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 EMPOWER  
 THE DRIVE
Ние сме като вас. Впускаме се отвъд нашата зона на комфорт. Навярно 
други са доволни да подобряват своите машини, но ние сме устремени 
да стигнем отвъд това – да проектираме автомобили, които разгръщат 
човешкия потенциал. Ние създаваме технологии, за да разширим 
вашите сетива, удивителен дизайн, който настойчиво изисква реакция, 
и динамични показатели, които ви карат да се усещате по-живи. 
Подгответе се да изживеете пътя според предначертаното.

infiniti

INFINITI Q60
Empower the drive с динамични показатели. Ние му 
придадохме дръзки извивки и величествена стойка. 
Въодушевяващата динамика на двигателя V6 с два 
турбокомпресора1 и мощност 405 к.с. Завладяващата 
реактивност на първата дигитално адаптивна 
система за пътно поведение. Изцяло новият Q60. 
Преоткрийте шофирането.



АТЛЕТИЧНА СТОЙКА Големите 19-инчови алуминиеви 
джанти1 разкриват Вашите стремежи. Добавете червени 
спортни спирачки с насрещни предни и задни бутала1 и 
визуалното послание е ясно: изцяло новият Q60 е създаден 
да въздейства.

ВПЕЧАТЛЯВАЩ СТИЛ Със своите знакови черти дизайнът 
на INFINITI дефинира уникален език. Радиаторната решетка 
с двойна арка изобразява мост, чиято горна арка се оглежда 
в арката отдолу. Светодиодните фарове с оптично вдъхновена 
форма придават провокативен изглед, а дъговидната 
С-колона прави извивка напред, като внася динамичен 
акцент в екстериора.

СТАБИЛНА ОСНОВА Динамичните пропорции издават 
специалния замисъл при конструирането. Достатъчно нисък 
за здрава спойка с настилката. Достатъчно широк за 
впечатляваща стабилност.

АЕРОДИНАМИЧНО ПРЕДИМСТВО Коефициентът на 
въздушно съпротивление1 А .29 говори достатъчно за 
времето, отделено за направата на спортното купе, което 
е невидимо за вятъра и едновременно удивително на вид. 
Това се проявява в почти нулевото аеродинамично повдигане 
отзад и отпред и активният затвор на решетката1, който 
остава затворен за ниско въздушно съпротивление при 
висока скорост, и се отваря, ако е необходимо допълнително 
охлаждане.

ДЪЛБОКИ ЕФЕКТНИ ОГЪВКИ Използвайки революционния 
3-D печатен процес, който позволява оформянето на 
дръзки огъвки и дълбоки извивки, ярките характерни линии 
завладяват Вашето въображение. Инженерите дори 
препроектираха пантите на вратите, така че предният край 
да влезе в бронята, придавайки ефектно изваяна форма.

 ВСЯКА ЛИНИЯ  
 ИЗРАЗЯВА  
 ЕМОЦИЯ
Нашата философия – и бъдещето на дизайна на 
INFINITI – придобиват удивително въплъщение 
в изцяло новия Q60. Емоцията е неудържима. 
Такъв е и дръзкият дизайн.

външен дизайн



ВИЗУАЛНО УДОВОЛСТВИЕ Благодарение на 
луминисцентните прибори Fine Vision виждате стремителното 
движение на скоростната стрелка при всякакви условия 
на осветеност. Ясният контраст при показването на 
информацията подобрява видимостта само с един поглед.

ПРИСПОСОБИМ ОГРАНИЧИТЕЛ НА ВРАТИТЕ Ще 
оцените при всяко влизане изключително приспособимите 
ограничители на вратите, които могат да останат отворени 
в почти всяко положение. Благодарение на тази интелигентна 
технология, купето на INFINITI с 2 врати не само се отличава 
с естетски дълги врати и ниска позиция за сядане, 
осигуряваща комфорт и удобство на водача и пътника, но 
и с намален риск от повреда на екстериора на автомобила, 
когато вратите се отварят в тесни пространства. Удобно 
влизане. Удобно излизане.

СЕДАЛКИ СЪС СПОРТЕН ДИЗАЙН Почувствайте 
разликата, вдъхновена от спорта. Творение – резултат на 
изследвания за нулева гравитация: науката и стилът си дават 
среща в новата форма и пълнеж на седалката на водача, 
специално проектирани, за да намалят до минимум умората 
при дълго шофиране. Дълбоките странични подпори Ви 
обгръщат здраво на място, а интегрираните спортни 
подглавници са подходяща подставка за комфортна возия.

СПЕЦИАЛНА ИЗРАБОТКА С АКЦЕНТИ Майсторската 
направа личи по лазерните срезове в тапицерията на кожените 
седалки, позволяващи по-плътен шев и по-ефектни, свободно 
преливащи форми. Черни или сребристи декоративни 
елементи от оптични въглеродни влакна1 около централната 
конзола и в цялото интериорно пространство придават 
съвременен вид с върховно качество.

ЕСТЕСТВЕН ЗАХВАТ Движенията на ръцете Ви са уникални 
и воланът трябва да ги отразява. Този волан го прави. 
Вдъхновените от спорта ръкохватки за палците и монтираните 
на волана лостчета за управление1 имат точната форма за 
шофиране с динамика.1 Дизайнът на скоростния лост на 
изцяло новия Q60 се отличава с ергономичен бутон с логото 
на INFINITI, проектиран за плавна смяна на предавките без 
усилие.

БЕЗОПАСНОСТ. КОМФОРТ. СТИЛ. Нито един детайл не е 
пренебрегнат в изцяло новия Q60, който идва с предпазни 
колани, направени от мека, издръжлива материя с плетка 
тип „рибена кост” за намаляване на триенето. Те осигуряват 
комфорт, устойчиви са на повреждане и лесно се отстраняват, 
когато се отвори закопчалката. Пътувайте в безопасност. 
Пътувайте в комфорт.

 ШЕДЬОВЪР  
 НА ИЗКУСТВОТО,  
 СЪЗДАДЕН  
 СПЕЦИАЛНО ЗА ВАС
Специално изработено, за да акцентира върху 
човешкото тяло, купето приветства водача със 
смела мисъл и изтънчени съвременни материали.

вътрешен дизайн



2,0-ЛИТРОВ I-4 БЕНЗИНОВ ДВИГАТЕЛ С ТУРБОКОМПРЕСОР  
Усетете устрема на турбокомпресора. Изпитайте икономията на 
гориво на четири цилиндъра. С оптимална мощност и ефективност 
Вие се носите уверено напред. Турбокомпресорът се развърта бързо, 
създавайки мощност от 211 к. с. при 5,500 об./мин. и развива 
изумителния въртящ момент от 350 Нм, като постига 6.8 л/100 км 
комбиниран разход на гориво.2

ПО-СИЛНИ УСЕЩАНИЯ Не всички лостчета за 
управление са позиционирани еднакво. В изцяло 
новия Q60 лостчетата за управление са монтирани 
на волана вместо на колоната за по-удобно 
достигане при завиване.1

SPORT – „ЧЕРВЕН” Червеният знак  представлява 
динамични показатели и мощност на най-високо 
ниво в своята серия. В изцяло новия Q60  3,0t, 
което означава 3,0-литров V6 двигател с два 
турбокомпресора и мощност 405 к. с.1

СИМВОЛ НА ДИНАМИКА В INFINITI динамичните показатели 
са нещо повече от осигуряване на по-наситено изживяване при 
шофиране. Ние вярваме, че то трябва да освободи по-динамичния 
водач у Вас. А сега споделената страст може да се разкрие смело 
с буквата S. Дали това е по-стремителна мощност, настройка или 
дизайн, спортният модел на INFINITI е нещо много специално.

SPORT – „СРЕБРИСТ” Изцяло новият Q60  
символизира подобрен стил и пакет от динамични 
показатели, като се отличава с мощно, но бензиново 
задвижване с нисък разход на гориво – 2,0t бензинов 
двигател с турбокомпресор и мощност 211 к. с. 

ИЗЦЯЛО НОВИЯТ 3,0-ЛИТРОВ V6 ДВИГАТЕЛ С ДВА ТУРБОКОМПРЕСОРА И МОЩНОСТ 
405 К.С. ДВИГАТЕЛ С новия V6 двигател с два турбокомпресора въртящият момент 
нараства много бързо, ускорението е мигновено и усещането е за безпределна мощност. 
Директното впръскване на бензин (Direct Injection Gasoline – DIG), въздушната система 
с водно охлаждане, сензорът за скоростта на турбината и съвременната конструкция на 
перката на турбината осигуряват по-бърза реакция и по-високи върхови стойности.1

405
К. С.

5,0СЕК.
0–100 КМ/Ч

211
К.С.

6,8
Л/100 КМ

 ФОРСИРАЙТЕ  
 ВАШИЯ ПОТЕНЦИАЛ  
 И ДИНАМИКА
Мощност в резултат на иновации: там, където силите на  
усъвършенстваните технологии отварят нови хоризонти. 
Първият по рода си двигател INFINITI с два турбокомпресора 
достига върхови динамични показатели, от които онемявате.

инженеринг



ПЪРВА ДИГИТАЛНО АДАПТИВНА 
СИСТЕМА ЗА ПЪТНО ПОВЕДЕНИЕ 
НА АВТОМОБИЛА

Aвтомобилът с динамични показатели е интригуващ.  
INFINITI е завладяващ. С изцяло новия Q60 Вие разширявате 
възможностите си със система за пътно поведение на 
автомобила, която наистина принадлежи на 21-ви век.

УПРАВЛЯВАЙТЕ С ПО-ГОЛЯМА ТОЧНОСТ При въртене на 
волана системата за директно адаптивно кормилно управление 
(Direct Adaptive Steering)®1 прави нещо, което нито една друга 
система не може. Тя предава натискането на педала на газта от 
водача на скоростта на електроните, а не на механичните връзки.  
Тъй като Вие управлявате дигитално, получавате реакцията, която 
искате. Плавно. Бързо. Точно. Всяко движение е реакция на подадена 
от Вас команда, настроена за инстинктивна естествена връзка.

МАНЕВРИРАЙТЕ С МИГНОВЕНА АДАПТИВНОСТ Изцяло 
новият Q60 прекалибрира баланса между комфорта и 
динамичните показатели в нещо революционно. Преминете 
от подчинено на комфорта пътуване към динамично пътуване 
с натискането на бутон и се впуснете в силно персонализирано 
и реактивно изживяване. Без да се налага да правите нещо, 
системата за динамично дигитално окачване (Dynamic Digital 
Suspension1) непрекъснато съобразява завоите и неравностите 
на настилката за пълна увереност на всеки път.

ИЗБЕРЕТЕ ВАШЕТО ЗАДВИЖВАНЕ Селекторът за режим 
на управление (Drive Mode Selector) на INFINITI пренася 
динамичните показатели и контрола на по-съвършено ниво. 
Изберете от следните режими: стандартен, при сняг, екологичен1, 
спорт, спорт+1 и персонализиран. После продължете с 
персонализирането на Вашето пътуване, като настроите 
управлението, двигателя и окачването. Резултатът отговаря 
на условията в момента, но по-важното е, че можете да 
го персонализирате точно според Вашето лично желание 
и нагласа. Разширете Вашето изживяване отвъд пътните 
условия и предварително зададените фабрични настройки.1

Освободете пълния динамичен потенциал –  
на изцяло новия Q60 и Вашия собствен –  
с първото в света свързване на дигитално  
управление и окачване.

пътно поведение на автомобила

 ДИГИТАЛНО 
 УСЪВЪРШЕНСТВАНЕ  
 НА ВСЕКИ ХОД



( 1 ) ДИРЕКТНО АДАПТИВНО КОРМИЛНО УПРАВЛЕНИЕ (DIRECT ADAPTIVE 
STEERING®1) TДнес бъдещето е във Вашите ръце и се движи стремително. 
Извършвайки стотици корекции в секунда, системата за директно адаптивно 
кормилно управление (Direct Adaptive Steering®1) е първата в света иновация 
на INFINITI, която извършва непрекъснато фини настройки на показателите 
на Вашето управление. Лесна и удобна маневреност при ниски скорости. Смело 
шофиране по виещите се планински пътища. Системата функционира, като 
предава дигитално въведените от Вас данни за управление до и от колелата за 
по-плавна и бърза реакция, като допълнително изчиства нежеланите вибрации, 
дължащи се на пътната настилка или ефектите от странични ветрове. Необходими 
са по-малко корекции на управлението, което Ви дава силно усещане за контрол 
и спокойствие.

( 2 ) ХИДРАВЛИЧНО ЕЛЕКТРИЧЕСКО СЕРВОУПРАВЛЕНИЕ. За тези, които 
предпочитат усещането на хидравличния асистент, изцяло новият Q60 предлага 
лесно и спокойно управление за всеки ден.

2 СИСТЕМИ ЗА  
УПРАВЛЕНИЕ

( 1 ) ДИНАМИЧНО ДИГИНАЛНО ОКАЧВАНЕ (DDS)1 Вие сте водачът. Позволете 
на изцяло новото динамично дигитално окачване (DDS)1 да се адаптира към Вас. 
Наслаждавайте се на плавна возия или на по-бързи реакции според желанието 
Ви и необходимостта. Новите адаптивни демпфери променят фокуса според 
избрания от Вас режим на управление. Превключването между двата режима е 
мигновено. Такава е и способността на DDS1 да следи непрекъснато съществени 
показатели на шасито, като странично и надлъжно накланяне и вертикално 
изместване. Това е характеристика, насочена към водача в дигиталната ера.

( 2 ) СТАНДАРТНО ОКАЧВАНЕ С двойното Y-образно окачване отпред и 
независимото многораменно окачване отзад ще се наслаждавате на плавна и 
мека возия. Преодолявайте всяка извивка и завой с увереност благодарение на 
амортисьорите, които създават непосредствено линейно усещане с нисък шум 
от съприкосновението с пътя и слаби вибрации. Отсега нататък Вие сте част от 
динамичния отбор, в който всяка S-образна крива приляга на Вас, а и на изцяло 
новия Q60.

ЗАДНИ ЗАДВИЖВАЩИ КОЛЕЛА (RWD) ИЛИ ИНТЕЛИГЕНТНА СИСТЕМА 
ЗА ЗАДВИЖВАНЕ НА ВСИЧКИ КОЛЕЛА (AWD) Нищо не може да се сравни с 
безпределната радост на възторжените почитатели на шофирането на автомобил 
със задни задвижващи колела. Но имайте предвид, че: Интелигентната система 
за задвижване на всички колела може да предаде от нула до 50% от задвижващата 
мощ към предните колела, винаги когато имате нужда от това, или цялата 
задвижваща мощ към задните колела за истинско спортно шофиране. Така 
получавате система за задвижване на всички колела (AWD), без да губите 
усещането от шофирането със задни задвижващи колела.1

СИСТЕМИ НА  
ОКАЧВАНЕ2

ЗАДВИЖВАЩИ  
СИСТЕМИ2

 ОЩЕ НАЧИНИ  
 ЗА ОТСИЧАНЕ  
 НА ЗАВОЙ
Персонализирайте Вашите динамични показатели 
с набора от възможности за избор на управление 
и окачване. Грабнете свободата си. Шофирайте 
напълно погълнати във всеки миг.

избор на динамични показатели



Приложението за услуги INFINITI InTouch1,3 Ви позволява да 
виждате и контролирате дистанционно автомобила си. 

ПЪРВОКЛАСНА ВРЪЗКА Всеки път, когато влизате в изцяло 
новия Q60, имате безупречната връзка с Вашите ръчни 
технологични устройства. Свързвайки смартфона си към 
навигацията1, мобилните приложения1,3 и услугите1,3 на INFINITI 
InTouch™, Вашият свят се пренася в автомобила Ви. Оставете 
да Ви прочетат имейлите и текстовите съобщения до Вас. 
Прослушайте Вашия плейлист. Движете се по непознати улици 
или се обадете на приятелите си. Системата дори запомня 
Вашите персонални предпочитания при шофиране.

ПО-НЕПОСРЕДСТВЕН ДОСЕГ Контролерът на INFINITI 
поставя на върха на пръстите Ви опростен, интуитивен контрол 
върху Вашите технологични системи. Това Ви позволява да 
взаимодействате по най-интуитивни за Вас начини: чрез завъртане 
на пръстен, докосване на сензорен екран, бутони за въвеждане 
и дори чрез системите за управление на волана – които Ви 
отговарят, а не трябва Вие да се съобразявате с тях.

СЪОБРАЗЯВАНЕ С ВАС INFINITI InTouch™1,3 осигурява 
интуитивен контрол директно от седалката на водача по 
най-подходящия за Вас начин. Можете да взаимодействате с 
тази най-съвременна система, както е най-удобно за Вас. Горният 
екран може да се задейства чрез докосване, превключване 
на кормилната уредба или чрез контролера на INFINITI. Той се 
използва предимно за информация, свързана с шофирането, и 
навигацията. Долният екран може да се задейства чрез докосване 
и Ви позволява да управлявате информационно-развлекателните 
системи, като аудиосистемата, климатроника, приложенията 
или настройките на динамичните показатели1.

BLUETOOTH® АУДИО ВЪЗПРОИЗВЕЖДАНЕ Включете Вашия 
смартфон с активиран Bluetooth® към музикален източник 
и слушайте Вашите любими плейлисти чрез аудиосистемата 
на изцяло новия Q60.1,4

ГЪВКАВОСТ СЪС СВОБОДНИ РЪЦЕ Благодарение на 
Bluetooth® телефонната система „свободни ръце” на INFINITI1,4 
можете да осъществявате и приемате безжични повиквания 
чрез гласово разпознаване. Без ровичкане. Без нужда от слушалки. 
Просто натискате един бутон на волана.

НАВИГАЦИОННАТА СИСТЕМА НА INFINITI Ви помага да 
установите безпроблемно местоположението или да намерите 
крайната точка на пътуването си дори в натоварената градска 
среда. Възползвайте се от по-интуитивен изглед и интерфейс за  
по-лесна работа и по-голяма увереност.1

МОБИЛНОТО ПРИЛОЖЕНИЕ 
INFINITI INTOUCH™1

ОЧАКВАЙТЕ СКОРО НОВИ 
INFINITI INTOUCH УСЛУГИ1,3

 * Необходим е абонамент (не са включени). InTouch проследяване 
не се предлага в България, Хърватия, Люксембург, Сърбия. 
Услугите InTouch в отделните държави се различават.

За да научите повече за услугите на INFINITI InTouch™, 
се свържете с вашия местен INFINITI център.

 ВЪВ ВРЪЗКА  
 С ВАШИЯ  
 ВИРТУАЛЕН  
 СВЯТ
INFINITI InTouch прави живота ви песен. Вашият живот 
е постоянно движение, а INFINITI InTouch с навигация1 
и INFINITI InTouch с мобилни приложения3 безпроблемно 
пренасят вашия свят в автомобила ви. Винаги сте 
информирани и имате достъп до гласовата си поща, 
текстовите съобщения, имейлите, календара, 
навигацията и музиката.1,3

свързаност

УВЕДОМЛЕНИЕ ЗА НЕИЗПРАВНОСТ

ДИСТАНЦИОНЕН КЛАКСОН

ДИСТАНЦИОННИ СВЕТЛИНИ

КАЛЕНДАР

КЪДЕ МИ Е АВТОМОБИЛЪТ

УВЕДОМЛЕНИЕ ЗА ПОДДРЪЖКА

FACEBOOK®

INFINITI INTOUCH ПРОСЛЕДЯВАНЕ 
С УВЕДОМЛЕНИЕ ЗА КРАЖБА1*

GOOGLE SEARCH®

ОБАДЕТЕ СЕ НА INFINITI 
ASSISTANCE

СЪСТОЯНИЕ НА АВТОМОБИЛА

ИМЕЙЛ



ПАТЕНТОВАНА ДИГИТАЛНА ОБРАБОТКА НА СИГНАЛА  
Последна иновация на Bose®, технологията Advanced Staging 
използва съвременни алгоритми за динамично насочване на 
музиката към идеалното за нея място в купето. Инструменталните 
и вокалните изпълнения са с изключителна чистота. На мястото 
на водача имате чувството сякаш сте се настанили на първия ред 
в концертна зала.1 

ПОДОБРЕНИ АУДИО ПАРАМЕТРИ Потопете се във 
въодушевяващо звуково изживяване. Технологията за звукова 
компенсация AudioPilot® 2.0 непрекъснато контролира качеството 
на звука отвън и адаптира музиката съобразно с това, докато 
технологията Centerpoint® 2.0 Surround Ви позволява да 
се наслаждавате на съраунд звук от дискове, MP3 и цифрови 
радиостанции (Digital Аудио Broadcasting).1

НАЙ-НОВОТО ОТ BOSE® За тези, които търсят аудиосистема с 
високи параметри, е новата Bose® Performance Series с технологията 
Advanced Staging. Тринадесет високоговорителя с високи 
параметри, включително няколко нови нискочестотни 255 мм и 
150 x 230 мм и един олекотен високочестотен с копринен купол, 
постигат прецизност на звука, подобна на живо изпълнение. 
Наслаждавайте се на богат и прецизен студиен звук с винаги 
идеална акустика.1

АКТИВНО ИЗОЛИРАНЕ НА ШУМА Намалете до минимум 
нежелания шум от пътя и създайте оптимална среда за слушане с 
технологията за активно изолиране на шума Active Noise Cancellation. 
Тя функционира чрез неутрализиране на разсейващи шумове 
с противоположен акустичен сигнал. Колкото по-тихо е в купето, 
толкова по-добре се чуват музиката и разговорът.1 

СТЪКЛО С АКУСТИЧНО ПОКРИТИЕ Създава спокойствие около 
Вас. Тънкият шумопоглъщащ материал между слоевете от стъкло 
значително намалява шума и създава по-персонализирано 
изживяване при шофирането.

 НОВА ПЛАТФОРМА  
 ЗА НОВО КАЧЕСТВО  
 НА ЗВУКА
Чуйте го първо. Новата аудиосистема Bose® 
Performance Series прави своя дебют на 
изцяло новия Q60. Насладете се на концертно 
качество на звука, което преобразява купето 
в студио за динамично аудио изживяване.1

качество на звука



 УВЕЛИЧАВАНЕ НА  
 ВАШИТЕ ВЪЗМОЖНОСТИ  
 БЕЗ УСИЛИЕ
Подпомагащите водача технологии Ви позволяват 
да се движите с ново ниво на спокойствие на пътя, 
като правят възможни по-интелигентното пътуване, 
по-бързите реакции, подобрената видимост 
отпред и около Вас и управлението без усилие.

помощни системи за водача

ПЪТУВАТЕ ПО-ИНТЕЛИГЕНТНО
Задайте желаната от Вас скорост и безопасна 
дистанция и системите за интелигентен круз контрол 
(ICC – Intelligent Cruise Control)1,5 с асистент за 
контрол на дистанцията (DCA – Distance Control 
Assist)1 автоматично и плавно ще отнемат скорост 
при забавяне на движението. Когато скоростта 
на движението отново се увеличи, системата за 
интелигентен круз контрол (ICC – Intelligent Cruise 
Control) ще възстанови скоростта и безопасната 
дистанция до предварително зададените от Вас 
стойности.

РЕАГИРАТЕ ПО-БЪРЗО
Асистентът за дълги светлини автоматично 
ги изключва при приближаващи превозни 
средства и отново ги включва, когато няма 
насрещно движение.1

ЗАБЕЛЯЗВАТЕ ПО-ЯСНО
Придобивате нова зрителна перспектива 
за всичко около Вас. Със системата за видео 
наблюдение на 360˚ около автомобила 
(Around View® Monitor – AVM) с индикатор 
за движещи се обекти (Moving Object 
Detection – MOD), четири камери и един 
виртуален изглед на 360° отгоре виждате 
и маневрирате лесно дори в много тесни 
пространства.1,7

ВИЖДАТЕ ПО-ДАЛЕЧЕ
Системата за следене на пътя при завой 
(AFS – Adaptive Front Lighting System) 
подобрява видимостта на кръстовища 
и на завои, като следи кормилната уредба 
и управлява светлините. Заедно със 
светодиодните фарове с автоматично 
регулиране на височината, системата за 
следене на пътя при завой (AFS) Ви помага 
да виждате не само напред, но и встрани.1

РАЗПОЗНАВАТЕ ПЪТНИТЕ ЗНАЦИ
Изцяло новият Q60 притежава система 
за разпознаване на пътните знаци — 
технологичен пробив, който известява 
водачите за ограниченията на максималната 
скорост. Камера сканира пътя за пътни 
знаци и всички промени се показват на 
арматурното табло чрез софтуер за 
разпознаване на знаци. Това е лесен начин 
за поддържане на безопасна скорост и за 
осведомяване за предстоящи промени. УПРАВЛЯВАТЕ ПО-ЛЕСНО

Системите за директно адаптивно кормилно 
управление (Direct Adaptive Steering®), 
активен контрол на лентата (Active Lane 
Control)1,6 активно оценяват пътя напред 
и могат автоматично да извършват малки 
корекции на ъгъла на завиване, ако Вашият 
изцяло нов Q60 се отклони малко от 
посоката поради неравности на пътя или 
странични ветрове. Получавате по-силно 
усещане за стабилност чрез намаляване 
на вибрацията на волана.



ПОВЕЧЕ УВЕРЕНОСТ ПРИ ДВИЖЕНИЕ НА ЗАДЕН ХОД Системата 
за предупреждение за сблъсък на заден ход (BCI – Back-up Collision 
Intervention)1,7 помага за Вашата по-добра осведоменост. Когато 
се движите на заден ход, системата Ви предупреждава, ако засече 
приближаващи се превозни средства или големи обекти зад 
Вашия изцяло нов Q60, и може да Ви помогне да избегнете удар, 
като приложи спирачно усилие.

РЕАГИРАНЕ НА СИТУАЦИЯТА ОКОЛО ВАС Системата за аварийно 
задействане на спирачките при опасност от челен сблъсък (Forward 
Emergency Braking) със засичане на пешеходци1,6 използва сензори, 
за да следи за превозни средства в платното пред Вас, и ако е 
необходимо намаляване на скоростта, педалът на газта се отпуска, 
а педалът на спирачките се задейства, за да се сведат до минимум 
последиците от удар или евентуално да бъде предотвратен той. 
Тя добавя и ново измерение на безопасност, като наблюдава за 
пешеходци, които навлизат на пътя на Вашия автомобил.

УВЕРЕНО СПИРАНЕ Спирачната система на изцяло новия Q60 
реагира автоматично на променящите се условия с антиблокираща 
спирачна система (ABS – Anti-lock Braking System) на четирите 
колела и електронно разпределение на спирачното усилие (EBD – 
Electronic Brake force Distribution).

ЗАБЕЛЯЗВА НЕВИДИМОТО ЗА ВАС Системите за предупреждение 
за „сляпо петно” (BSW – Blind Spot Warning) и предотвратяване 
на „сляпо петно” (BSI – Blind Spot Intervention)1,6 използват сензори 
за засичане на превозни средства, които навлизат в зоната на 
„сляпото петно”. Първо светва предупредителна светлина, а после, 
ако се движите към заетата лента, кратко насочване на кормилната 
уредба или леко задействане на спирачната система също ще ви 
помогнат да задържите вашия изцяло нов Q60 в лентата, в която 
се движите в момента.

РАЗПОЗНАВАНЕ НА ОПАСНОСТИ Системата за предсказване 
и предупреждение при челен сблъсък (PFCW – Predictive Forward 
Collision Warning)1,7 използва радар, за да следи непрекъснато не 
само превозното средство непосредствено пред Вас, но и това 

пред него. Ако системата установи потенциален риск, като голямо 
превозно средство, блокиращо движението пред Вас, изцяло 
новият Q60 подава звуков и визуален предупредителен сигнал.

ОСТАВАНЕ В ЛЕНТАТА Системите за предупреждение при 
напускане на лентата (LDW – Lane Departure Warning) и за 
предотвратяване на напускане на лентата (LDP – Lane Departure 
Prevention)1,6 следят маркировката на лентата и ще ви предупредят 
чрез вибрация на волана, ако започнете да се отклонявате. Ако 
отклоняването продължи, системата за предотвратяване на 
напускане на лентата ще насочи за кратко кормилната уредба, 
за да улесни вашия изцяло нов Q60 при връщането към средата 
на вашата лента.

ПО-ГОЛЯМА ЗДРАВИНА И ЛЕКОТА Стоманата с изключително 
висока якост е два пъти по-здрава от обикновената стомана и Ви 
обгражда, за да повиши сигурността Ви при евентуален сблъсък.

ПОДОБРЕНА ЗАЩИТА Изцяло новият Q60 има въздушни 
възглавници не само за водача и пътника до него, но и монтирани 
на предните седалки допълнителни странични въздушни 
възглавници, както и поставени на тавана допълнителни странични 
въздушни възглавници щори.8

В ГОТОВНОСТ ДА ВИ ПРЕДПАЗЯТ Технологията за безопасност 
е ключова функция на Вашия изцяло нов автомобил Q60. 
Предпазните колани на предните седалки1 се затягат автоматично 
при ситуации, налагащи аварийно задействане на спирачките, 
чрез активиране на електрически двигатели. Пътниците са надеждно 
и незабавно обезопасени преди сблъсък.

АКО ВЪЗНИКНЕ НЕОБХОДИМОСТ Друга водеща за сектора, 
революционна функция за безопасност от INFINITI е 
автоматичното повдигане на капака на двигателя.1 В случай на 
челен сблъсък с пешеходец капакът на изцяло новия Q60 се вдига 
мигновено, като отваря допълнително пространство над двигателя, 
специално проектирано за намаляване на силата на удара.

ДИНАМИЧНА БЕЗОПАСНОСТ Концепцията на пакета за 
динамична безопасност (INFINITI Safety Shield®) – нашият 
всеобхватен подход към безопасността, залага на технологии  
на различни нива, за да следи условията, помагайки Ви да 
избегнете сблъсък и да защитите Вас и пътниците, ако все пак  
се стигне до удар.

 УВЕЛИЧАВАНЕ НА  
 ВАШАТА ОСВЕДОМЕНОСТ  
 БЕЗ УСИЛИЕ
Уникалната комбинация от активни и пасивни иновации 
за безопасност увеличава Вашата способност да реагирате 
инстинктивно.

безопасност
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ЗАБЕЛЕЖКИ
INFINITI Europe е подразделение на Nissan International SA, CH-550-1047524-0, Z.A. La Pièce – Bât B2, Route de l’Etraz, 1180 Rolle, Швейцария.
Тази брошура е предназначена единствено за обща илюстративна и информационна цел. Тя подлежи на промяна и не представлява предложение, представяне или гаранция (изрична 
или подразбираща се) от страна на INFINITI Europe. Преди да използват тази брошура, за да вземат решение за закупуване, заинтересованите лица трябва да се свържат пряко 
с някой INFINITI Център, за да потвърдят достоверността на представената тук информация и нейната относимост за конкретно превозно средство. INFINITI Europe си запазва правото 
да извършва промени, по всяко време и без предварително известие, в цените, цветовете, материалите, оборудването, спецификациите и моделите, както и да прекрати предлагането 
на определени модели или оборудване. Поради непрекъснатото разработване на продуктите и други фактори, които оказват влияние върху производството, действителните 
материали и спецификации на конкретен автомобил могат да се различават от посоченото в тази брошура. Някои превозни средства са показани с допълнително оборудване, което 
се предлага само по избор. Вижте конкретното превозно средство за пълна точност. Наличността и времето на доставка за отделните модели или оборудване могат да се различават. 
Спецификациите, опциите и аксесоарите могат да се различават в отделните държави. За допълнителна информация относно наличността, опциите или аксесоарите се свържете 
с вашия INFINITI Център.
INFINITI прави всичко възможно, за да гарантира, че представените тук цветови мостри са възможно най-близки до действителните цветове на превозните средства. Мострите могат да 
се различават малко заради процеса на печат и в зависимост от това дали се разглеждат на дневна светлина, флуоресцентно осветление или лампа с нажежаема жичка. Моля, вижте 
действителните цветове във вашия местен INFINITI Център. Използването на целия каталог или части от него без изричното разрешение на INFINITI Europe е абсолютно забранено.
1 Наличен само при определени модели. 2 Тези данни се отнасят за най-ниските официални стойности за разход на гориво и емисиите на СО2 при комбиниран цикъл на шофиране. 
Действителният пробег/отделяни емисии СО2 може да се различават според пътните условия и други фактори. Да се използва само за сравнение. 3 Необходимо е да се сключи 
договор за абонамент за период от най-малко 24 месеца. Необходим е съвместим смартфон. За активиране може да се наложи посещение при търговец на дребно или надграждане 
на софтуер. Не всички функции на приложението са достъпни за всички модели. Наличността на GPS карти е различна. Достъпът до мобилна мрежа, приложенията и услугите, 
включително услугите на Google®, се предоставят от независими доставчици, които не са част от INFINITI и може да изискват абонамент и съгласие на собственика, за да бъдат 
активирани. Ако доставчикът прекрати/ограничи услугата, услугата може да бъде спряна без предупреждение или отговорност от INFINITI и/или неговите представители. Възможно 
е да се прилагат такси за текстови съобщения и/или използване на данни. За повече подробности се свържете с вашия местен INFINITI Център. 4 Наличността на определени 
функции зависи от поддържаната от телефона версия на Bluetooth®. За подробности вижте указанията за употреба на телефона. Надписът и логото на Bluetooth са собственост на 
Bluetooth SIG, Inc. и INFINITI притежава лиценз за използването им. За повече подробности се свържете с вашия INFINITI Център. 5 Интелигентната система за поддържане на 
постоянна зададена скорост  (Intelligent Cruise Control) не е устройство за избягване или предупреждение за сблъсък. Предназначението й е само да осигури ограничаване на спирачния 
път. Системата работи до определена скорост. За подробности вижте ръководството на потребителя. 6 Функционалността може да е ограничена при някои условия на движение 
или пътни и метеорологични условия. За подробности вижте ръководството на потребителя. 7 Функциите са само допълнение към и не могат да заменят разумното шофиране. 
Системата работи до определена скорост. За подробности вижте ръководството на потребителя. 8 Въздушните възглавници представляват само допълнителна система за пасивна 
безопасност – поставяйте винаги предпазните колани. Независимо от сензора за разпознаване на пътника, на предната седалка не трябва да се поставят обърнати назад детски столчета. 
Всички деца на и под 12-годишна възраст трябва да седят на задната седалка добре обезопасени в детски столчета, специални детски седалки или предпазни колани, в зависимост 
от техния ръст. Въздушните възглавници се задействат само при някои произшествия – за повече подробности вижте ръководството на потребителя. 
За повече подробности относно всички функции посетете уебсайта на INFINITI или вижте ръководството за експлоатация.
Надписът и логото на Bluetooth са собственост на Bluetooth SIG, Inc. и INFINITI притежава лиценз за употребата им.  
BOSE е регистрирана търговска марка на BOSE Corporation. iPod е регистрирана търговска марка на Apple Inc.
За ЕС: Екологична информация (RD 19/03/04) и данни за разход на гориво на гамата Q60: градско шофиране 9,2 – 13,3 л/100 км, извънградско шофиране 5,4 – 7,1 л/100 км, 
комбиниран цикъл на шофиране 6,8 – 9,4 л/100 км. Емисии на CO2: 156 – 210 г/км.2

Данните за разхода и за емисиите на CO2 са получени при лабораторни изпитания извършени в съответствие с приложимите в ЕС норми и са предназначени единствено за 
сравнение между автомобилите и може да не отразяват реалните резултати при движение. Допълнителното оборудване, техническа поддръжка, стилът на шофиране, пътните 
и метеорологичните условия, както и други нетехнически фактори могат да окажат влияние върху разхода на гориво и нивата на отделяни CO2 емисии на автомобила.
Показан модел: Q60S 3.0t Sport Tech с допълнителни сребристи вътрешни декоративни елементи от оптични влакна, полуанилинов кожен салон в цвят Monaco Red или Gallery White, 
люк и боя металик.
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ЕКСТЕРИОРНИ ЦВЕТОВЕ ИНТЕРИОРНИ ЦВЕТОВЕ ВЪТРЕШНИ ДЕКОРАТИВНИ ЕЛЕМЕНТИ

 НАПРАВЕТЕ  
 ГО УНИКАЛНО СВОЙ

цветове | декоративни елементи
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 1  ЧЕРНА РАДИАТОРНА РЕШЕТКА  10  ПРОТЕКТОР ЗА БАГАЖНИК 7  ОСВЕТЕНИ ЛАЙСНИ НА ПРАГОВЕТЕ 2  19-ИНЧОВИ СПОРТНИ ДЖАНТИ МЕТАЛИК В ЦВЯТ АНТРАЦИТ  9  ИНТЕРИОРНО АМБИЕНТНО ОСВЕТЛЕНИЕ

СПИСЪК НА АКСЕСОАРИТЕ
1 Черна радиаторна решетка
2 19-инчови спортни джанти металик  

в цвят антрацит
3 Спойлер от въглеродни влакна
4 Покритие за огледало от въглеродни влакна
5 Фарове за мъгла от въглеродни влакна
6 Отвори за въздух от въглеродни влакна
7 Осветени лайсни на праговете
8 Приветстващо осветление
9 Интериорно амбиентно осветление

10 Протектор за багажник
11 Органайзер за багажник
12 Мрежа за конзола – от страната на пътника
13 Мрежа за багажник
14 Луксозни текстилни стелки
15 Гумени стелки
16 Секретни гайки

*  Някои артикули може да не се продават във Вашия регион. 
Проверете наличието във Вашия INFINITI център

 ОТ УНИКАЛНОТО  
 КЪМ ИНДИВИДУ- 
 АЛИЗИРАНОТО
Предлагат се още аксесоари 
във Вашия INFINITI център*

аксесоари



INFINITI e техническият партньор на екипа на Renault Sport 
Formula One™ при съвместната разработка на системата за 
възстановяване на енергия за силови агрегати, която възстановява 
и използва електрическата енергия за подпомагане на двигателите 
с вътрешно горене.

INFINITI Engineering Academy е глобална програма за търсене 
и обучение на най-талантливите студенти в сферата на 
машиностроенето, на които ще бъде предложена възможност 
за работа в INFINITI Technical Centre и в екипа на Renault Sport 
Formula One™.

INFINITI има честта да бъде технически партньор 
на екипа на Renault Sport Formula One™.

#infinitif1

 RENAULT SPORT  
 FORMULA ONE™ TEAM



 НЕКА  
 ЖЕЛАНИЕТО  
 ДА ВИ ВОДИ
Дизайнът не се ръководи от логиката, 
а от сърцето. Всичко започва с художника, 
който рисува линия, извивка или форма 
и в тях открива нещо, което трябва 
изцяло да изрази. За INFINITI дизайнът 
не е просто страст, той е част от 
професионалната ни същност.

Чистата форма изпъква над стила в синхрон с впечатляващия  
дизайн. Чрез изкусителните извивки и заоблените форми ние  

поставяме твореца над всичко останало.  
Неговия усет за утрешния ден.

КОГАТО ЕДНА МАРКА Е ВОДЕНА ОТ ДИЗАЙНА, това се 
превръща в нейния начин за комуникация. Всеки автомобил го 
изразява чрез хармонията на удивителни линии, плавни извивки 
и внушителна стойка. Отличителните елементи, като радиаторната 
решетка с двойна арка и полукръглите форми, изразяват водения 
от дизайна подход на INFINITI при разработването на продуктите 
и визията. Зареден със силата на дизайна, концептуалният 
автомобил на INFINITI е поглед към утрешни ден, в който от 
скица на художника се превръща в действителност на пътя.

Q80 Inspiration

ALFONSO ALBAISA 
ДИРЕКТОР ПО ДИЗАЙНА НА INFINITI

QX Sport Inspiration



СЪЗДАДЕНА ПРЕЗ 1989 Г., INFINITI се разрасна и нейната гама вече 
включва седани, спортни автомобили, кабриолети, кросоувъри и SUV, които  
се предлагат в 50 страни в цял свят. INFINITI е уникална и различна – не се 
опитва да бъде всичко за всички, но всичко само за някои. В сърцето на 
марката INFINITI е история за внимателно човешко отношение, основано на 
вярването, че усещането за пълно преживяване е много по-важно от самия 
автомобил, и при което предоставяме едно по-цялостно, по-уверено 
и по-вълнуващо усещане за шофиране и притежаване. 

INFINITI СИ ИЗГРАДИ репутация на марка, чийто автомобили предлагат 
изразителен и забележителен дизайн. Неподражаем дизайн, който 
е създаден от човешка ръка и чието присъствие на пътя е мощно и дръзко. 
Това, в комбинация с изключително внимание към детайлите и прецизно 
инженерство, допринасят за усещането, че да си зад волана на INFINITI 
е нещо специално.

 НЕОСПОРИМО  
 ПРИСЪСТВИЕ.  
 НЕЗАБРАВИМО  
 ИЗЖИВЯВАНЕ
Гамата от автомобили на INFINITI 
разчупва традициите и преоткрива 
сегмента на луксозните автомобили 
чрез вдъхновяващи технологии 
и изразителен дизайн.
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ДИНАМИЧНИ ПОКАЗАТЕЛИ
Система стоп-старт (освен на 3,0-литров V6 бензинов двигател) ■ ■ ♦ ♦
Серво управление, чувствително към скоростта ■ ■ – –
Пакет „Управление”  
– Директно адаптивно кормилно управление (Direct Adaptive Steering)  
– Активен контрол на лентата (Active Lane Control)

– □ ■ ■

Активен контрол при завиване (Active Trace Control) ■ ■ ■ ■
7-степенна адаптивна автоматична скоростна кутия с възможност за ръчно превключване на предавките ■ ■ ■ ■
Лостчета за смяна на предавките – – ■ ■
Динамично дигитално окачване (само с 3,0-литров V6 бензинов двигател) – – ♦ ♦
Еко педал (само при 3,0-литров бензинов двигател V6) – – – ♦
Система Rev Match на съединителя за синхронизирано превключване за автоматчна скоростна кутия ■ ■ ■ ■

БЕЗОПАСНОСТ И ЗАЩИТА 
Спортни спирачки с насрещни бутала (4 бр. на спирачния апарат отпред/  
2 бр. на спирачния апарат отзад) – само при 2,0-литров бензинов двигател I-4)

– – ♦ ♦

Спортни спирачки с насрещни бутала (4 бр. на спирачния апарат отпред/  
2 бр. на спирачния апарат отзад) – само при 3,0-литров бензинов двигател V6)

– – ♦ ♦

Антиблокираща спирачна система (ABS – Anti-lock Braking System) за 4 колела, електронно 
разпределение на спирачното усилие (EBD – Electronic Brake force Distribution), система за контрол на 
сцеплението (TCS – Traction Control System) и динамичен контрол на автомобила  
(VDC – Vehicle Dynamic Control)

■ ■ ■ ■

Система за подпомагане на потеглянето по наклон ■ ■ ■ ■
Напомняне за предни и заден предпазни колани ■ ■ ■ ■
Изскачащ капак на двигателя за защита на пешеходците ■ ■ ■ ■
6 въздушни възглавници (предни възглавници за водача и пътника, предни странични възглавници и 
странични въздушни щори по цялата дължина на купето)

■ ■ ■ ■

Система за контрол на налягането в гумите (TPMS – Tyre Pressure Monitoring System)  
(индикация за налягането на отделните гуми)

■ ■ ■ ■

Вътрешно светлочувствително огледало против заслепяване ■ ■ ■ ■
Пакет „Удобство”  
– Чистачки със сензор за дъжд

■ ■ ■ ■

Система за безопасност на автомобила с имобилайзер на двигателя и аларма ■ ■ ■ ■
Ултразвукова алармена система □ □ □ □
Ограничител на скоростта ■ ■ ■ ■
Пакет „Carе”  
– Круз контрол система за поддържане на скоростта 
– Спирачен асистент (BA – Brake Assist) 
–  Forward Emergency Braking – система за аварийно задействане на спирачките при опасност  

с индикатор за пешеходци 
– Система за предупреждение при челен сблъсък (FCW – Forward Collision Warning) 
–  Технология за предсказване и предупреждение за челен сблъсък (PFCW – Predictive Forward Collision 

Warning) 
– Системи за предупреждение при напускане на лентата (LDW – Lane Departure Warning)

■ – ■ –

Осигурителен щит 
– Интелигентен круз контрол (ICC – Intelligent Cruise Control) за всякакви скорости 
– Асистент за контрол на дистанцията (DCA – Distance Control Assist) 
–  Forward Emergency Braking – система за аварийно задействане на спирачките при опасност  

с индикатор за пешеходци 
– Система за предупреждение при челен сблъсък (FCW – Forward Collision Warning) 
–  Технология за предсказване и предупреждение за челен сблъсък (PFCW – Predictive Forward Collision 

Warning) 
–  Системи за предупреждение при напускане на лентата (LDW – Lane Departure Warning)  

и за предотвратяване на напускане на лентата (LDP – Lane Departure Prevention) 
–  Системи за предупреждение за „сляпо петно“ (BSW – Blind Spot Warning) и предотвратяване  

на „сляпо петно“ (Blind Spot Intervention™) 
– Система за предупреждение за сблъсък на заден ход (BCI – Back-up Collision Intervention) 
– Предпазни колани на предните седалки

– ■ – ■
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ДЖАНТИ
19 х 9 инчови алуминиеви лети джанти с 5 спици, 3D, в два цвята с „run-flat” гуми 255/40 R19 96Y ■ ■ – –
19 х 9 инчови алуминиеви лети джанти с 5 спици, 3D, в тъмен хром с „run-flat” гуми 245/40 R19 94W – – ■ ■

ЕКСТЕРИОР
Външни огледала в цвета на автомобила със светодиодни мигачи ■ ■ ■ ■
Отопляеми външни огледала с електрическо задвижване и ръчно прибиране ■ – – –
Пакет „Ambient”  
– Отопляеми външни огледала с електрическо задвижване, прибиране и обратна синхронизация

□ ■ ■ ■

Автоматично включване на предните фарове ■ ■ ■ ■
Светодиодни фарове с автоматично регулиране на височината и дневни светлини ■ ■ ■ ■
Задни светодиодни светлини ■ ■ ■ ■
Светодиодни фарове за мъгла (предни и задни) ■ ■ ■ ■
Функция на светлините „Последвай ме вкъщи” ■ ■ ■ ■
Пакет „Видимост”1  
– Система на светлините за следене на пътя при завой (AFS – Adaptive Front-lighting System) 
– Интелигентни светлини (Smart Beam)

□ ■ □ ■

Двоен ауспух с хромиран накрайник (освен на 3,0-литров V6 бензинов двигател) ■ ■ ♦ ♦
Двоен хромиран накрайник на ауспух с перфорация (само с 3,0-литров V6 бензинов двигател) – – ♦ ♦
Тонирано стъкло с ултравиолетова защита ■ ■ ■ ■
Боя металик □ □ □ □
Електрически люк □ □ □ □

ТЕХНОЛОГИИ В КУПЕТО
Стартиране с бутон ■ ■ ■ ■
Селектор за режим на управление на INFINITI ■ ■ ■ ■
INFINITI InTouch ■ ■ ■ ■
Два сензорни екрана (LCD VGA 8-инчов и LCD VGA 7-инчов) ■ ■ ■ ■
Луминесцентни прибори с отчетливи показания с 3-измерен 5-инчов цветен TFT дисплей ■ ■ ■ ■
Bluetooth® технология за връзка с мобилен телефон ■ ■ ■ ■
Система за интелигентен достъп до автомобила „I-Key“ със старт/стоп бутон за двигателя,  
отваряне на багажника и подобрена памет

■ ■ ■ ■

Пакет „Удобство”  
– Система за подпомагане паркирането на преден и заден ход (парктроник системи)

■ ■ ■ ■

Камера за задно виждане ■ – ■ –
Пакет „Видимост”1  

–  Система за видео наблюдение на 360° около автомобила (AVM – Around View Monitor)  
с разпознаване на движещи се обекти и помощ за паркиране

□ ■ □ ■

Разпознаване на пътните знаци ■ ■ ■ ■
Навигационна система INFINITI с информация за пътното движение, гласово разпознаване  
(за функциите на навигационната система) и цифрово радио (DAB)

□ – – –

Пакет „Мултимедия”  
–  Навигационна система INFINITI с информация за пътното движение, гласово разпознаване  

(за функциите на навигационната система) и цифрово радио (DAB)

– ■ □ ■

КОМФОРТ
Пакет „Удобство”  
– Двузонов адаптивен климатроник с автоматична рециркулация и полифенолен филтър

■ ■ ■ ■

Допълнителни изводи на климатичната инсталация в задната част на купето ■ ■ ■ ■
INFINITI InTuition™  
Напълно персонализируема дигитална среда

■ ■ ■ ■

Електрически стъкла на прозорците, функциониращи с едно докосване,  
автоматично задвижвани, свързани към „I-Key”, със защита от прищипване

■ ■ ■ ■

Приветстващо осветление ■ ■ ■ ■
Интелигентна система от гъвкави ограничители на вратите ■ ■ ■ ■

1  Само в комбинация с пакет „Ambient”.

 ХАРАКТЕРИСТИКИ

■ Стандартен
♦ Стандартно оборудване  

(без допълнителни разходи, предлага  
се само за посочената версия)

□ Опция, за която се плаща
– Не се предлага
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Q60 Premium Q60 Premium Tech Q60S Sport /  
Q60S Sport Tech

TАПИЦЕРИЯ Кожа Кожа Кожа

Интериорни цветове (код) Graphite  
(Z)

Gallery 
White  

(Q)

Graphite  
(Z)

Gallery 
White  

(Q)

Graphite  
(Z)

Gallery 
White  

(Q)

Monaco Red 
(A)

ЕКСТЕРИОРНИ ЦВЕТОВЕ Код Вид

Pure White QAW
Пастел

■ ■ ■ ■ ■ ■ ■
Black Obsidian KH3 ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■
Iridium Blue RAY

Металик

□ □ □ □ □ □ □
Dynamic Sunstone Red NBA □ □ □ □ □ □ □
Moonlight White QAB □ □ □ □ □ □ □
Liquid Platinum K23 □ □ □ □ □ □ □
Graphite Shadow KAD □ □ □ □ □ □ □
Hagane Blue RBP □ □ □ □ □ □ □
Midnight Black GAG □ □ □ □ □ □ □
Solar Mica EBC □ □ □ □ □ □ □

ВЪТРЕШНИ ДЕКОРАТИВНИ ЕЛЕМЕНТИ
Полирани алуминиеви вътрешни декоративни елементи ■ ■ – – – – –
Вътрешни декоративни дървени елементи от тъмен ясен – – ■ ■ – – –
Вътрешни декоративни елементи от въглеродни влакна – – – – ■ – –
Сребристи вътрешни декоративни елементи от оптични влакна – – – – – □ □

ВАРИАНТ/НАЛИЧНОСТ НА ДВИГАТЕЛИ 2.0t 7AT RWD 3.0t 7AT AWD
Q60 Premium √
Q60 Premium Tech √
Q60S Sport √ √
Q60S Sport Tech √ √ Всички размери са в мм.

 ЦВЕТОВЕ И ДЕКОРАТИВНИ  
 ЕЛЕМЕНТИ
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АУДИО
AM/FM аудиосистема с единичен CD плейър ■ ■ ■ ■
Аудиосистема с 6 високоговорителя ■ – ■ –
Пакет „Мултимедия”  
– BOSE® Performance Series аудио система с 13 високоговорителя

– ■ □ ■

Система за подтискане на шума (ANC) и активно увеличаване на звука ■ ■ ■ ■
Bluetooth® с възможност за възпроизвеждане на аудио ■ ■ ■ ■
USB/iPod и AUX изводи за външни устройства ■ ■ ■ ■
Система за гласово разпознаване (само за аудио функции) ■ ■ ■ ■

ИНТЕРИОР
Мултифункционален волан ■ ■ ■ ■
Тапициран с кожа спортен волан с напречни шевове с матирано хромово покритие ■ ■ ■ ■
Тапициран с кожа скоростен лост с матирано хромово и черно гланцирано покритие ■ ■ ■ ■
12V електрически контакти (2) в централната конзола ■ ■ ■ ■
Телескопичен волан с ръчно регулиране на положението по височина и близост ■ – – –
Пакет „Ambient”  
– Телескопичен волан с електрическо регулиране на положението по височина и близост  
– Амбиентно осветление

□ ■ ■ ■

Алуминиеви педали и облегалка за крака – – ■ ■
Полирани алуминиеви вътрешни декоративни елементи ■ – – –
Вътрешни декоративни дървени елементи от тъмен ясен – ■ – –
Вътрешни декоративни елементи от въглеродни влакна – – ■ ■
Сребристи вътрешни декоративни елементи от оптични влакна с полуанилинова кожена тапицерия на 
салона в цвят Monaco Red или Gallery White

– – □ □

Черна текстилна облицовка на тавана ■ ■ ■ ■
Алуминиеви елементи INFINITI на праговете на предните врати ■ ■ ■ ■
Сенници с козметични огледала с осветление, с удължител от страната на водача и отделение за карти ■ ■ ■ ■
Място за очила, разположено над главата и лампа за четене ■ ■ ■ ■

СЕДАЛКИ
Полуанилинова кожена тапицерия на седалките ■ ■ ■ ■
Отопляеми предни седалки ■ ■ ■ ■
Предни спортни седалки с 8-посочно електрическо регулиране ■ ■ ■ ■
Странична и лумбална опора за кръста на водача с електрическо регулиране и механично удължаване за 
подбедрицата

■ ■ ■ ■

Пакет „Ambient”  
–  Запаметяване на позицията на седалката на водача в синхронизация със страничните огледала  и 

волана (свързано към I-Key)

□ ■ ■ ■

Преден подлакътник с отделение за съхранение и поставки за чаши ■ ■ ■ ■
Заден централен подлакътник с поставка за чаши ■ ■ ■ ■
Сгъваеми облегалки на задните седалки ■ ■ ■ ■
Входно/изходен механизъм с електрическо усилване за лесен достъп до задните седалки ■ ■ ■ ■
ISOFIX система и пристягащи ремъци за закрепване на детско столче на задните седалки ■ ■ ■ ■

БАГАЖНИК
Комплект за първа помощ – аптечка и триъгълник ■ ■ ■ ■

 

РАЗМЕРИ
Екстериор

Дължина 4690 mm
Обща ширина с отворени огледала 2052 mm
Височина без релса на покрива 1390 mm
Междуосово разстояние 2850 mm

■ Стандартен
♦ Стандартно оборудване  

(без допълнителни разходи, предлага  
се само за посочената версия)

□ Опция, за която се плаща
– Не се предлага



 ТЕХНИЧЕСКИ  
 ХАРАКТЕРИСТИКИ

Q60 2.0t Q60S 3.0t

ДВИГАТЕЛ 
Гориво Бензин Бензин
Цилиндри 4 V6
Кубатура 1991 куб.см 2997 куб.см
Газоразпределителен механизъм 4-цилиндров редови DOHC, 16 клапана V6 DOHC, 24 клапана
Смукателна система Common Rail Direct Injection (CDI) Бензинов с директно впръскване
Изпускателна система Двойна система за отработени газове Двойна система за отработени газове
Мощност 155 кВт (211 к.с.) при 5500 об/мин 298 кВт (405 к.с.) при 6400 об/мин
Въртящ момент 350 Нм при 1250–3500 об/мин 475 Нм при 1600–5200 об/мин
Скоростна кутия 7-степенна автоматична скоростна кутия 7-степенна автоматична скоростна кутия
Задвижващи колела Задни задвижващи колела (RWD – Rear Wheel Drive) Четири задвижващи колела (AWD – All Wheel Drive)
Емисии на отработени газове Euro 6 b Euro 6 b

ДИНАМИЧНИ ПОКАЗАТЕЛИ
Максимална скорост 235 км/ч 250 км/ч
0–100 км/ч 7.3 сек 5.0 сек
Разход на гориво1

градско шофиране 9.2 л/100 км 13.3 л/100 км
извънградско шофиране 5.4 л/100 км 7.1 л/100 км
комбиниран цикъл на шофиране 6.8 л/100 км 9.4 л/100 км

Емисии на CO2
1 156 г/км 210 г/км

ПЪТНО ПОВЕДЕНИЕ НА АВТОМОБИЛА
Каормилна уредба

Вид Електрическо сервоуправление2,3 –

Вид Директно адаптивно кормилно управление  
(Direct Adaptive Steering)4,5

Директно адаптивно кормилно управление  
(Direct Adaptive Steering)4,5

Оакачване
Отпред Независимо, двойно Y-образно окачване с пружини  

върху амортисьори и стабилизираща щанга
Електронно управлявано, независимо, двойно Y-образно окачване  

с пружинивърху амортисьори, стабилизираща щанга
Отзад Независимо, многораменно окачване с двойно действащи  

амортисьори (Dual Flow Path – DFP), стабилизираща щанга
Електронно управлявано, независимо, многораменно окачване с двойно  
действащи амортисьори (Dual Flow Path – DFP), стабилизираща щанга

Спирачна система
Отпред/отзад 330 мм предни / 316 мм задни вентилирани спирачни дискове2,3; 

355 мм предни / 350 мм задни вентилирани спирачни 
дискове с противоположно разположени алуминиеви предни 

спирачни апарати (4-бутални предни, 2-бутални задни)4,5

355 мм предни / 350 мм задни вентилирани спирачни дискове  
с противоположно разположени алуминиеви предни спирачни  

апарати (4-бутални предни, 2-бутални задни)4,5

Джанти и гуми 19 х 9 инчови алуминиеви лети джанти с 5 спици,  
3D, в два цвята с „run-flat” гуми 255/40 R19 96Y2,3 /  

19 х 9 инчови алуминиеви лети джанти с 5 спици,  
3D, в тъмен хром с „run-flat” гуми 245/40R19 94W4,5

19 х 9 инчови алуминиеви лети джанти с 5 спици,  
3D, в тъмен хром с „run-flat” гуми 245/40R19 94W4,5

ВМЕСТИМОСТ И ТЕГЛО
Тегло в заредено състояние6 1722 кг2 / 1753 кг3 / 1749 кг4 / 1764 кг5 – / – / 1860 кг4 / 1877 кг5

Брутно тегло на автомобила (в работно състояние) 2140 кг 2265 кг
Обем на багажника 342 л 342 л
Обем на резервоара 80 л 80 л

ЕКСТЕРИОР
Коефициент на въздушно съпротивление 0.292,3 / 0.304,5 0.304,5

1  Данни за разход на гориво за гамата Q60 (л/100 км): градско шофиране 13.3/9.2; извънградско шофиране 7.1/5.4; комбиниран цикъл на шофиране 9.4/6.8; 
Емисии на CO2 210/156 г/км. Данните за разхода са получени при лабораторни изпитания и са предназначени за сравнение между автомобилите и може да не 
отразяват реалните резултати при движение. Допълнителното оборудване, техническата поддръжка, стилът на шофиране, пътните и метеорологични условия 
могат да окажат влияние върху официалните резултати.

2  Q60 Premium   3 Q60 Premium Tech   4  Q60S Sport   5 Q60S Sport Tech
6  Посочените стойности са в съответствие с Директива 92/21/ЕО, версия 95/48/ЕО (тегло при 90% пълен с гориво резервоар, 68 кг за водача  

и 7 кг за багаж) за автомобили със стандартно оборудване. Допълнителното оборудване и аксесоари могат да повишат тези цифри.
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