الموا�صفات التقنية

المحرك

الأ�سطوانات
القوة
عزم الدوران

 330ح�صان ًا عند  7,000د.د.
 360نيوتن عند  5,200د.د.

V6

نوع التوجيه

م�ساندة كهربائية  -جريدة م�سننة وتر�س

التوجيه

ال�سعات والأوزان

 500لتر
 80لتر

حجم الأمتعة
�سعة خزان الوقود

الوزن وال�سعة

ُمعامل مقاومة الهواء
الطول الإجمالي
العر�ض الإجمالي دون المرايا
العر�ض الإجمالي مع المرايا
االرتفاع الكلي
قاعدة العجالت

0.27
 4,980مم

 1,845مم
 2,096مم
 1,500مم
 2,900مم

الرجاء االطالع على محتويات الموقع الإلكتروني  Infiniti-me.comلمعرفة قائمة الموا�صفات الكاملة.

1,500

1,845

جميع الأبعاد بالميليمتر.

2,900
4,980

هذا الكتيب لأغرا�ض الو�صف واعطاء المعلومات العامة فقط ويخ�ضع للتغيير وال ي�شكل عر�ض ًا للبيع �أو تمثي ًال �أو �ضمان ًا (�صريح ًا �أو �ضمنياً) من �إنفينيتي ال�شرق الأو�سط �أو �أي من وكالء �إنفينيتي .يجب على الأطراف المهتمة الت�أكد من دقة �أية معلومات في هذا الكتيب مع وكيل �إنفينيتي المعتمد مبا�شرة ،قبل االعتماد عليه لإتخاذ قرار ال�شراء .وتحتفظ
�إنفينيتي ال�شرق الأو�سط بحق �إجراء التغييرات ،في �أي وقت ودون �إ�شعار م�سبق ،في الأ�سعار والألوان والمواد والتجهيزات والموا�صفات والطرازات ووقف �إنتاج طرازات �أو تجهيزات .وب�سبب التطوير الم�ستمر للمنتجات والعوامل الأخرى المتعلقة بما قبل وما بعد الإنتاج ،قد تختلف المركبة �أو المواد والموا�صفات عما هو موجود في هذا الكتيب .تظهر بع�ض
ال�سيارات مع تجهيزات اختيارية .يجب م�شاهدة ال�سيارة للح�صول على المعلومات بدقة كاملة .قد يختلف توفر الطرازات والتجهيزات لطرازات معينة .كما قد تختلف الموا�صفات والخيارات واالك�س�سوارات في هاواي والواليات المتحدة ودول �أخرى .للح�صول على معلومات �إ�ضافية حول توفر المنتجات �أو الخيارات �أو االك�س�سوارات ،الرجاء زيارة �صالة
عر�ض وكيل �إنفينيتي �أو الموقع الإلكتروني .Infiniti-me.com
دائما من تلك
 1متوفرة على طرازات مختارة 2 .ي�ساعد النظام المتقدم للتحكم بالمناخ مع نظام منقي الجو «بالزماكال�ستر» ) (Plasmaclusterفي تنقية الهواء في المق�صورة الداخلية لل�سيارة .ي�ست�شعر النظام الروائح الخارجية ويخفي الروائح غير المرغوب بها ويوقف تدفق الروائح الخارجية ويحافظ على ن�ضارة المق�صورة ،ولكنه ال يتخل�ص ً
الروائح 3 .نظام التحذير التنب�ؤي قبل اال�صطدام الأمامي م�صمم لتنبيه ال�سائق قبل اال�صطدام وال يمكنه منع الحوادثُ .تطبق حدود ال�سرعة وغيرها من اال�ستثناءات .طالع كتيب دليل المالك لمزيد من التفا�صيل 4 .قد ال يك�شف نظام التدخل لمنع الت�صادم الخلفي جميع الأج�سام وتطبق حدود ال�سرعة .لذا تفقد محيط ال�سيارة قبل تحريكها على الدوام
جدي .ا�ستخدم نظام ) (InTouchTMمن �إنفينيتي
وانظر خلفك .طالع كتيب دليل المالك لمزيد من التفا�صيل 5 .الم�ساعدة في ركن ال�سيارة/ميزة المالءمة .ال يمكن التخل�ص نهائي ًا من النقاط العمياء �أو �إكت�شاف جميع الأج�سام المتحركة وال تنبه ال�سائق لأخذ الحذر من الأج�سام المتحركة .تحقق دائم ًا من محيط ال�سيارة قبل تحريكها 6 .قيادة ال�سيارة �أمر ّ
عندما يكون ا�ستخدامه �آم ًنا .ال تبرمج �أبداً �أثناء القيادة .قد ال يكون نظام  GPSللخرائط مف�ص ًال في جميع المناطق وقد ال يعك�س حالة الطرق الحالية 7 .يعتمد توفر مزايا محددة على دعم الهاتف بتقنية بلوتوث )® .(Bluetoothالرجاء االطالع على كتيب الهاتف للمزيد من التفا�صيل .ا�سم و�شعارات بلوتوث مملوكة ل�شركة بلوتوث
جدي ويتطلب اهتمامك الكامل� .إذا كان عليك ا�ستخدام جهاز مو�صول �أثناء القيادة ،عليك �أخذ كل االحتياطات دائم ًا لكي تعطي كل �إهتمامك بقيادة المركبة (iPod) .عالمة م�سجلة من ) .(Apple Incكل الحقوق محفوظة .جهاز )(iPod
 ،Bluetooth SIG Inc.و�أي ا�ستخدام لهذه العالمات من قبل �إنفينيتي يتم بموجب ترخي�ص 8 .قيادة ال�سيارة �أمر ّ
دائما من �سالمة اجراءاتك قبل تحريك ال�سيارة .قد ال يك�شف كافة الأج�سام 10 .نظام �شا�شة الر�ؤية ال�شاملة ونظام ك�شف الأج�سام المتحركة من �أدوات الم�ساعدة في ركن ال�سيارة ولكن ال يمكنهما التخل�ص نهائي ًا
غير م�شمول� 9 .صمم نظام ال�سونار لراحتك ولكنه ولي�س ً
بديل عن الإجراءات المنا�سبة لركن ال�سيارة و � /أو الرجوع للخلف .ت�أكد ً
من النقاط العمياء �أو �إكت�شاف جميع الأج�سام .يعمل نظام ك�شف الأج�سام المتحركة تحت �سرعة  5ميل في ال�ساعة .تحقق دائم ًا من محيط ال�سيارة قبل تحريكها 11 .تقنية التحكم الذكية لتثبيت ال�سرعة لي�ست �أداة لتجنب اال�صطدام �أو جهاز تحذير� .صممت هذه التقنية ال�ستخدام الكبح ب�شكل محدود� .إن عدم تطبيق المكابح قد ي�ؤدي �إلى
وقوع حادث 12 .يعمل نظام التحذير من مغادرة حارة ال�سير  /نظام منع مغادرة حارة ال�سير عندما تكون خطوط الطريق وا�ضحة .تطبق حدود ال�سرعة .الرجاء الرجوع �إلى كتيب المالك للمزيد من المعلومات 13 .خا�صية التحكم بالم�سافة ت�ساعد في الحفاظ على الم�سافة بينك وبين المركبة التي �أمامك تحت ظروف معينة .لي�ست نظام ًا لتفادي
اال�صطدام .قد ي�ؤدي الف�شل في تطبيق المكابح �إلى وقوع حادث 14 .ال يمكن لنظام الفرملة الطارئة في حاالت التوجه الأمامي �أن يمنع الحوادث الناجمة عن الإهمال �أو القيادة ب�شكل خطر ،وقد ال ي�صدر تنبيه ًا �أو ُتطبق المكابح في بع�ض الحاالت .تنطبق حدود ال�سرعة 15 .ال ي�شكّل نظام التحذير في المناطق العمياء  /نظام التدخل في المناطق
العمياء بدي ًال عن الإجراءات ال�صحيحة لتغيير حارة ال�سير .ولن يعمل النظام على تجنب اال�صطدام بال�سيارات الأخرى ،وقد ال يكت�شف جميع ال�سيارات �أو الأج�سام المحيطة بك.
بوز )® (Boseعالمة م�سجلة من بوز كوربوري�شين .قد تختلف �سيارة الإنتاج النهائي.

Q70

�إمكانات ال متناهية

اختيارات العجالت

والتفوق ،لالنطالق �إلى �أبعد مدى في القيادة� .شاهد ذلك بنف�سك في �إنفينيتي  ،Q70حيث يمتزج
التميز
�إننا واثقون من �أن كل �سائق يتمتع ب�إمكانات كامنة� .إنها �إمكانات ّ
ّ
يحول كل
الت�صميم الراقي والحرفية العالية مع الإبتكار ليرتقي بحوا�سك ،واح�سا�سك بالإنجاز .خذ الخطوة الأولى بت�شكيل �سيارتك  Q70من �أجل رحلتك ال�شخ�صية .و�سوف ّ
اختيار تقوم به ر�ؤيتك �إلى حقيقة ملمو�سة� :إنها �سيارتك.

عجالت من �سبائك الألمنيوم قيا�س  8.0 X 18بو�صة
بخم�سة �أ�ضلع داخلية مزدوجة
1

�ألوان الهيكل الخارجي

�أبي�ض ماج�ستيك )(QAB

بالتينيوم �سائل )(K23

�أزرق معدني )(RBP

غرافيت الظالل )(KAD

�أزرق هيرمو�سا )(BW5

�أ�سود عنابي )(GAC

�أ�سود بركاني )(KH3

قوة متعاظمة� .أطلق قو ًة هائلةُ :يطلق المحرك �سدا�سي الأ�سطوانات
�سعة  3.7لتر في  Q70قوة  330ح�صاناً.

برونزي ك�ستنائي )(CAN

ج�سد الريادة .بمنحنياتها المثيرة ،تتميز  Q70بغطاء
قيادة ُت ّ
محركها وتموجاته المزدوجة والذي يرتفع ليتالقى مع الرفرافين
الأماميين المرتفعين .تر�سم ميزة �إنفينيتي الخا�صة بالقو�س
المعبرة بتقنية
المزدوج في ال�شبك الأمامي والم�صابيح الرئي�سية ُ
 LEDوبمالمح القوة والم�ستوحاة من العين الب�شرية ،ونرى نف�س
مالمح الت�صميم الم�ستوحى من العين الب�شرية في الم�صابيح
الخلفية.

اتخذت �إنفينيتي الإجراءات الالزمة ل�ضمان �أن الألوان المعرو�ضة في الكتيب هي �أقرب تمثيل ممكن للألوان الفعلية للمركبات .قد تختلف الألوان قلي ًال ب�سبب عملية الطباعة وح�سب ر�ؤيتها في و�ضح النهار �أو ال�ضوء الفلوري �أو ال�ساطع .الرجاء م�شاهدة الألوان الفعلية لدى وكيل �إنفينيتي المحلي.

�أ�ضف التم ّيز

كيف تنطلق  Q70بك بكل قوة؟ ُ�صممت ال�سيارة للأ�شخا�ص الذي
يحددون ب�أنف�سهم م�ساراتهم في الحياة ،وتقدم لهم �أفكاراً جريئة
لل�سائق �صاحب الآفاق الوا�سعة .اختر المق�صورة الداخلية الأنيقة
التي تعك�س طموحاتك على �أف�ضل وجه ،وحقق الريادة بالتقنيات
التي تتوقع متطلباتك وتتجاوز حدود احتياجاتك .والحقيقة
التميز ال حدود له ،وال حدود لطموحاتك.
الجلية �أمام �أعيننا هي �أن ّ
ّ
راحة معززة .تر�سي الخطوط الوا�ضحة للمق�صورة الداخلية في
 Q70مفهوم الم�ساحة الم�صممة بدقة لتلبية احتياجات كل �ضيوفها،
ومن ترتيباتها المقاعد الأمامية بخا�صية التحكم بالمناخ التي
توزع الهواء البارد �أو الدافئ عبر الجلد المث ّقب لتغمرك بالراحة
ب�أ�سرع مما تت�صور .ومن عر�ض واجهتها �إلى قو�س ال�سقف ،تتعزز
الم�ساحة في كافة �أنحاء المق�صورة الداخلية ويمنح �شكل ظهر
المقعدين الأماميين م�ساحة �أكبر للأرجل للركاب الجال�سين في
المقاعد الخلفية.
تفا�صيل تدخل ال�سرور �إلى قلبك .ا�ستمتع بم�ساحة مفعمة
بمعايير الجودة العالية والراحة اال�ستثنائية والتي تكافئ حوا�سك
على الفور من خالل مواد ت�ستحقها �أيدي المحترفين والخبراء ،مع
كل االهتمام بالتفا�صيل ب�شكل ُيثير الإعجاب.

تطعيمات المق�صورة الداخلية

�ألوان المق�صورة الداخلية

جلد قمحي

جلد جرافيت

خ�شب �آ�ش الياباني

اتخذت �إنفينيتي الإجراءات الالزمة ل�ضمان �أن الألوان المعرو�ضة في الكتيب هي �أقرب تمثيل ممكن للألوان الفعلية للمركبات .قد تختلف الألوان قلي ًال ب�سبب عملية الطباعة وح�سب ر�ؤيتها في و�ضح النهار �أو ال�ضوء الفلوري �أو ال�ساطع .الرجاء م�شاهدة الألوان الفعلية لدى وكيل �إنفينيتي المحلي.

تجربة �صوتية �صافية .ا�ستمتع ب�صوت غني من نظام بوز
ال�صوتي الفاخر )® (BOSE® Studio Surroundمع  16مكبراً
لل�صوت و نظام التحكم الن�شط لتخفيف حدة ال�ضجيج ،1وي�شمل
النظام مكبرين لل�صوت على كتفي المقعدين الأماميين ،ليغمرك
بهدوء تام في �أنغام المو�سيقى التي تف�ضلها .تم �ضبط جميع
مكبرات ال�صوت البالغ عددها  16مكبراً لل�صوت لت�صدر �صوت ًا
متكام ًال وواقعي ًا ) (5.1بينما ُيبعد نظام التحكم الن�شط لتخفيف
حدة ال�ضجيج ال�ضو�ضاء عبر موجات �صوتية متقابلة.1
قد �سيارتك بكل ثقة .عزز قدرتك على اال�ستجابة وا�ستجب من
خالل تقنيات م�ساعدة القيادة 1.ت�شمل تلك التقنيات �أول نظام من
3
نوعه في العالم وهو نظام التحذير التنب�ؤي قبل الإ�صطدام الأمامي
الذي ُيم ّكن  Q70من مراقبة ال�سيارة �أمامك مبا�شرة ،وال�سيارة
التي �أمامها �أي�ضاً ،للم�ساعدة في تحذيرك من المخاطر  -وفي
بع�ض الأحيان قبل �أن ترى تلك المخاطر .وهناك تقنية �أخرى هي
الأولى من نوعها من �إنفينيتي  -نظام التدخل لمنع الت�صادم
الخلفي -4تحذرك �إذا تم �إكت�شاف مركبات �أو الأج�سام الكبيرة
خلف مركبتك ويمكن لهذه التقنية �أن ت�ساعدك في تفادي اال�صطدام
عبر تطبيق المكابح.

ع ّزز قدراتك

درجات وباقات واختيارات الطرازات
Q70 LUXE
•
•
•

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

•محرك �سعة  3.7لتر بالدفع الخلفي
•ناقل الحركة الأوتوماتيكي ب�سبع �سرعات مع النمط اليدوي
•نظام المكابح المانعة لالنغالق ) (ABSللعجالت الأربع ونظام التوزيع
االلكتروني لقوة الفرملة ) (EBDونظام التحكم بال�سحب ) (TCSونظام
التحكم الديناميكي بالمركبة )(VDC
•تقنية تعزيز المكابح )(BA
•نظام تعطيل المركبة من �إنفينيتي
•النظام المتقدم للو�سائد الهوائية من �إنفينيتي
•تقنية تثبيت ال�سرعة
•الم�صابيح الأمامية والخلفية بتقنية  LEDمع نظام الإنارة الأمامية المتكيفة
•الأ�ضواء النهارية
•م�ساحات الأ�ضواء الرئي�سية
•م�صابيح ال�ضباب الأمامية بتقنية LED
•الم�ساحات المتح�س�سة للمطر
•عجالت من الألمنيوم قيا�س  18بو�صة مع طالء معدني
•فتحة ال�سقف التي تعمل كهربائي ًا
•خا�صية الإغالق التلقائي ل�صندوق ال�سيارة
•المرايا الخارجية بلون الهيكل ،مدفئة وقابلة للطي كهربائي ًا وخا�صية
التعتيم التلقائي مع وظيفة الذاكرة و�ضوء �إ�شارة الإنعطاف بتقنية LED
•مفتاح �إنفينيتي الذكي مع زر الت�شغيل الم�ضاء
9,5
•كاميرا الر�ؤية الخلفية مع ح�سا�سات ركن ال�سيارة الأمامية والخلفية
•جهاز اختيار نمط القيادة من �إنفينيتي
•عجلة القيادة متعددة الوظائف والمك�سوة بالجلد ومقب�ض نقل الحركة
المك�سو بالجلد
•عمود عجلة القيادة الكهربائي قابل للتعديل ب�شكل �آلي طو ًال وارتفاع ًا
•مقاعد جلدية
•مقاعد �أمامية بخا�صية التحكم بالمناخ قابلة للتعديل بـ  10حركات
•م�ساند الر�أ�س الن�شطة للمقعدين الأماميين
•نظام الذاكرة الثنائية ل�شخ�صين لمقعد ال�سائق والمرايا الخارجية وعجلة
القيادة
•م�سند الذراع الأمامي مع حجرة التخزين

Q70 LUXE ProACTIVE
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

•�أحزمة �أمان للمقاعد الأمامية مع خا�صية ا�ست�شعار ما قبل اال�صطدام
•المقاعد الخلفية بتق�سيم 4:2:4
•م�سند الذراع الو�سطي للمقاعد الخلفية مع حامالت الأكواب
ثبت
•نقاط تركيب مقعد الطفل ايزوفيك�س ) (ISOFIXفي المقاعد الخلفية ُ
وم ّ
الربط
•تطعيمات من الخ�شب في المق�صورة الداخلية
•مناف�ض ال�سجائر في الأمام والخلف
•الإ�ضاءة الترحيبية
•نظام التحكم التكيفي بالمناخ لمنطقة مزدوجة مع التدوير التلقائي و نظام
2
منقي الجو «جريب بوليفينول»)
•فتحات تكييف الهاء للمقاعد الخلفية
•نظام )™ (InTouchمن �إنفينيتي مع �شا�شة  VGAالملونة قيا�س  8بو�صة
6
تعمل باللم�س
7
•نظام �إنفينيتي للهاتف بتقنية بلوتوث دون ا�ستخدام الأيدي
•نظام بوز ال�صوتي الفاخر )® (Boseبقناتين و  10مكبرات لل�صوت مع نظام
8
التحكم الن�شط لتخفيف حدة ال�ضجيج و�أنظمة AM/FM/CD
8
•مقاب�س م�ساعدة وفتحتين USB

		 ت�شمل جميع المزايا القيا�سية الرئي�سية للطراز ،Q70 LUXE
�إ�ضافة �إلى:
•

•التقنية الذكية لتثبيت ال�سرعة ) (ICCمع خا�صية الم�ساعدة في التحكم
13,11
بالم�سافة )(DCA
•خا�صية تعزيز المكابح مع نظام التحذير التنب�ؤي قبل الإ�صطدام الأمامي

•

•نظام التحذير من مغادرة حارة ال�سير ) (LDWو نظام منع مغادرة حارة
12
ال�سير )(LDP
•نظام التحذير في المناطق العمياء ) (BSWونظام التدخل في المناطق
15
العمياء )®(Blind Spot Intervention
•نظام التدخل لمنع الت�صادم الخلفي )(BCI
نظام �شا�شة الر�ؤية ال�شاملة ) (AVMمع نظام ك�شف الأج�سام المتحركة

•

)(PFCW

3

•
•

)(MOD
•المقاعد الخلفية القابلة لالمالة كهربائي ًا والمدفئة مع تق�سيم 4:2:4
•م�سند الذراع الو�سطي للمقعد الخلفي مع حامالت الأكواب والتحكم بالأزرار
•�ستارة النافذة الخلفية تعمل كهربائي ًا
•نظام التحكم بالمناخ تلقائي ًا مع التدوير الم�ضبوط للهواء
•نظام المالحة ) (InTouchTMمن �إنفينيتي ب�شا�شة لم�سية ملونة  VGAقيا�س
6
 8بو�صة ودليل خطوط الطريق والر�سوم البيانية ثالثية الأبعاد للأبنية
•نظام بوز ال�صوتي )® (Bose® Studio Surroundبـ  16مكبراً لل�صوت مع
10,5

•
•
•
•
•
•

نظام التحكم الن�شط لتخفيف حدة ال�ضجيج

8

