدة بتثبيت إيقاف المركبة  
على المرتفعات(

حساسات ركن: أمامية وخلفية مع شاشة توجيه	 
شاشة الرؤية الخلفية	 
التحكم في ثبات السرعة	 
تحذير ضغط اإلطارات	 
التوجيه اآللي )نظام التوجيه المعزز كهربائيًا(	 
مساعد الثبات النشط	 

تشمل جميع مزايا Q50 LUXE إضافة إلى:

التصميم الداخلي
اإلضاءة المحيطة	 

الرؤية
محدد مستوى اإلنارة األتوماتيكي	 
نظام اإلضاءة التكيفية واإلضاءة الذكية	 

الصوت والمالحة
النظام الصوتي )Bose® performance series( مع 16 مكبر صوت	 
نظام المالحة INFINITI InTouch™2 P-IVI13 مع خرائط ثالثية األبعاد 	 

ونظام التعّرف على الصوت4
شاحن السلكي***	 

السالمة
نظام شاشة الرؤية الشاملة® مع نظام كشف األجسام المتحركة10,11	 

تشمل جميع مزايا Q50 SENSORY إضافة إلى:

األداء
التعليق الرياضي	 
ممتصات الصدمات الخاضعة للتحكم اإللكتروني	 
مكابح رياضية مع ماسكات فضية	 

الهيكل الخارجي
مصد أمامي رياضي	 
مصد خلفي رياضي	 

التصميم الداخلي
مفاتيح نقل الحركة	 
دواسات من األلمينيوم	 
مسند قدم من األلمينيوم	 
مقعد السائق قابل للتعديل كهربائيًا في 8 اتجاهات مع دعامة لمنطقة الفخذين  	 

ومسند ظهر كهربائي وذاكرة ودعامة جانبية خلفية ومساحة إضافية لمنطقة الفخذين
مقعد الراكب قابل للتعديل كهربائيًا في 8 اتجاهات مع دعامة ومساحة إضافية  	 

لمنطقة الفخذين

العجالت واإلطارات
 	245/40R19 إطارات ران فالت للصيف
عجالت مسبوكة من خالئط األلمينيوم قياس 19 بوصة بخمسة أضلع ثالثية داخلية  	 

بتشطيب آلي

تشمل جميع مزايا Q50 SPORT إضافة إلى:

األداء
مكابح رياضية مع ماسكات حمراء	 

الهيكل الخارجي
إطار في منتصف الباب باللون األسود	 
شاسيه اللوحة الخلفية للسيارة باللون األسود	 

شبكة المشعاع ومحيطها باللون األسود 

التصميم الداخلي
مقاعد مكسوة بالجلد شبه األنيلين مع خياطة حمراء متباينة	 
تقليمات كربون أسود غير المع	 

الرؤية
مرايا خارجية قابلة للطي آليًا ومدفئة وبلون أسود مع خاصية اإلمالة العكسية وخاصية 	 

الذاكرة

العجالت واإلطارات
جنوط عجالت مسبوكة مقاس 19 بوصة باللون الرمادي المعدني الداكن	 

السالمة
أحزمة أمان أمامية لمرحلة ما قبل التصادم ثالثية النقاط مزودة بكامشات القفل في 	 

حالة الطوارئ مع وحدات الشد المسبق ومحددات الحمل
نظام تعزيز المكابح الذكي	 
التقنية الذكية لتثبيت السرعة5 مع تقنية التحكم لترك مسافة آمنة16	 
الدواسة االقتصادية	 
نظام التحذير والمنع من مغادرة حارة السير17	 
نظام التحذير والتدخل في المناطق العمياء®7	 
نظام التدخل لمنع التصادم الخلفي9	 
نظام التحذير قبل االصطدام األمامي مع نظام الكبح األمامي في  حاالت الطوارئ15	 
نظام التحذير التنبؤي قبل االصطدام األمامي8	 
 	)ALC( مع نظام التحكم الفعال بالمسار )DAS( ®نظام التوجيه المباشر المتكيف

الباقات

SENSORY باقة  1
نظام المالحة INFINITI InTouch™2 P-IVI13 مع خرائط ثالثية األبعاد ونظام التعّرف 	 

على الصوت4
النظام الصوتي )Bose® Performance Series( مع 16 مكبر صوت	 
اإلضاءة المحيطة	 

ProACTIVE باقة  2
التقنية الذكية لتثبيت السرعة5 مع تقنية التحكم لترك مسافة آمنة16	 
نظام التحذير قبل االصطدام األمامي مع نظام الكبح األمامي في حاالت الطوارئ15	 
نظام التحذير التنبؤي قبل االصطدام األمامي8	 
نظام التحذير والتدخل في المناطق العمياء®7	 
نظام التدخل لمنع التصادم الخلفي9	 
نظام التحذير والمنع من مغادرة حارة السير17	 
نظام تعزيز المكابح الذكي	 
الدواسة االقتصادية	 
أحزمة أمان أمامية لمرحلة ما قبل التصادم ثالثية النقاط مزودة بكامشات القفل في حالة 	 

الطوارئ مع وحدات الشد المسبق ومحددات الحمل

Visibility باقة  3
نظام شاشة الرؤية الشاملة® مع نظام كشف األجسام المتحركة10,11	 
المصابيح األمامية المزودة بخاصية محدد مستوى اإلنارة األتوماتيكي	 
نظام اإلضاءة التكيفية واإلضاءة الذكية	 

 SPORT باقة  4
مصد أمامي رياضي	 
مصد خلفي رياضي	 
مكابح رياضية مع ماسكات فضية	 
التعليق الرياضي	 
ممتصات الصدمات الخاضعة للتحكم اإللكتروني	 
دواسات من األلمينيوم	 
مسند قدم من األلمينيوم	 
عجالت مسبوكة من خالئط األلمينيوم قياس 19 بوصة بخمسة أضلع ثالثية داخلية  	 

بتشطيب آلي
مفاتيح نقل الحركة	 
مساحة إضافية لمنطقة الفخذين بمقعد السائق ودعامة جانبية خلفية قابلة للضبط اآللي	 
مساحة إضافية لمنطقة الفخذين بمقعد الراكب	 

RED SPORT 400 باقة  5
مكابح رياضية مع ماسكات حمراء )بداًل من المساكات الفضية(	 
مرايا خارجية باللون األسود	 
إطار في منتصف الباب باللون األسود	 
شاسيه اللوحة الخلفية للسيارة باللون األسود	 
شبكة المشعاع ومحيطها باللون األسود	 
مفاتيح نقل الحركة	 
نظام التوجيه المباشر المتكيف® )DAS( مع نظام التحكم الفعال بالمسار 	 

)ALC(
جنوط عجالت مسبوكة مقاس 19 بوصة باللون الرمادي المعدني الداكن	 
بطانة سقف سوداء	 
مقاعد مكسوة بالجلد شبه األنيلين مع خياطة حمراء متباينة	 

* يعتمد توفر ®Apple CarPlay و ™Android Auto على اتفاقية  
الترخيص المبرمة مع حكومة الدولة المعنّية.

  Android Auto™ و Apple CarPlay® تختلف ميزات ووظائف **
حسب المنطقة.

.PDI مثبتة في ***

درجات الطرازات والباقات

Bose® Performance Series1 النظام الصوتيINFINITI-carconfigurator.com اصنع سيارتك على موقع



1,445

2,084 4,810

2,850

األداء
 300 حصان عند 400 نيوتن/مترLUXE، SENSORY، SPORT — القوة / عزم الدوران

400 حصان عند 475 نيوتن/مترRED SPORT 400 — القوة / عزم الدوران

المزدوج / المستقل متعدد الروابطنظام التعليق - األمامي / الخلفي

نظام التعليق الرقمي الديناميكينظام التعليق الرياضي المتاح

355 / 350حجم دوار المكابح الرياضية المتاح - األمامي / الخلفي )ملم(

األبعاد الداخلية
500حجم األمتعة19 )لتر(

1,131 / 892حيز األرجل - المقاعد األمامية / الخلفية )ملم(

1,002 / 935حيز الرأس )بفتحة سقف( - المقاعد األمامية / الخلفية )ملم(

االقتصاد في استهالك الوقود
80سعة الوقود )باللتر(

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

جميع األبعاد بالميليمتر.

هذا الكتيب ألغراض الوصف وإعطاء المعلومات العامة فقط. ويخضع للتغيير وال يشكل عرضًا للبيع أو تمثياًل أو ضمانًا )صريحًا أو ضمنيًا( من إنفينيتي الشرق األوسط. يجب على األطراف المهتمة التأكد من دقة أية معلومات في هذا الكتيب مع وكيل إنفينيتي المعتمد مباشرة، قبل االعتماد عليه التخاذ قرار الشراء. وتحتفظ 
إنفينيتي الشرق األوسط بحق إجراء التغييرات، في أي وقت ودون إشعار مسبق، في األسعار واأللوان والمواد والتجهيزات والمواصفات والطرازات ووقف إنتاج الطرازات أو التجهيزات. وبسبب التطوير المستمر للمنتجات والعوامل األخرى المتعلقة بما قبل وما بعد اإلنتاج، قد تختلف المركبة أو المواد والمواصفات عما هو موجود 

في هذا الكتيب. تظهر بعض السيارات مع تجهيزات اختيارية. يجب مشاهدة السيارة للحصول على المعلومات بدقة كاملة. قد يختلف توفر الطرازات والتجهيزات لطرازات معينة. كما قد تختلف المواصفات والخيارات واإلكسسوارات في دول أخرى. للحصول على معلومات إضافية حول توفر الخيارات أو اإلكسسوارات، الرجاء 
INFINITI-me.com زيارة صالة عرض وكيل إنفينيتي أو الموقع اإللكتروني

1 متوفر في طرازات مختارة. 2 إذا كانت سيارتك مجهزة، فقد تشتمل سيارتك على ميزات وخدمات نظام ™INFINITI InTouch المتصلة باإلنترنت مثل المالحة وتقنية ®Bluetooth وغيرها من الميزات المتصلة باإلنترنت التي يمكن االطالع عليها حسب الطراز على موقع ™INFINITI InTouch من هنا:
https://www.INFINITI-me. com/intouch.html  3 ميزة تساعد على ركن السيارة / للراحة. ال يمكنها تجنب النقاط العمياء بالكامل، وقد ال تستطيع الكشف عن جميع األجسام كما ال ُتصدر تحذيرًا بالعوائق المتحركة. راقب ما حولك دائمًا والتفت للنظر إلى الخلف قبل تحريك السيارة. 4 ال تبرمج أبدا أثناء القيادة. قد 
ال تكون خرائط نظام تحديد المواقع العالمي )GPS( مفصلة في جميع المناطق أو تعكس حالة الطرق الحالية. 5 تقنية التحكم الذكي في ثبات السرعة ليس نظامًا لتجنب االصطدام وال نظامًا لإلنذار، ولكنه نظام يستخدم المكابح بشكل محدود. وعدم استخدام المكابح قد ينتج عنه وقوع حادث. 6 ال يمكن لنظام التحكم 

الفعال بالمسار منع الحوادث أو فقدان التحكم. ويقع على عاتق السائق مسؤولية التحكم في السيارة في جميع األوقات. وقد ال يكتشف نظام التحكم الفعال بالمسار عالمات المسار في طرق أو أحوال طقس أو قيادة معينة. 7 ال يمكن لنظامي التحذير والتدخل في المناطق العمياء منع جميع االصطدامات وقد ال تكتشف 
جميع األجسام أو التحذير في جميع المواقف. يجب على السائق دائمًا االلتفات للنظر خلفه قبل تغيير الحارات. انظر كتيب المالك لالطالع على معلومات السالمة. 8 نظام التحذير التنبؤي قبل االصطدام األمامي مصمم لتحذيرك قبل وقوع تصادم؛ بيد أنه ال يمكنه منع التصادم. تسري قيود السرعة والقيود األخرى، انظر كتيب 
المالك لالطالع على معلومات السالمة. 9 قد ال يكتشف نظام التدخل لمنع التصادم الخلفي كل جسم. يجب على السائق دائمًا االلتفات للنظر خلفه والتحقق من البيئة المحيطة بالسيارة قبل القيادة. انظر كتيب المالك لالطالع على معلومات السالمة. 10 ال يمكن لنظام شاشة الرؤية الشاملة® مع نظام كشف األجسام 

المتحركة التخلص نهائيًا من النقاط العمياء وقد ال تكتشف جميع األجسام. يجب على السائق دائمًا االلتفات للنظر خلفه والتحقق من البيئة المحيطة بالسيارة قبل القيادة. انظر كتيب المالك لالطالع على معلومات السالمة. 11 عرض مركب افتراضي 360 درجة. 12 ال يمكن للدفع الرباعي الذكي منع جميع االصطدامات أو 
تعزيز التشبث في جميع الحاالت. راقب دائمًا حركة المرور والظروف الجوية. 13 قيادة السيارة أمر جدي ويتطلب اهتمامك الكامل. إذا كنت مضطرًا الستخدام الجهاز المتصل بالسيارة أثناء القيادة، فاحرص على توخي الحذر الشديد في جميع األوقات بحيث يتم إيالء االهتمام الكامل لتشغيل السيارة. 14 يساعد نظام منقي 

الجو “بالزماكالستر” )Plasmacluster( في تنقية الهواء داخل السيارة. ويستشعر النظام الروائح الخارجية، ويمنع الروائح الكريهة الداخلية، ويوقف تدفق الروائح الخارجية ويساعد في الحفاظ على رائحة منعشة داخل المقصورة لكن ال يمنع الروائح دائمًا. 15 ال يمكن للفرملة الطارئة في حاالت التوجه األمامي منع جميع 
االصطدامات وقد ال تعطي تحذيرًا أو تكبس على الفرامل في جميع الحاالت. يجب على السائق مراقبة ظروف حركة المرور واستخدام الفرامل حسب الحاجة لمنع االصطدامات. انظر كتيب المالك لالطالع على معلومات السالمة. 16 تستخدم تقنية التحكم لترك مسافة آمنة المكابح استخدامًا محدودًا وهي ليست نظامًا 
لتجنب االصطدامات أو التحذير. يجب على السائق مراقبة ظروف حركة المرور واستخدام الفرامل حسب الحاجة لمنع االصطدامات. انظر كتيب المالك لالطالع على معلومات السالمة. 17 ال يعمل نظام التحذير من مغادرة حارة السير إال عندما تكون عالمات الحارات قابلة لالكتشاف. انظر كتيب المالك لالطالع على معلومات 

السالمة. 18 يساعد النظام المتقدم للتحكم في المناخ مع نظام منقي الجو “بالزماكالستر” )Plasmacluster( في تنقية الهواء في المقصورة الداخلية للسيارة. ويستشعر النظام الروائح الخارجية، ويمنع الروائح الكريهة الداخلية، ويوقف تدفق الروائح الخارجية ويساعد في الحفاظ على رائحة منعشة داخل المقصورة لكن 
ال يمنع الروائح دائمًا. 19 سعة حيز األمتعة والتحميل محدد بالوزن وتوزيع األغراض. ضع األغراض دائمًا بشكل آمن.

المواصفات الفنية


