Infiniti QX80

QX80

�إنفينيتي

Empower
The Drive

نحن مثلك .نتحدى �أنف�سنا وندفع بقدراتنا �إلى خارج منطقة الراحة التي يعتاد عليها معظم الأ�شخا�ص.
وبينما ير�ضى الآخرون ب�صناعة �آالت �أف�ضل مما هو متوفر في الأ�سواقُ ،نحفز �أنف�سنا لنتخطى حدود الم�ألوف
ول ُن�صمم �سيارات تعزز الإمكانات الإن�سانية� .إننا ن�صنع التكنولوجيا ل�شحذ حوا�سك ،و ُنبدع الت�صاميم التي
أداءا ُي�شعرك بالحياة �أكثر من �أي وقت م�ضى .كن على ا�ستعداد لتجربة الطريق كما لم
تتطلب ا�ستجاب ًة و� ً
تعهده من قبل.

�إنفينيتي qx80
حقق �شعارنا ”“Empower the drive

ب�سيارة تمثل قمة الرفاهية.
مفعم بالفخامة والرفاهية في مقاعد من الجلد بخا�صية
الرحلة
ٌ
مق�صد ٌ 2,1
وم�ستلهمة من عالم الطائرات الخا�صة .نظام بوز
بالمناخ
التحكم
® ُ
2, 1
مكبرا لل�صوت ورحابة
15
مع
(Cabin
Surround
ال�صوتي الفاخر )
ً
الدرجة الأولى بـ  41بو�صة في ال�صف الثاني من المقاعد� .إنها .QX80
تمتع برفاهية الدرجة الأولى .مهم ًا كانت وجهتك.

ت�صميم الهيكل الخارجي

جريئ ٌة في
ت�صميمهاَ .ج ِل ّي ٌة
في ح�ضورها
تتجاوز  QX80مزاياها الرائعة ك�سيارة بالحجم الكامل لتبث روح الثقة في
الجر�أة.
جالء خطوطها ومنحنياتها المنحوتة� .إنها دعوة للعي�ش بكل معاني ُ

�إنطباع م�ؤثرُ .يعبر ال�شبك بالقو�س المزدوج عن ت�صميم �إنفينيتي الخا�ص ،حيث يبرز في
مقدمة وو�سط المركبة .ويمنح قو�س المنطقة ال�سفلية ،الذي يظهر كانعكا�س طبيعي للقو�س
�شكل ممي ًزا بالفعل.
العلوي ،واجهة ال�سيارة ً
�إ�ضاءة مت�ألقة .تلقي الأ�ضواء الرئي�سية الجميلة والعملية في  QX80ب�ضوئها في الإتجاه
الذي ت�أخذه ،2,1كما تقدم م�ستوى �أعلى من الوعي مع م�صابيح  LEDالنهارية الخا�صة.
مظهر ريا�ضي  .ال ُتتمم العجالت الكبيرة قيا�س  22بو�صة من �سبائك الألمنيوم 2,1الن�سب
أي�ضا لتحقق ا�ستجاب ًة �أكثر فعالية .وتقلل
ال�ضخمة في �إنفينيتي  QX80فح�سب ،بل �صممت � ً
التركيبة الت�صنيعية الأقل وز ًنا ب�شكل كبير من الوزن غير القافز وت�ساهم في ت�سريع عملية
االنعطاف.1
مزايا عملية ُتعجبك .ت�ساعد �إن�سيابية الرفع الأمامية التي ت�ساوي ال�صفر في المحافظة
على توازن � QX80أثناء �سيرها ،ما يعني المحافظة على ثبات ا�ستثنائي عند ال�سرعات
العالية وات�صال وثيق بالطريق.

ت�صميم المق�صورة الداخلية

فخام ٌة ُتع ّبر عن
�أ�سلوب حياتك
ا�س ُتخدمت المواد الحديثة والفخمة في ت�شكيل عنا�صر المق�صورة الداخلية
والمفعمة بعنا�صر
المرحب وتغمر هذه الم�ساحة ال�ضخمة ُ
بمحيطها ُ
ل ُتبهر ُ
باح�سا�س دافئ و�شعورٍ بالأناقة ،بينما يعك�س الت�صميم الذكي
الرفاهية
ٍ
مده�شا في تلبية احتياجات من برفقتك والأ�شياء التي تحملها معك.
أ�سلوبا
ً
� ً
راحة معززة .مهما كانت طريقة ترتيبك لمقاعد � ،QX80سي�ستمتع جميع
الركاب برحالت غاية في الروعة بف�ضل م�ساحة الأرجل لجميع المقاعد.

م�ساحة الأمتعة

95.1
قدم مكعب

 1005مم
ال�صف الأول من المقاعد

حيز الأقدام للركاب
ّ

 1040مم
ال�صف الثاني من المقاعد

 730مم

ال�صف الثالث من المقاعد

راحة �أكبر ،ب�أ�سرع مما تت�صور .تم االهتمام بجميع جوانب دخولك وب�أعلى
درجات ال�ضيافة المميزة .تن�شر المقاعد الأمامية المزودة بخا�صية التحكم
بالمناخ 2,1الهواء البارد �أو الدافئ من خالل ثقوب �صغيرة لكي ت�صل �إلى
«مناطق الراحة» ب�أ�سرع مما تت�صور.
ت�صميم ُمم ّكن .تم ت�صميم م�ساحة المق�صورة الداخلية بكل عناية لتكون
ٌ
على �أعلى درجات الفائدة لل�سائق والركاب ،حتى في رحالتك اليومية
االعتيادية .عندما تفتح البوابة الخلفية� ،ستجد �أمامك منطقة الأمتعة
الم�سطحة ،وعندما تكون المقاعد الخلفية مطوية ،تمنحك امكانية اال�ستفادة
3
من م�ساحة للأمتعة تبلغ  95.1قدم مكعب.

فخامة ال�صف الثاني من المقاعد  .ال يوجد في �إنفينيتي  QX80درجة
رخي�صة لل�سفر! تدعم المقاعد المنفردة الجلدية والرحبة راحة الركاب حتى
في الرحالت الطويلة ،بينما ي�ستمتع الركاب في ال�صف الثالث من المقاعد
المتحكم بدرجة حرارتها ح�سب الرغبة ،وم�ساند
� ً
أي�ضا بمنطقتهم الخا�صة ُ
الأذرع الوا�سعة في الكون�سول الو�سطي بتطعيمات من الخ�شب.
دعوة للجميع .مع مقاعد مريحة لثمانية ركاب بالغين ،2لن تترك �أي

�شخ�ص مك�سور الخاطر بدون الركوب في ال�سيارة� .صممت �إنفينيتي QX80

لت�سهل دخول ال�سيارة والخروج منها بفتحات الأبواب الوا�سعة ،و ُتطوى مقاعد
ال�صف الثاني بكب�سة زر واحدة .كما يمكن لركاب ال�صف الثالث من المقاعد
الدخول ب�سهولة.

الأداء

القوة التي تدفعك
�إلى �آفاق وا�سعة
جديدا مع �إنفينيتي  QX80من خالل �أداء راق
عالما
ً
اكت�شف ً
وقدرات مميزة.

تبديل ال�سرعات ب�سال�سة طبيعية

يقدم ناقل الحركة الأوتوماتيكي بـ � 7سرعات العديد من
تغييرات الترو�س لتحقيق �أداء متعدد الأوجه وتعزيز االقت�صاد
في ا�ستهالك الوقود .وتت�أقلم خوارزمية التعلم التكيفية مع
�أ�سلوب ال�سائق في القيادة لت�ضبط نقل الحركة با�ستجابة �أو
منا�سبا.
كفاءة ح�سب ما يراه
ً

 5.6لتر V8

�صمم المحرك بثمان �أ�سطوانات �سعة  5.6لتر وتقنية الحقن
أي�ضا ،وي�شمل تقنية
قويا و�أكثر كفاء ًة � ً
المبا�شر للبنزين ليكون ً
التحكم المتغاير برفع ال�صمامات )® (VVELالتي تعزز ا�ستجابة
ال�صمام الخانق واالقت�صاد في ا�ستهالك الوقود .يولد المحرك
قوة  400ح�صا ًنا وعزم دوران  560نيوتن متر ما يعني قدرة
4
�سحب ت�صل �إلى  2000كغ بكل ثقة.

�إنطالقة متوا�صلة

يمثل تعاظم ال�سرعة ر�ؤيتنا لمفهوم القوة ،حيث نلتزم بتقديم
�شكل واح�سا�س بالت�سارع .يتم ذلك من خالل �ضبط المحرك بدقة
لإطالق عزم الدوران بن�سبة �أو�سع ل�سرعة دوران المحرك ،فتتزايد
القوة التي ت�شعر بها كلما �أ�سرعت .تتعاظم القوة وت�شعر وك�أنها
انطالقة غير محدودة ،ولي�ست مجرد �إثارة م�ؤقتة.

ثبات في عملية ال�سحب

عندما يتم تحميل الأمتعة �أو الأغرا�ض الثقيلة في المنطقة
الخلفية لل�سيارة �أو عند عملية ال�سحب ،ت�ضبط خا�صية التعديل
التلقائي لنظام التعليق في �إنفينيتي  QX80نظام التعليق
للم�ساعدة في الحفاظ على االرتفاع الأمثل خالل القيادة.
وبالإ�ضافة �إلى نظام التحكم في َت� ْأر َجح المقطورة ،ت�ساعد
خا�صية التعديل التلقائي لنظام التعليق في تعزيز التحكم
4,3
والكبح والثبات في عملية توجيه المركبة.

قو ٌة لل�سحب

مع قدرة ال�سحب التي تبلغ  2000كغ 4،تقدم �إنفينيتي QX80

جرعة �إ�ضافية من الثقة وامكانية التحكم بكب�سة زر واحدة.
ا�ستخدم ) (Tow Modeو�ست�ستجيب  QX80بتعديل �ضبط
ال�صمام الخانق ونقاط تغيير �آلية ناقل الحركة ال�ستيعاب
الحمولة الثقيلة.

قدرات هائلة

َر ِّق تح ُّكمك

تتفوق �إنفينيتي  QX80على المركبات المناف�سة بابداعاتها
المتقدمة التي تتكيف مع احتياجاتك ومتطلبات الطريق لتمنحك
متفردة.
ثقة ّ

2
انعطافات �سل�سة .يمنح نظام التوجيه الكهربائي المتح�س�س ل�سرعة المركبة
م�ساعدة �أكبر لل�سائق عند ال�سرعات المنخف�ضة وم�ساعدة بقدر �أقل عند ال�سرعات
العالية ،وذلك لتعزيز االح�سا�س بالتوا�صل مع هذا النظام عندما تريد ذلك ،و�سهولة
�أكبر عندما تحتاج �إليها.

التفافات ُم ْن َب ِ�سطة وراحة �أف�ضل .تدعم تقنيات �إبداعية القوة والحجم في �إنفينيتي
 QX80لتعزيز عملية االنعطاف .ويراقب نظام التحكم الهيدروليكي بحركة الهيكل
قوى متعددة وي�ضبط نظام التعليق لإبقاء المق�صورة م�ستوية �إلى �أف�ضل حد وتقديم
وهدوءا.
رحالت �أكثر راح ًة
ً

التفافات ُم ْن َب ِ�سطة وراحة �أف�ضل .عندما تواجه ظرو ًفا غير م�ستحبة في الطريق
الذي ت�سلكه ،يتح�س�س نظام الكبح الن�شط محدود االنزالق ) (ABLSللعجالت الأربع
تلقائيا على العجلة بينما يوجه القوة �إلى العجالت
تزحلق العجلة ،ثم يطبق المكابح
ً
ذات الجرالأف�ضل في هذه الحالة.
1

ت�شبث قوي بالطريق .ي�ساعد نظام الدفع الرباعي لكافة الأنماط
)® 1(All-Mode 4WDفي تهيئة الظروف لأف�ضل قيادة� .ضع النظام في نمط
) (AUTOلي�ستمر في �ضبط قوة الدفع بين العجلتين الأماميتين والخلفيتين� ،أو �ش ّغل
)� (4WD High) ،(2WDأو ) (4WD Lowللتعامل مع �أية حالة من حاالت القيادة
على الطريق.

اهتمام �شخ�صي

دعوة �شخ�صية
تنتظرك دائ ًما
إ�ضافي من التخ�صي�ص في كل لحظة ،لتكت�شف �سهولة
بعد �
ينتظرك ٌ
ٌ
الفتة في كل مرة تقود ال�سيارة.

و�صول �شخ�صي .تتعرف عليك �سيارتك عند اقترابك منها ،ويفتح لك المفتاح
أي�ضا  -دون
الذكي من �إنفينيتي الأبواب وال�صندوق الخلفي ،وي�شغل المحرك � ً
الحاجة لإخراج المفتاح من جيبك �أو محفظتك .افتح الباب ،و�سيرجع المقعد نحو
الوراء لت�سهيل دخولك ،وبلم�سة زر ،تتعدل و�ضعية عجلة القيادة والمرايا
تلقائيا.
الخارجية ح�سب تف�ضيالتك
ً
تلقائيا
دخول بغاية الب�ساطة .عند و�صولك لل�سيارة مع �أمتعتك ،تفتح ال�سيارة
ً
كهربائيا بلم�سة زر واحدة من الموقع الأكثر مالءمة
البوابة الخلفية التي تعمل
ً
لك  -مقب�ض البوابة الخلفية �أو لوحة العدادات المنخف�ضة �أو المفتاح الذكي.
ويتم الإغالق بنف�س هذه الب�ساطة بالكب�س على زر تحت مقب�ض البوابة الخلفية.
تعدد اال�ستخدامات بال حدودُ .يب�سط ال�صف الثالث من المقاعد بخا�صية الطي
كهربائيا �أنماط الحياة الأكثر ن�شاطً ا .وي�صبح كل طرف من المقاعد القابلة للطي
ً
حجما
عمليا بكب�سة زر واحدة ،لتظهر �أمامك منطقة الأمتعة الأكبر
م�سطحا ً
ً
ً
والأكثر �سهول ًة في عملية التحميل.

رحابة تكافئ �أحا�سي�سك� .صممت ال�سيارة لت�شعر بم�ساحتها المفتوحة والحيز
المريح للر�أ�س في كل مقعد .وتتيج فتحة ال�سقف الطويلة والكبيرة تدفق النور
الطبيعي �إلى المق�صورة الداخلية .وتفتح لوحة التجهيزات المركزية والكون�سول
الو�سطي �أمام عينيك بينما ت�ضع �أدوات التحكم الأ�سا�سية في متناول يديك� .ست�شعر
ب�أنك في و�ضعية التحكم بالقيادة وب�سهولة تامة.

رحب بك .من �أجل تعزيز معايير الراحة وال�سالمة ،ت�ستجيب الإ�ضاءة
بيئة ُت ّ
تلقائيا مع ت�سل�سل ت�شغيلي للم�صابيح الخارجية ثم الم�صابيح
لوجودك
الترحيبية
ً
الداخلية .وت�ضيء م�صابيح العتبة الأر�ض تحت ال�سيارة ،ثم تتوهج �أ�ضواء المق�صورة
الداخلية لم�ساعدة كافة الركاب على الجلو�س بكل راحة .وينتهي الت�شغيل الت�سل�سلي
المتزامن بومي�ض زر الت�شغيل/الإيقاف الذي ينتظر لم�ستك لت�شغيل ال�سيارة.

الترفيه

ت�ستوعب اهتمامات
الجميع
في كل رحلة ،لن تفقد توا�صلك مع عالمك الخا�ص .وفي كل مقعد� ،ستجد
الترفيه الذي تتوقعه بف�ضل التقنيات التي تعزز راحة كل �شخ�ص على
متنها.

عزز لم�ستك .ي�ضع جهاز التحكم من �إنفينيتي كامل معطيات ال�سيطرة على الأنظمة
التكنولوچية بكل ب�ساطة و�سهولة بين يديك .ويتيح لك الجهاز التفاعل من خالل
ا�ستخداما من ِقبلك  -مثل حلقة التدوير وال�شا�شة اللم�سية و�أزرار
المدخالت الأكثر
ً
بدل من �أن ت�ضطر
الوظائف وحتى �أزرار التحكم على عجلة القيادة  -وت�ستجيب لك ً
التكيف معها.
�إلى ّ
التعرف على ال�صوت تحديد مجموعة من
انطق بما ترغب .تتيح لك خا�صية ّ
المقا�صد على نظام المالحة ،5واالت�صال ب�شخ�ص معين من قائمة هاتفك ،واختيار
يتعرف
محطة �إذاعية وغير ذلك من الوظائف  -دون ابعاد يديك عن عجلة القيادةّ .
النظام على مجموعة وا�سعة من الأوامر ال�صوتية ليجعل حياتك �أكثر ب�ساط ًة وظرافةً.
�إمكانات ال�سلكية .اربط هاتفك الذكي بنظام البلوتوث المتوافق مع نظام ،QX80
و�سيفتح �أمامك عالم من الإمكانات بدون الحاجة ال�ستخدام يديك .6يمكنك تلقي
و�إجراء المكالمات الهاتفية وت�شغيل المحتويات المو�سيقية المف�ضلة لديك من �أجهزة
محمولة ،وكل ذلك بلم�سة زر على عجلة القيادة.

BOSE® AUDIO

15 SPEAKER

متعة �سمعية مده�شة .يقدم لك النظام ال�صوتي الفاخر من بوز «كابين �ساراوند»
)® 15 2,1(Bose® Cabin Surroundمكبراً منفرداً لل�صوت بترتيب قوي لقناة .5.1
تمت هند�سة مواقع مكبرات ال�صوت ونوعية الأداء خ�صي�ص ًا للمق�صورة الداخلية
ل�سيارة �إنفينيتي  QX80للتخل�ص من ال�ضجيج والت�شوي�ش ،وتقديم قوة المو�سيقى
من الأمام مع تدفق ال�صوت عبر المق�صورة �إلى الخلف ،واحاطتك ب�صوت غني وواقعي.
نقاء ال�صوت .يلبي م�سرح ال�سائق ال�صوتي ) 2(Audio Stageمتطلباتك لتجربة
�صوتية مطلقة ،من خالل ت�شكيل ال�صوت المنطلق من النظام ال�صوتي ليتركز على
ال�سائق� .إنه «ت�صوير» ال�صوت الديناميكي في محيط يغمرك بروعة التجربة.

Zone 3
Zone 2

Zone 1

ترفيه �شخ�صي .يقدم نظام الترفيه لثالث مناطق� 7شا�شتين ثنائيتين قيا�س  7بو�صة
لركاب ال�صف الثاني من المقاعد ،لي�ستمتعوا بم�شاهدة الأفالم �أو ممار�سة الألعاب،
بينما يتمتع ال�سائق والراكب الأمامي باال�ستماع للمو�سيقى المف�ضلة.

المالءمة

تعزيز قدراتك.
وتو ّقع احتياجاتك
امتداد لتلك الأحا�سي�س.
�إنك تعي�ش ب�أحا�سي�سك ،و�س ُت�شعرك �إنفينيتي  QX80ب�أنها
ٌ
تتوقع الأنظمة الذكية متطلباتك وتعمل على م�ساعدتك وتخ�صي�ص مزايا راحتك
لتتمكن من التركيز على القيادة.
ح�سن نظام الإنارة
�أ�ضواء �أمامية تفاعلية .ت�ضيء الم�صابيح الأمامية م�ساركُ ،
وي ّ
الأمامية المتكيفة ) 2(AFSالر�ؤية عند التقاطعات وحول المنعطفات من خالل
ا�ست�شعار عملية التوجيه وتحويل الم�صابيح الأمامية نحو م�سارك .ومع الم�صابيح
الرئي�سية بتقنية  ،LEDي�ساعدك نظام الإنارة الأمامية المتكيفة على ر�ؤية الم�ساحة
أي�ضا.
�أمامك وبالقرب منك � ً

˚360
VIEW

منظر

˚360
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 8ونظام ح�سا�سات الركن
الأمامية والخلفية ،9يمكن الر�ؤية بو�ضوح �أكبر والمناورة في �أ�ضيق الأماكن .وتعزز
�أربع كاميرات والمنظر العلوي االفترا�ضي  360درجة تجربة ركن ال�سيارة وتنبهك
�إذا كان هنالك �أي ج�سم متحرك �أو ثابت بالقرب من �سيارتك.

انعكا�س �أكثر
و�ضوحا .ت�سهل المرايا الخارجية بخا�صية التعتيم التلقائي القيادة
ً
بعد حلول الظالم ب�شكل �أكثر راحة وثقة من خالل تقليل الوهج من الأ�ضواء الرئي�سية
لل�سيارات من خلفك .وطوال النهار في عتمة الليل ،تهتم ال�سيارة براحتك.
تتعرف تقنية تعزيز الإ�ضاءة العالية على
ِك َي َ
ا�سة َعفوية .كمجاملة لك وللآخرينّ ،
تلقائيا .وعندما تكون
المنخف�ضة
اال�ضاءة
إلى
�
ر
وتغي
االتجاهين
في
مركبات
�أية
ً
ّ
حركة المرور �سالكة ،تعود الإ�ضاءة العالية �إلى الإعداد ال�سابق.
راحة في كل مقعد .يقدم نظام التحكم الأوتوماتيكي بدرجة الحرارة ثالثي المناطق
مع المايكروفلتر �أعلى م�ستويات الراحة ال�شخ�صية لركاب ال�سيارة ويقدم �أدوات
التحكم بالحرارة لثالث مناطق ُم ْن َفرِدة.

و�سائل م�ساعدة ال�سائق

�إعرف طريقك.

اكت�شف طريقك عبر الطرقات المزدحمة والأماكن غير
الم�ألوفة .يم ّكنك نظام �إنفينيتي المالحي 5من اختيار
المنظر الذي ترتاح للتفاعل معه  -منظر ُمتم ّكن ثنائي
الأبعاد �أو علوي ثالثي الأبعاد .كما يمكنك دليل خطوط
الطريق من التوجه �إلى مق�صدك عبر المخارج والتقاطعات.

تعزز وعيك بما حولك.

االر�شادات
والم�ساعدة
في كل رحلة
�سواء كانت حركة المرور �سالكة �أو تعمها الفو�ضى ،ت�ساعدك التقنيات الذكية
ً
في التوجه �إلى مق�صدك في كل لحظة.

ي�ستخدم نظام التحذير في المناطق العمياء ) (BSWونظام
11،2
التدخل في المناطق العمياء )™(Blind Spot Intervention
الح�سا�سات للم�ساعدة في تنبيهك في حال اكت�شاف مركبة دخلت
أول،
المنطقة العمياء في م�سار مجاور واعانتك على تفاديهاً � .
ي�ضيء م�صباح التحذير ،ثم �إذا بد�أت في التحرك نحو الم�سار التي
توجد فيه المركبة الأخرى ،ي�صدر �صوت تحذيري .كما يطبق
النظام المكابح على الجانب المعاك�س لم�ساعدتك في توجيه
�سيارتك �إلى و�سط م�سار القيادة الحالي.

حافظ على الم�سافة التي تف�صلك عن
المركبات الأخرى

تنظر تقنية التحكم لترك م�سافة �آمنة ) 12،2(DCAنحو
الأمام وت�ساعد من خالل تحذيرك �إذا كنت الم�سافة التي
جدا.
تف�صل مركبتك عن ال�سيارة التي �أمامها ق�صيرة ً
و�إذا ح�صل ذلك ،وفي حال عدم رفع قدمك عن دوا�سة
تلقائيا قوة الكبح ودفع الدوا�سة
الوقودُ ،يطبق النظام
ً
نحو الوراء.

حافظ على م�سارك

يراقب نظام التحذير من مغادرة حارة ال�سير ) (LDWونظام
منع مغادرة حارة ال�سير ) 13,2(LDPخطوط الطريق وينبهك
�إذا بد�أت ال�سيارة بالإنحراف .و�إذا بد�أ �إنحراف مركبتك عن
م�سارها ،ي�ساعدك النظام في تخفيف االنحراف وارجاعها
�إلى و�سط حارتك من خالل تطبيق المكابح على الجانب
الآخر من المركبة.

�سيطر على �سرعتك

اختر ال�سرعة والم�سافة التي ترغب بها و�ستقوم تقنية
التحكم الذكية لتثبيت ال�سرعة (على نطاق كافة
10،2
ال�سرعات)
تلقائيا بتعديل �سرعتك �ضمن الحركة
ً
المرورية البطيئة .وعندما ي�صبح الطريق �سال ًكا ،تعيدك
تقنية التحكم الذكية لتثبيت ال�سرعة �إلى �سرعتك وم�سافتك
المختارة.

ال�سالمة

تكنولوجيا ابداعية
ت�ساعدك في الر�ؤية
وتفادي الحوادث
مجموعة فريدة من ابتكارات ال�سالمة الن�شطة وال�ساكنة التي تعزز
غريزيا.
قدرتك على اال�ستجابة
ً
تفاعل مع محيطك .يكت�شف نظام الفرملة الطارئة في حاالت التوجه الأمامي
مع خا�صية اكت�شاف الم�شاة 12،1المركبات في الم�سار �أمامك ،وفي حال كانت هناك
حاجة لتخفيف ال�سرعةُ ،تدفع دوا�سة الوقود نحو الأعلى و ُتطبق المكابح للم�ساعدة
في تقليل احتمال ح�صول الت�صادم – �أو الم�ساعدة في تفاديه .كما يمكن للنظام
عدا �آخر للأمان.
اكت�شاف مرور الم�شاة الذين يدخلون في م�سار المركبة وي�ضيف ُب ً
ثقة �أكبر عند الرجوع للخلف .يزيد نظام التدخل لمنع الت�صادم الخلفي
وعيك بما حولك عند رجوعك للخلف� .أثناء القيام بذلك ،ينبهك النظام في حال
وجود مركبات قادمة �أو �أج�سام كبيرة ثابته خلف مركبتك ،ويمكنه م�ساعدتك في
تفادي اال�صطدام من خالل تطبيق المكابح.
15،2،1

َ�س ْحب بكل ثقة .ي�ساعد نظام التحكم في َت� ْأر َجح المقطورة في المحافظة على عدم
ال َت� ْأر َجح من طرف �إلى �آخر خالل عملية ال�سحب ،ما يعزز ثبات المركبة والتحكم
4
بها.

�أقوى و�أخف وزن ًا .الفوالذ عالي ال�صالبة �أقوى مرتين من الفوالذ التقليدي ،وقد
تم ا�ستخدامه في المناطق الحيوية للمحافظة على �سالمتك في حاالت الت�صادم.
معينة لال�صطدام الخلفي ،يمكن لم�ساند
نوفر الدعم الذي تحتاجه .في حاالت ّ
الر�أ�س الن�شطة للمقاعد الأمامية التحرك ب�إتجاه الأمام من �أجل حماية الر�أ�س.
عدل نظام الو�سائد
حماية معززة ح�سب �شدة اال�صطدام وا�ستخدام حزام الأمانُ ،ي ّ
الهوائية المتقدمة من �إنفينيتي معدالت االنتفاخ في الو�سائد الهوائية الأمامية
اال�ضافية ثنائية الت�شغيل .كما توجد الو�سائد الهوائية اال�ضافية للحماية من
والمركبة على المقعد الأمامي والو�سائد الهوائية ال�ستارية
اال�صطدامات الجانبية
ّ
والمركبة في �سقف المركبة مع
الجانبية
اال�صطدامات
من
اال�ضافية للحماية
ّ
16
ح�سا�س التدحرج.
جاهزة لحمايتك .في ظروف الفرملة الطارئةُ ،ت�شد �أحزمة �أمان المقاعد مع
2،1
تلقائيا.
خا�صية ا�ست�شعار ماقبل اال�صطدام
ً

المزايا
المزايا القيا�سية في QX80

تلقائيا مع خا�صية الإ�ضاءة الذكية ،نظام الإنارة الأمامية المتكيفة ) (AFSمع تعديل م�ستوى انارة الم�صابيح �آلياً ،ت�شغيل الأ�ضواء
�أ�ضواء  LEDالرئي�سية بميزة تحديد م�ستوى الإ�ضاءة
ً
الرئي�سية �أوتوماتيكي ًا والأ�ضواء النهارية
الأ�ضواء الخلفية بتقنية  LEDو�ضوء التوقف المركزي والمرتفع ،توفر �إ�ضاءة �أ�سرع وا�ستهالك �أقل للطاقة وعمراً �أطول مقارنة بالم�صابيح التقليدية.
يقلل الزجاج المظلل من الأ�شعة فوق البنف�سجية ودخول الحرارة �إلى المق�صورة الداخلية.
مرايا خارجية بخا�صية الطي كهربائي ًا مع م�صابيح ا�شارة جانبية بتقنية  LEDو�أ�ضواء ترحيبية وميزة الميالن نحو الأ�سفل عند الرجوع للخلف.
فتحة ال�سقف الزجاجية المنزلقة كهربائي ًا بميزة الفتح واالغالق �أوتوماتيكي ًا بلم�سة واحدة وميزة الإمالة وحاجب ال�شم�س المنزلق.
لوحة الحماية (تحت المبرد)
�ألواح بلون الهيكل مع حاميات الطين المدمجة
م�صابيح ال�ضباب ( LEDفي الأمام)
حامي الم�صد الخلفي المدمج كلي ًا
ق�ضبان ال�سقف
فتح كهربائي عن ُبعد للنوافذ با�ستخدام مفتاح �إنفينيتي الذكي :الإغالق من خالل المفتاح في قفل الباب الخارجي
م�ساحات الزجاج الأمامي المتناوبة والمتح�س�سة لهطول المطر
و�صلة ال�سحب المدمجة
مفتاح �إنفينيتي الذكي مع زر الت�شغيل الم�ضاء والذاكرة المعززة
نوافذ كهربائية بمفاتيح م�ضاءة ونوافذ بخا�صية الفتح �أو الإغالق �آلي ًا بلم�سة واحدة مع خا�صية الرجوع �آلي ًا ك�إجراء وقائي.
نظام التحكم الأوتوماتيكي بدرجة الحرارة ) (ATCلثالث مناطق
�أنابيب تدفئة المقاعد الخلفية تحت المقاعد الأمامية.
�أقفال باب كهربائية مع خا�صية القفل التلقائي
طاقة كهربائية مخزنة للنوافذ وفتحة ال�سقف
�إ�ضاءة ترحيبية متعاقبة لنظام الدخول وال�ضوء المحيطي الر�أ�سي
بوابة خلفيية تفتح كهربائي ًا مع خا�صية الم�ساعدة في الإغالق
جيوب في ظهر المقعد الأمامي ،جيوب للأبواب الأمامية والخلفية
�أربع حامالت �أكواب وثماني للزجاجات
كون�سول و�سطي �أمامي مع مق�صورة التخزين� ،صندوق تبريد (يت�سع لـ  6عبوات بال�ستيكية �سعة  600مل) ،ومقب�س كهربائي قوة  12فولط
مقب�س كهربائي قوة  12فولط في منطقة الأمتعة
�سجاد �أر�ضية في الأمام والخلف
مقعد جلدي لل�سائق قابل للتعديل بـ  10حركات ،وخا�صية دعم الفقرة القطنية بحركتين ،ومقعد الراكب الأمامي القابل للتعديل بـ  8حركات ،وخا�صية دعم الفقرة القطنية كهربائي ًا بحركتين.
نظام الذاكرة المعززة ل�شخ�صين في مقعد ال�سائق ،والمرايا الخارجية ،وعجلة القيادة ،وال�صوت ،والمالحة ،والتحكم في المناخ عبر مفاتيح ذكية فردية
نظام الم�ساعدة في الدخول/الخروج لمقعد ال�سائق وعجلة القيادة
مقاعد �أمامية مدف�أة
ال�صف الثالث من المقاعد بميز الطي كهربائي ًا وب�شكل م�سطح 60/40
 13مكبر لل�صوت في نظام بوز الفاخر ) ،(Bose® Premium Sound systemراديو  ،AM/FMوم�شغل �أقرا�ض مدمجة منفرد  CD/DVDوم�شغل  MP3والتحكم في م�ستوى ال�صوت المتح�س�س لل�سرعة
القر�ص ال�صلب (ميوزيك بوك�س) �سعة  9.3جيجابايت
15
تقنية بلوتوث الال�سلكية لل�صوت
14
و�صلة  USBلأجهزة ® iPodوغيرها من الواجهات المتوافقة
14
مقاب�س م�ساعدة لمدخالت ال�صوت/الفيديو خلف الكون�سول الو�سطي الأمامي
عمود عجلة القيادة الكهربائي قابل للتعديل ب�شكل �آلي طو ًال وارتفاعاً.
15
نظام الهاتف بتقنية بلوتوث دون ا�ستخدام الأيدي
جهاز التحكم من �إنفينيتي بالمالحة وال�صوت ومراقبة المناخ وا�ستهالك الوقود وال�صيانة والراحة والمالءمة و�شا�شة  WVGAالملونة قيا�س  8بو�صة تعمل باللم�س
نظام المالحة من �إنفينيتي بالقر�ص ال�صلب مع دليل خطوط الطريق و«بيرد فيو» .7الدعم باللغة العربية وبو�صلة اتجاه القبلة.
4
�شا�شة الر�ؤية الخلفية ،نظام ك�شف الأج�سام المتحركة ) 3(MODونظام ال�سونار الخلفي والأمامي
تقنية تثبيت ال�سرعة و�أزرار على عجلة القيادة
�شا�شات مزدوجة ملونة قيا�س  7بو�صة لعر�ض الفيديو والو�سائط المتعددة (الخلف)
�سماعتان ال�سلكيتان وجهاز تحكم ال�سلكي عن ُبعد
موفر البطارية للم�ساعدة في تفادي م�شكلة التفريغ غير المق�صود �إذا تركت الملحقات الكهربائية في حالة ت�شغيل
خا�صية ت�شغيل المحرك عن ُبعد
16
دليل ركن ال�سيارة مع التوجيه ال�صوتي وخطوط الطريق

مزايا  QX80درجة ( LUXURYبالإ�ضافة �إلى مزايا )QX80

الجلد والتطعيمات الخ�شبية في عجلة القيادة
مقاعد �أمامية مع خا�صية التحكم بالمناخ
�أحزمة المقاعد الأمامية مع خا�صية ا�ست�شعار ماقبل اال�صطدام
مقاعد ال�صف الثاني بخا�صية الرفع لت�سهيل الدخول �إلى والخروج من ال�صف الثالث من المقاعد
5
التقنية الذكية لتثبيت ال�سرعة (على نطاق كافة ال�سرعات)
8
نظام التحذير من مغادرة حارة ال�سير و نظام منع مغادرة حارة ال�سير

(تابع) مزايا  QX80درجة ( LUXURYبالإ�ضافة �إلى مزايا )QX80
خا�صية الم�ساعدة في التحكم بالم�سافة )(DCA

6

الفرملة الطارئة في حاالت التوجه الأمامي ) 12(FEBمع الخا�صية الذكية لتعزيز المكابح ) 9(IBAو نظام التحذير التنب�ؤي قبل الإ�صطدام الأمامي )(PFCW

13

نظام التحذير في المناطق العمياء ) (BSWو نظام التدخل في المناطق العمياء )™(Blind Spot Intervention

11

2
نظام التدخل لمنع الت�صادم الخلفي )(BCI
 13مكبر لل�صوت في نظام بوز الفاخر ) ،(Bose® Premium Sound systemراديو  ،AM/FMوم�شغل �أقرا�ض مدمجة منفرد  CD/DVDوم�شغل  MP3والتحكم في م�ستوى ال�صوت
المتح�س�س لل�سرعة

المزايا االختيارية في *QX80

م�سند الذراع في الكون�سول الو�سطي في ال�صف الثاني مع مق�صورتين للتخزين (ن�سخة  7مقاعد فقط)
مقعد منب�سط قابل لالنق�سام في ال�صف الثاني مع خا�صية الطي  8( 60/40مقاعد)
*اختيارات م�صنعية .الرجاء الت�أكد من توفرها عبر الوكيل المحلي وقت ال�شراء.

التفا�صيل التقنية
القوة

محرك  V8الكتلة والر�ؤو�س من الألمنيوم� ،سعة  5.6لتر (� 5,552سنتمتر مكعب) ،بمكاب�س مطلية بطبقة طالء جافة.
عمود كامات علوي مزدوج )� 4 ،(DOHCصمامات للأ�سطوانة الواحدة مع �أعمدة كامات دقيقة .تقنية الحقن المبا�شر للبنزين )™ .(DIGيح�سن
نظام التحكم المتغاير برفع ال�صمامات با�ستمرار ) (CVTCSفتحات �سحب الهواء و�صمامات العادم� .أما تقنية التحكم المتغاير برفع
ال�صمامات ) (VVELل�صمامات ال�سحب فتح�سن الأداء ومعدل االنبعاثات وكفاءة ا�ستهالك الوقود.
 400ح�صان عند  5,800دورة في الدقيقة
 560نيوتن متر عند  4,000دورة في الدقيقة
ناقل حركة �أوتوماتيكي بـ � 7سرعات يتم التحكم به الكتروني ًا مع تقنية التحكم
المتكيف بنقل الحركة ) .(ASCوت�ست�شعر �آلية التعلم المتكيفة
ّ
مع ال�سائق �أ�سلوب القيادة وت�ضبط التغيير التلقائي ح�سب ذلك الأ�سلوب .ويقدم نقل الحركة اليدوي نقل م�ستويات التع�شيق باختيار يدوي
وتتابعي والتقنية التي تالئم بين عملية النقل �إلى �سرعات �أدنى وبين �سرعة دوران المحرك ).(Downshift Rev Matching
نظام الدفع الرباعي لكافة الأنماط )® (All-Mode 4WDمع علبة تحويل يتم التحكم بها كمبيوترياً ،تقدم �أنماط
القيادة (Auto) :و ) (4Hو ).(4L

المحرك
رتل ال�صمامات
القوة الح�صانية
عزم الدوران
ناقل الحركة
نوع الدفع

التحكم

التوجيه
التعليق
المكابح (�أمام/خلف)

النوع
قطر االنعطاف
الأمام
الخلف

العجالت والإطارات
قيا�سية
االطار االحتياطي

الأبعاد والأرقام
الهيكل الخارجي

الوزن وال�سعة

وزن الهيكل
�سعة خزان الوقود

توجيه كهربائي متح�س�س ل�سرعة المركبة
 12.5متر ،من الحافة �إلى الحافة
�أمامي/خلفي م�ستقل ب�أ�سلوب عظم الترقوة المزدوج مع موازن خلفي تلقائي
نظام التحكم الهيدروليكي بحركة الهيكل
المكابح (الأمامية/الخلفية)  350ملم 350/ملم �أقرا�ص مهواة .نظام المكابح المانعة لالنغالق ) 4 (ABSعجالت-4 ،قنوات

داخليا ،عجالت من �سبائك الألمنيوم قيا�س  8.0 x 22بو�صة مع �إطارات الأداء لجميع الف�صول 275/50 R 22 H
�ضلعا
ً 14
ً

عجلة من �سبائك الألمنيوم بالحجم الكامل و�إطار لكل الف�صول.

الطول الكلي
العر�ض الكلي
قاعدة العجالت

 5,290مم
 2,030مم
 3,075مم

 7مقاعد  2,718كغ 8 ،مقاعد  2,729كغ
 100لتر

الألوان | التطعيمات

تف ّرد بموا�صفات
تختارها
�ألوان المق�صورة الداخلية

�ألوان الهيكل الخارجي

�أبي�ض ماج�ستيك )*(qaB

بالتينيوم �سائل )(K23

غرافيت الظالل )(KAD

كوارتز دخاني )(kac

�أزرق معدني )(BW5

موكا لوزي )(CAS

�أ�سود بركاني )(kh3

جلد قمحي

جلد تان
1

جلد غرافيت

بني بيرل

�ستراتفورد بيرل

العجالت

تطعيمات المق�صورة الداخلية

اتخذت �إنفينيتي االجراءات الالزمة لت�ضمن �أن تكون الألوان المعرو�ضة في الكتيب �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.
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 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 انتاج 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 توفر الطرازات والتجهيزات .كما قد تختلف الموا�صفات
والخيارات واالك�س�سوارات من بلد �إلى �آخر .للح�صول على معلومات �إ�ضافية حول توفر المنتج �أو الخيارات �أو االك�س�سوارات ،الرجاء زيارة �صالة عر�ض وكيل �إنفينيتي.

عجالت من �سبائك الألمنيوم قيا�س  8.0 x 22بو�صة مع �إطارات
لجميع الف�صول

دائما .ت�ؤثر الحمولة الثقيلة للمركبة مع
 1متوفرة في درجات مختارة 2 .قد تتطلب اختيارات �إ�ضافية �أو باقات من االختيارات� 3 .سعة الأمتعة والحمولة محددة بالوزن وتوزيعه .عليك ت�أمين جميع الأمتعة ً
للتعرف على اال�ستخدام ال�صحيح 5 .قد ال يكون نظام خرائط  GPSمف�ص ًال في جميع
الأمتعة ،وخا�صة على ال�سقف ،على التحكم وثبات المركبة 4 .الرجاء االطالع على دليل ال�سحب من �إنفينيتي ودليل المالك
ّ
المناطق وقد ال يعك�س الطرق الحالية 6 .يتوقف توفر موا�صفات معينة على دعم الهاتف بتقنية بلوتوث .يرجى الرجوع �إلى دليل المالك لهاتفك من �أجل الح�صول على المزيد من التفا�صيل .ال ي�شمل الهاتف المحمول.
تعود ملكية �شعار وعالمة � Bluetoothإلى �شركة ) (Bluetooth® SIG. Inc.و�أي ا�ستخدام لهذه العالمات من قبل �إنفينيتي يتم بموجب ترخي�ص خا�ص 7 .يتطلب الت�شغيل ثالثي المناطق نظام و�سائط م�ساعدة
ومتوافقة .الرجاء االطالع على دليل المالك للح�صول على التفا�صيل� 8 .شا�شة الر�ؤية ال�شاملة ونظام ك�شف الأج�سام المتحركة من �أدوات الم�ساعدة في ركن ال�سيارة ولكن ال يمكنهنا التخل�ص نهائي ًا من النقاط
بديل عن
العمياء �أو اكت�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� 9 .صمم نظام ال�سونار لراحتك ولكنه ولي�س ً
دائما من �سالمة اجراءاتك قبل تحريك ال�سيارة .قد ال يك�شف كافة الأج�سام 10 .تقنية التحكم الذكية لتثبيت ال�سرعة لي�ست �أداة لتجنب اال�صطدام
االجراءات المنا�سبة لركن ال�سيارة و�/أو الرجوع للخلف .ت�أكد ً
�أو جهاز تحذير� .صممت هذه التقنية ال�ستخدام الكبح ب�شكل محدود� .إن عدم تطبيق المكابح قد ي�ؤدي �إلى وقوع حادث 11 .نظام التحذير في المناطق العمياء ) (BSWو نظام التدخل في المناطق العمياء
)™ (Blind Spot Interventionلي�سا بدي ًال عن الإجراءات ال�صحيحة لتغيير حارة ال�سير .ال تمنع اال�صطدام بالمركبات الأخرى �أو الحوادث الأخرى ب�سبب �أ�ساليب القيادة المتهورة �أو الخطرة �أو تك�شف كل �سيارة
�أو ج�سم حولك 12 .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 13 .يعمل نظاما التحذير من مغادرة حارة ال�سير و نظام منع مغادرة حارة ال�سير بعد �سرعة  70كم في ال�ساعة وعندما تكون خطوط الطريق وا�ضحة .ال يتفادى النظامان فقدان ال�سيطرة .الرجاء الرجوع
�إلى كتيب المالك للمزيد من المعلومات 14 .الفرملة الطارئة في حاالت التوجه الأمامي ) (FEBمع خا�صية حماية الم�شاة ال يمكنها منع وقوع الحوادث ب�سبب الإهمال �أو �أ�ساليب القيادة الخطرة .ال تعطي �إنذاراً
�أو تقوم بالكبح في ظروف معينةُ .تطبق حدود ال�سرعة 15 .ال يك�شف نظام التدخل لمنع الت�صادم الخلفي ) (BCIجميع الأج�سام .ت�أكد من محيط �سيترتك قبل تحريك المركبة .لي�س بدي ًال عن االجراءات ال�سليمة
للرجوع بالمركبة �إلى الوراء .دائم ًا ا�ستدر لترى ما بخلفك قبل الرجوع للخلف 16 .الو�سائد الهوائية نظام حماية �إ�ضافي :ا�ستخدم دائم ًا حزام الأمان .وحتى مع متح�س�س ت�صنيف الركاب ،يجب عدم و�ضع مقعد
الطفل الموجه للخلف في مقعد الراكب الأمامي .يجب و�ضع جميع الأطفال تحت � 12سنة المقعد الخلفي ب�شكل �صحيح وفي مقاعد الأطفال المعززة� ،أو ا�ستخدام �أحزمة المقاعد ح�سب حجم �أج�سامهم .تنتفخ الو�سائد
الهوائية فقط في حوادث معينة .الرجاء االطالع على المالك للح�صول على مزيد من التفا�صيل.
) (iPodعالمة م�سجلة من ) .(Apple Incبوز ) (Boseعالمة م�سجلة من بوز كوربوري�شين.

اك�س�سوارات
�إنفينيتي الأ�صلية

�صفائح الحماية الم�ضاءة والم�صنوعة من ال�ستانل�س �ستيل

 عليها �شعار �إنفينيتي المتوهج في �أ�سفل عتبتي البابين الأماميين -محاطة بلون منا�سب لفتحات الأبواب

كرة ال�سحب (الفئة )III

يتم تطبيق نف�س المعايير ال�صارمة المطبقة في �صنع �سيارة
�إنفينيتي في عملية ت�صميم وت�صنيع االك�س�سوارات الأ�صلية من
�إنفينيتي .ومن خالل مجموعة وا�سعة من المنتجات عالية الجودة
والم�صممة لتندمج ب�شكل �سل�س ،يمكنك �أن ت�ضمن ح�صولك بالفعل
على القطع المنا�سبة والمتميزة.

 منا�سبة لعمليات ال�سحب (الفئة )III -تنا�سب جميع ال�سيارات المجهزة بو�صلة م�ستقبلة و�صلة كرة ال�سحب

�سجاد الأر�ضية

و�ضع �سجادة ال�سائق والراكب الأمامي من خالل ثقب خا�ص/نظام ِ
الم ْ�ش َبك.
�-صمم لدعم �سجادة الأر�ضية والم�ساعدة في و�ضعها على نحو ثابت.

عوار�ض �سكة ال�سقف

 تندمج العوار�ض في الق�ضبان الجانبية الحالية. �صممت لحمل جميع الو�صالت ال�ضرورية في �سكة ال�سقف. ت�صميم يراعي التيارات الهوائية. -تركيب �سهل بدون الحاجة للحفر.

�أغطية المرايا الجانبية من الكروم

ت�ضيف �أغطية المرايا الجانبية من الكروم مزيداً من التميز لل�سيارةالمت�ألقة ،على النوافذ وفتحات التهوية الجانبية.
 حيز دقيق ومنا�سب للمرايا الجانبيةاالك�س�سوارات المبينة� .شبك �أمامي باللون الأ�سود الغامق* ،واقي غطاء المحرك*،
�أغطية المرايا الجانبية بالكروم ،حاجب الريح في فتحة ال�سقف* ،عوار�ض �سكة
ال�سقف ،حاجب هواء النوافذ الجانبية ،قوالب على جانبي الهيكل من الكروم.

�سجادة منطقة الأمتعة

�شبكة الأمتعة

�شبكة الأمتعة من حبال النايلون مع �سنانير الربط في منطقةالأمتعة ،ت�ساعد على ت�أمين و�ضعية الأغرا�ض ب�شكل منظم.

� -سجادة مل�ساء وكثيفة التكوين مع حواف م�شدودة من النايلون.

�أقفال العجلة

حامي منطقة الأمتعة

يحافظ على نظافة منطقة الأمتعة وي�ساعد على حمايتها منالخدو�ش وال�ضرر .حماية قوية مقاومة للماء لمنطقة الأمتعة.

 -ت�ساعد في الحماية �ضد �سرقة العجالت واالطارات.

*الإك�س�سوارات لي�ست متوفرة في ال�شرق الأو�سط .الرجاء اال�ستف�سار من
للتعرف على تفا�صيل الإك�س�سوارات بدقة.
الوكيل المحلي
ّ

#infinitif1

فريق رينو �سبورت
الفورموال واحد الجديد
بكل فخر� ،إنفينيتي هي ال�شريك التقني لفريق رينو
�سبورت الفورموال واحد الجديد.

�إنفينيتي هي ال�شريك التقني لفريق رينو �سبورت الفورموال واحد في م�شروع
التطوير الم�شترك لنظام ا�سترداد الطاقة ) ،(ERSوالذي ي�ستعيد الطاقة الكهربائية
ويعيد ا�ستخدامها لدعم محرك االحتراق الداخلي.
�أكاديمية �إنفينيتي الهند�سية برنامج للبحث عن �أف�ضل و�ألمع المواهب الهند�سية
وتدريبها ،للعمل في مركز �إنفينيتي التقني وت�سهيالت فريق رينو �سبورت
الفورموال واحد الجديد.

Technical Partner

تواج ٌد يجذب الأنظار.
تجرب ٌة ال ُتن�سى.
تتحدى مجموعة �سيارات �إنفينيتي الم�ألوف وتعيد ار�ساء
معايير فئة ال�سيارات الفاخرة من خالل تقنيات ُتم ّكن
ال�سائق وت�صاميم باهرة.

ت�أ�س�ست �إنفينيتي عام  ،1989وتطورت مجموعة ال�سيارات الرئي�سية في �إنفينيتي لت�شمل
�سيارات ال�سيدان والكوبيه وال�سيارات المك�شوفة والكرو�س �أوفر ،وال�سيارات الريا�ضية متعددة
اال�ستخدامات ،وتتوفر في  50بلداً حول العالم� .إنفينيتي فريدة ومميزة ،فال تدعي تقديم كل �شيء
تاريخ لالهتمام
لكل النا�س ،بل كل �شيء لبع�ض الأ�شخا�ص .وفي قلب عالمة �إنفينيتي التجارية
ٌ
الإن�ساني حيث ن�ؤمن ب�أن تجربة التملك المتكاملة تعتبر �أكثر �أهمي ًة من ال�سيارة نف�سها ،مع
االلتزام بتقديم تجربة قيادة وامتالك �أكثر تمكي ًنا وثق ًة و�سعاد ًة.
�أ�صبحت �إنفينيتي عالمة تجارية معروفة بتقديمها ال�سيارات المده�شة وذات الت�صاميم الرائعة.
فعليا من خالل تواجد قوي وجريء
�إنه الت�صميم المميز الذي �أبدعته �أيادي المبتكرين وتطبيقه ً
على الطرقات .وبالإ�ضافة �إلى ذلك ومع االهتمام الكبير بالتفا�صيل والهند�سة الدقيقة ،ت�ساهم كل
حقيقيا ب�أن قيادة �سيارة �إنفينيتي هو �شيء مميز بحد ذاته.
�شعورا
العوامل في منحك
ً
ً

اعتمدت جميع الر�سوم التو�ضيحية وال�صور والموا�صفات في هذا الكتيب على �أحدث معلومات المنتجات .قد تختلف الموا�صفات عن المنتج المعرو�ض في هذا الكتيبُ .تظهر بع�ض ال�سيارات التجهيزات االختيارية .تحتفظ
�إنفينيتي بحق �إجراء تغييرات في �أي وقت ،دون �إ�شعار م�سبق ،وحق ايقاف طرازات �أو تجهيزات .وب�سبب عمليات الطباعة الم�ستخدمة ،قد تختلف الألوان المعرو�ضة في هذا الكتيب قلي ًال عن اللون الحقيقي .تخ�ضع المزايا
والتعرف على موا�صفاتها بكل دقة.
والموا�صفات للتغيير ح�سب متطلبات الأ�سواق .الرجاء ا�ست�شارة الوكيل المحلي في منطقتك لم�شاهدة ال�سيارات
ّ
�إنفينيتي © 2016

