الموا�صفات التقنية

المحرك

الأ�سطوانات
القوة
عزم الدوران

� 208أح�صنة عند  5500د.د
 350نيوتن متر عند  4000 – 1200د.د.

نوع التوجيه

نظام الم�ساعدة الإلكترونية بتر�س مزدوج

4

التوجيه

ال�سعات والأوزان

 430لتر
 56لتر

حجم الأمتعة
�سعة خزان الوقود

الأبعاد

 4425مم
 1530مم
 2083مم
 1815مم
 202مم
 2700مم

الطول الكلي
االرتفاع الكلي مع ق�ضبان ال�سقف
العر�ض الكلي مع المرايا
العر�ض الكلي دون المرايا
الخلو�ص الأر�ضي (المحور الأمامي)
قاعدة العجالت
الرجاء االطالع على محتويات الموقع الإلكتروني  INFINITI-me.comلمعرفة قائمة الموا�صفات الكاملة.
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جميع الأبعاد بالميليميتر
�ضمنيا) 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
(�صريحا �أو
تمثيل �أو �ضما ًنا
عر�ضا للبيع �أو
ً
هذا الكتيب لأغرا�ض الو�صف و�إعطاء المعلومات العامة فقط ويخ�ضع للتغيير وال ي�شكل ً
ً
ً
التخاذ 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 معدات .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 التوفر و�أوقات الت�سليم لطرازات �أو تجهيزات معينة .كما قد تختلف الموا�صفات والخيارات واالك�س�سوارات في هاواي والواليات المتحدة والدول الأخرى .للح�صول
على معلومات �إ�ضافية حول توفر المركبة والخيارات �أو االك�س�سوارات ،الرجاء زيارة وكيل �إنفينيتي في منطقتك� ،أو الإطالع على الموقع الإلكتروني .infiniti-me.com
نهائيا من النقاط العمياء �أو اكت�شاف جميع
دائما ب�شكل �آمن .الحموالت الثقيلة لل�سيارة مع الأمتعة ،وخا�صة على ال�سقف ،ت�ؤثر بتوجيه المركبة وثباتها 3 .نظام الم�ساعدة في ركن ال�سيارة/ميزة المالءمة .ال يمكن التخل�ص
ً
 1متوفرة في طرازات مختارة� 2 .سعة حيز الأمتعة والتحميل محدد بالوزن وتوزيع الأغرا�ض� .ضع الأغرا�ض ً
دائما من محيط ال�سيارة وانظر خلفك قبل تحريكها 4 .ال يمكن لنظام �شا�شة الر�ؤية ال�شاملة مع نظام ك�شف الأج�سام المتحركة �أن تزيل م�شكلة النقاط العمياء ب�شكل نهائي ،وربما ال يتم اكت�شاف جميع الأج�سام على نحو تام .يعمل نظام ك�شف الأج�سام المتحركة عند
الأج�سام المتحركة وال تنبه من الأج�سام المتحركة .تحقق ً
دائما .قد ال يتم اكت�شاف
دائما 5 .نظام ح�سا�سات ركن ال�سيارة ميزة لتعزيز المالءمة ولكنه لي�س ً
�سرعات تحت  5ميل في ال�ساعة .تفقد محيط ال�سيارة وانظر خلفك قبل تحريكها ً
بديل عن الإجراءات ال�صحيحة لركن ال�سيارة و�/أو الرجوع للخلف .قد ال يكت�شف كل الأج�سام �أمامك �أو خلفك .تفقد محيط ال�سيارة قبل تحريكها ً
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مف�صل في جميع المناطق وقد ال يعك�س الطرق الحالية8 .
نظام خرائط GPS
دائما لكي تعطي كل اهتمامك بقيادة المركبة (iPod) .عالمة م�سجلة من ) .(Apple Incكل الحقوق محفوظة .جهاز
ً
قيادة ال�سيارة �أمر ّ
جدي ويتطلب اهتمامك الكامل� .إذا كان عليك ا�ستخدام جهاز مو�صول �أثناء القيادة ،عليك �أخذ كل االحتياطات ً
®
) (iPodغير م�شمول 9 .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  ،Bluetooth SIG Inc.و�أي ا�ستخدام لهذه العالمات من قبل �إنفينيتي يتم بموجب ترخي�ص 10 .ال يمثل نظام مراقبة
بديل 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 12 .يعمل نظام التحذير لدى
بديل عن فح�ص الإطارات ب�شكل منتظم 11 .ال ي�شكّل نظام التحذير في المناطق العمياء )ً (BSW
�ضغط الهواء في الإطارات )ً (TPMS
تنبيها �أو يطبق
مغادرة حارة ال�سير ) (LDPعندما تكون خطوط حارات الطريق مرئية بو�ضوح فقط .تطبق حدود ال�سرعة .يمكنك الرجوع �إلى كتيب دليل المالك للمزيد من المعلومات 13 .ال يمكن لنظام التحذير قبل الإ�صطدام الأمامي )� (FCWأن يمنع الحوادث الناجمة عن الإهمال �أو القيادة ب�شكل خطر ،وقد ال ي�صدر
ً
المكابح في بع�ض الحاالتٌ .تطبق حدود ال�سرعة 14 .التقنية الذكية لتثبيت ال�سرعة ) (ICCلي�ست جها ًزا لتجنب اال�صطدام �أو للإنذار� .صمم النظام ال�ستخدام الفرملة ب�شكل محدود .ويمكن �أن ي�ؤدي عدم ا�ستخدام المكابح �إلى وقوع حادث.
بوز ® Boseعالمة م�سجلة من .Bose® Corporation
قد تختلف �سيارة الإنتاج النهائي.

QX30

�إمكانات ال متناهية

اختيارات العجالت

والتفوق ،لالنطالق �إلى �أبعد مدى في القيادة� .شاهد ذلك بنف�سك في �إنفينيتي ،QX30
التميز
�إننا واثقون من �أن كل �سائق يتمتع ب�إمكانات كامنة� .إنها �إمكانات ّ
ّ
حيث يرفع الت�صميم المبتكر والإبداع م�ستويات �أ�سلوبك وقدراتك .خذ الخطوة الأولى بت�شكيل �سيارتك  QX30من �أجل رحلتك الخا�صة.
يحول كل اختيار تقوم به ر�ؤيتك �إلى حقيقة ملمو�سة.
و�سوف ّ

ارفع م�ستوى تجربتك .عجالت من �سبائك الألمنيوم قيا�س  19بو�صة
آليا وتطعيمات باللون الأ�سود.
مع طالء معدني داكن و�سطح م�صقول � ً
�ألوان الهيكل الخارجي

�أبي�ض ماج�ستيك )(QAB

طبقة الف�ضة )(KY0

غرافيت الظالل )(KAD

نحا�سي �سائل )(NAX

�أزرق حبري)(RBN

�أ�سود ل�ؤل�ؤي )(Z11

برونزي ك�ستنائي )(CAN

�أحمر ماجنيتيك )(NAJ

مر�آ ٌة لأ�سلوب حياتك الن�شط .ال يوحي مظهر الم�صدات الأمامية
أي�ضا
والخلفية القوي ب�أنك جاهز لجميع رحالتك فح�سب ،بل ت�ؤكد � ً
على ال�شخ�صية المتميزة لهذه ال�سيارة المنتمية لفئة مركبات الكرو�س
�أوفر الن�شطة والفاخرة .التطعيمات الف�ضية الع�صرية من ال�ساتان
في الم�صد فريدة من نوعها في  QX30وتعزز الت�صميم الع�صري
للعجالت والعتبات الجانبية.

�أ�سود بركاني )(KH3

انطلق �إلى خارج حدود المدينة.
تتكيف  QX30مع ظروف
ّ
القيادة عندما ي�صبح �سطح الطريق زل ًقا .وعلى الطرقات الجافة،
ير�سل نظام الدفع الذكي بكامل العجالت ن�سبة  %100من القوة
�إلى العجلتين الأماميتين لتحقيق الكفاءة في ا�ستهالك الوقود.
تلقائيا ما ي�صل �إلى
يحول النظام
ً
وعندما تتغير ظروف الطريقّ ،
 %50من القوة �إلى العجلتين الخلفيتين .وكلما �شعرت بال�سيطرة
والتحكم ب�شكل �أكبر� ،أ�صبحت �أكثر ثقة ،بغ�ض النظر عن الم�سافة التي
تقطعها.

قليل ب�سبب عملية الطباعة وح�سب ر�ؤيتها في و�ضح النهار �أو تحت ال�ضوء الفلوري �أو ال�ساطع .الرجاء م�شاهدة الألوان الفعلية لدى وكيل �إنفينيتي المحلي.
اتخذت �إنفينيتي االجراءات الالزمة لت�ضمن �أن تكون للألوان المعرو�ضة هنا �أقرب تمثيل ممكن للألوان الفعلية للمركبات .قد تختلف الألوان ً

�أ�ضف التم ّيز

كيف تنطلق  QX30بك �إلى �آفاق �أو�سع؟ ُ�ص ّممت لمن ي ّتخذون
أفكارا جريئ ًة لأ�صحاب ال�شغف .يمكنك
االندفاع ً
دربا ،حيث تقدم � ً
ت�شكيل مق�صورة داخلية فريدة تعك�س جر�أتك .ا�ستخدم �أحدث التقنيات
كليا لما يمكن لل�سيارة المنتمية لفئة
وغير ت�صوراتك ً
المتقدمة ّ
مركبات الكرو�س �أوفر الن�شطة �أن تحققه ،ومايمكنك �أنت تحققه
�أنت بالفعل داخل المدينة وخارجها.
�صمم مغامرتك�ُ .صممت  QX30لتتعامل مع ما �ست�صادفه في
مربعة وعري�ضة ت�سهل عملية
رحلتك كل يوم .فقد ُجهزت بفتحة ّ
التحميل والتفريغ ب�شكل مذهل .افتح البوابة الخلفية و�ستتمكن من
بعيدا عن �أية معوقات 2.توفر
الو�صول مبا�شرة �إلى منطقة الأمتعة ً
المقاعد الخلفية التي يمكن طيها بن�سبة  60/40م�ساحة �أكبر
لحمل المزيد من الأغرا�ض مع ممر و�سطي للأغرا�ض الطويلة.
ا�ستمتع بفتحة ال�سقف البانورامية 1مع حاجب ال�شم�س بت�شغيل
كهربائي 1الذي ي�ستقبل ال�ضوء الطبيعي لي�ضيف خا�صية تعزز
تجربتك في المق�صورة الداخلية.
ع ّبر عن �شخ�صيتك المتم ّيزة في ال�سيارة  ،QX30تعك�س مجموعة
جديدا ،حيث يمكنك االختيار
تفكيرا
من اختيارات الألوان الخا�صة
ً
ً
من بين ال�شكل الفاخر والإح�سا�س اللطيف لجلد نابا غرافيت الج ّذاب
والمظهر الطبيعي لجلد نابا القمحي �أو التج�سيد الع�صري للون البني
1
(ال�شوكواله) لجلد نابا ،كاختيار متوفر �ضمن باقة «كافيه تيك».

�ألوان المق�صورة الداخلية

ر�ؤية متكاملة اح�صل على منظور جديد لما حولك مع �شا�شة
الر�ؤية ال�شاملة ونظام ك�شف الأج�سام المتحركة ،4 ,3 ,1نظام اال�ست�شعار
الأمامي والخلفي ،5 ,3 ,1يمكنك ب�سهولة ر�ؤية ماحولك والقيام بالمناورة
الالزمة حتى في �أ�ضيق الأماكن .ت�ساعدك �أربع كاميرات وتقنية
لمنظر علوي افترا�ضي  °360على ترقية تجربتك في ركن ال�سيارة،
وتنبهك عند اكت�شاف ج�سم متحرك بالقرب منك.

تطعيمات المق�صورة الداخلية

قما�ش غرافيت

جلد غرافيت نابا مع البوليفينيل كلورايد

جلد نابا القمحي مع البوليفينيل كلورايد

جلد «كافية تيك»
1

طالء �أ�سود المع

خ�شب داكن
1

قليل ب�سبب عملية الطباعة وح�سب ر�ؤيتها في و�ضح النهار �أو تحت ال�ضوء الفلوري �أو ال�ساطع .الرجاء م�شاهدة الألوان الفعلية لدى وكيل �إنفينيتي المحلي.
اتخذت �إنفينيتي االجراءات الالزمة لت�ضمن �أن تكون للألوان المعرو�ضة هنا �أقرب تمثيل ممكن للألوان الفعلية للمركبات .قد تختلف الألوان ً

ركن ال�سيارة بكل �سهولة من خالل نظام الم�ساعدة الذكية في
ركن ال�سيارة وهو الأول من نوعه من �إنفينيتي ،ي�ستخدم النظام
مجموعة من 12
ح�سا�سا لتحديد منطقة ذات م�ساحة كافية لركن
ً
ال�سيارة  ،QX30وما عليك �سوى ت�شغيل �آلية ناقل الحركة وال�ضغط
على زر للت�أكيد وت�شغيل دوا�سة الوقود والمكابح .تقوم ال�سيارة
بتوجيه نف�سها ب�سال�سة وترجع للوراء في مناورة بزاوية � º45أو
6، 3، 1
ب�شكل موازٍ في موقع الركن المف�ضل لديك بالقرب من المقهى.

ع ّزز قدراتك
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•

QX30

•محرك � 4أ�سطوانات �سعة  2.0لتر ب�شاحن التيربو
•ناقل الحركة الأوتوماتيكي بالقاب�ض الثنائي و� 7سرعات
•نظام الدفع الذكي بكامل العجالت )(AWD
•نظام الإيقاف/الت�شغيل
•نظام التحكم الديناميكي بالمركبة ) (VDCمع �آلية الم�ساعدة بتثبيت
�إيقاف المركبة على المرتفعات
•نظام �أمان المركبة مع معطل المحرك
10
•نظام مراقبة �ضغط الهواء في الإطارات )(TPMS
•المفتاح الذكي من �إنفينيتي مع خا�صية ت�شغيل المحرك بكب�سة زر واحدة
13
•نظام التنبيه من اال�صطدام الأمامي )(FCW
13
•الفرملة الطارئة في حاالت التوجه الأمامي )(FEB
12
•نظام التحذير من مغادرة حارة ال�سير )(LDW
5 ,4 ,3
•نظام �شا�شة الر�ؤية ال�شاملة مع نظام ك�شف الأج�سام المتحركة
6 ,3
•النظام الذكي للم�ساعدة في ركن ال�سيارة
•التعليق المرتفع بنظام الدفع الذكي بكامل العجالت )(AWD
•عجالت من �سبائك الألمنيوم قيا�س  19بو�صة مع طالء معدني داكن
و�سطح م�صقول وتطعيمات �سوداء
•الأ�سلوب الفريد لنظام الدفع الذكي بكامل العجالت ) (AWDفي الأمام والخلف
•ق�ضبان ال�سقف
تلقائيا مع نظام
•الم�صابيح الرئي�سية بميزة تحديد م�ستوى الإ�ضاءة
ً
الإنارة الأمامية المتكيفة )(AFS
•م�صابيح ال�ضباب الأمامية والخلفية بتقنية LED
م�ساحات متح�س�سة للمطر
• َّ
كهربائيا بخا�صية التعتيم التلقائي،
•مرايا الأبواب المدفئة والتي ُتطوى
ً
مع وظيفة الذاكرة
•عجلة القيادة المك�سوة بالجلد
•مقاعد قما�شية

الطرازات والدرجات والباقات
•
•
•
•
•
•

•مقاعد �أمامية مدفئة والقابلة للتعديل بثمان حركات
•ال�صف الثاني من المقاعد القابلة للطي بن�سبة 60/40
•حليات داخلية مطلية باللون الأ�سود الالمع
•المر�آة الداخلية بخا�صية التعتيم التلقائي
•التحكم الأوتوماتيكي بالمناخ لمنطقة مزدوجة مع فتحات للمقاعد الخلفية
•نقاط تركيب مقعد الطفل ايزوفيك�س ) (ISOFIXفي المقاعد الخلفية

•
•
•
•
•

7

2

ثبت الربط
ُ
وم ّ
•نظام )™ (InTouchمن �إنفينيتي مع �شا�شة ) (LCD VGAقيا�س  7بو�صة
®
•النظام ال�صوتي الفاخر من بوز  Boseبـ  10مكبرات لل�صوت
9
•نظام الهاتف بتقنية بلوتوث ® Bluetoothدون ا�ستخدام الأيدي
8
•فتحتان  USBمع و�صلة الهاتف الذكي
•نظام التعرف على ال�صوت

لوك�س �سين�سوري
•
•
•
•
•
•
•
•
•

QX30

ت�شمل جميع الموا�صفات القيا�سية في  QX30لوك�س ،بالإ�ضافة �إلى:

•النظام الذكي لتثبيت ال�سرعة ) (ICCمع محدد ال�سرعة
•خا�صية التعرف على �إ�شارات المرور
11
•نظام التحذير في المناطق العمياء )(BSW
•فتحة ال�سقف الزجاجية الثابتة مع حاجب ال�شم�س الذي يعمل كهربائي ًا
•�صفائح الحماية الم�صنوعة من الألمنيوم ،من �إنفينيتي
•مقاعد من جلد «نابا» الفاخر
•مواد من الغرافيت �شبيهة بجلد الغزال في الأعمدة الأمامية والبطانة العلوية
•الإ�ضاءة المحيطية المعززة في المق�صورة الداخلية
•نظام المالحة ) (InTouchTMمن �إنفينيتي مع �شا�شة لم�سية منفردة
7
قيا�س 7بو�صة
14

الباقات:

1

نظام المالحة )™ (InTouchمن �إنفينيتي مع �شا�شة مفردة قيا�س  7بو�صة
7 ,1
تعمل باللم�س

تلقائيا ونظام الإنارة الأمامية المتكيفة )(AFS
الم�صابيح الأمامية بتقنية  LEDوخا�صية تعديل م�ستوى الإ�ضاءة
ً

مزايا وباقات اختيارية
1

•
•
•
•
•

باقة «كافيه تيك ثيم»

•جلد «نابا» البني بلون ال�شوكوالته مع درزات �سوداء متباينة
•تطعيمات من الخ�شب الداكن و�إطار علوي �أ�سود من مادة �شبيهة بجلد الغزال
•الإ�ضاءة المحيطية المعززة في المق�صورة الداخلية
•مرايا الأبواب باللون الف�ضي �ساتان مع �ضوء �إ�شارة االنعطاف بتقنية LED
•�صفائح الحماية الم�صنوعة من الألمنيوم

جهاز اختيار نمط القيادة

النظام ال�صوتي الفاخر من بوز )®(Bose

