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 EMPOWER 
 THE DRIVE
Wij zijn zoals u. We verleggen graag onze grenzen. Hoewel anderen het voldoende 
vinden om steeds betere auto's te maken, willen wij graag verder gaan dan dat: we 
willen auto's ontwerpen waarmee het menselijk vermogen op de proef wordt 
gesteld. We ontwikkelen technologie die de zintuigen stimuleert en creëren prachtige 
ontwerpen met prestaties waardoor u helemaal opleeft. Bereid u voor om de weg te 
ervaren zoals iedereen dat zou moeten doen.

infiniti

INFINITI QX70
Empower the drive met een onmiskenbaar icoon. De originele 
sportieve crossover. Een krachtig ontwerp, gebouwd op 
het chassis van een sportsedan. Met de botten en spieren van  
een atleet en bijbehorende prestaties. Automatische 
zeventrapstransmissie met schakelpeddels1 en Downshift  
Rev Matching. QX70. Laat zien wie u bent.



ATLETISCH FIGUUR Grote lichtmetalen 21-inch velgen dragen niet 
alleen bij aan het gespierde uiterlijk van de QX70, maar verbeteren ook de 
besturing. De lichtgewicht constructie zorgt voor minder onafgeveerd 
gewicht en maakt sneller insturen mogelijk.1

EFFICIËNTE VORM Dankzij het schuine dak glijdt de lucht moeiteloos 
over de herkenbare QX70, waardoor de weerstandscoëfficiënt slechts 
0,35 is. Door de efficiënte aerodynamica is de turbulentie minder, 
resulterend in minder brandstofverbruik en geruislozer rijden.

VERSTERKTE INDRUK Expressing signature INFINITI double-arch 
design, the refreshed grille features a honeycomb-patterned mesh that 
accentuates its sporty character. The arc of the bottom, like a natural 
reflection of the top, gives the QX70 a distinctive appearance.

 GEDURFD 
 ONTWERP.
 ICONISCHE 
 STIJL
Sla een andere weg in met een krachtige stijl die laat zien 
dat u lef hebt. Met de lijnen van een sportauto laat de 
INFINITI QX70 een indruk achter die zowel bliksemsnel 
als onvergetelijk is.

exterieurontwerp



NATUURLIJK EN MOEITELOOS SCHAKELEN  De 
automatische zeventrapstransmissie biedt een ruime  
selectie versnellingen voor een veelzijdige toepassing.  
Een per bestuurder aanpasbaar algoritme neemt uw  
rijstijl aan en past het schakelen aan voor optimale  
reacties of efficiëntie die bij u past.

INTUIÏTIEVE TRACTIE De intelligente All-Wheel Drive past 
zich eindeloos aan voor een betere tractie door van nul tot 
50% van het vermogen naar de voorwielen te sturen als het 
nodig is, en 100% naar de achterwielen voor een sportieve 
rijstijl. U profiteert van vierwielaandrijving zonder dat u het 
gevoel van achterwielaandrijving op moet geven.

320
PK

12,1*/12,6*
L/100 KM

390
PK

13,5*
L/100 KM

3,7-LITER V6-MOTOR De 3,7 benzinemotor is een krachtig 
mengsel van een prikkelend reactievermogen en intelligente 
efficiëntie en profiteert van de exclusieve Variable Valve Event 
and Lift (VVEL®) technologie. De motor past niet alleen 
voortdurend aan wanneer de inlaatkleppen opengaan, maar ook 
hoeveel ze opengaan. Het resultaat daarvan is 320 ongebreidelde 
paardenkrachten met een zuinig verbruik tot 12,1 l/100km.

5,0-LITER V8-MOTOR Zijn krachtige prestaties zijn niet te 
stoppen. Reageert precies en direct. Deze V8 is uitgerust 
met de Variable Valve Event and Lift (VVEL®) technologie. 
Met een geluid dat past bij de prestaties van de auto.

*Gecombineerd geschat verbruik

 VRIJKOMENDE  
 KRACHT DOOR 
 INTELLIGENTIE
Ervaar prestaties die in harmonie 
zijn met de omstandigheden, voor 
ongeëvenaarde controle.

techniek



SCHERP SCHAKELEN Schakelpeddels1 van magnesium  
geven u controle over het schakelen via de vingertoppen. Bij het 
terugschakelen werkt Downshift Rev Matching in op het gaspedaal 
zoals een coureur dat doet, zodat de motor voorbereid wordt op 
naadlozer, sneller schakelen.

SNELLER STOPPEN  Tegenover elkaar liggende aluminium 
remklauwen die tegelijkertijd aan beide kanten van de rotor 
stopkracht leveren voor een betere grip, meer wrijving en 
verhoogde controle.1

NAUWKEURIGE AFSTELLING De motor is nauwkeurig afgesteld 
om koppel vrij te maken over een breder toerentalbereik.

MOEITELOOS STUREN Snelheidsafhankelijke stuurbekrachtiging 
geeft u meer ondersteuning bij lagere snelheden en minder bij hogere 
snelheden voor meer gevoel wanneer u wilt en meer comfort 
wanneer het nodig is.

HERKENBAAR GELUID  Het onmiskenbare geluid van de speciaal 
getunede uitlaat verhoogt het gevoel van versnelling. Het kenmerkende 
lage gebrul benadrukt elke actie via het mechanisme.

 BELEEF DE  
 PRESATIES  
 NOG INTENSER
Techniek die u beter in contact brengt met het geluid  
van de QX70.

prestaties



ALTIJD DE PERFECTE RIT Strakke bochten. Onverharde wegen. 
Continuous Damping Control houdt de perfecte balans tussen 
wendbaarheid en reactievermogen in stand, zodat u optimaal kunt 
genieten van elke kilometer die u rijdt. Het systeem houdt het rollen  
van de carrosserie en de toestand van de weg in de gaten, stuurt de 
informatie door naar iedere afzonderlijke schokbreker en stelt deze in  
op de meeste geschikte stijfheid.1

STRAKKER STUREN Geniet bocht na bocht van de 
beweeglijkheid van de QX70. Rear Active Steer®* scherpt het 
manoeuvreren aan en verhoogt de nauwkeurigheid doordat de 
achterwielen actief worden bestuurd. Door een strakkere respons 
in elke bocht, wordt de wendbaarheid bij lage snelheden verhoogd  
en wordt de besturing bij hoge snelheden verbeterd.1

ONTVANKELIJKE BALANS Bij het Front Midship Platform van  
de QX70 is het zwaartepunt van de motor vlak achter de hartlijn van 
de voorwielen geplaatst. Een benadering zoals bij een sportauto  
voor een vrijwel gelijke voor-naar-achter gewichtsverhouding en een 
daaruit voortkomende balans die in elke bocht voelbaar is.

*Behalve op de 3,7 liter V6 benzinemotor.

 WENDBAAR  
 IN ELKE BOCHT
Voel de nauwkeurigheid in elke bocht en 
het reactievermogen waarmee bochten 
worden genomen.

handelbaarheid



ONDERSCHEIDENDE STIJL De lederen voor- en achterstoelen 
zijn voorzien van een doorgestikt kruissteekontwerp1 dat textuur 
toevoegt aan de kussens op de zitting en de rugleuning.

OPTISCHE PERFECTIE Waar het dashboard contact  
maakt met de deur of de middenconsole, lopen de 
interieurcomponenten niet alleen perfect in elkaar over, maar 
zien ze er ook oogverblindend uit. Hiervoor is een nauwkeurig 
productieproces vereist om tot een naadloos geheel te komen 
vanuit het zichtpunt van de bestuurder.

LUST VOOR HET OOG De kalmerende gloed van de Fine  
Vision-instrumentenverlichting zorgt niet alleen voor meer 
helderheid, maar het contrast geeft tevens een direct duidelijk 
overzicht.

ZACHTERE VEILIGHEIDSGORDELS De veiligheidsgordel is 
een van de weinige oppervlakken die u constant aanraakt en 
daarom hebben we een variabel ingeweven visgraatstructuur 
gebruikt dat 20% zachter is dan de standaardstoffen. 
Daardoor is het comfortabeler te dragen, gemakkelijker los  
te trekken en wordt uw kleding minder snel beschadigd.

CONSEQUENTE ERVARING Druk op een knop. Daarna  
op die ernaast. U zult merken dat elke knop en elke schakelaar 
vervaardig is met dezelfde mate van precisie voor een 
consequent INFINITI gevoel onder uw vingers. Bedenk eens  
hoe de rest voelt als een schakelaar al met zo veel aandacht  
is uitgevoerd.

 NAUWGEZET  
 TOT IN ELK  
 DETAIL
Alles wat u ziet en voelt is zorgvuldig gemaakt 
van luxueuze materialen en ontworpen met de 
persoon die in de auto zit als uitgangspunt. 

interieurontwerp



BOSE ® AUDIOSPEAKER 

MIS NIETS Met een nieuw perspectief ziet u alles om u heen. 
Met de Around View® Monitor met Moving Object Detection en 
het Front and Rear Sonar System gaat kijken en manoeuvreren  
op plekken met weinig ruimte gemakkelijker.1,3,4 Vier camera's en 
virtueel 360°-zicht van bovenaf helpen u bij het parkeren en 
waarschuwen u in geval van een stilstaand of bewegend object 
achter of vlak bij u.

BEDIENING MIDDELS AANRAKING Dankzij de INFINITI 
controller kunt u uw technologische systemen eenvoudig en 
intuïtief bedienen. Hiermee kunt u systemen bedienen op de voor u 
meest intuïtieve manier, met een draairing, touchscreen, knoppen 
en zelfs de stuurwielbediening. Ze reageren eerder op u dan 
andersom.

DRAADLOZE MOGELIJKHEDEN Verbind uw smartphone  
met Bluetooth® met uw QX70 en er gaat een handsfree wereld 
voor u open. Neem op en bel. Stream uw favoriete afspeellijsten 
van draagbare muziekdragers.1 Alles met een druk op de knop aan 
het stuur.

HOOGWAARDIGE GELUIDSKWALITEIT Met 11 luidsprekers, 
waaronder twee subwoofers, speelt het Bose® Premium 
audiosysteem uw muziek af met ongekende diepte en 
verbazingwekkende helderheid. Luister naar uw favoriete muziek 
op verschillende manieren. U kunt cd's, dvd's en gestreamde 
muziek van een compatibel Bluetooth® apparaat afspelen of uw 
iPod® aansluiten en bedienen via de USB-poort.1,5

 GESYNCHRONISEERD  
 MET ELKE BEWEGING  
 EN ELK GELUID
Technologie verbindt u met steeds grootsere 
ervaringen. Het brengt mensen om u heen dichterbij  
en maakt de wereld om u heen duidelijker.

connectiviteit



KEN DE WEG
Raak niet verdwaald in drukke straten en in 
onbekend gebied. INFINITI Navigatie1 kiest 
het voor u meest intuïtieve aanzicht, een 2D 
bovenaanzicht of een 3D Birdviewaanzicht. 
Lane Guidance helpt u ook naar de juiste 
baan bij afritten en knooppunten.

REGEL UW SNELHEID
Stel de gewenste snelheid en afstand in en  
de Intelligent Cruise Control (Full-Speed 
Range)1,6 past automatisch uw snelheid aan  
bij afremmend verkeer. Als het verkeer weer 
gaat rijden, brengt de Intelligent Cruise Control 
u weer terug naar de vooraf ingestelde snelheid 
en afstand.

BLIJF OP UW RIJBAAN
De systemen Lane Departure Warning en Lane 
Departure Prevention1,7 lezen rijbaanmarkeringen 
en waarschuwen u als u uit koers raakt. Als dit 
blijft doorgaan, kan het systeem u helpen de auto 
weer terug te brengen naar het midden van uw 
rijbaan door de remmen aan de tegenoverliggende 
kant van de auto te bedienen.

 BEGELEIDING EN  
 ONDERSTEUNING  
 BIJ ELKE RIT
Of het nu wel of niet druk is op de weg,  
intelligente technologieën helpen u altijd verder.

verkeer technologie



INTUÏTIEVE VOORVERLICHTING Verlicht waar u naartoe  
gaat. Het Adaptive Front Lighting System (AFS)1 verbetert het 
zicht op kruisingen en rond bochten door uw stuurbewegingen  
te registreren en de koplampen mee te draaien. In combinatie met 
bi-xenonkoplampen helpt AFS u niet alleen vooruit te kijken,  
maar ook om u heen.

PROBLEEMLOOS INLADEN Wees overal op voorbereid. Zorg 
voor geschikte ruimte voor alles wat u of uw medereizigers hebben 
meegenomen. Laad eenvoudig alles in met de flexibele 60/40-deelbare 
tweede stoelrij die vrijwel plat kan worden neergeklapt voor 
maximaal gemak..

RECIRCULEREN. VERVERSEN. ONTSPANNEN. Juist als u  
niet over ademen nadenkt, past het Advanced Climate Control 
System1 zich aan zonder dat u het hoeft te vragen. Het controleert 
voortdurend de ingaande lucht, neemt geuren van buitenaf waar 
en sluit automatisch de uitstroomopeningen, zodat de gezuiverde 
lucht in het interieur blijft.

SNEL MEER COMFORT Hier wordt het u op elke mogelijke 
manier zo aangenaam mogelijk gemaakt. De lederen voorstoelen 
met klimaatregeling laten actief koele of warme lucht circuleren 
door kleine gaatjes, zodat u in een oogwenk uw gewenste 
comfortniveau kunt bereiken.1

PERSOONLIJKE TOEGANG De INFINITI Intelligent  
Key herkent u als u dichterbij komt en laat u de deuren of 
achterklep ontgrendelen. Als u instapt, wordt uw stoel voor  
u achteruit geschoven en het stuurwiel en de buitenspiegels 
worden automatisch volgens uw voorkeuren afgesteld.1

WELKOM AAN BOORD Voor nog meer comfort en veiligheid 
reageert Welcome Lighting automatisch op uw aanwezigheid 
met een reeks buiten- en vervolgens binnenlichten. De lampjes 
onderaan de spiegels verlichten de grond en daarna gaat de 
interieurverlichting aan om u bij te lichten bij het instappen. De 
choreografische opeenvolging eindigt met het knipperen van  
de Start/Stop-knop totdat u erop drukt. 

EENVOUDIG OPENEN Als u aan komt lopen met bagage, 
opent u automatisch de achterklep op een manier die u 
handig vindt: de handgreep van de achterklep, onderaan het 
dashboard of de Intelligent Key. De achterklep sluiten gaat  
al net zo makkelijk. 

 UW AANKOMST EN  
 HANDELINGEN WORDEN 
 VERWACHT
U gaat af op uw instinct en de QX70 voelt als  
een verlengstuk van uzelf. Slimme systemen kijken 
vooruit, komen in actie om u meer comfort te 
bieden en laten het aan u over om u op het rijden  
te concentreren.

persoonlijke aandacht



SCHADE BEPERKEN Intelligent Brake Assist1,8 gebruikt sensoren 
die meten hoe snel de voorgaande auto genaderd wordt en als 
een aanrijding onvermijdelijk is, kan het automatisch de remmen 
inschakelen om de botssnelheid te verminderen.

BETERE STABILITEIT TIJDENS HET STOPPEN Electronic Brake 
Force Distribution verdeelt de remkracht over de voor- en 
achterwielen voor betere remprestaties en om het naar voren 
duiken van de auto tijdens het remmen te verminderen.

GEVAAR HERKENNEN  Forward Collision Warning1,9 kijkt vooruit 
en als u de auto voor u te dicht nadert, wordt u met lampjes en 
geluidssignalen gewaarschuwd.

STERKER EN LICHTER Het ultrasterke staal is op uw lichaam 
afgestemd zodat u veiliger bent in het geval van een aanrijding.

SLIMME HOOFDSTEUNEN Bij bepaalde aanrijdingen van 
achteren kunnen de actieve hoofdsteunen van de voorstoelen  
naar voren bewegen om te helpen het hoofd op te vangen.

VERBETERDE BESCHERMING  De QX70 is voorzien van 
aanvullende dual-stage frontairbags, in de voorstoelen ingebouwde 
aanvullende zijairbags en in het dak ingebouwde aanvullende 
gordijnairbags met omrolsensor.10

KLAAR OM TE BESCHERMEN In geval van een noodstop  
worden de Pre-Crash Seat Belts automatisch aangespannen.1

 INNOVATIEVE 
 TECHNOLOGIE  
 HELPT U TE  
 KIJKEN EN TE  
 VOORKOMEN
Ondersteunende technologie is waakzaam en 
klaar om u te helpen reageren en handelen om  
u te beschermen.

veiligheid
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KLEUREN EXTERIEUR

VELGEN

KLEUREN INTERIEUR INTERIEURACCENTEN

20 X 8.0-INCH 20” LICHTMETALEN VELGEN  
MET 5 DUBBELE SPAKEN

21 X 9.5-INCH 21” LICHTMETALEN VELGEN  
MET 6 SPAKEN ZWART

21 X 9.5-INCH 21” LICHTMETALEN VELGEN  
MET 6 SPAKEN

DISCLAIMERS

INFINITI Europe, Division de Nissan International SA, CH-550-1047524-0, Z.A. la Pièce – Bât. B2, Route de l’Etraz, 1180 Rolle, Zwitserland

Deze brochure is alleen bedoeld voor algemene beschrijvingen en informatieve doeleinden. Dit document kan worden gewijzigd en mag niet worden opgevat als een 
aanbieding, verklaring of garantie (impliciet of expliciet) van INFINITI Europe. Geïnteresseerden moeten voordat ze een beroep doen op deze brochure om een 
aankoopbeslissing te nemen, contact opnemen met het INFINITI Center om de nauwkeurigheid van de hierin opgenomen informatie te verifiëren en na te gaan in welke 
mate de informatie van toepassing is op een specifieke auto. INFINITI Europe behoudt zich het recht voor om op elk moment en zonder voorafgaande kennisgeving 
wijzigingen aan te brengen in prijzen, kleuren, materialen, apparatuur, specificaties en modellen, en modellen en apparatuur uit productie te nemen. Vanwege de 
doorlopende ontwikkeling van producten en andere factoren die voorafgaan aan of volgen op de productie, kunnen de daadwerkelijke auto, materialen en specificaties 
afwijken van de informatie in deze brochure. Sommige auto’s zijn afgebeeld met optionele apparatuur. Bekijk voor de volledigheid altijd de daadwerkelijke auto. 
Beschikbaarheid en levertijden voor bepaalde modellen of apparatuur kunnen variëren. Specificaties, opties en accessoires kunnen afwijken in andere landen. Neem 
contact op met uw INFINITI Center voor aanvullende informatie over beschikbaarheid, opties of accessoires. 

INFINITI heeft erop toegezien dat de gepresenteerde kleurstalen in dit document de kleuren van de daadwerkelijke auto’s zo dicht mogelijk benaderen. Kleurstalen kunnen 
enigszins afwijken als gevolg van het drukproces en afhankelijk van of u de brochure bekijkt bij daglicht of kunstmatig licht. Bezoek uw INFINITI Center om de daadwerkelijke 
kleuren te bekijken. Het is niet toegestaan deze brochure gedeeltelijk of in zijn geheel te reproduceren zonder voorafgaande toestemming van INFINITI Europe.

1 Beschikbaar op geselecteerde modellen. 2 Dit getal verwijst naar het laagste officiële brandstofverbruik buiten de stad. Het werkelijke aantal gereden kilometers kan 
verschillen afhankelijk van de rijomstandigheden. Alleen gebruiken ter vergelijking. 3 Around View Monitor met Moving Object Detection (MOD) kan dode hoeken niet 
helemaal wegnemen en neemt mogelijk niet alle objecten waar. MOD werkt bij snelheden lager dan 8 km/u. Controleer altijd uw omgeving en kijk achterom voordat u begint te 
rijden. 4 Het Sonar System is handig, maar komt niet in de plaats van verantwoordelijk rijden. Het systeem neemt mogelijk niet alle objecten waar. 5 iPod is een geregistreerd 
handelsmerk van Apple Inc. Alle rechten voorbehouden. iPod niet inbegrepen.  6 Intelligent Cruise Control voorkomt geen botsingen en is geen waarschuwingsapparaat 
Bedoeld voor beperkt remmen. Wanneer u de rem niet intrapt, kan er een ongeval ontstaan. 7  De systemen Lane Departure Warning en Lane Departure Prevention werken 
alleen als de rijbaanmarkeringen duidelijk zichtbaar zijn op de weg. Neem altijd de snelheidsbeperkingen in acht. 8 Intelligent Brake Assist (IBA) is geen systeem dat 
aanrijdingen voorkomt. Het systeem waarschuwt of remt wellicht niet in bepaalde omstandigheden. Vertrouw nooit volledig op IBA.  9 Forward Collision Warning is bedoeld 
om u te waarschuwen voordat zich een aanrijding voordoet; het kan een aanrijding niet voorkomen. Neem altijd de aanbevolen snelheid in acht. 10 De airbags zijn slechts een 
aanvullend beveiligingssysteem. Draag altijd uw veiligheidsgordel. Ondanks het feit dat er een inzittendenklassificatiesensor is geplaatst, mogen er geen kinderzitjes andersom 
in de passagiersstoel worden geplaatst. Kinderen tot 12 jaar moeten altijd op de achterbank zitten en goed vastzitten in kinderzitjes, stoelverhogers of veiligheidsgordels 
afhankelijk van hun grootte. De airbags worden alleen bij bepaalde ongelukken opgeblazen. Raadpleeg de handleiding voor meer informatie.

Raadpleeg de website van INFINITI of het handboek voor meer informatie over alle functies.

Het Bluetooth-woordmerk en de Bluetooth-logo’s zijn het eigendom van Bluetooth SIG, Inc. INFINITI gebruikt de merken onder licentie.  
Bose is een gedeponeerd handelsmerk van Bose Corporation. Geef voorrang aan veiligheid.

Voor EU: Milieu-informatie: 12,1 – 13,5 l/100 km (8,3 – 7,4 km/l), CO2 uitstoot 282 – 316 g/km.

Cijfers over brandstofbesparing worden verkregen van laboratoriumtests en zijn bedoeld om auto's te vergelijken. Ze geven mogelijk niet de werkelijke rijresultaten weer. 
Optionele apparatuur, onderhoud, rijgedrag en de weg- en weeromstandigheden kunnen invloed hebben op de resultaten.

MAAK EEN  
UNIEKE AUTO

kleur |  afwerking



 ORIGINELE  
 INFINITI-ACCESSOIRES  

GETOONDE ACCESSOIRES dwarsdragers voor dakrails, 
dakkoffer van het merk INFINITI en 21" donkerzilveren 
lichtmetalen turbine velgen.

DORPELBESCHERMING Deze zacht verlichte INFINITI-
instapbeschermers geven de dorpels een sportieve en 
subtiele uitstraling. De kit wordt geleverd met twee paar. 
De ingang wordt verlicht terwijl het lakwerk wordt 
beschermd.

20" ZILVEREN LICHTMETALEN VELGEN Waar  
u ook heen gaat, niemand zal twijfelen aan uw gevoel 
voor stijl en sportieve ontwerpen. 265/50 R20, 
lichtmetalen velgen met 5 spaken.

SKIDRAGER Deze skidragers maken van uw QX70 de 
perfecte vakantieauto. De skidragers zijn eenvoudig 
te monteren en vergrendelen en kunnen tot 6 paar ski’s 
vervoeren. Tevens beschikbaar in kleinere maten.

TREKHAAK De trekhaak is getest om aan de hoogste 
veiligheids- en functionaliteitseisen te voldoen. Hiermee 
kunt u alles meenemen wat u wilt. De trekhaak is 
geïntegreerd in het frame van de auto en kan eenvoudig 
worden verwijderd wanneer deze niet nodig is.

ROESTVRIJSTALEN ACHTERBUMPERBESCHERMER  
Wanneer u uw bagage laadt, uitlaadt en verplaatst, kunt  
u krassen of schuurplekken op uw auto veroorzaken. Deze 
beschermer brengt niet alleen een subtiele stijl met zich 
mee, maar is ook duurzaam genoeg om de slijtage van 
dagelijks gebruik te weerstaan.

KOFFERBAKBESCHERMING De kofferbakmat is 
gemaakt van zwaar, duurzaam en flexibel materiaal.  
Dit voorkomt dat uw bagage verplaatst wanneer 
u onderweg bent. Daarnaast wordt uw bagageruimte 
beschermd tegen krassen en beschadigingen.

Dezelfde hoge normen die worden toegepast bij 
het ontwerp van een INFINITI-auto gelden ook 
voor het ontwerp en de productie van originele 
INFINITI-accessoires. Een grote verscheidenheid 
aan kwaliteitsproducten die naadloos in het 
voertuig geïntegreerd kunnen worden.



INFINITI is technisch partner van het Renault Sport Formule 1™ team 
en samen werken we aan het ontwikkelen van het Energy Recovery 
System voor de motor; hiermee wordt elektrische energie hersteld en 
geïmplementeerd om de ingebouwde verbrandingsmotor een boost 
te geven.

De INFINITI Engineering Academy is een wereldwijd trainingsprogramma 
voor de meest getalenteerde technische studenten. De studenten die 
worden geselecteerd, gaan aan de slag in het INFINITI Technical Centre 
en bij de Renault Sport Formule 1™-faciliteiten.

INFINITI is met trots technisch partner  
van het Renault Sport Formule 1™ team. 

#infinitif1

 RENAULT SPORT  
 FORMULA ONE™ TEAM



 GEDREVEN  
 DOOR  
 VERLANGEN
Design draait niet alleen om logica; het 
gaat om wat het hart wil. Het begint met 
een artiest die een lijn, welving of vorm 
tekent en er iets in ziet dat volledig tot 
uiting moet komen. Voor INFINITI is design 
zelfs meer dan onze passie: het zit in het 
DNA van ons bedrijf.

Het ontwerp is zo krachtig dat de zuiverheid van de vorm  
het begrip stijl ontstijgt. De doorlopende lijnen en golvende curves  

geven aan dat we de kunstenaar absolute voorrang geven.  
Zijn idee over de toekomst.

WANNEER EEN MERK DESIGN EEN LEIDENDE ROL LAAT 
SPELEN, wordt dat de manier waarop het merk communiceert. 
Elk voertuig spreekt die taal dankzij de harmonieuze combinatie van 
opvallende lijnen, vloeiende curven en een krachtige uitstraling. 
Exclusieve INFINITI-elementen, zoals de dubbele grille met dubbele 
boog en het maansikkelsilhouet, geven onmiskenbaar uitdrukking 
aan de design-gestuurde aanpak van INFINITI als het gaat om 
productontwikkeling en zakelijke visie. Een conceptauto van INFINITI 
wordt aangedreven door de kracht van design en biedt een blik  
in de wereld van morgen wanneer hij van een schets op het bureau 
van de artiest tot leven wordt gebracht en de weg op gaat.

Q80 Inspiration

ALFONSO ALBAISA 
INFINITI DESIGN DIRECTOR

QX Sport Inspiration



INFINITI IS IN 1989 opgericht en is nu al uitgegroeid tot een wereldwijd bedrijf  
in 50 landen. Daarnaast hebben we ons portfolio uitgebreid tot sedans, coupés, 
cabrio’s, cross-overs en SUV’s. INFINITI is onmiskenbaar uniek. Het probeert niet 
iedereen een beetje tevreden te houden, maar juist om een kleiner aantal 
mensen echt te inspireren. De kern van het merk INFINITI is de aandacht van 
mensen voor details, met aan de basis het idee dat de totale eigenaarservaring 
veel meer omvat dan alleen de auto zelf, zodat we een spannender, krachtiger en 
meer zelfverzekerde rij- en eigenaarservaring kunnen bieden.

INFINITI HEEFT RESPECT verworven als een merk dat opmerkelijk, expressief 
autodesign levert.Een opvallend design gemaakt door mensenhanden en 
geleverd met een krachtige, gedurfde uitstraling op de weg in combinatie met 
een obsessieve aandacht voor detail en technische precisie, zorgen ervoor dat 
rijden in een INFINITI echt als iets bijzonders aanvoelt.

ONMISKENBARE  
AANWEZIGHEID.  
ONVERGETELIJKE  
ERVARING
De auto’s van INFINITI breken met 
conventies en stellen de nieuwe norm voor 
het premiumsegment door technologie en 
een expressief design.
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PRESTATIES
Variabele stuurbekrachtiging ■ ■ ■ ■ ■
Actieve achterwielbesturing (RAS – Rear Active Steering) (niet voor de 3,7-liter V6 benzinemotor) – – ■ ■ ■
Wielophanging rondom voorzien van CDC (Continuous Damping Control) – – ■ ■ ■

VEILIGHEID EN BEVEILIGING
Remmen met tegenover elkaar liggende remklauwen (voor: vier zuigers; achter: twee zuigers) ■ ■ ■ ■ ■
Bandenspanningscontrolesysteem (TPMS – Tyre Pressure Monitoring System)  
(met bandenspanningsweergave)

■ ■ ■ ■ ■

Zes airbags (bestuurder en passagier, zij-airbags voorin voor borst- en bekkenbescherming  
en gordijnairbags over volle lengte van interieur)

■ ■ ■ ■ ■

Actieve hoofdsteunen voor ■ ■ ■ ■ ■
Regensensor en lichtsensor ■ ■ ■ ■ ■
Automatisch dimmende binnenspiegel ■ ■ ■ ■ ■
Cruise Control ■ ■ ■ ■ ■
Snelheidsbegrenzer ■ ■ ■ ■ ■
Intelligent Cruise Control (ICC) met Low Speed Following (LSF) – ■ – ■ ■
Forward Collision Warning (FCW) – ■ – ■ ■
Intelligent Brake Assist (IBA) – ■ – ■ ■
Lane Departure Warning (LDW) en Lane Departure Prevention-systeem (LDP) – ■ – ■ ■
Anti-diefstalsysteem ■ ■ ■ ■ ■

WIELEN
Ruimtebesparend reservewiel (thuiskomer, vervangt bandenreparatiekit.) ■ ■ ■ ■ ■
Lichtmetalen 20-inchwielen met 5 dubbele spaken ■ ■ – – –
Lichtmetalen 21-inchwielen met 6 spaken – – ■ ■ –
Lichtmetalen 21-inchwielen met 6 spaken zwart – – – – ■

EXTERIEUR
Buitenspiegels in carrosseriekleur ■ ■ ■ ■ –
Automatisch kantelende buitenspiegels bij achteruitrijden ■ ■ ■ ■ ■
Elektrisch bedienbare en verwarmbare buitenspiegels ■ ■ ■ ■ ■
Privacyglas in achterportieren en achterruit ■ ■ ■ ■ ■
Dakrails van gepolijst aluminium ■ ■ ■ ■ –
Ventilatieopeningen exterieur en dorpelbekleding donker chroom – – ■ ■ ■
Rode “S”-typeaanduiding – – ■ ■ ■
Koplampen met rookglas – – ■ ■ ■
Bi-xenonverlichting met adaptieve bochtverlichting (AFS – Adaptive Front-lighting System), 
automatische hoogteregeling en hogedrukreiniging koplampen 

■ ■ ■ ■ ■

Mistlampen voor en achter ■ ■ ■ ■ ■
Led-verlichting achter ■ ■ ■ ■ ■
Metallic lak □ □ □ □ □
Zelfherstellende Scratch Shield-lak  
Deze lak is een zachte, doorzichtige laag die kleine krassen herstelt en lichte  
beschadigingen elimineert voor een langdurige glans van de kleurlak

■ ■ ■ ■ ■

Zwarte naafdop – – – – ■
Zwarte buitenspiegels – – – – ■
Zwarte dakrails – – – – ■
Donkere chromen afwerking voor de achterklep – – – – ■
Donkere chromen mistlampen voor – – – – ■
Zwarte en donkere chromen grille – – – – ■
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TECHNOLOGIE AAN BOORD
Groot, centraal geplaatst kleurenscherm met INFINITI Controller ■ ■ ■ ■ ■
Achteruitrijdcamera met parkeersensoren voor en achter en display ■ – ■ – –
Around View Monitor (AVM) met parkeersensoren rondom, Moving Object Detection en een 
parkeerhulpsysteem

– ■ – ■ ■

Multimedia Pack 
– Centrale display met touchscreen in hoge resolutie en INFINITI Controller 
–  30 GB HDD-navigatiesysteem met RDS-TMC (Traffic Message Channel),  

Michelin-gidsen en 3D POI-gegevens 
–  CD-/DVD-speler met MP3-/WMA-/DivX-compatibiliteit en 10 GB INFINITI Music Box met 

geïntegreerde Gracenote®-database om muziek in te delen 
– Spraakherkenning voor navigatiesysteem* 
– Bose® Premium Sound System met 11 luidsprekers

□ ■ □ ■ ■

Bluetooth®-aansluiting voor draadloze verbindingen en spraakherkenning* ■ ■ ■ ■ ■
Bluetooth®-audiostreaming ■ ■ ■ ■ ■
I-Key met smart access, kofferklepbediening en smart ignition ■ ■ ■ ■ ■
Elektrisch bedienbare ramen, automatische sluitfunctie gekoppeld aan contactsleutel ■ ■ ■ ■ ■

COMFORT
Automatisch inschakelende interieur- en exterieurverlichting bij het benaderen van de auto ■ ■ ■ ■ ■
Follow-me-home-verlichting ■ ■ ■ ■ ■
Analoge INFINITI-klok ■ ■ ■ ■ ■
Automatische klimaatcontrole met twee temperatuurzones en luchtrecirculatie ■ ■ ■ ■ ■
Ventilatieopeningen airconditioning achterin ■ ■ ■ ■ ■
Verlichte make-upspiegels (bestuurder en voorste passagier) ■ ■ ■ ■ ■
Elektrisch bedienbaar glazen schuif-/kanteldak ■ ■ ■ ■ ■

AUDIO
Audiosysteem met 7 speakers ■ – ■ – –
CD-speler met MP3-/WMA-compatibiliteit en 2 GB INFINITI Music Box ■ – ■ – –
Multimedia Pack □ ■ □ ■ ■
USB-/iPod-aansluiting en AUX-in-aansluiting in RCA ■ ■ ■ ■ ■

*  Sommige stemherkenningsfuncties (Voice Recognition) werken alleen voor bepaalde talen.  
Neem contact op met uw INFINITI Center voor meer informatie.

■ Standaard
□ Optioneel
– Niet leverbaar
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INTERIEUR
Multifunctioneel stuurwiel ■ ■ ■ ■ ■
Stuurwiel en versnellingspookknop met leder bekleed ■ ■ ■ ■ –
Stuurwiel en versnellingpook bekleed met leder met paars stikwerk – – – – ■
Elektrisch verstelbare stuurkolom ■ ■ ■ ■ ■
Aluminium pedalen ■ ■ ■ ■ ■
Afwerking met gevlamd esdoornhout ■ ■ ■ ■ ■
Zwart gelakte en aluminium interieuraccenten (niet in combinatie met Wheat-bekleding) □ □ □ □ ■

STOELEN
Lederen stoelbekleding ■ ■ ■ ■ ■
Stoelen, deuren en centrale armsteun met paarse stiksels – – – – ■
Elektrisch verstelbare bestuurdersstoel (10 standen) ■ ■ – – –
Elektrisch verstelbare bestuurdersstoel (14 standen) – – ■ ■ ■
Elektrisch verstelbare passagiersstoel voor (8 standen) ■ ■ ■ ■ ■
Sportstoelen voor met elektrisch in de breedte verstelbaar zitvlak en rugleuning (alleen 
bestuurdersstoel). Handmatig verstelbare zittinglengte 

– – ■ ■ ■

Elektrisch verstelbare lendensteun bestuurdersstoel ■ ■ ■ ■ ■
Geheugen voor instellingen van bestuurdersstoel, stuurkolom  
en buitenspiegels (verbonden met I-Key)

■ ■ ■ ■ ■

Verwarmbare en geventileerde bestuurdersstoel en voorpassagiersstoel ■ ■ ■ ■ ■
2/3–1/3 neerklapbare achterbankleuning ■ ■ ■ ■ ■
Verstelbare achterbankleuning ■ ■ ■ ■ ■
ISOFIX-bevestigingspunten achterin ■ ■ ■ ■ ■

BAGAGERUIMTE
Elektrisch bedienbare achterklep ■ ■ ■ ■ ■
Bagagenet met vakverdeling ■ ■ ■ ■ ■
EHBO-verbanddoos en gevarendriehoek ■ ■ ■ ■ ■

KLEUREN  
& BEKLEDING

QX70 GT /  
QX70 GT Premium

QX70S /  
QX70S Premium

QX70S 
Design

AFWERKING Leder Leder Leder

Kleur bekleding (Code) Graphite (G) Java (P) Wheat (C) Graphite (G) Java (P) Wheat (C) Graphite (G)

KLEUREN EXTERIEUR Code Type

Black Obsidian KH3 Effen ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■

Malbec Black GAC

Metallic

□ □ □ □ □ □ □

Midnight Mocha NAE □ □ □ □ □ □ □

Iridium Blue RAY □ □ □ □ □ □ □

Graphite Shadow KAD □ □ □ □ □ □ □

Hagane Blue RBP □ □ □ □ □ □ □

Liquid Platinum K23 □ □ □ □ □ □ □

Moonlight White QAB □ □ □ □ □ □ □

INTERIEURACCENTEN
Afwerking met gevlamd esdoornhout ■ ■ ■ ■ ■ ■ –

Zwart gelakt en aluminium □ □ – □ □ – ■

BESCHIKBAARHEID MODEL/MOTOR QX70 3.7 QX70 5.0

QX70 GT √
QX70 GT Premium √
QX70S √
QX70S Premium √ √
QX70S Design √

1.635 1.640

Alle maten zijn uitgedrukt in mm.

2.885
4.865
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■ Standaard
□ Optioneel
– Niet leverbaar



TECHNISCHE GEGEVENS
QX70 3.7 QX70 5.0

Brandstof Benzine Benzine
Cilinders V6 V8
Cilinderinhoud 3.696 cc 5.026 cc
Vermogen 235 kW (320 pk) bij 7.000 tpm 287 kW (390 pk) bij 6.500 tpm
Koppel 360 Nm bij 5.200 tpm 500 Nm bij 4.400 tpm
Transmissie Elektronisch geregelde zevenversnellingsbak met handbediende modus en 

magnesium schakelpeddels. Adaptief leeralgoritme detecteert de rijstijl van de 
bestuurder en past de automatische schakeling hierop aan. Handbediende modus 

biedt sequentiële bediening versnellingsbak

Elektronisch geregelde zevenversnellingsbak met handbediende modus en  
magnesium schakelpeddels. Adaptief leeralgoritme detecteert de rijstijl van de  

bestuurder en past de automatische schakeling hierop aan. Handbediende modus  
biedt sequentiële bediening versnellingsbak

Aandrijving en wielen Intelligente vierwielaandrijving (AWD – All-Wheel Drive) Intelligente vierwielaandrijving (AWD – All-Wheel Drive)
Uitstoot Euro 6 b Euro 6 b

PRESTATIES
Topsnelheid 233 km/u 240 km/u
0–100 km/u 6,8 s 5,8 s
Verbruik1

stad 16,8 l/100 km2 / 17,4 l/100 km3 19,2 l/100 km
snelweg 9,4 l/100 km2 / 9,8 l/100 km3 10,2 l/100 km
gecombineerd 12,1 l/100 km2 / 12,6 l/100 km3 13,5 l/100 km

CO2-uitstoot1 282 g/km2 / 293 g/km3 316 g/km

HANDELBAARHEID
Besturing

Type Elektrisch bekrachtigde stuurinrichting met tandheugel Elektrisch bekrachtigde stuurinrichting met tandheugel
Draaicirkel 11,2 m 11,2 m

Ophanging
Voor Onafhankelijke, dubbele wishbone met spiraalveren over schokdempers, 

stabilisatiestang. S en S Premium: Continuous Damping Control (CDC)
Onafhankelijke, dubbele wishbone met spiraalveren over schokdempers,  

stabilisatiestang. Continuous Damping Control (CDC)
Achter Onafhankelijk met multilinkophanging, Dual Flow Path-schokdempers (DFP), 

stabilisatiestang. S en S Premium: Continuous Damping Control (CDC)
Onafhankelijk met multilinkophanging, Dual Flow Path-schokdempers (DFP), stabilisatiestang,  

Continuous Damping Control (CDC) en vierwielaandrijving (RAS – Rear Active Steering)
Remmen
Voor/achter Geventileerde remschijven, Ø 355 mm voor en Ø 350 mm achter, met aluminium 

remklauwen met vier zuigers voor en twee zuigers achter
Geventileerde remschijven, Ø 355 mm voor en Ø 350 mm achter, met aluminium  

remklauwen met vier zuigers voor en twee zuigers achter

VERMOGEN EN GEWICHT
Leeggewicht 2.012 kg 2.120 kg
Laadvolume 410 liter 410 liter
Capaciteit brandstoftank 90 liter 90 liter

AFMETINGEN
Exterieur

Weerstandscoëfficiënt 0,35 x 2,71 0,35 x 2,71
Totale lengte 4.865 mm 4.865 mm
Totale breedte met spiegels 2.134 mm 2.134 mm
Totale hoogte met dakrails 1.680 mm 1.680 mm
Wielbasis 2.885 mm 2.885 mm
Spoorbreedte voor/achter 1.635/1.640 mm 1.635/1.640 mm

1  De gegeven waarden zijn bepaald volgens de meetmethoden die in Europese Richtlijn 715/2007/EG worden gespecificeerd: Het brandstofverbruik en de CO2-uitstoot 
van een voertuig zijn niet alleen afhankelijk van het efficiënte brandstofverbruik van het voertuig maar worden tevens beïnvloed door de rijstijl en andere niet-technische 
factoren.

2  Lichtmetalen 20-inchwielen met 5 dubbele spaken
3  Lichtmetalen 21-inchwielen met 6 spaken



Referentie: I2171QX70BRNLNL

Facebook.com/InfinitiEurope

Instagram.com/InfinitiEurope

 Twitter.com/InfinitiEurope

Bezoek ons online om uw ideale INFINITI te ontwerpen, de prijzen te bekijken en voor meer informatie.

infiniti.eu

VERBINDEN Word lid van onze community en blijf altijd op de hoogte van het laatste INFINITI-nieuws.
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