الموا�صفات التقنية

المحرك

الأ�سطوانات
القوة
عزم الدوران

 329ح�صان ًا عند 7,000

 360نيوتن متر عند 5,200

التوجيه

نوع التوجيه

V6

د.د.
د.د.

م�ساندة كهربائية  -جريدة م�سننة وتر�س ،متح�س�س ل�سرعة المركبة

ال�سعات والأوزان

 1,995كغ
 90لتر

وزن الهيكل
�سعة خزان الوقود

الأبعاد

 4,865مم
 1,925مم
 2,885مم

الطول الكلي
العر�ض الكلي مع المرايا
قاعدة العجالت
الرجاء زيارة الموقع الإلكتروني  Infiniti-me.comلالطالع على القائمة الكاملة للموا�صفات.

1,925

جميع الأبعاد بالميليميتر.

XXX.X
4,865

2,885
XXX.X

هذا الكتيب لأغرا�ض الو�صف و�إعطاء 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 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 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 وت�سليمها 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 ،يرجى زيارة
�صالة عر�ض وكيل �إنفينيتي �أو الموقع الإلكتروني .infiniti-me.com
 1متوفرة في طرازات مختارة 2 .تختلف الأرقام الظاهرة هنا من دولة �إلى �أخرى ح�سب الظروف المحلية وم�ستوى التجهيزات  /الموا�صفات 3 .ال يمكن لنظام �شا�شة الر�ؤية ال�شاملة مع نظام ك�شف الأج�سام المتحركة �أن يتخل�ص من م�شكلة النقاط العمياء ب�شكل نهائي ،وربما ال يتم اكت�شاف جميع الأج�سام على نحو تام .يعمل نظام ك�شف الأج�سام
دائما .قد ال يتم
دائماً 4 .نظام ح�سا�سات ركن ال�سيارة ميزة لتعزيز المالءمة ولكنه لي�س بدي ًال 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 ً
المتحركة عند �سرعات تحت  5ميل في ال�ساعة .لذا تفقد محيط ال�سيارة والتفت لتلقي نظرة خلفك قبل تحريك المركبة ً
جدي ويتطلب اهتمامك
اكت�شاف جميع الأج�سام 5 .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 6 .قيادة ال�سيارة �أمر ّ
الكامل� .إذا كان عليك ا�ستخدام جهاز مو�صول �أثناء القيادة ،عليك �أخذ كل االحتياطات دائم ًا لكي تعطي كل اهتمامك بقيادة المركبة (iPod) .عالمة م�سجلة من ) .(Apple Incكل الحقوق محفوظة .جهاز ) (iPodغير م�شمول 7 .النظام الذكي لتثبيت ال�سرعة لي�س جهازاً لتجنب اال�صطدام �أو للإنذار .وهو م�صمم ال�ستخدام الفرملة ب�شكل محدود .ويمكن
�أن ي�ؤدي عدم ا�ستخدام الفرامل �إلى وقوع حادث 8 .ال تبرمج �أبداً �أثناء القيادة .قد ال يكون نظام خرائط  GPSمف�ص ًال في جميع المناطق وقد ال يعك�س الطرق الحالية 9 .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
دائما من تلك الروائح.
ويخفي الروائح غير المرغوب بها ويوقف تدفق الروائح الخارجية ويحافظ على ن�ضارة المق�صورة ،ولكنه ال يتخل�ص ً
) (iPodعالمة م�سجلة من ) .(Apple Incبوز )® (Boseعالمة م�سجلة من بوز كوربوري�شين.

QX70

�إمكانات ال متناهية

اختيارات العجالت

والتفوق ،لالنطالق �إلى �أبعد مدى في القيادة� .شاهد ذلك بنف�سك في �إنفينيتي  ،QX70حيث تكت�سي
التميز
�إننا واثقون من �أن كل �سائق يتمتع ب�إمكانات كامنة� .إنها �إمكانات ّ
ّ
ال�سيارة المنتمية لفئة الكرو�س �أوفر الريا�ضية بحلة مركبات الكرو�س �أوفر وتتمتع بروح �سيارات الكوبيه ،ما يمنحك القوة المثلى والر�شاقة في المناورة وم�ستويات الراحة
المتقدمة لتنطلق �إلى وجهتك .خذ الخطوة الأولى بت�شكيل �سيارتك  QX70من �أجل رحلتك الغنية بتجارب رائعة.

عجالت من �سبائك الألمنيوم بـ � 5أ�ضلع داخلية مزدوجة قيا�س  20بو�صة.

1

عجالت من �سبائك الألمنيوم ب�أ�ضلع داخلية متعددة وبطالء فاخر،
قيا�س  21بو�صة.
1

�ألوان الهيكل الخارجي

ت�صميم جريء ،و�أ�سلوب �أيقوني ُمذهل .ب�شكلها الم�ستوحى من
عالم ال�سيارات الريا�ضية ،تمنح �إنفينيتي � QX70إنطباع ًا فوري ًا
عبر من خالل ال�شبك بالقو�س
يلت�صق بذاكرتك� .إنه الت�صميم ُ
الم ّ
ويبرز ال�شخ�صية الريا�ضية
الع�سل
المزدوج الذي ي�شبه قر�ص
ُ
لل�سيارة ،بينما يمنح قو�س المنطقة ال�سفلية  -الذي يظهر كانعكا�س
�شكل ممي ًزا بالفعل.
طبيعي للقو�س العلوي ً QX70 -
�أبي�ض ماج�ستيك )(QAB

بالتينيوم �سائل )(K23

غرافيت الظالل )(KAD

�أزرق معدني )(RBP

�أزرق ايريديوم )(RAY

بني منت�صف الليل )(NAE

�أ�سود عنابي )(GAC

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.
اتخذت �إنفينيتي الإجراءات الالزمة ل�ضمان �أن الألوان المعرو�ضة في ّ
يرجى م�شاهدة الألوان الفعلية لدى وكيل �إنفينيتي المحلي.

�أ�سود بركاني )(KH3

قو ٌة متدفقة بذكاء نادر� .إنها ال�سيارة الأ�صيلة من فئة الكرو�س
�أوفر .ت�صميمها جريء ،فقد ُ�صنعت على �شا�سيه �سيارة �سيدان
ريا�ضية� .إنها �سيار ٌة مفعم ٌة بالقوة الريا�ضية مع قدرات معززة
برابط قوي يجمع بين اال�ستجابة المثيرة والكفاءة الذكية وي�ستفيد
محرك البنزين �سعة  3.7لتر من تقنية التحكم المتغاير برفع
ال�صمامات )®� .(VVELضع ب�صمتك.

�أ�ضف التم ّيز

كيف تنطلق  QX70بك �إلى �آفاق �أو�سع؟ �ضع ب�صمتك من خالل
الت�صميم الجريء والقوة الفائقة التي تتطابق مع رغباتكُ .تعاد
�صياغة القواعد من خالل الأفعال الجريئة.
المتحدر تدفق الهواء فوق
الع َم ِل ّيُ .ي�سهل خط ال�سقف
ال�شكل َ
ّ
لمعامل مقاومة
منخف�ضة
ن�سبة
يحقق
ما
ذهل
الم
QX70
هيكل
ُ
ُ
0.35
تبلغ
الهواء
الفعالة اال�ضطراب ما
االن�سيابية
وتخفف
.
ّ
وجمال.
هدوءا
ُيخف�ض ا�ستهالك الوقود ويحقق قياد ًة �أكثر
ً
ً
تمنحك رحلة رائعة .ال تهتم بالمنعطفات ال�ضيقة �أو الطرق
ُ
الوعرة .ت�ساعد خا�صية التحكم الم�ستمر بالتخميد في المحافظة
على التوازن المثالي بين ال�سال�سة واال�ستجابة ،ما يمنحك �أق�صى
ا�ستفادة من كل م�سافة على الطريق .يراقب النظام انحناءات
الهيكل وت�أثير الطريق ،وير�سل البيانات �إلى كل مخمد ويعدل
المخمدات للو�صول �إلى �أف�ضل درجة من ال�صالبة.

�ألوان المق�صورة الداخلية

كل الجوانب مرئية .اح�صل على منظور جديد لما حولك .فمع
نظام �شا�شة الر�ؤية ال�شاملة المزودة بخا�صية نظام ك�شف الأج�سام
المتحركة ونظام ح�سا�سات الركن الأمامية والخلفية ،ت�ستطيع
ب�سهولة �أن ترى ماحولك و�أن تناور في �أ�ضيق الأماكن .4,3ومن
خالل �أربع كاميرات والمنظر العلوي االفترا�ضي  360درجة،
تتعزز تجربتك في ركن ال�سيارة وتتنبه عندما تك�شف لك هذه
قريبا منك.
الأنظمة وجود ج�سم ثابت �أو متحرك خلفك �أو ً

تطعيمات المق�صورة الداخلية

رفاهية
متفوقة ومالءمة في اال�ستخدام .ا�ستمتع براحة
ّ
المق�صورة الداخلية في كل لحظة ،حيث ُ�صممت كل القطع التي
تراها وتلم�سها بحرفية عالية لتركز على احتياجات كل راكب.
توفر  QX70الم�ساحة الالزمة لجميع �أغرا�ضك و�أغرا�ض ركاب
�سيارتك .ا�ستمتع بالتحميل ال�سهل من خالل ال�صف الثاني من
1
تماما،
المقاعد التي يمكن طيها بن�سبة  60/40وب�شكل م�سطح ً
وا�سعا لتحقيق �أق�صى م�ستويات المالءمة.
�سطحا
ما يوفر
ً
ً

جلد قمحي

جلد جافا

جلد غرافيت

جلد غرافيت�/صخري
1

طالء �أ�سود

خ�شب الم�سام المفتوحة
1

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.
اتخذت �إنفينيتي االجراءات الالزمة ل�ضمان �أن الألوان المعرو�ضة في ّ
يرجى م�شاهدة الألوان الفعلية لدى وكيل �إنفينيتي المحلي.

ع ّزز قدراتك

درجات وباقات و�إختيارات الطرازات
QX70 LUXE SENSORY 3.7
•
•
•
•
•

•
•
•
•

•محرك �سدا�سي الأ�سطوانات �سعة  3.7لتر
•نظام الدفع الذكي بكامل العجالت )(AWD
•ناقل حركة �أوتوماتيكي ب�سبع �سرعات
•تعليق قيا�سي
•نظام المكابح المانعة للإنغالق ) (ABSللعجالت الأربع ،ونظام التوزيع
االلكتروني لقوة الفرملة  EBDنظام التحكم بال�سحب ) ،(TCSونظام التحكم
الديناميكي بالمركبة )(VDC
•نظام مراقبة ال�ضغط في الإطارات )(TPMS
•تقنية تثبيت ال�سرعة
•مفتاح �إنفينيتي الذكي مع زر الت�شغيل الم�ضاء
•م�صابيح زينون الرئي�سية المزدوجة بخا�صية تحديد م�ستوى الإ�ضاءة
تلقائي ًا

• •مجموعة الم�صابيح الخلفية بتقنية LED
• •م�صابيح ال�ضباب الأمامية

الباقات الإختيارية
1

•
•

باقة الم�سرح

•نظام الترفيه الخلفي مع �شا�شات  VGAقيا�س  9بو�صة ،وجهاز التحكم
عن ُبعد و�سماعات ال�سلكية
•مفاتيح نقل الحركة

QX70 LIMITED 3.7
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

•مرايا خارجية بلون الهيكل مع ميزة التعديل عند الرجوع للخلف والذاكرة،
مدفئة
•بوابة خلفية تعمل كهربائي ًا مع وظيفة االغالق التلقائي
•فتحة ال�سقف التي تعمل كهربائي ًا
•ق�ضبان ال�سقف
•الجناح الخلفي
•العادم بفتحة مزدوجة
1
•عجالت من الألمنيوم بخم�س �أ�ضلع داخلية ثنائية ،قيا�س  20بو�صة
•عجلة القيادة الجلدية متعددة الوظائف قابلة للتعديل ب�شكل �آلي طو ًال
وارتفاعا مع وظيفة الذاكرة
ً
تلقائيا ونظام منقي الجو
•نظام التحكم المتكيف بالمناخ مع تدوير الهواء
ً
9
«بالزماكال�ستر» )™ (Plasmaclusterوفلتر «جريب بوليفينول»
•تطعيمات المق�صورة الداخلية بطالء �أ�سود و�ألمنيوم
مبطنة
•مقاعد جلدية ّ

•
•
•
•
•
•
•
•
•

•مقاعد �أمامية بخا�صية الذاكرة ،كهربائية وبخا�صية تعديل درجة الحرارة
•م�ساند الر�أ�س الن�شطة للمقاعد الأمامية
•المقاعد الخلفية القابلة لالمالة يدوي ًا والطي بن�سبة 60:40
ثبت الربط
•نقاط تركيب المقعد الخلفي للطفل ايزوفيك�س ) (ISOFIXمع ُم ّ
•نظام المالحة بالقر�ص ال�صلب من �إنفينيتي مع �شا�شة  VGAملونة قيا�س
8،6
 8بو�صة
•نظام �إنفينيتي للهاتف بتقنية بلوتوث دون ا�ستخدام الأيدي وتقنية
5
المو�سيقى عبر البلوتوث
•النظام ال�صوتي الفاخر من بوز مع  11مكبراً لل�صوت
•�سيرفر المو�سيقى
4،3
•نظام �شا�شة الر�ؤية ال�شاملة ) (AVMمع ح�سا�سات الركن وم�ؤ�شر الم�سافة

•
•
•
•
•
•
•

ت�شمل جميع المزايا القيا�سية الرئي�سية في QX70
لوك�س �سين�سوري ،(QX70 LUXE SENSORY 3.7) 3.7
�إ�ضافة �إلى:

•دوا�سة �ألمنيوم
•الكون�سول العلوي الفريد بخ�شب الم�سام المفتوحة مع كون�سول جانبي
بالكوارتز الأ�سود
•بطانة مميزة باللون الأ�سود على �إطار الباب
•لونان (حجري رئي�سي � /أ�سود-جانبي) ،مع بطانة و�سائدية عميقة ودرزات
بلون فريد
•تطعيمات الأبواب علوية باللون الأ�سود وجانبية باللون الحجري مع درزات
ملونة
•غطاء الكون�سول الو�سطي ببطانة و�سائدية عميقة مع درزات ملونة فريدة
(كلها �سوداء)
•درزات ملونة فريدة من نوعها على عجلة القيادة

•
•
•
•
•

•�إطار و�أعمدة ر�أ�سية غامقة
•م�صد �أمامي فريد ب�أ�ضواء نهارية بتقنية LED
•فتحات الهواء الجانبية بلون الهيكل
•�أغطية المرايا الخارجية بلون غامق
•عجالت من �سبائك الألمنيوم قيا�س  21بو�صة متعدد الأ�ضلع الداخلية
وبطالء فاخر

• •�شعار الن�سخة المحدودة ”“LIMITED
		 الباقات الإختيارية1 :

