


الحياة تقود رؤيتنا للرفاهية والمساحات
1

* اتخذت إنفينيتي االجراءات 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* 2

 (NAW) أحمر معدني

(KH3) أسود بركاني

(KAD) غرافيت الظالل

(K23) بالتينيوم سائل

(QAC) أبيض قمري

 (GAE) أسود معدني

(HAG) كوارتز شمبانيا

(BW5) أزرق معدني
^ مرور قوي وسحب ذكي2

يجب مالقاة الحضور الجبار بإمكانات أكبر، من حيث المكان الذي تذهب إليه 
وما تسحبه. أداء راقي مع محرك V8 رائع سعة 5.6 لتر يولد قوة 400 
حصان و 560 نيوتن متر من عزم الدوران - قوة أكثر من كافية للتسارع 
أو المرور بالطرق السريعة. قوة QX80 تسمح لك بسحب ما يصل إلى 

2,000 كجم2، وتعزز ثقتك بالقدرات والقوة وبالذكاء أيًضا. أثناء السحب يتم 
ضبط نظام التعليق الخلفي التلقائي ذاتي التسوية للمساعدة في الحفاظ 

على ارتفاع مثالي للقيادة، ويساعد نظام التحكم في تأرجح المقطورة على 
تقليل الحركة جنًبا إلى جنب. سواء أكنت تسحب أم ال، يمكنك الحصول على 

قيادة سلسة مع نظام التحكم الهيدروليكي الذي يمتص مطبات الطريق 
لتتحكم بالمنعطفات بشكل أفضل.

 حضور يتوجّب اهتمام الجميع

عندما ترى QX80 تمّر بجانبك، ستأسرك فخامتها. ما يثير 
اهتمامك هو المزيج المثالي بين القوة والرقي، الذي ُيظهر 
في الواجهة األمامية الجبارة والخطوط الدقيقة والعضلية. 
تضيف اللمسات الخفيفة مزيًدا من التوازن، كما هو الحال 
 .LED في المصابيح األمامية الفريدة من نوعها من نوع
أضف مستوًى آخر مع المرايا الجانبية السوداء ولمسات 
 .QX80 BLACK EDITION الكروم الداكنة التي تغلف

 QX80 يعزز هذا االختيار أيضًا من مكانة سيارتك إنفينيتي
بعجالت مقاس 22 بوصة مصنوعة من سبائك األلمنيوم 

بطبقة داكنة فريدة من نوعها1، لسيارة QX80 مثالية.

1 عجالت مقاس 22 بوصة من   عجالت تثير اإلعجاب 
سبائك األلمنيوم و 18 ضلعًا مصقولة بالمعدن السائل.

2 عجالت مقاس 22 بوصة من سبائك األلمنيوم و 18 ضلعًا 

بطبقة داكنة فريدة من نوعها1.

^ ألوان بشخصية
باختيار  عّبر عن هويتك وشخصيتك 

المثالية لسيارتك. األلوان  أحد 

تقود الحياة مفهومنا للرفاهية، وهذا تمامًا ما يمكنك أن تشعر به في جميع أنحاء مقصورة QX80 الفاخرة. إنها سيارة رياضية متعددة االستخدامات كبيرة 
مصممة خصيصًا لالرتقاء بالتجارب االعتيادية إلى أخرى عالية المستوى، وليس لمجرد النظر إلى تصميمها األنيق. من المغامرات الليلية الجميلة في أنحاء المدينة 

إلى تلك خارجها بصحبة كل شيء وكل شخص يعطيك اإللهام، ستشعر بالراحة في هذه المقصورة الفسيحة وإمكانات ال تضاهى. ستشعر بالحماسة 
الشديدة فور بدء محرك V8 سعة 5.6 لترًا بالعمل والذي يتمتع بالقدرة على سحب أي شيء قد يخطر في بالك. وفي وسط حركة المرور العصيبة، ستستمتع 

بذكاء تقنيات مساعدة القيادة من إنفينيتي التي تساعد على زيادة وعيك وقدرتك في االنتباه إلى كل ما هو غير متوقع1. زيادة عن مقعد السائق يوجد عالم 
بأسره من الحرفية والقدرة العالية يّتسع إلى سبعة رّكاب آخرين، كل ذلك في مقصورة داخلية مصقولة بشكل رائع تستوعب أيضًا الكثير من الحمولة4. هذا هو 

المكان الذي تقود فيه الحياة الرفاهية إلى أبعد الحدود.



أذكى، أفضل وأسرع
مع نظام المعلومات والترفيه المتميز داخل السيارة

P-IVI(5( من                                 ، أصبحت 

االستجابة والوضوح أفضل من أي وقت مضى.
يوفر P-IVI5 شاشات لمس مزدوجة عالية الدقة، 

واستقرار Bluetooth®7 مطّور، وبرامج محسنة 
للتعرف على الصوت. مع هذه التحديثات، أصبح 
تفاعلك مع سيارتك أكثر سالسة، مما يتيح لك 

التركيز بشكل أكبر على الطريق واالستمتاع بالقيادة 
 .QX80 في سيارتك إنفينيتي

والرفاهية  الحياة   تواصل مع 
سواء أردت أن تكون على اتصال دائم أم أردت 

فقط الوصول إلى وجهتك ويمنح لكل راكب فرصة 
االستمتاع بما يهواه، فإن QX80 تجعل ذلك ممكًنا. 

يتيح لك نظام INFINITI InTouch™5 الذي يتميز 
بخاصية **,*®Apple CarPlay االستمتاع بتجربة 

®iPhone طوال الرحلة أو جعل هاتفك المتوافق مع 

**,*™Android Auto رفيقك المفضل في القيادة. 
في كلتا الحالتين، يكون تركيزك هو األولوية مع 

الشاشات المزدوجة التي تعرض التنقل في األعلى، 
وميزات مثل أدوات التحكم في المناخ في األسفل.

 رؤية ذكية
دائًما ما يكون تفكيرنا إلى األمام. مرآة الرؤية الخلفية الذكية 

في حزمة ProACTIVE1 تعني أن رؤيتك لن تتعرض أبًدا 
للخطر من قبل الركاب أو البضائع الكبيرة أو حتى الظالم.

يتم تحويل المرآة إلى شاشة LCD، مما يعني أنك 
ستحصل على صورة كاملة تمامًا للمركبة في الخلف.

قــدراتــك عــزز 

* 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.

* 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.

 Apple CarPlay®*,** مع تكامل الهاتف الذكي INFINITI InTouch™5 نظام

ألوان المقصورة الداخلية1*

جلد قمحي

جلد السرج البني

جلد غرافيت

طرازات المقصورة الداخلية1*

خشب فحمي
(بدون تدرج)

خشب فحمي
(مع تدرج)

^ جرأة بكل اختيار
لوحة األلوان الغنية والحديثة هي األساس 
لمساحة متميزة. اشغل حواسك بمزيج 

مذهل من الرؤية واللمس.

الراحة رحلة بقمة 
بالجلد  المكسوة  المقاعد  تندمج 

المبّطن والمخيط بشكل معقد مع 
الفحمي لتضيف على  طرازات الخشب 

QX80 جًوا من الفخامة الفائقة يمكنك 
اإلحساس بها حرفًيا في عجلة القيادة 

بالجلد.  المكسوة 

الترفيه بالمزيد من  خيارات 
رحالتك ال تنتهي، لكن بالتأكيد لست 
وحدك. قم بترفيه ضيوفك من خالل 

الشاشات الملونة بدقة QHD مقاس 
8 بوصات لركاب الصف الثاني لمشاهدة 

اللعب بينما يستمتع ركاب  أفالمهم أو 
الخاصة. بموسيقاهم  المقدمة 

الجميع اعزم 
QX80 تجربة يجب مشاركتها. كل 

مقعد يمتاز بمساحة رائعة األرجل. تعني 
الثاني أن الفخامة  مقاعد كابتن الصف 
 QX80 بكل مكان، في حين أن مقاعد

LUXE 8 يمكن أن تزيد من السعة إلى 
8 ركاب.

INFINITI InTouch™5



APPLE CARPLAY®*, **
 Siri® لديك زيارات ووجهات تبحث عنها؟ فقط اسأل

Apple CarPlay®*,** يجلب قائمة متصليك وتطبيقاتك 
المفضلة مثل ®Apple Maps والمزيد. يمكنك أيًضا استخدام 

عناصر التحكم في عجلة القيادة6 لضبط مستوى الصوت 
 iPhone® والتبديل بين الشاشات. ما عليك سوى توصيل جهاز

المتوافق الخاص بك.

ANDROID AUTO™*, **
تعرف على طريقك. تساعدك خرائط ™Google على االنتقال إلى 

وجهتك التالية، بينما يساعدك مساعد ™Google على متابعة 
جدولك. اختر أغنية أو غير وجهتك أو رد على نص دون أن تترك 

يداك عجلة القيادة باستخدام مئات األوامر الصوتية المتاحة.

 BOSE® نظام
PERFORMANCE SERIES

 Bose® Performance 1مع 17 مكبر صوت، يقدم نظام الصوت
Series موسيقاك بعمق آسر ووضوح مذهل.

INFINITI InTouch™5

نظام معلومات وترفيه متميز داخل السيارة مع 
شاشة HD عالية الدقة.

* 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.

.



درجات الطرازات والباقات
QX80 SENSORYQX80 SENSORY ProACTIVEQX80 BLACK EDITION

األداء
محرك V8 سعة 5.6 لتر )400 حصان عند 5,800 دورة في الدقيقة، 413 رطل قدم عند 4,000 دورة 	 

في الدقيقة(
ناقل حركة أوتوماتيكي بـ 7 سرعات	 
تعليق خلفي تلقائي ذاتي االستواء	 
نظام التحكم الهيدروليكي بحركة الجسم مع موازن خلفي	 
 	)FR & RR( فرامل قرصية مهواة
الدفع الرباعي لجميع األوضاع من إنفينيتي مع إعدادات الدفع الرباعي العالي والدفع الرباعي المنخفض	 
بدء تشغيل المحرك عن بعد	 

الهيكل الخارجي
تشغيل/إيقاف تشغيل المصابيح األمامية LED تلقائًيا	 
عجالت من سبائك األلمنيوم قياس 22 بوصة مسبوكة بالمعدن السائل1	 
مرايا جانبية قابلة للطي الكهربائي على لون الهيكل ومع وصلة عكسية3	 

التصميم الداخلي
متوفر مع مقعد الكابتن أو 8 مقاعد1	 
عجلة قيادة قابلة لإلمالة كهربائيًا ومتداخلة مع الذاكرة	 
عجلة قيادة جلدية وخشبية	 
فرامل الوقوف عند القدم	 
مفتاح إنفينيتي الذكي	 
زر لبدء تشغيل المحرك	 
مقاعد أمامية - مسخنة	 
جلد كامل	 
مسند رأس نشط أمامي باتجاه واحد	 
مسند رأس خلفي أحادي االتجاه )يمين ويسار(	 
للسائق: مقاعد قابلة للتعديل كهربائيًا في 10 اتجاهات مع الذاكرة )منزلق، إمالة، مرفوعة،  	 

مسند ظهر ذو اتجاهين(
الراكب: مقاعد قابلة للتعديل كهربائيًا بـ 8 اتجاهات مع الذاكرة )منزلق، قابل لإلمالة، مرفوعة، 	 

مسند ظهر ذو اتجاهين(
مقاعد الصف الثاني: المقعد الخلفي: المقعد، إمكانية إمالة يدوية، طي يدوي	 
مقاعد الصف الثالث: مقاعد 60:40 مسكوبة، مقعد يعمل بذراع كهربائي قابل للطي لألسفل 	 

)مع انقسام(، مقعد يمكن إرجاعه للخلف كهربائيًا
صندوق تبريد في الكونسول الوسطي	 
 	)FR ،RR( إضاءة عتبة الباب مع مصباح خطوة
3 مقابس 12 فولت في الوسط وصندوق الكونسول الخلفي ومناطق األمتعة	 
3 مناطق تحكم أوتوماتيكي بالمناخ مع إعادة تدوير تلقائي	 
تكييف خلفي وفتحات تهوية	 
فتحة تهوية موجودة على لوحة القيادة العلوية، 2*2 )مغلق(، فتحة تهوية ثانية*2، فتحة تهوية ثالثة*2	 
 	RSE لـ RR- USB*1 :لملحقات الراديو FR- USB*2 :ملحقات الراديو
HDMI*1 مقبس سماعة رأس*2	 

الصوت والمالحة
AM/FM ،DAB* ،DVD و FR*2( USB*2( للتعرف على الصوت	 
نظام صوت Bose® Premium مع 13 مكبر صوت	 
نظام مالحة INFINITI InTouch™5 P-IVI مع خرائط ثالثية األبعاد والتعرف على 	 

الصوت
شاشات عرض مزدوجة عالية الدقة - أعلى 8 بوصات وأقل 7 بوصات	 
 	 )Android Auto™*, ** و Apple CarPlay®*, **( تكامل الهاتف الذكي
شاحن السلكي***	 
نظام ترفيه للمقاعد الخلفية مع شاشات مزدوجة QHD قياس 8 بوصة	 

السالمة
وسادة هوائية متطورة للسائق والراكب	 
وسادة هوائية جانبية وستائرية	 
مثبت السرعة	 
السائق: حزام األمان 3 نقاط ELR مع شد مسبق ومحدد للحمل	 
الراكب: حزام األمان 3 نقاط مع ELR )مع ثني مقعد الطفل( مع الشد المسبق 	 

ومحددات الحمل
تعديل ارتفاع حزام األمان للسائق والراكب	 
مقاعد الصف الثاني: 3 نقاط ELR مع ضبط االرتفاع	 
 	ELR الوسط: 3 نقاط ،ELR مقاعد الصف الثالث: أحزمة                3 نقاط
 	)R ،L :الثاني( Isofix و )Ctr :الثالث ،R ،L :الثاني( Isofix Tether
 	ABS ،EBD نظام الفرامل المانعة لالنغالق مع
B-LSD :VDC/نظام مساعد للتشغيل على المنحدرات )مع مفتاح اإللغاء(	 
حساسات الوقوف )أمامي*4، خلفي*4(3	 
نظام مراقبة Around View® الذكية3، 10	 
نظام مراقبة ضغط اإلطارات )مؤشر الضغط(	 

3  2  1 الباقات1: 

تشمل جميع مزايا QX80 Sensory إضافة إلى:

التصميم الداخلي
مرآة رؤية خلفية ذكية	 
مقاعد الصف الثاني القابلة للطي والقلب عن بعد	 
زر وضع السحب2	 
المقاعد األمامية - قابلة للتحكم بدرجة الحرارة	 
مقاعد من الجلد المبّطن شبه األنيلين	 

الصوت والمالحة
AM/FM ،DAB* ،DVD و FR*2( USB*2( للتعرف على الصوت	 
سلسلة Bose® Performance مع 17 مكبر صوت	 

السالمة
نظام تثبيت السرعة الذكي12	 
مساعد التحكم عن بعد13	 
الفرملة الطارئة لألمام مع كشف المشاة15	 
تحذير التصادم األمامي التنبؤي9	 
منع مغادرة المسار14	 
تحذير مغادرة المسار14	 
تحذير النقطة العمياء8	 
التدخل في النقطة العمياء8	 
تدخل تصادم النسخ االحتياطي11	 
حزام أمان للمقعد األمامي قبل االصطدام	 
VDC-Brake تفاضل انزالقي محدود/مساعد بدء التشغيل على 	 

المنحدرات )مع مفتاح إلغاء( والتحكم في تأرجح المقطورة2

5  4  3 الباقات:  

تشمل جميع مزايا QX80 Sensory ProACTIVE إضافة إلى:

الهيكل الخارجي
مرايا خلفية باللون األسود	 
شبك أمامي باللون األسود	 
الواجهة األمامية مطلية بالكروم الداكن	 
زينة الرفارف مطلية بالكروم الداكن	 
قطع الصندوق الخلفي مطلية بالكروم الداكن	 
عجالت مقاس 22 بوصة من سبائك األلمنيوم و 18 ضلعًا بطبقة داكنة	 

الباقات*

Sensory باقة  1
نظام مالحة INFINITI InTouch™5 P-IVI مع خرائط ثالثية األبعاد والتعريف الصوتي	 
نظام ®Bose الصوتي الفاخر مع 13 سماعة	 
عجلة قيادة كهربائية قابلة لإلمالة مع ذاكرة	 
مقاعد أمامية قابلة للتعديل كهربائيًا مع ذاكرة للسائق	 
بدء تشغيل المحرك عن بعد	 

Visibility باقة  2
نظام مراقبة ®Around View الذكي3، 10	 
نظام تسوية السيارة	 
نظام إضاءة أمامي متكيف ومساعد شعاع عالي	 

باقة القطر مع خاصية المساعدة يف الجر2  3
مفتاح وضع السحب	 
خطاف قطر للهيكل األمامي والخلفي وعضو وصلة جر وغطاء وصلة جر	 
مساعد بدء التشغيل على المنحدرات )مع مفتاح اإللغاء( والتحكم في تأرجح المقطورة  	 

)أقصى سحب سعة 2,000 كجم(

Sensory Plus  باقة  4
مرآة رؤية خلفية ذكية	 
ممسحة أمامية متقطعة مزودة بمستشعرات للسرعة والمطر	 
عجلة قيادة جلدية وخشبية	 
مقاعد أمامية - تحكم بدرجة الحرارة	 
مقاعد الصف الثاني - طي وقلب عن بعد	 
سلسلة Bose® Performance مع 17 مكبر صوت	 

1ProACTIVE باقة  5
التحكم الذكي في السرعة12	 
مساعد التحكم عن بعد13	 
الفرملة الطارئة لألمام مع كشف المشاة15	 
تحذير التصادم األمامي التنبؤي9	 
تحذير ومنع مغادرة حارة14	 
التحذير من النقطة العمياء والتدخل8	 
تدخل تصادم النسخ االحتياطي11	 
أحزمة أمان 3 نقاط ELR أمامية قبل االصطدام مع شد مسبق ومحددات التحميل	 

* 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 ***
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المحرك
V8األسطوانات

400 حصان - 5,800 دورة/دقيقةالقوة

560 نيوتن/متر - 4,000 دورة/دقيقةعزم الدوران  

التوجيه
مساندة كهربائية - جريدة مسننة وترس (هيدروليكي)نوع التوجيه

12.6 مترقطر االنعطاف

السعات واألوزان
7 مقاعد: 2,734 كغ / 8 مقاعد: 2,745 كغوزن الهيكل 

1,404.6 لتر (مع فتح الصف الثالث من المقاعد)حجم حّيز األمتعة

100 لترسعة خزان الوقود

األبعاد
0.366ُمعامل مقاومة الهواء

5,340 ممالطول الكلي

2,030 ممالعرض الكلي، مع طي المرايا

2,265 ممالعرض الكلي، مع المرايا

1,925 ممالرتفاع الكلي

المواصفات الفنية

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

QX80 BLACK EDITION
قواعد يف التصميم

 QX80 BLACK EDITION أسلوبك في الموضة فريد من نوعه. ولكن بعيًدا عن األذواق الفردية، هناك مبادئ عالمية ألهمتنا بتصميم
وأسلوبها الذي ال يمكن إنكاره. بدأ األمر بفكرة أن اللون األسود مناسب لكل موسم. تتصدر طراز BLACK EDITION من خالل عرض 

شبك أمامي أسود لتكون محورها. هذا األسلوب ينطبق على السيارة بأكملها من حيث التصميم. ويتحقق هذا التنوع من خالل لمسات 
.QX80 من الكروم الداكن حول الشبكة والرفرف األمامي وأسفل جانب

^ حضور يتوجّب اهتمام الجميع
عجالت مقاس 22 بوصة من سبائك األلمنيوم 

بطبقة داكنة فريدة من نوعها1 تفرض 
حضورك على الطريق بتصميمها المميز، 

وتعطي لمسات الكروم الداكن مع الشبك 
األمامي األسود والمرآة السوداء لمحة من 

أسلوبك لمن يراقبك على الطرقات.

1,925

2,030

5,340

3,075

جميع األبعاد بالميليمتر.

هذا الكتيب ألغراض الوصف واعطاء المعلومات العامة فقط ويخضع للتغيير وال يشكل عرضا للبيع أو تمثيال أو ضمانا )صريحا أو ضمنيا( من إنفينيتي الشرق األوسط أو أي من وكالء إنفينيتي. 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 اي وقت ودون إشعار مسبق، في االسعار وااللوان والمواد والتجهيزات والمواصفات والطرازات ووقف إنتاج طرازات او تجهيزات. وبسبب التطوير المستمر للمنتجات والعوامل االخرى المتعلقة بما قبل وما بعد اإلنتاج، قد تختلف المركبة او 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. وقد تختلف المواصفات والخيارات واالكسسوارات في الدول أخرى. للحصول على معلومات إضافية حول توفر 
المنتجات أو الخيارات أو االكسسوارات، يرجى زيارة صالة عرض وكيل إنفينيتي أو الموقع اإللكتروني          . 1 متوفرة في طرازات مختاره. 2 تختلف قدرات السحب حسب اإلعدادات. الرجاء االطالع على دليل السحب وكتيب دليل المالك من إنفينيتي للحصول على المزيد من المعلومات. 3 المساعدة في ركن 

السيارة/ميزة المالءمة. ال يمكن التخلص نهائيا من النقاط العمياء أو اكتشاف جميع األجسام المتحركة وال تنبه من األجسام المتحركة. تحقق دائما من محيط السيارة والتف لتنظر خلفك قبل تحريك المركبة. 4 سعة حيز األمتعة والتحميل محدد بالوزن وتوزيع األغراض. ضع األغراض دائما بشكل آمن. الحموالت الثقيلة 
للسيارة مع األمتعة، وخاصة على السقف، تؤثر بتوجيه المركبة وثباتها. 5 قيادة السيارة أمر جدي استخدم نظام من انفينيتي عنما يكون استخدامه آمنا. ال تبرمج أبدا اثناء القيادة. قد ال يكون نطام GPS للخرائط مفعال في جميع المناطق و قد ال يعكس الطرق الحالية. 6 قيادة السيارة أمر جدي. ويتطلب اهتمامك الكامل. 

إذا كان عليك استخدام جهاز موصول اثناء القيادة، عليك أخذ كل االحتياطات دائما لكي تعطي كل اهتمامك بقياده المركبة. )®iPod( عالمه مسجله من )Apple Inc(. جميع الحقوق محفوظة. جهاز )®iPod( غير مشمول. 7 يعتمد توفر مزايا محددة على دعم الهاتف بتقنية بلوتوث )®Bluetooth( الرجاء االطالع على كتيب 
الهاتف للمزيد من التفاصيل. اسم وشعارات بلوتوث مملوكة لشركة بلوتوث .Bluetooth SIG, Inc، وأي استخدام لهذه العالمات من قبل إنفينيتي يتم بموجب ترخيص. 8 نظام التحذير في المناطق العمياء )BSW( ونظام التدخل في المناطق )Blind Spot Intervention( ال يمثالن بديال عن اإلجراءات الصحيحة لتغيير 

حارة السير. ال يمنعان االصطدام بالمركبات األخرى أو الحوادث األخرى. قد ال يكشفان جميع المركبات أو األجسام حولك. 9 نظام التحذير التنبؤي قبل االصطدام األمامي )PFCW( مصمم لتنبيه السائق قبل االصطدام وال يمكنه منع الحوادث. تطبق حدود السرعة وغيرها من االستثناءات. طالع كتيب دليل المالك لمزيد من 
التفاصيل. 10 ال يمكن لنظام شاشة الرؤية الشاملة مع نظام كشف األجسام المتحركة التخلص من مشكلة النقاط العمياء بشكل نهائي، وربما ال يتم اكتشاف جميع األجسام. يعمل نظام كشف األجسام المتحركة عند سرعات تحت 5 ميل في الساعة. لذا تفقد محيط السيارة والتفت لتلقي نظرة خلفك قبل تحريك 
المركبة دائما. 11 قد ال يكشف نظام التدخل لمنع التصادم الخلفي )BCI( جميع األجسام وتطبق حدود السرعة. لذا تفقد محيط السيارة والتفت لتلقي نظرة خلفك قبل تحريك المركبة دائما. الرجاء االطالع على دليل المالك لمزيد من التفاصيل. 12 التقنية الذكية لتثبيت السرعة ليست نظاما لتجنب االصطدام أو لإلنذار،
بل هي مصممة الستخدام الكبح بشكل محدود. ويمكن أن يؤدي عدم استخدام المكابح إلى وقوع حادث. 13 تساعدك تقنية التحكم لترك مسافة آمنة بالحفاظ على مسافة فاصلة بينك وبين السيارة التي أمامك، وذلك ضمن ظروف معينة. ولكنها ليست تقنية مانعة لحدوث االصطدام، وفشل السائق في استخدام 

المكابح قد يؤدي إلى وقوع حادث. 14 يعمل نظام التحذير من مغادرة حارة السير )LDW(ونظام منع مغادرة حارة السير )LDP( عندما تكون خطوط حارات الطريق مرئية بوضوح فقط. تطبق حدود السرعة. يمكنك الرجوع إلى كتيب دليل المالك للمزيد من المعلومات. 15 ال يمكن لنظام الفرملة الطارئة في حاالت التوجه 
.Bose® corporation عالمة مسجله من )Bose®( مع خاصية اكتشاف المشاة أن يمنع الحوادث الناجمة عن اإلهمال أو القيادة بشكل خطر، وقد ال يصدر تنبيهًا أو يطبق المكابح في بعض الحاالت. تطبق حدود السرعة. بوز)FEB( األمامي
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ابقَ على تواصل
قم بزيارة موقعنا لتصميم سيارة إنفينيتي الخاصة بك

www.INFINITI-me.com
www.INFINITI-carconfigurator.com

تابعنا عبر مواقع التواصل االجتماعي

Facebook.com/INFINITImiddleeast Instagram.com/INFINITImiddleeast Twitter.com/INFINITImiddleeast


