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اأينما انطلقت، �سيجذب تواجدك االنتباه ويثير االهتمام، و�ستعك�س اإنفينيتي Q50 الطريقة التي يراك العالم بها. 

ا في الطليعة.
ً
ومن خالل تعزيز االأداء وتقدم التقنيات، �ستجد نف�سك دائم

 القوة 

 الذكاء 

الَحما�سة



ترbية bوتك 

وWاbاتك الكامنة

َمة الأداء في اإنفينيتي، يعتبر االأداء اأكثر من مجرد  pس�

تقديم تجربة قيادة مثيرة. اإننا نوؤمن باأن االأداء يجب اأن 

يطلق العنان لجوهر ال�سائق االأكثر ديناميكيًة داخلك. واالآن، 

ر الحرف (S) على �سغف م�سترك يمكن عر�سه بكل جراأة، 
ّ
يعب

اإن كان قوًة اأكبر، اأو عملية �سبط اأكثر روعًة اأو ت�سميم اأكثر 

اإثارًة، فكل �سيارة من �سيارات الن�سخة الريا�سية من اإنفينيتي 

ًة خا�سة.
َ
تمثل �ِسم

}رد �سبورتz (RED SPORT) يمثل محرك 

(Q50 Red Sport 400) اأقوى المحركات في 
مجموعتها: اإنه المحرك الجديد �سعة 3.0 لتر بالتيربو 

المزدوج قوة 400 ح�ساًنا.

}بلو �سبورتz (BLUE SPORT) ُخ�س�س 

(Q50 Blue Sport Hybrid) لمحرك التقنية الهجينة 
 من اإنفينيتي، وهو محرك هجين معزز 

®
لال�ستجابة المبا�سرة 

ا وكفاءًة مذهلة.
ً
لهم

ُ
 م

ً
يقدم اأداء

}�سبورتz (SPORT) تعتبر Q50 �سبورت باقة االأ�سلوب 

هزت بمحرك جديد �سعة 
ُ

المعزز بتو�سيبات دقيقة وج

3.0 لتر تيربو قوة 300 ح�ساًنا.

É هو اأحد  kfÉ°üM 300 Iƒb ƒHô«àdÉH ôàd 3.0 المحرك الجديد كلًيا �سعة

اأنواع المحرك الجديد �سدا�سي االأ�سطوانات، ويقدم هذا المحرك بالتيربو المزدوج 

القوة التي تتوقعها من هند�سة االأداء في اإنفينيتي. وبف�سل كتلة المحرك خفيفة 

الوزن الم�سنوعة من االألمنيوم والتقنيات التي تحد من االحتكاك، يحقق المحرك 

قوة 300 ح�ساًنا وعزم دوران يبل≠ 400 نيوتن متر.

المحرك �سعة 3.5 لتر �سدا�سي الأ�سطوانات م™ التقنية الهجينة لال�ستجابة 

ا 
ً
 ت�ستجيب قوة النظام المدمج البالغة 350 ح�ساًنا لمتطلباتك فوري

المبا�سرة®

وعلى نحو مثير، بينما تحقق م�سافة منخف�سة اإلى الحد الذي يده�سك. وينتقل 

ا اإلى نمط كامل القوة الهجينة با�ستجابة 
ً
المحرك من النمط الكهربائي كلي

مكثفة ومنظمة.

المحرك �سعة 2.0 لتر بûساحن التيربو �سمم هذا المحرك ليحقق ا�ستجابة 

ا خاطًفا عندما تحتاجهما، ويندفع التيربو بقوة ليوّلد قوة 
ً
الة وت�سارع

ّ
فع

208 اأح�سنة عند 5500 دورة في الدقيقة فقط. كما ينتج عزم دوران مثير 
يبل≠ 350 نيوتن متر يبداأ من 1250 دورة في الدقيقة.

المحرك الجديد كلًيا �سعة 3.0 لتر بالتيربو المزدوê قوة 

 VQ محرك جديد بقوة هائلة، م�ستوحى من محركات É kfÉ°üM 400
االأ�سطورية، ويدمج هذا المحرك �سدا�سي االأ�سطوانات وبالتيربو المزدوج 

وبقوة 400 ح�ساًنا - مع عزم دوران يبل≠ 475 نيوتن متر - ال�سحن 

د بالماء والتحكم االلكتروني المتقّدم بتوقيت ال�سمامات 
ّ
بالماء الملر

وح�سا�س �سرعة التيربو لتحقيق ا�ستجابة اأ�سرع عند ذروة اأعلى.

300
ح�ساًنا

350
ح�ساًنا

208
ح�ساًنا

400
ح�ساًنا



 عزز �سعورك 

بالأداء المتقدم

المتقابلة  االأمامية  المهواة والمخالب  االأقرا�س  ا�ستجابًة مع  اأكثر  فرملة 

باأربعة مكاب�س والمخالب الخلفية المتقابلة من مكب�سين، تقدم المكابح 

ار في 
ّ
 المتوفرة قوة كبيرة اليقاف ال�سيارة من جانبي القر�س الدو

1
الريا�سية

نف�س الوقت لتحقيق اأجاء اأف�سل واحتكاك اأكبر واح�سا�س فوري بعملية الكبح.

اإنطالقة متوا�سلة يمثل تعاظم ال�سرعة روؤيتنا لمفهوم القوة، حيث نلتزم بتقديم 

�سكل واح�سا�س بالت�سارع. يتم ذلك من خالل �سبط المحرك بدقة الإطالق عزم 

الدوران بن�سبة اأو�سع ل�سرعة دوران المحرك، فتتزايد القوة التي ت�سعر بها كلما 

اأ�سرعت. تتعاظم القوة وت�سعر وكاأنها انطالقة غير محدودة، ولي�ست مجرد اإثارة 

موؤقت.

ترقية م�ستوى القيادة يتيح لك جهاز اختيار نمط القيادة من اإنفينيتي 

تخ�سي�س اعدادات ال�سائق - من مدخالت التوجيه والمحرك والتعليق - 

لتتنا�سب مع احتياجاتك االآنية.

ا لتقود �سيارتك بالطريقة 
ً
اأطلق ذكاء وقوة Q50، وحرر نف�سك كلي

التي تريدها.

 رباط موؤثر الإبداع عنوان Q50. يمكنك اختيار التوجيه الهيدروليكي 

)جريدة م�سننة وتر�س(، اأو نظام التحكم االإلكتروني بالثبات (RACK EPS1) مع 

 .
®
 )DAS) 1

ّ
النمط الريا�سي، اأو الجيل الثاني من نظام التوجيه المبا�سر المتكي

ف اأول نظام توجيه رقمي في العالم، 
ّ
يعتبر نظام التوجيه المبا�سر المتكي

ويتميز ب�سرعة اأدائه مع التخل�س من االهتزاز. اإنه نظام م�سمم لي�سكل رباًطا 

ا بين ال�سيارة والطريق.
ً
طبيعي

ا حالة 
ً
 الجديد كلي

1
ثبات معزز يراقب نظام التعليق الديناميكي الرقمي

ال�سا�سيه ويعّدل با�ستمرار التعليق لتحقيق قيادة �سل�سة مع المحافظة على 

التحكم الدقيق اأثناء االنعطافات. يمكنك ت�سغيل النمط الريا�سي وتفعيل التعليق 

 ،
1
ف

ّ
لتحقيق تحمن اأكثر دقة كلما اأردت ذلك. وبعمله مع نظام التوجيه المبا�سر المتكي

يتمم نظام التحكم الرقي ليوفر اأعلى م�ستويات الثقة على تعرجات وانعطافات 

الطريق.



 �سكٌل م�سمم لأغرا�ٍض 

 منقطعة النظير
ٍ
و اإثارة

عًدا جديًدا لالأ�سلوب 
ُ
تحرر من المعتاد بت�سميم ي�سيف ب

امذهاًل اأينما ذهبت.
ً
مالمح خا�سة وحاّدة اإنها مالمح اإنفينيتي بال اأدنى �سك، فاالأ�سواء الرئي�سية الراقي ويترك انطباع

والخلفية بتقنية LED على �سكل هالل تعزز ال�سورة الكلية اإن كانت االأ�سواء 

في حالة ت�سغيل اإو اإيقاف.

�سع ال�سبك بالقو�س المزدوج 
ُ
اإنطباع موؤثر اإنه ت�سميم اإنفينيتي الخا�س، وو

في مكان بارز في االأمام والو�سط. ويمنح قو�س المنطقة ال�سفلية الواجهة 

االأمامية، كانعكا�س طبيعي للقو�س العلوي، �سكاًل مميًزا.

الميزة الن�سيابية. يوجه الهيكل العلوي وال�سفلي من Q50 تدفق الهواء فوق 

وتحت وحول ال�سيارة لتقليل ال�سغط تحت ال�سيارة وتاأثير »ال�سفط« ما يحقق 

اإن�سيابية رفع اأمامية وخلفية ت�ساوي ال�سفر وي�ساعد في تقليل تاأثير الرياح 

عند ال�سرعات العالية.

مظهر ريا�سي. تتعزز االأبعاد الريا�سية في اإنفينيتي Q50 بعجالت كبيرة من 

�سبائك االألمنيوم قيا�س 19 بو�سة والتي �سممت لتحقق ا�ستجابًة اأكثر فعالية. 

وتقلل التركيبة الت�سنيعية االأقل وزًنا ب�سكل كبير من الوزن غير القافز وت�ساهم 

في ت�سريع عملية االنعطاف.



 مع نظام 
1
توجيه ممّيز. يعمل نظام التحّكم الن�سط للحفاظ على الم�سار

 في تقييم الطريق اأمامك ويمكنه تقديم بع�س 
1،2

ف
ّ
التوجيه المبا�سر المتكي

التعديالت في المدخالت اإذا واجهت Q50 تغييرات ب�سيطة في االتجاه ب�سبب 

ال�سطح غير الم�ستوي للطريق وحركة الرياح.

 (LDW) حافظ على م�سارك يراقب نظام التحذير من مغادرة حارة ال�سير

 خطوط الطريق وينبهك اإذا بداأت ال�سيارة 
3،1(LDP) ونظام منع مغادرة حارة ال�سير

 Q50 باالإنحراف. واإذا توا�سل االإنحراف، يوفر النظام مدخالت التوجيه ليعيد

اإلى و�سط خط ال�سير.

اإعرف طريقك. اكت�سف طريقك عبر الطرقات المزدحمة واالأماكن غير الماألوفة. 

 من اختيار المنظر الذي 
4،1

يمّكنك نظام (™InTouch) من اإنفينيتي مع المالحة

ترتاح للتفاعل معه - منظر علوي ثنائي االأبعاد اأو ثالثي االأبعاد. واالآن، 

يمكنك الو�سول اإلى قدرات غير محدودة وموثوقة للبحث مبا�سرة من �سيارتك. 

يمكنك البحث عن وجهة معينة دون معرفة ا�سم اأو فئة محددة، ثم االحتفاظ بها 

اأو البدء في رحلتك. ويعتمد البحث على �سبكة االنترنت على اأحدث المعلومات 

المتوفرة. والفرق اإن كانت الطرق �سالكة اأم تعمها الفو�سى المرورية، فالتقنيات 

ف مع الظروف المتغيرة.
ّ
ا للتكي

ً
 الذكية متوفرة دائم

 تحّرك بكل ثقة 

عبر �سوارع المدينة

ال تقلق... اإن كانت الطرق �سالكة اأم تعمها الفو�سى 

ف 
ّ
ا للتكي

ً
المرورية، فالتقنيات الذكية متوفرة دائم

مع الظروف المتغيرة.

�سيطر على �سرعتك. اختر ال�سرعة والم�سافة التي ترغب بها و�ستقوم تقنية 

ا بتعديل 
ً
 تلقائي

5،1
التحكم الذكية لتثبيت ال�سرعة )على نطاق كافة ال�سرعات(

�سرعتك �سمن الحركة المرورية البطيئة، حتى الو�سول اإلى التوقف الكامل. 

وعندما ي�سبح الطريق �سالًكا، تعيدك تقنية التحكم الذكية لتثبيت ال�سرعة اإلى 

�سرعتك المختارة.

حافظ على الم�سافة التي تف�سلك عن المركبات الأخرى ت�ساعدك تقنية 

 من خالل تحذيرك اإذا كنت الم�سافة التي تف�سل 
6،1

التحكم لترك م�سافة اآمنة

مركبتك عن ال�سيارة التي اأمامها ق�سيرة جًدا. واإذا ح�سل ذلك، وفي حال عدم 

ا ويدفع الدوا�سة 
ً
طبق النظام قوة الكبح جزئي

ُ
رفع قدمك عن دوا�سة الوقود، ي

نحو الوراء.



كل الجوانب مرFية. اح�سل على منظور جديد لما حولك. فمع نظام �سا�سة 

الروؤية ال�ساملة المزودة بخا�سية نظام ك�سف االأج�سام المتحركة ونظام ح�سا�سات 

، واأربع كاميرات ومنظر علوي اإفترا�سي 360˚ 
8،7،1

الركن االأمامية والخلفية 

يمكن الروؤية بو�سوح اأكبر والمناورة في اأ�سيق االأماكن.

ا 
ً
 �سوًتا م�سموع

9،1
طلق نظام ك�سف االأج�سام المتحركة

ُ
اإب≤ على انتبا√ تام. ي

.Q50 عند اكت�ساف ج�سم متحرك حول �سيارتك

˚360
منظر

 روؤية متطورة 

لما يحيط بك

ب�سكل طبيعي وفوري، تتعزز قدراتك - في الطريقة التي ترى 

بها والراحة التي تح�سها، وكل ذلك دون اأن ت�سطر لمجرد التفكير 

في هذا االمر.

ن نظام 
ّ
ح�س

ُ
اأ�سواء اأمامية تفاعلية. ت�سيء الم�سابيح االأمامية م�سارك، وي

 )AFS) الروؤية عند التقاطعات وحول المنعطفات من 
1
االإنارة االأمامية المتكيفة

خالل ا�ست�سعار عملية التوجيه وتحويل الم�سابيح الرئي�سية الإ�ساءة الم�ساحة 

ا. اأمامك وحولك اأي�سً

عّدل 
ُ
ا. ي

ً
اإعادة تدوير الهواء. انتعا�ش وا�سترخاء. اأ�سبح االأمر اعتياديًا تمام

 اعداداته ب�سكل تلقائي، دون الحاجة لتدخلك، 
1
النظام المتقدم للتحكم بالمناخ

ويراقب النظام على نحو م�ستمر نوعية الهواء الداخل لل�سيارة، فاإذا ا�ست�سعر اأدخنة 

ا الفتحات، ويعيد تدوير الهواء النقي في المق�سورة الداخلية. 
ً
خارجية، يغلق تلقائي

ينظف النظام الهواء بفعالية وي�ساعد في التخل�س من 99.5% من م�سببات 

الح�سا�سية.

 على تح�سين االقت�ساد في 
1
كفاءة م�ساعدة. يعمل نظام الدوا�سة االإقت�سادية

ا�ستهالك الوقود، على تحييد التحكم بالدفع الخلفي اإذا تم اكت�ساف �سغط زائد 

على دوا�سة الوقود. كما يعطي موؤ�سر خا�س على لوحة اأجهزة القيا�س بيانات 

القيادة حول الم�ستوى االأمثل للكفاءة في ا�ستهالك الوقود.



 
10،1

اح�سا�ش ما ل يمكنك روؤيته. ي�ستخدم نظام التدخل في المناطق العمياء

اأجهزة ا�ست�سعار للم�ساعدة في تنبيهك اإلى مركبة ك�سفها عند دخولها المنطقة 

العمياء. اأواًل، ي�سيء م�سباح التحذير، واإذا تحركت نحو الم�سار الم�سغول، ي�سدر 

�سوت. كما يقوم النظام بار�سال تعليمات توجيه وجيزة لم�ساعدة Q50 في 

الرجوع م�سارك الحالي. 

 
11،1

التحذير المتقدّم. ي�سيف نظام الفرملة الطارئة في حاالت التوجه االأمامي

عًدا اآخر لالأمان. في حال اكت�سف النظام مركبات في الم�سار اأمامك، وفي حال 
ُ
ب

كانت هناك حاجة لتخفيف ال�سرعة، ُتدفع دوا�سة الوقود نحو االأعلى وُتطبق 

المكابح للم�ساعدة في تقليل احتمال ح�سول الت�سادم - اأو الم�ساعدة في تفاديه. 

 
12،1

اإدراك م�سادر الخطر. ي�ستخدم نظام التحذير التنبوؤي قبل االإ�سطدام االأمامي

ا ب�سكل  الرادار لمراقبة المركبة التي اأمامك مبا�سرة والمركبة التي اأمامها اأي�سً

ا وي�سد حزام 
ً
متوا�سل. واإذا اكت�سف النظام اأي مخاطر محتملة، يعطيك تحذير

االأمان لمقعد ال�سائق للم�ساعدة في تثبيتك في مكانك.

 
13،1

ثقة اأكبر عند الرجوع للخلف. يزيد نظام التدخل لمنع الت�سادم الخلفي

وعيك بما حولك وقدرتك على احداث ردة الفعل المطلوبة. وعند رجوعك للخلف، 

ينبهك النظام في حال وجود مركبات قادمة اأو اأج�سام كبيرة ثابته خلف مركبتك، 

ويمكنه م�ساعدتك في تفادي اال�سطدام من خالل تطبيق المكابح.

اأقوى واأخف وزًنا. الفوالذ عالي القوة اأقوى مرتين من الفوالذ التقليدي، 

يحيط بك لتعزيز ال�سالمة في حال وقوع الت�سادم.

عدل نظام 
ُ
حماية معززة. ح�سب �سدة االإ�سطدام وا�ستخدام اأحزمة االأمان، ي

الو�سائد الهوائية المتقدمة من اإنفينيتي عملية االنتفاخ في الو�سائد الهوائية 

ن�سدلة االأمامية التي تعمل على مرحلتين. كما توجد الو�سائد الهوائية 
ُ
الم

ن�سدلة المدمجة في المقعد االأمامي للحماية من اال�سطدامات الجانبية 
ُ
الم

.
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والو�سائد الهوائية المدمجة في ال�سقف للحماية من اال�سطدامات الجانبية

م�ستعدة لحمايتك. في حاالت الفرملة الطارئة، يتم �سد اأحزمة اأمان 

.
1
ا
ً
للمقاعد مع خا�سية ا�ست�سعار ماقبل اال�سطدام تلقائي

في اأتم

ال�ستعداد لما في اأتم

ل ت�ستطيع تفاديه

ال�ستعداد لما 

لت�ستطيع روؤيته



 ابق على توا�سل م�ستمر 

مع العالم من حولك

يتيح لك نظام (™InTouch) من اإنفينيتي التوا�سل بكل �سال�سة مع 

العالم. تتميز حياتنا اليومية بحركتها التي ال تتوقف، ويح�سر 

نظام (™InTouch) من اإنفينيتي لك العالم وي�سعه عند اأطراف 

اأ�سابعك. ابق في الطليعة وعلى توا�سل دائم مع العالم من خالل 

ال�سوت والر�سائل الن�سية والبريد االلكتروني واأجندة ن�ساطاتك 

ونظام المالحة والمحتويات المو�سيقية.

 ،Q50 فخامة في اأدوات التوا�سل. في كل مرة تدخل فيها �سيارة اإنفينيتي

تتجاوب معك تقنياتها وكاأنها تقنيات تحملها بيدك. وبعد الربط مع هاتف 

ذكي متوافق، يح�سر لك نظام (™InTouch) من اإنفينيتي عالمك كله اإلى داخل 

ف على 
ّ
�سيارتك، ويتيح لك قراءة البريد االإلكتروني اأو الر�سائل الن�سية والتعر

اآخر االأخبار واال�ستماع اإلى المحتويات ال�سوتية الخا�سة بك والتنقل عبر 

نظام المالحة في �سوارع واأحياء جديدة اأو االت�سال باأ�سدقائك. كما يتذكر 

النظام تف�سيالتك ال�سخ�سية في اأ�سلوب القيادة.

المزيد من حيثيات حياتك. يمكنك تخ�سي�س اعدادات اإنفينيتي Q50 لتبقيك 

في المقدمة بداًل من اأن تكون في عجلة من اأمرك. اجعلها متوافقة مع مجموعة 

من تطبيقات هاتفك الذكي لتتمكن من الو�سول في �سيارتك اإلى البريد االإلكتروني 

واأجندة ن�ساطاتك، باالإ�سافة اإلى قدرات البحث غير المحدودة التي تحتاجها.

نظام يعمل ح�سب تف�سيالتك. يقدم لك نظام (™InTouch) من اإنفينيتي 

تجربة تفاعلية من مقعد ال�سائق وبطريقة تنا�سبك على اأف�سل وجه. وبمجرد 

و�سل هاتفك الذكي المتوافق، يمكنك التفاعل مع نظام متقدم و�ستجده االأ�سهل 

من ناحية اال�ستخدام على االإطالق. ويمكن ت�سغيل ال�سا�سة العلوية عن طريق 

اللم�س وباالأزرار على عجلة القيادة اأو جهاز التحكم من اإنفينيتي: ي�ستخدم 

ا لمعلومات القيادة بما في ذلك نظام المراقبة والمالحة. ويمكن 
ً
النظام اأ�سا�س

ت�سغيل ال�سا�سة ال�سفلية باللم�س وتتيح لك اإدارة اأنظمة المعلومات والترفيه، مثل 

التطبيقات وال�سوت والتحكم في المناخ.

 ال�سوتي الفاخر
1(Bose®) هز نظام بوز

ُ
 �سوت عالي الجودة. ج

ا لل�سوت، بما في ذلك 
ً
(®Infiniti Studio on Wheels) باأربعة ع�سر مكبر

 لجميع اأنواع المو�سيقى. تم اختيار 
ّ
ي

ّ
ثالثة م�سخمات لل�سوت الإ�سافة عمق ِح�س

ا للمق�سورة 
ً

مواقع مكبرات ال�سوت وطريقة عملها باأ�سلوب هند�سي دقيق خ�سي�س

الداخلية ل�سيارة Q50 للتخل�س من ال�سجيج والت�سوي�س، ولتحيطك تلك المكبرات 

ب�سوت غني وواقعي.

تقنية المو�سيقى عبر البلوتوث. اجعل من هاتفك الذكي المتوافق والمزود 

ا للمو�سيقى، وا�ستمع الى اأجمل المحتويات 
ً
بتقنية بلوتوث (®Bluetooth) م�سدر

.
15

المو�سيقية على نظام اإنفينيتي Q50 ال�سوتي

تعددية في ال�ستخدام بدون ا�ستعمال الأيدي. مع نظام الهاتف بتقنية 

، يمكنك اإجراء وتلقي المكالمات 
15

بلوتوث بدون ا�ستخدام االأيدي من اإنفينيتي

ف على ال�سوت. ال حاجة ال�ستخدام 
ّ
ا با�ستخدام خا�سية التعر

ً
الهاتفية ال�سلكي

االأيدي اأو �سماعة، وما عليك اإال ال�سغط على زر واحد على عجلة القيادة.



 اإخال�ض في 

كل التفا�سيل

اكت�سف الحرفية الحقيقية التي �ستراها في 

كل �سيء والتي �ستح�سها في المواد التي 

تلم�سها.

ت�سر العيون �سمم التوهج الهادئ لعدادات »فاين فيجن« ال لتكون اأكثر 

لمعانًا فح�سب، بل ليحقق التباين المعلومات بو�سوح بلمحة �سريعة.

اإح�سا�ٌش ُمْرَهف الم�س اأحد االأزرار، ثم الم�س الزر الذي بجانبه. الحظ اأن كل زر 

نع بنف�س م�ستوى الدقة، ولذلك �ست�سعر باإح�سا�س اإنفينيتي المعروف 
ُ

ومفتاح �س

ل كيف �سيكون اإح�سا�سك 
ّ
تحت اأناملك. وبهذا االهتمام الكبير بكل زر ومفتاح، تخي

بكل االأ�سطح االأخرى داخل ال�سيارة.

ا، 
ً
اأحزمة الأمان المرنة حزام االأمان من االأ�سياء القليلة التي تلم�سها دائم

ا اأكثر ليونًة ونعومًة بن�سبة %20 
ً
ا ومتغاير

ً
ا متعرج

ً
ولذلك ا�ستخدمنا ن�سيج

عزز اال�ستخدام ويجعله اأكثر راحًة 
ُ
مقارنًة باالأقم�سة القيا�سية المعروفة، ما ي

�سهل �سحب الحزام ويقلل احتمال حدوث اأي تاأثير �سلبي على المالب�س التي 
ُ
وي

ترتديها.



�سممت لُترحب 

بك في كل مرة

اإبداأ كل رحلة بلحظة خا�سة. ُكْن في قلب الدالل و الراحة 

ا.
ً
ز دائم

ّ
�سعرك بالتمي

ُ
الذي ي

تف�ّسل بالدخول لتعزيز الراحة وال�سالمة، ت�ستجيب االأ�سواء الترحيبية لوجودك 

تلقائيًا من خالل �سل�سلة من االأ�سواء الخارجية وفي المق�سورة الداخلية. وي�سيئ 

م�سباح ك�سف المنطقة اأمام باب ال�سيارة، تم ت�ستغل اأ�سواء المق�سورة الداخلية 

لم�ساعدتك في الجلو�س براحة تامة. وينتهي الت�سل�سل ال�سوئي باإ�ساءة زر 

الت�سغيل/االيقاف الذي يدعوك لالنطالق.

مفتاح اإنفينيتي الذكي تتعرف عليك �سيارتك عند اقترابك منها، ويفتح لك 

المفتاح الذكي من اإنفينيتي االأبواب و�سندوق ال�سيارة، ثم تبداأ بت�سغيل المحرك 

دون الحاجة الإخراج المفتاح من جيبك اأو محفظتك. وعند الدخول، يعّدل و�سعية 

.
1
ا ح�سب تف�سيالتك

ً
مقعدك ثم يعّدل عجلة القيادة والمرايا الخارجية تلقائي

 ا�ستخدام اإعدادات خا�سة 
1
راحة مثلى يتيح نظام الذاكرة الثنائية ل�سخ�سين

بمقعد ال�سائق. وح�سب المفتاح الذي تحمله، يتم تنفيذ االإعدادات المف�سلة 

تلقائيا للمقعد وعمود التوجيه والمرايا بلم�سة زر، ما يمنح ال�سائقين م�ستوى 

رائعًا من الراحة.

راحة اأكثر، وب�سرعة هنا، الترحيب بك ال حدود له. ُتبقيك المقاعد االأمامية 

 في راحة تامة خالل اأ�سهر ال�ستاء اأو الليالي الباردة، بلم�سة ب�سيطة لزر 
1
المدفاأة

واحد.
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الأداء

– – ■ ■ نظام االيقاف والت�سغيل )ماعدا طراز محرك البنزين �سدا�سي االأ�سطوانات �سعة 3.0 لتر(

– – ■ (2.0t توجيه كهربائي متح�س�س ل�سرعة المركبة )فقط مع محرك البنزين 4 اأ�سطوانات

– ■ (304 PS ،3.0t نظام م�ساعدة التوجيه الكهربائي بجريدة م�سننة )فقط مع المحرك �سدا�سي االأ�سطوانات

■ – ■ باقة التوجيه )فقط مع محركات البنزين �سدا�سية االأ�سطوانات �سعة 3.0 لتر PS 405 والمحركات الهجينة �سدا�سية االأ�سطوانات �سعة 3.5 لتر(

ف
ّ
- نظام التوجيه المبا�سر المتكي

- نظام التحّكم الن�سط للحفاظ على الم�سار

■ ■ ■ ■ نظام التحكم الن�سط بالثبات

■ ■ ■ ■ ناقل الحركة االأوتوماتيكي ب�سبع �سرعات مع النمط اليدوي

■ □ ■ مفاتيح نقل الحركة من المغن�سيوم ال�سلب )مع ناقل الحركة االأوتوماتيكي ب�سبع �سرعات مع النمط اليدوي(

– – ■ نظام الكبح بالتوليد المعاك�س )فقط مع المحرك الهجين �سدا�سي االأ�سطوانات �سعة 3.5 لتر(

– – ■ تعليق ريا�سي )فقط مع المحرك الهجين �سدا�سي االأ�سطوانات �سعة 3.5 لتر(

■ □ نظام التعليق الديناميكي الرقمي )فقط مع محرك البنزين �سدا�سي االأ�سطوانات PS �سعة 3.0 لتر(

■ ■ ■ مكابح ريا�سية بمخالب متقابلة )في االأمام 4 مكاب�س وفي الخلف مكب�سين(

ال�سالمة والأمان

■ ■ ■ ■ نظام مراقبة �سغط الهواء في االإطارات (TPMS) - )مع عر�س �سغط كل اطار على حدة(

■ ■ ■ ■ اآلية الم�ساعدة بتثبيت ايقاف المركبة على المرتفعات

■ ■ ■ ■ 6 و�سائد هوائية )اأمامية لل�سائق والراكب االأمامي، و�سائد لحماية جانب الحو�س-ال�سدر، وو�سائد �ستارية تعمل من االأمام اإلى الخلف( مع نظام 
 الو�سائد 

الهوائية المتقدمة

■ ■ ■ ■ المراآة الداخلية بخا�سية التعتيم التلقائي

■ ■ ■ ■ خا�سية تثبيت ال�سرعة

■ ■ ■ ■  (TCS) نظام التحكم بال�سحب ،(EBD) للعجالت االأربع، نظام التوزيع االلكتروني لقوة الفرملة (ABS) نظام المكابح المانعة لالنغالق 

(VDC) و نظام التحكم الديناميكي بالمركبة

■ ■ ■ ■ (BA) تقنية تعزيز المكابح

– – ■ التحذير ال�سوتي للم�ساة عن مركبة تقترب (VSP) فقط مع الن�سخة المجهزة بالمحرك الهجين �سدا�سي االأ�سطوانات �سعة 3.5 لتر(

■ ■ ■ ■ نظام اأمان المركبة مع نظام تعطيل ال�سيارة والتنبيه

□ □ □ □ باقة التكنولوجيا

- تقنية التحكم الذكية لتثبيت ال�سرعة )على نطاق كافة ال�سرعات( 

(LDP) ونظام منع مغادرة حارة ال�سير (LDW) نظام التحذير من مغادرة حارة ال�سير -

(Blind Spot Intervention™) ونظام التدخل في المناطق العمياء (BSW) نظام التحذير في المناطق العمياء -

- نظام الفرملة الطارئة في حاالت التوجه االأمامي

- نظام التحذير التنبوؤي قبل االإ�سطدام االأمامي

(DCA) تقنية التحكم لترك م�سافة اآمنة -

- نظام التدخل لمنع الت�سادم الخلفي

- الدوا�سة االقت�سادية )فقط مع محرك البنزين �سدا�سي االأ�سطوانات �سعة 3.0 لتر والمحرك الهجين �سدا�سي االأ�سطوانات �سعة 3.5 لتر(

- اأحزمة االأمان للمقاعد مع خا�سية ا�ست�سعار ماقبل اال�سطدام.

■ ■ ■ ■ اأداة تذكير الأحزمة االأمان للمقاعد االأمامية

äÓé©dG

– ■ – ■ عجالت من �سبائك االألمنيوم قيا�س 17 بو�سة بخم�سة اأ�سلع ثنائية مع اإطارات 225/55RF17 97W Run-flat )فقط على درجة بريميوم(

■ □ ■ – عجالت من �سبائك االألمنيوم قيا�س 19 بو�سة بخم�سة اأ�سلع ثالثية مع اإطارات 245/40RF19 94W Run-flat )فقط على درجة �سبورت(

□ □ – – (3.0t عجلة احتياطية )فقط مع الطرازات المزودة بمحرك البنزين �سدا�سي االأ�سطوانات
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الهيكل الخارجي

■ ■ ■ ■ LED مرايا االأبواب بلون الهيكل مع م�سباح اال�سارة بتقنية

■ ■ ■ ■ ا مع خا�سية التزامن العك�سي.
ً
مرايا خارجية مدفاأة وقابلة للطي كهربائي

■ ■ ■ ■ م�سابيح ال�سباب LED )االأمامية والخلفية(

■ ■ ■ ■ ا
ً
ت�سغيل االأ�سواء الرئي�سية تلقائي

■ ■ ■ ■ اأ�سواء LED الرئي�سية بميزة تحديد م�ستوى االإ�ساءة تلقائيًا وم�سابيح LED النهارية

■ ■ ■ ■ LED اأ�سواء خلفية بتقنية

□ □ □ □ الباقة التكنولوجية

(AFS) نظام االإنارة االأمامية المتكيفة -

- اال�ساءة الذكية

■ ■ ■ □
ال�سقف الزجاجي الكهربائي )اختياري على الطراز المجهز بمحرك 4 اأ�سطوانات 2.0t، قيا�سي على جميع المحركات �سدا�سية االأ�سطوانات في 

درجتي بريميوم و�سبورت(

□ □ □ □ طالء معدني

■ □ ■ ت�سميم ريا�سي للم�سد االأمامي

– ■ ■ ■ (405 PS عادم بفتحتين مع اطار من الكروم )ماعدا الطراز المزود بمحرك البنزين �سدا�سي االأ�سطوانات �سعة 3.0 لتر

■ – – – (405 PS عادم بفتحتين مثقب مع اطار من الكروم )فقط مع الطراز المزود بمحرك البنزين �سدا�سي االأ�سطوانات �سعة 3.0 لتر

■ ■ ■ ■ ة
ّ
ة الفوق بنف�سجي

ّ
زجاج مظلل يخفف االأ�سع

التكنولوجيا داخل ال�سيارة

■ ■ ■ ■ جهاز اختيار نمط القيادة من اإنفينيتي

■ ■ ■ ■ نظام (InTouch) من اإنفينيتي

■ ■ ■ ■ �سا�ستان لم�سيتان )LCD VGA قيا�س 8 بو�سة و LCD VGA 7 بو�سة(

■ ■ ■ ■ عدادات »فاين فيجن« مع �سا�سة TFT الملونة قيا�س 5 بو�سة

□ □ □ □ نظام المالحة من اإنفينيتي

■ ■ ■ ■ تقنية بلوتوث مع قدرة االت�سال المتحركة

■ ■ ■ ■ نظام التعرف على ال�سوت )الوظائف ال�سوتية فقط(

■ ■ ■ ■ المفتاح الذكي مع الو�سول الذكي وفتح �سندوق ال�سيارة والذاكرة المعززة.

■ ■ ■ ■ كاميرا الروؤية الخلفية

■ ■ ■ ■ نظام ح�سا�سات الركن االأمامية والخلفية مع �سا�سة.

□ □ □ □ �سا�سة الروؤية ال�ساملة (AVM) مع نظام ك�سف االأج�سام المتحركة (MOD) وتقنية االر�ساد في عملية ركن ال�سيارة.

áeAÓªdGh áMGôdG

■ ■ ■ ■ �سوء لجذب االنتباه

■ ■ ■ ■ ا ونظام منقي الجو »بالزماكال�ستر« )Plasmacluster( وفلتر »جريب بوليفينول«
ً
نظام التحكم المتكيف بالمناخ لمنطقة ثنائية مع تدوير الهواء تلقائي

■ ■ ■ ■ الفتحات الخلفية لتكييف الهواء

■ ■ ■ ■  .(Infiniti InTuition™) نظام

ا
ً
- بيئة رقمية قابلة للتخ�سي�س تمام

■ ■ ■ ■ نوافذ كهربائية لجميع اأالأبواب مع ربط الت�سغيل التلقائي بالمفتاح

■ ■ ■ ■ ت�سغيل بكب�سة زر واحدة

■ ■ ■ ■ حاجب ال�سم�س مع مرايا الزينة الم�ساءة وتو�سعتها

قيا�سية )دون تكلفة اإ�سافية( ■
اختيارية )بتكلفة اإ�سافية( □

غير متوفرة –
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النظام ال�سوتي

■ ■ ■ ■ نظام �سوتي AM/FM مع م�سغل اأقرا�س مدمجة منفرد

■ ■ ■ ■ نظام �سوتي بـ 6 مكبرات لل�سوت

■ ■ ■ ■ AUX-in ومقب�س USB/iPod مقب�س

■ ■ ■ ■ تقنية المحتويات ال�سوتية عبر البلوتوث

□ □ □ □ باقة الو�سائط المتعددة

- نظام بوز ال�سوتي الفاخر

ا 
ً
- نظام �سوتي بـ 14 مكبر

■ ■ ■ ■ (ANC) نظام التحكم الن�سط لتخفيف حدة ال�سجيج

المق�سورة الداخلية

■ ■ ■ ■ عجلة القيادة متعددة الوظائف

■ ■ ■ ■ عجلة القيادة ومقب�س تبديل ال�سرعة مك�سوان بالجلد

■ ■ ■ ■ م�سند الذراع االأمامي مع حجرة التخزين

■ ■ ■ ■ ماآخذ كهربائية قوة 12 فولط في الكون�سول الو�سطي

■ ■ ■ ■ تعديل كهربائي للو�سول والت�سوية لعمود التوجيه

■ □ ■ – دوا�سات من االألمنيوم وم�سند القدم

■ ■ ■ ■ تطعيمات المق�سورة الداخلية من األمنيوم كات�سو

□ □ □ □ تطعيمات المق�سورة الداخلية من خ�سب القيقب

■ ■ ■ ■ اطار اإنفينيتي لعتبات االأبواب االأمامية من االألمنيوم

المقاعد

■ ■ ■ ■ غطاء جلدي للمقاعد

■ ■ ■ ■ مقاعد اأمامية مدفئة

■ □ ■ مقاعد اأمامية مع ت�سميم ريا�سي وم�سند لدعم الفخذ

■ ■ ■ ■ ا
ً
خا�سية دعم الفقرة القطنية بمقعد ال�سائق كهربائي

■ ■ ■ ■ خا�سية تعديل المقاعد االأمامية كهربائيًا مع الذاكرة

■ ■ – ■ مقاعد خلفية قابلة للطي 60/40 )ماعدا في ن�سخة المحرك الهجين �سدا�سي االأ�سطوانات �سعة 3.5 لتر(

■ ■ – ■ فتحة معدات التزلج )ماعدا المحرك الهجين �سدا�سي االأ�سطوانات �سعة 3.5 لتر(

■ ■ ■ ■ م�سند الذراع الو�سطي الخلفي مع حامل االأكواب

■ ■ ■ ■ نقاط ربط مقعد الطفل ISOFIX في المقاعد الخلفية

قيا�سية )دون تكلفة اإ�سافية( ■
اختيارية )بتكلفة اإ�سافية( □

غير متوفرة –

äÉª«©£àdGh ¿GƒdC’G

äQƒÑ°S Q50S Q50 بريميوم Q50 بريميوم

جلد جلد جلد ¢TôØdG

(G) غرافيت (C) قمحي (G) غرافيت األوان المق�سورة الداخلية

النوع الرمز األوان الهيكل الخارجي

■ ■ ■ �سديد KH3 اأ�سود بركاني

□ □ □

معدني

QAB اأبي�س قمري

□ □ □ K23 بالتيني �سائل

□ □ □ KAD غرافيت الظالل

□ □ □ RBP اأزرق معدني 

□ □ □ CAN برونزي ك�ستنائي

□ □ □ NAH اأحمر بندقي

□ □ □ GAC اأ�سود عنابي

□ □ □ RAY اأزرق ايريديوم

ت£©يماä المق�سورة الداخلية

■ ■ ■ األمنيوم كات�سو

– □ □ خ�سب القيقب

2,850

4,7901, 4,8002

1,445
1,4303

1,445 
1,4303

1,820 1,820

جميع االأبعاد بالميليميتر

Q50 ،Q50 1 بريميوم

äQƒÑ°S Q50S 2

Q50S 3.0t AT ،AT الهجينة Q50S 3

Q50 2.0t AT 4

AT الهجينة Q50S ،Q50S 3.0t AT 5

عجالت 17 بو�سة: 1565

عجالت 18 بو�سة: 1565

عجالت 19 بو�سة: 15554/15605

عجالت 17 بو�سة: 1545

عجالت 18 بو�سة: 1545

عجالت 19 بو�سة: 1535

قيا�سية )دون تكلفة اإ�سافية( ■
اختيارية )بتكلفة اإ�سافية( □

غير متوفرة –



 ,3.0t 400 3.0 äQƒÑ°S ójQ Q50S 
É kfÉ°üM 400 - ناقل �أتوتوماتيكي بـ 7 �سرعات، دفع خلفي

 ,3.0t 300 3.0t ,äQƒÑ°S Q50S / بريميوم Q50 
É kfÉ°üM 300 ناقل �أتوتوماتيكي بـ 7 �سرعات، دفع خلفي - قوة

 Q50S بلو �سبورت �لهجينة محرك �سعة 3.5 لتر هجين، 
ناقل �أتوتوماتيكي بـ 7 �سرعات، دفع خلفي

 Q50 بريميوم 2.0 ناقل �أتوتوماتيكي 
H` 7 �سرعات، دفع خلفي

المحرك

بنزين بنزين بنزين / كهربائي )هجين( بنزين نوع �لوقود

äÉfGƒ£°SC’G »°SGó°S äÉfGƒ£°SC’G »°SGó°S äÉfGƒ£°SC’G »°SGó°S 4 äÉfGƒ£°SC’G

2997 �سنتمتر مكعب 2997 �سنتمتر مكعب 3498 �سنتمتر مكعب 1991 �سنتمتر مكعب áMGR’G

ا
ً
V-6 عمود �لكامات �لعلوية �لمزدوج (DOHC), 24 �سمام ا

ً
V-6 عمود �لكامات �لعلوية �لمزدوج (DOHC), 24 �سمام ا

ً
V-6 عمود �لكامات �لعلوية �لمزدوج (DOHC), 24 �سمام ا

ً
1-4 عمود �لكامات �لعلوية �لمزدوج (DOHC), 16 �سمام رتل �ل�سمامات

حقن مبا�سر حقن مبا�سر نظام �لإدخال بتدفق عالي حقن مبا�سر نظام �إدخال �لهو�ء

نظام �لعادم �لمزدوج نظام �لعادم �لمزدوج نظام �لعادم �لمزدوج نظام �لعادم �لمزدوج نظام �لعادم

400 ح�ساًنا عند 6400 دورة في �لدقيقة 300 ح�ساًنا عند 6400 دورة في �لدقيقة 294 ح�ساًنا عند 6800 دورة في �لدقيقة 208 �أح�سنة عند 5500 دورة في �لدقيقة �لقوة

- - É kfÉ°üM 56 - �لقوة )محرك كهربائي(

- - 350 ح�ساًنا عند 6500 دورة في �لدقيقة - �لقوة )�لمحركان مجتمعان(

475 نيوتن متر عند 1600 - 5200 دورة في �لدقيقة 400 نيوتن متر عند 1600 - 5200 دورة في �لدقيقة 338 نيوتن متر عند 5000 دورة في �لدقيقة 350 نيوتن متر عند 1250 - 3500 دورة في �لدقيقة عزم �لدور�ن

- - 198 نيوتن متر - عزم �لدور�ن )محرك كهربائي(

- - 536 نيوتن متر عند 1450 دورة في �لدقيقة - عزم �لدور�ن )�لمحركان مجتمعان(

ناقل �لحركة �لأوتوماتيكي بـ 7 �سرعات ناقل �لحركة �لأوتوماتيكي بـ 7 �سرعات ناقل �لحركة �لأوتوماتيكي بـ 7 �سرعات ناقل �لحركة �لأوتوماتيكي بـ 7 �سرعات ناقل �لحركة

دفع خلفي دفع خلفي دفع خلفي  دفع خلفي دفع �لعجالت

- - محرك كهربائي و�حد، 2 قاب�ض - �لنظام �لهجين

- - بطارية ليثيوم - �أيون - نوع �لبطارية

- - 346 فولت - طاقة �لبطارية

- - 50 كيلو و�ت - �سعة �لبطارية

التحكم

�لتوجيه

ف
ّ
نظام �لتوجيه �لمبا�سر �لمتكي نظام �لتوجيه �لكهربائي بم�ساعدة جريدة م�سننة ف

ّ
نظام �لتوجيه �لمبا�سر �لمتكي �لتوجيه �لكهربائي �لهيدروليكي �لنوع

11.2م 11.2م 11.2م 11.4م قطر �لنعطاف

�لتعليق

ا، م�ستقل، عظم �لترقوة �لثنائي مع نو�ب�ض لولبية 
ً
تحكم به �لكتروني

ُ
 م

على �لمخمد�ت، ق�سيب �لتثبيت

بريميوم: م�ستقل، عظم �لترقوة �لثنائي مع نو�ب�ض لولبية على �لمخمد�ت، ق�سيب 

ا، م�ستقل، عظم �لترقوة �لثنائي مع نو�ب�ض لولبية 
ً
تحكم به �لكتروني

ُ
 �لتثبيت: �لريا�سي: م

على �لمخمد�ت، ق�سيب �لتثبيت 

�إعد�د ريا�سي، م�ستقل، عظم �لترقوة �لثنائي مع نو�ب�ض 

لولبية على �لمخمد�ت ثنائية �لمكاب�ض (DPS)، ق�سيب 

�لتثبيت

م�ستقل، عظم �لترقوة �لثنائي مع نو�ب�ض لولبية على 

�لمخمد�ت، ق�سيب �لتثبيت

�لأمام

ا، م�ستقل، تعليق متعدد �لو�سالت 
ً
تحكم به �لكتروني

ُ
 م

مع مخمد�ت م�سار �لتدفق �لثنائي (DFP)، ق�سيب �لتثبيت

 ,(DFP) بريميوم: م�ستقل، تعليق متعدد �لو�سالت مع مخمد�ت م�سار �لتدفق �لثنائي

ا، م�ستقل، تعليق متعدد �لو�سالت مع 
ً
تحكم به �لكتروني

ُ
ق�سيب �لتثبيت: �لريا�سي: م

مخمد�ت م�سار �لتدفق �لثنائي (DFP)، ق�سيب �لتثبيت

�إعد�د ريا�سي، م�ستقل، تعليق متعدد �لو�سالت على 

�لمخمد�ت ثنائية �لمكاب�ض (DPS)، ق�سيب �لتثبيت

 م�ستقل، تعليق متعدد �لو�سالت على مخمد�ت م�سار �لتدفق 

�لثنائي (DFP)، ق�سيب �لتثبيت

�لخلف

�لمكابح

 á«eÉeCG 355مم / خلفية 350 مكابح قر�سية مهو�ة مع مخالب �أمامية

متعاك�سة من �لألومنيوم )4 مكاب�ض �أماما، مكب�سين خلفا(

�أقر��ض مهو�ة �أمامية 330مم / خلفية 308مم á«eÉeCG 355مم / خلفية 350مم مكابح قر�سية مهو�ة مع 

مخالب �أمامية متعاك�سة من �لألومنيوم )4 مكاب�ض �أماما، 

مكب�سين خلفا(

�أقر��ض مهو�ة �أمامية 330مم / خلفية 308مم �أمامية/خلفية

1764 كغ Q50 بريميوم: 1705 كغ، Q50S �سبورت: 1744 كغ  1804 كغ 1649 كغ وزن �لهيكل

500 لتر 500 لتر 400 لتر 500 لتر حجم �لأمتعة

80 لتر 80 لتر 70 لتر 80 لتر �سعة �لوقود

الأبعاد

�لهيكل �لخارجي

0,28 Q50 بريميوم: Q50S :0,26 �سبورت: 0,28 0,27 0,26 معامل مقاومة �لهو�ء

4800مم Q50 بريميوم: 4790مم، Q50S �سبورت: 4800مم 4800مم 4790مم �لطول �لكلي

1820مم 1820مم 1820مم 1820مم �لعر�ض �لكلي - مع طي �لمر�يا

2084مم 2084مم 2084مم 2084مم �لعر�ض �لكلي - مع �لمر�يا

1445 مم 1445 مم 1445 مم 1455مم �لرتفاع �لكلي

2850 مم 2850 مم 2850 مم 2850 مم قاعدة �لعجالت

1535مم / 1560مم  Q50 بريميوم: 1545مم / 1570مم:
Q50S �سبورت: 1535مم / 1560مم

1535 مم / 1560 مم 1545 مم / 1565 مم �لعر�ض في �لأمام و�لخلف

�لمق�سورة �لد�خلية

1002مم / 935مم 1002مم / 935مم 1002مم / 935مم 1002مم / 935مم حيز �لر�أ�ض مع فتحة �ل�سقف - �لأمام / �لخلف

1131مم / 892مم 1131مم / 892مم 1131مم / 892مم 1131مم / 892مم حيز �لأقد�م - �لأمام / �لخلف

1439مم / 1426مم 1439مم / 1426مم 1439مم / 1462مم 1439مم / 1426مم حيز �لأكتاف - �لأمام / �لخلف

1352مم - 1333م 1352مم - 1333م 1352مم - 1333م 1532مم / 1333مم حيز �لورك - �لأمام / �لخلف

á«æØdG äÉØ°UGƒªdG

 ,3.0t 400 3.0 äQƒÑ°S ójQ Q50S 
É kfÉ°üM 400 - ناقل �أتوتوماتيكي بـ 7 �سرعات، دفع خلفي

 ,3.0t 300 3.0t ,äQƒÑ°S Q50S / بريميوم Q50 
É kfÉ°üM 300 ناقل �أتوتوماتيكي بـ 7 �سرعات، دفع خلفي - قوة

 Q50S بلو �سبورت �لهجينة محرك �سعة 3.5 لتر هجين، 
ناقل �أتوتوماتيكي بـ 7 �سرعات، دفع خلفي

 Q50 بريميوم 2.0 ناقل �أتوتوماتيكي 
H` 7 �سرعات، دفع خلفي

المحرك

بنزين بنزين بنزين / كهربائي )هجين( بنزين نوع �لوقود

äÉfGƒ£°SC’G »°SGó°S äÉfGƒ£°SC’G »°SGó°S äÉfGƒ£°SC’G »°SGó°S 4 äÉfGƒ£°SC’G

2997 �سنتمتر مكعب 2997 �سنتمتر مكعب 3498 �سنتمتر مكعب 1991 �سنتمتر مكعب áMGR’G

ا
ً
V-6 عمود �لكامات �لعلوية �لمزدوج (DOHC), 24 �سمام ا

ً
V-6 عمود �لكامات �لعلوية �لمزدوج (DOHC), 24 �سمام ا

ً
V-6 عمود �لكامات �لعلوية �لمزدوج (DOHC), 24 �سمام ا

ً
1-4 عمود �لكامات �لعلوية �لمزدوج (DOHC), 16 �سمام رتل �ل�سمامات

حقن مبا�سر حقن مبا�سر نظام �لإدخال بتدفق عالي حقن مبا�سر نظام �إدخال �لهو�ء

نظام �لعادم �لمزدوج نظام �لعادم �لمزدوج نظام �لعادم �لمزدوج نظام �لعادم �لمزدوج نظام �لعادم

400 ح�ساًنا عند 6400 دورة في �لدقيقة 300 ح�ساًنا عند 6400 دورة في �لدقيقة 294 ح�ساًنا عند 6800 دورة في �لدقيقة 208 �أح�سنة عند 5500 دورة في �لدقيقة �لقوة

- - É kfÉ°üM 56 - �لقوة )محرك كهربائي(

- - 350 ح�ساًنا عند 6500 دورة في �لدقيقة - �لقوة )�لمحركان مجتمعان(

475 نيوتن متر عند 1600 - 5200 دورة في �لدقيقة 400 نيوتن متر عند 1600 - 5200 دورة في �لدقيقة 338 نيوتن متر عند 5000 دورة في �لدقيقة 350 نيوتن متر عند 1250 - 3500 دورة في �لدقيقة عزم �لدور�ن

- - 198 نيوتن متر - عزم �لدور�ن )محرك كهربائي(

- - 536 نيوتن متر عند 1450 دورة في �لدقيقة - عزم �لدور�ن )�لمحركان مجتمعان(

ناقل �لحركة �لأوتوماتيكي بـ 7 �سرعات ناقل �لحركة �لأوتوماتيكي بـ 7 �سرعات ناقل �لحركة �لأوتوماتيكي بـ 7 �سرعات ناقل �لحركة �لأوتوماتيكي بـ 7 �سرعات ناقل �لحركة

دفع خلفي دفع خلفي دفع خلفي  دفع خلفي دفع �لعجالت

- - محرك كهربائي و�حد، 2 قاب�ض - �لنظام �لهجين

- - بطارية ليثيوم - �أيون - نوع �لبطارية

- - 346 فولت - طاقة �لبطارية

- - 50 كيلو و�ت - �سعة �لبطارية

التحكم

�لتوجيه

ف
ّ
نظام �لتوجيه �لمبا�سر �لمتكي نظام �لتوجيه �لكهربائي بم�ساعدة جريدة م�سننة ف

ّ
نظام �لتوجيه �لمبا�سر �لمتكي �لتوجيه �لكهربائي �لهيدروليكي �لنوع

11.2م 11.2م 11.2م 11.4م قطر �لنعطاف

�لتعليق

ا، م�ستقل، عظم �لترقوة �لثنائي مع نو�ب�ض لولبية 
ً
تحكم به �لكتروني

ُ
 م

على �لمخمد�ت، ق�سيب �لتثبيت

بريميوم: م�ستقل، عظم �لترقوة �لثنائي مع نو�ب�ض لولبية على �لمخمد�ت، ق�سيب 

ا، م�ستقل، عظم �لترقوة �لثنائي مع نو�ب�ض لولبية 
ً
تحكم به �لكتروني

ُ
 �لتثبيت: �لريا�سي: م

على �لمخمد�ت، ق�سيب �لتثبيت 

�إعد�د ريا�سي، م�ستقل، عظم �لترقوة �لثنائي مع نو�ب�ض 

لولبية على �لمخمد�ت ثنائية �لمكاب�ض (DPS)، ق�سيب 

�لتثبيت

م�ستقل، عظم �لترقوة �لثنائي مع نو�ب�ض لولبية على 

�لمخمد�ت، ق�سيب �لتثبيت

�لأمام

ا، م�ستقل، تعليق متعدد �لو�سالت 
ً
تحكم به �لكتروني

ُ
 م

مع مخمد�ت م�سار �لتدفق �لثنائي (DFP)، ق�سيب �لتثبيت

 ,(DFP) بريميوم: م�ستقل، تعليق متعدد �لو�سالت مع مخمد�ت م�سار �لتدفق �لثنائي

ا، م�ستقل، تعليق متعدد �لو�سالت مع 
ً
تحكم به �لكتروني

ُ
ق�سيب �لتثبيت: �لريا�سي: م

مخمد�ت م�سار �لتدفق �لثنائي (DFP)، ق�سيب �لتثبيت

�إعد�د ريا�سي، م�ستقل، تعليق متعدد �لو�سالت على 

�لمخمد�ت ثنائية �لمكاب�ض (DPS)، ق�سيب �لتثبيت

 م�ستقل، تعليق متعدد �لو�سالت على مخمد�ت م�سار �لتدفق 

�لثنائي (DFP)، ق�سيب �لتثبيت

�لخلف

�لمكابح

 á«eÉeCG 355مم / خلفية 350 مكابح قر�سية مهو�ة مع مخالب �أمامية

متعاك�سة من �لألومنيوم )4 مكاب�ض �أماما، مكب�سين خلفا(

�أقر��ض مهو�ة �أمامية 330مم / خلفية 308مم �أقر��ض مهو�ة �أمامية 330مم / خلفية 308مم �أقر��ض مهو�ة �أمامية 330مم / خلفية 308مم �أمامية/خلفية

1764 كغ Q50 بريميوم: 1705 كغ، Q50S �سبورت: 1744 كغ  1804 كغ 1649 كغ وزن �لهيكل

500 لتر 500 لتر 400 لتر 500 لتر حجم �لأمتعة

80 لتر 80 لتر 70 لتر 80 لتر �سعة �لوقود

الأبعاد

�لهيكل �لخارجي

0,28 Q50 بريميوم: Q50S :0,26 �سبورت: 0,28 0,27 0,26 معامل مقاومة �لهو�ء

4800مم Q50 بريميوم: 4790مم، Q50S �سبورت: 4800مم 4800مم 4790مم �لطول �لكلي

1820مم 1820مم 1820مم 1820مم �لعر�ض �لكلي - مع طي �لمر�يا

2084مم 2084مم 2084مم 2084مم �لعر�ض �لكلي - مع �لمر�يا

1445 مم 1445 مم 1445 مم 1455مم �لرتفاع �لكلي

2850 مم 2850 مم 2850 مم 2850 مم قاعدة �لعجالت

1535مم / 1560مم  Q50 بريميوم: 1545مم / 1570مم:
Q50S �سبورت: 1535مم / 1560مم

1535 مم / 1560 مم 1545 مم / 1565 مم �لعر�ض في �لأمام و�لخلف

�لمق�سورة �لد�خلية

1002مم / 935مم 1002مم / 935مم 1002مم / 935مم 1002مم / 935مم حيز �لر�أ�ض مع فتحة �ل�سقف - �لأمام / �لخلف

1131مم / 892مم 1131مم / 892مم 1131مم / 892مم 1131مم / 892مم حيز �لأقد�م - �لأمام / �لخلف

1439مم / 1426مم 1439مم / 1426مم 1439مم / 1462مم 1439مم / 1426مم حيز �لأكتاف - �لأمام / �لخلف

1352مم - 1333م 1352مم - 1333م 1352مم - 1333م 1532مم / 1333مم حيز �لورك - �لأمام / �لخلف

 ,3.0t 400 3.0 äQƒÑ°S ójQ Q50S 
É kfÉ°üM 400 - ناقل �أتوتوماتيكي بـ 7 �سرعات، دفع خلفي

 ,3.0t 300 3.0t ,äQƒÑ°S Q50S / بريميوم Q50 
É kfÉ°üM 300 ناقل �أتوتوماتيكي بـ 7 �سرعات، دفع خلفي - قوة

 Q50S بلو �سبورت �لهجينة محرك �سعة 3.5 لتر هجين، 
ناقل �أتوتوماتيكي بـ 7 �سرعات، دفع خلفي

 Q50 بريميوم 2.0 ناقل �أتوتوماتيكي 
H` 7 �سرعات، دفع خلفي

المحرك

بنزين بنزين بنزين / كهربائي )هجين( بنزين نوع �لوقود

äÉfGƒ£°SC’G »°SGó°S äÉfGƒ£°SC’G »°SGó°S äÉfGƒ£°SC’G »°SGó°S 4 äÉfGƒ£°SC’G

2997 �سنتمتر مكعب 2997 �سنتمتر مكعب 3498 �سنتمتر مكعب 1991 �سنتمتر مكعب áMGR’G

ا
ً
V-6 عمود �لكامات �لعلوية �لمزدوج (DOHC), 24 �سمام ا

ً
V-6 عمود �لكامات �لعلوية �لمزدوج (DOHC), 24 �سمام ا

ً
V-6 عمود �لكامات �لعلوية �لمزدوج (DOHC), 24 �سمام ا

ً
1-4 عمود �لكامات �لعلوية �لمزدوج (DOHC), 16 �سمام رتل �ل�سمامات

حقن مبا�سر حقن مبا�سر نظام �لإدخال بتدفق عالي حقن مبا�سر نظام �إدخال �لهو�ء

نظام �لعادم �لمزدوج نظام �لعادم �لمزدوج نظام �لعادم �لمزدوج نظام �لعادم �لمزدوج نظام �لعادم

400 ح�ساًنا عند 6400 دورة في �لدقيقة 300 ح�ساًنا عند 6400 دورة في �لدقيقة 294 ح�ساًنا عند 6800 دورة في �لدقيقة 208 �أح�سنة عند 5500 دورة في �لدقيقة �لقوة

- - É kfÉ°üM 56 - �لقوة )محرك كهربائي(

- - 350 ح�ساًنا عند 6500 دورة في �لدقيقة - �لقوة )�لمحركان مجتمعان(

475 نيوتن متر عند 1600 - 5200 دورة في �لدقيقة 400 نيوتن متر عند 1600 - 5200 دورة في �لدقيقة 338 نيوتن متر عند 5000 دورة في �لدقيقة 350 نيوتن متر عند 1250 - 3500 دورة في �لدقيقة عزم �لدور�ن

- - 198 نيوتن متر - عزم �لدور�ن )محرك كهربائي(

- - 536 نيوتن متر عند 1450 دورة في �لدقيقة - عزم �لدور�ن )�لمحركان مجتمعان(

ناقل �لحركة �لأوتوماتيكي بـ 7 �سرعات ناقل �لحركة �لأوتوماتيكي بـ 7 �سرعات ناقل �لحركة �لأوتوماتيكي بـ 7 �سرعات ناقل �لحركة �لأوتوماتيكي بـ 7 �سرعات ناقل �لحركة

دفع خلفي دفع خلفي دفع خلفي  دفع خلفي دفع �لعجالت

- - محرك كهربائي و�حد، 2 قاب�ض - �لنظام �لهجين

- - بطارية ليثيوم - �أيون - نوع �لبطارية

- - 346 فولت - طاقة �لبطارية

- - 50 كيلو و�ت - �سعة �لبطارية

التحكم

�لتوجيه

ف
ّ
نظام �لتوجيه �لمبا�سر �لمتكي نظام �لتوجيه �لكهربائي بم�ساعدة جريدة م�سننة ف

ّ
نظام �لتوجيه �لمبا�سر �لمتكي �لتوجيه �لكهربائي �لهيدروليكي �لنوع

11.2م 11.2م 11.2م 11.4م قطر �لنعطاف

�لتعليق

ا، م�ستقل، عظم �لترقوة �لثنائي مع نو�ب�ض لولبية 
ً
تحكم به �لكتروني

ُ
 م

على �لمخمد�ت، ق�سيب �لتثبيت

بريميوم: م�ستقل، عظم �لترقوة �لثنائي مع نو�ب�ض لولبية على �لمخمد�ت، ق�سيب 

ا، م�ستقل، عظم �لترقوة �لثنائي مع نو�ب�ض لولبية 
ً
تحكم به �لكتروني

ُ
 �لتثبيت: �لريا�سي: م

على �لمخمد�ت، ق�سيب �لتثبيت 

�إعد�د ريا�سي، م�ستقل، عظم �لترقوة �لثنائي مع نو�ب�ض 

لولبية على �لمخمد�ت ثنائية �لمكاب�ض (DPS)، ق�سيب 

�لتثبيت

م�ستقل، عظم �لترقوة �لثنائي مع نو�ب�ض لولبية على 

�لمخمد�ت، ق�سيب �لتثبيت

�لأمام

ا، م�ستقل، تعليق متعدد �لو�سالت 
ً
تحكم به �لكتروني

ُ
 م

مع مخمد�ت م�سار �لتدفق �لثنائي (DFP)، ق�سيب �لتثبيت

 ,(DFP) بريميوم: م�ستقل، تعليق متعدد �لو�سالت مع مخمد�ت م�سار �لتدفق �لثنائي

ا، م�ستقل، تعليق متعدد �لو�سالت مع 
ً
تحكم به �لكتروني

ُ
ق�سيب �لتثبيت: �لريا�سي: م

مخمد�ت م�سار �لتدفق �لثنائي (DFP)، ق�سيب �لتثبيت

�إعد�د ريا�سي، م�ستقل، تعليق متعدد �لو�سالت على 

�لمخمد�ت ثنائية �لمكاب�ض (DPS)، ق�سيب �لتثبيت

 م�ستقل، تعليق متعدد �لو�سالت على مخمد�ت م�سار �لتدفق 

�لثنائي (DFP)، ق�سيب �لتثبيت

�لخلف

�لمكابح

 á«eÉeCG 355مم / خلفية 350 مكابح قر�سية مهو�ة مع مخالب �أمامية

متعاك�سة من �لألومنيوم )4 مكاب�ض �أماما، مكب�سين خلفا(

�أقر��ض مهو�ة �أمامية 330مم / خلفية 308مم �أقر��ض مهو�ة �أمامية 330مم / خلفية 308مم �أقر��ض مهو�ة �أمامية 330مم / خلفية 308مم �أمامية/خلفية

1764 كغ Q50 بريميوم: 1705 كغ، Q50S �سبورت: 1744 كغ  1804 كغ 1649 كغ وزن �لهيكل

500 لتر 500 لتر 400 لتر 500 لتر حجم �لأمتعة

80 لتر 80 لتر 70 لتر 80 لتر �سعة �لوقود

الأبعاد

�لهيكل �لخارجي

0,28 Q50 بريميوم: Q50S :0,26 �سبورت: 0,28 0,27 0,26 معامل مقاومة �لهو�ء

4800مم Q50 بريميوم: 4790مم، Q50S �سبورت: 4800مم 4800مم 4790مم �لطول �لكلي

1820مم 1820مم 1820مم 1820مم �لعر�ض �لكلي - مع طي �لمر�يا

2084مم 2084مم 2084مم 2084مم �لعر�ض �لكلي - مع �لمر�يا

1445 مم 1445 مم 1445 مم 1455مم �لرتفاع �لكلي

2850 مم 2850 مم 2850 مم 2850 مم قاعدة �لعجالت

1535مم / 1560مم  Q50 بريميوم: 1545مم / 1570مم:
Q50S �سبورت: 1535مم / 1560مم

1535 مم / 1560 مم 1545 مم / 1565 مم �لعر�ض في �لأمام و�لخلف

�لمق�سورة �لد�خلية

1002مم / 935مم 1002مم / 935مم 1002مم / 935مم 1002مم / 935مم حيز �لر�أ�ض مع فتحة �ل�سقف - �لأمام / �لخلف

1131مم / 892مم 1131مم / 892مم 1131مم / 892مم 1131مم / 892مم حيز �لأقد�م - �لأمام / �لخلف

1439مم / 1426مم 1439مم / 1426مم 1439مم / 1462مم 1439مم / 1426مم حيز �لأكتاف - �لأمام / �لخلف

1352مم - 1333م 1352مم - 1333م 1352مم - 1333م 1532مم / 1333مم حيز �لورك - �لأمام / �لخلف

 ,3.0t 400 3.0 äQƒÑ°S ójQ Q50S 
É kfÉ°üM 400 - ناقل �أتوتوماتيكي بـ 7 �سرعات، دفع خلفي

 ,3.0t 300 3.0t ,äQƒÑ°S Q50S / بريميوم Q50 
É kfÉ°üM 300 ناقل �أتوتوماتيكي بـ 7 �سرعات، دفع خلفي - قوة

 Q50S بلو �سبورت �لهجينة محرك �سعة 3.5 لتر هجين، 
ناقل �أتوتوماتيكي بـ 7 �سرعات، دفع خلفي

 Q50 بريميوم 2.0 ناقل �أتوتوماتيكي 
H` 7 �سرعات، دفع خلفي

المحرك

بنزين بنزين بنزين / كهربائي )هجين( بنزين نوع �لوقود

äÉfGƒ£°SC’G »°SGó°S äÉfGƒ£°SC’G »°SGó°S äÉfGƒ£°SC’G »°SGó°S 4 äÉfGƒ£°SC’G

2997 �سنتمتر مكعب 2997 �سنتمتر مكعب 3498 �سنتمتر مكعب 1991 �سنتمتر مكعب áMGR’G

ا
ً
V-6 عمود �لكامات �لعلوية �لمزدوج (DOHC), 24 �سمام ا

ً
V-6 عمود �لكامات �لعلوية �لمزدوج (DOHC), 24 �سمام ا

ً
V-6 عمود �لكامات �لعلوية �لمزدوج (DOHC), 24 �سمام ا

ً
1-4 عمود �لكامات �لعلوية �لمزدوج (DOHC), 16 �سمام رتل �ل�سمامات

حقن مبا�سر حقن مبا�سر نظام �لإدخال بتدفق عالي حقن مبا�سر نظام �إدخال �لهو�ء

نظام �لعادم �لمزدوج نظام �لعادم �لمزدوج نظام �لعادم �لمزدوج نظام �لعادم �لمزدوج نظام �لعادم

400 ح�ساًنا عند 6400 دورة في �لدقيقة 300 ح�ساًنا عند 6400 دورة في �لدقيقة 294 ح�ساًنا عند 6800 دورة في �لدقيقة 208 �أح�سنة عند 5500 دورة في �لدقيقة �لقوة

- - É kfÉ°üM 56 - �لقوة )محرك كهربائي(

- - 350 ح�ساًنا عند 6500 دورة في �لدقيقة - �لقوة )�لمحركان مجتمعان(

475 نيوتن متر عند 1600 - 5200 دورة في �لدقيقة 400 نيوتن متر عند 1600 - 5200 دورة في �لدقيقة 338 نيوتن متر عند 5000 دورة في �لدقيقة 350 نيوتن متر عند 1250 - 3500 دورة في �لدقيقة عزم �لدور�ن

- - 198 نيوتن متر - عزم �لدور�ن )محرك كهربائي(

- - 536 نيوتن متر عند 1450 دورة في �لدقيقة - عزم �لدور�ن )�لمحركان مجتمعان(

ناقل �لحركة �لأوتوماتيكي بـ 7 �سرعات ناقل �لحركة �لأوتوماتيكي بـ 7 �سرعات ناقل �لحركة �لأوتوماتيكي بـ 7 �سرعات ناقل �لحركة �لأوتوماتيكي بـ 7 �سرعات ناقل �لحركة

دفع خلفي دفع خلفي دفع خلفي  دفع خلفي دفع �لعجالت

- - محرك كهربائي و�حد، 2 قاب�ض - �لنظام �لهجين

- - بطارية ليثيوم - �أيون - نوع �لبطارية

- - 346 فولت - طاقة �لبطارية

- - 50 كيلو و�ت - �سعة �لبطارية

التحكم

�لتوجيه

ف
ّ
نظام �لتوجيه �لمبا�سر �لمتكي نظام �لتوجيه �لكهربائي بم�ساعدة جريدة م�سننة ف

ّ
نظام �لتوجيه �لمبا�سر �لمتكي �لتوجيه �لكهربائي �لهيدروليكي �لنوع

11.2م 11.2م 11.2م 11.4م قطر �لنعطاف

�لتعليق

ا، م�ستقل، عظم �لترقوة �لثنائي مع نو�ب�ض لولبية 
ً
تحكم به �لكتروني

ُ
 م

على �لمخمد�ت، ق�سيب �لتثبيت

بريميوم: م�ستقل، عظم �لترقوة �لثنائي مع نو�ب�ض لولبية على �لمخمد�ت، ق�سيب 

ا، م�ستقل، عظم �لترقوة �لثنائي مع نو�ب�ض لولبية 
ً
تحكم به �لكتروني

ُ
 �لتثبيت: �لريا�سي: م

على �لمخمد�ت، ق�سيب �لتثبيت 

�إعد�د ريا�سي، م�ستقل، عظم �لترقوة �لثنائي مع نو�ب�ض 

لولبية على �لمخمد�ت ثنائية �لمكاب�ض (DPS)، ق�سيب 

�لتثبيت

م�ستقل، عظم �لترقوة �لثنائي مع نو�ب�ض لولبية على 

�لمخمد�ت، ق�سيب �لتثبيت

�لأمام

ا، م�ستقل، تعليق متعدد �لو�سالت 
ً
تحكم به �لكتروني

ُ
 م

مع مخمد�ت م�سار �لتدفق �لثنائي (DFP)، ق�سيب �لتثبيت

 ,(DFP) بريميوم: م�ستقل، تعليق متعدد �لو�سالت مع مخمد�ت م�سار �لتدفق �لثنائي

ا، م�ستقل، تعليق متعدد �لو�سالت مع 
ً
تحكم به �لكتروني

ُ
ق�سيب �لتثبيت: �لريا�سي: م

مخمد�ت م�سار �لتدفق �لثنائي (DFP)، ق�سيب �لتثبيت

�إعد�د ريا�سي، م�ستقل، تعليق متعدد �لو�سالت على 

�لمخمد�ت ثنائية �لمكاب�ض (DPS)، ق�سيب �لتثبيت

 م�ستقل، تعليق متعدد �لو�سالت على مخمد�ت م�سار �لتدفق 

�لثنائي (DFP)، ق�سيب �لتثبيت

�لخلف

�لمكابح

 á«eÉeCG 355مم / خلفية 350 مكابح قر�سية مهو�ة مع مخالب �أمامية

متعاك�سة من �لألومنيوم )4 مكاب�ض �أماما، مكب�سين خلفا(

�أقر��ض مهو�ة �أمامية 330مم / خلفية 308مم �أقر��ض مهو�ة �أمامية 330مم / خلفية 308مم �أقر��ض مهو�ة �أمامية 330مم / خلفية 308مم �أمامية/خلفية

1764 كغ Q50 بريميوم: 1705 كغ، Q50S �سبورت: 1744 كغ  1804 كغ 1649 كغ وزن �لهيكل

500 لتر 500 لتر 400 لتر 500 لتر حجم �لأمتعة

80 لتر 80 لتر 70 لتر 80 لتر �سعة �لوقود

الأبعاد

�لهيكل �لخارجي

0,28 Q50 بريميوم: Q50S :0,26 �سبورت: 0,28 0,27 0,26 معامل مقاومة �لهو�ء

4800مم Q50 بريميوم: 4790مم، Q50S �سبورت: 4800مم 4800مم 4790مم �لطول �لكلي

1820مم 1820مم 1820مم 1820مم �لعر�ض �لكلي - مع طي �لمر�يا

2084مم 2084مم 2084مم 2084مم �لعر�ض �لكلي - مع �لمر�يا

1445 مم 1445 مم 1445 مم 1455مم �لرتفاع �لكلي

2850 مم 2850 مم 2850 مم 2850 مم قاعدة �لعجالت

1535مم / 1560مم  Q50 بريميوم: 1545مم / 1570مم:
Q50S �سبورت: 1535مم / 1560مم

1535 مم / 1560 مم 1545 مم / 1565 مم �لعر�ض في �لأمام و�لخلف

�لمق�سورة �لد�خلية

1002مم / 935مم 1002مم / 935مم 1002مم / 935مم 1002مم / 935مم حيز �لر�أ�ض مع فتحة �ل�سقف - �لأمام / �لخلف

1131مم / 892مم 1131مم / 892مم 1131مم / 892مم 1131مم / 892مم حيز �لأقد�م - �لأمام / �لخلف

1439مم / 1426مم 1439مم / 1426مم 1439مم / 1462مم 1439مم / 1426مم حيز �لأكتاف - �لأمام / �لخلف

1352مم - 1333م 1352مم - 1333م 1352مم - 1333م 1532مم / 1333مم حيز �لورك - �لأمام / �لخلف

 ,3.0t 400 3.0 äQƒÑ°S ójQ Q50S 
É kfÉ°üM 400 - ناقل �أتوتوماتيكي بـ 7 �سرعات، دفع خلفي

 ,3.0t 300 3.0t ,äQƒÑ°S Q50S / بريميوم Q50 
É kfÉ°üM 300 ناقل �أتوتوماتيكي بـ 7 �سرعات، دفع خلفي - قوة

 Q50S بلو �سبورت �لهجينة محرك �سعة 3.5 لتر هجين، 
ناقل �أتوتوماتيكي بـ 7 �سرعات، دفع خلفي

 Q50 بريميوم 2.0 ناقل �أتوتوماتيكي 
H` 7 �سرعات، دفع خلفي

المحرك

بنزين بنزين بنزين / كهربائي )هجين( بنزين نوع �لوقود

äÉfGƒ£°SC’G »°SGó°S äÉfGƒ£°SC’G »°SGó°S äÉfGƒ£°SC’G »°SGó°S 4 äÉfGƒ£°SC’G

2997 �سنتمتر مكعب 2997 �سنتمتر مكعب 3498 �سنتمتر مكعب 1991 �سنتمتر مكعب áMGR’G

ا
ً
V-6 عمود �لكامات �لعلوية �لمزدوج (DOHC), 24 �سمام ا

ً
V-6 عمود �لكامات �لعلوية �لمزدوج (DOHC), 24 �سمام ا

ً
V-6 عمود �لكامات �لعلوية �لمزدوج (DOHC), 24 �سمام ا

ً
1-4 عمود �لكامات �لعلوية �لمزدوج (DOHC), 16 �سمام رتل �ل�سمامات

حقن مبا�سر حقن مبا�سر نظام �لإدخال بتدفق عالي حقن مبا�سر نظام �إدخال �لهو�ء

نظام �لعادم �لمزدوج نظام �لعادم �لمزدوج نظام �لعادم �لمزدوج نظام �لعادم �لمزدوج نظام �لعادم

400 ح�ساًنا عند 6400 دورة في �لدقيقة 300 ح�ساًنا عند 6400 دورة في �لدقيقة 294 ح�ساًنا عند 6800 دورة في �لدقيقة 208 �أح�سنة عند 5500 دورة في �لدقيقة �لقوة

- - É kfÉ°üM 56 - �لقوة )محرك كهربائي(

- - 350 ح�ساًنا عند 6500 دورة في �لدقيقة - �لقوة )�لمحركان مجتمعان(

475 نيوتن متر عند 1600 - 5200 دورة في �لدقيقة 400 نيوتن متر عند 1600 - 5200 دورة في �لدقيقة 338 نيوتن متر عند 5000 دورة في �لدقيقة 350 نيوتن متر عند 1250 - 3500 دورة في �لدقيقة عزم �لدور�ن

- - 198 نيوتن متر - عزم �لدور�ن )محرك كهربائي(

- - 536 نيوتن متر عند 1450 دورة في �لدقيقة - عزم �لدور�ن )�لمحركان مجتمعان(

ناقل �لحركة �لأوتوماتيكي بـ 7 �سرعات ناقل �لحركة �لأوتوماتيكي بـ 7 �سرعات ناقل �لحركة �لأوتوماتيكي بـ 7 �سرعات ناقل �لحركة �لأوتوماتيكي بـ 7 �سرعات ناقل �لحركة

دفع خلفي دفع خلفي دفع خلفي  دفع خلفي دفع �لعجالت

- - محرك كهربائي و�حد، 2 قاب�ض - �لنظام �لهجين

- - بطارية ليثيوم - �أيون - نوع �لبطارية

- - 346 فولت - طاقة �لبطارية

- - 50 كيلو و�ت - �سعة �لبطارية

التحكم

�لتوجيه

ف
ّ
نظام �لتوجيه �لمبا�سر �لمتكي نظام �لتوجيه �لكهربائي بم�ساعدة جريدة م�سننة ف

ّ
نظام �لتوجيه �لمبا�سر �لمتكي �لتوجيه �لكهربائي �لهيدروليكي �لنوع

11.2م 11.2م 11.2م 11.4م قطر �لنعطاف

�لتعليق

ا، م�ستقل، عظم �لترقوة �لثنائي مع نو�ب�ض لولبية 
ً
تحكم به �لكتروني

ُ
 م

على �لمخمد�ت، ق�سيب �لتثبيت

بريميوم: م�ستقل، عظم �لترقوة �لثنائي مع نو�ب�ض لولبية على �لمخمد�ت، ق�سيب 

ا، م�ستقل، عظم �لترقوة �لثنائي مع نو�ب�ض لولبية 
ً
تحكم به �لكتروني

ُ
 �لتثبيت: �لريا�سي: م

على �لمخمد�ت، ق�سيب �لتثبيت 

�إعد�د ريا�سي، م�ستقل، عظم �لترقوة �لثنائي مع نو�ب�ض 

لولبية على �لمخمد�ت ثنائية �لمكاب�ض (DPS)، ق�سيب 

�لتثبيت

م�ستقل، عظم �لترقوة �لثنائي مع نو�ب�ض لولبية على 

�لمخمد�ت، ق�سيب �لتثبيت

�لأمام

ا، م�ستقل، تعليق متعدد �لو�سالت 
ً
تحكم به �لكتروني

ُ
 م

مع مخمد�ت م�سار �لتدفق �لثنائي (DFP)، ق�سيب �لتثبيت

 ,(DFP) بريميوم: م�ستقل، تعليق متعدد �لو�سالت مع مخمد�ت م�سار �لتدفق �لثنائي

ا، م�ستقل، تعليق متعدد �لو�سالت مع 
ً
تحكم به �لكتروني

ُ
ق�سيب �لتثبيت: �لريا�سي: م

مخمد�ت م�سار �لتدفق �لثنائي (DFP)، ق�سيب �لتثبيت

�إعد�د ريا�سي، م�ستقل، تعليق متعدد �لو�سالت على 

�لمخمد�ت ثنائية �لمكاب�ض (DPS)، ق�سيب �لتثبيت

 م�ستقل، تعليق متعدد �لو�سالت على مخمد�ت م�سار �لتدفق 

�لثنائي (DFP)، ق�سيب �لتثبيت

�لخلف

�لمكابح

 á«eÉeCG 355مم / خلفية 350 مكابح قر�سية مهو�ة مع مخالب �أمامية

متعاك�سة من �لألومنيوم )4 مكاب�ض �أماما، مكب�سين خلفا(

�أقر��ض مهو�ة �أمامية 330مم / خلفية 308مم �أقر��ض مهو�ة �أمامية 330مم / خلفية 308مم �أقر��ض مهو�ة �أمامية 330مم / خلفية 308مم �أمامية/خلفية

1764 كغ Q50 بريميوم: 1705 كغ، Q50S �سبورت: 1744 كغ  1804 كغ 1649 كغ وزن �لهيكل

500 لتر 500 لتر 400 لتر 500 لتر حجم �لأمتعة

80 لتر 80 لتر 70 لتر 80 لتر �سعة �لوقود

الأبعاد

�لهيكل �لخارجي

0,28 Q50 بريميوم: Q50S :0,26 �سبورت: 0,28 0,27 0,26 معامل مقاومة �لهو�ء

4800مم Q50 بريميوم: 4790مم، Q50S �سبورت: 4800مم 4800مم 4790مم �لطول �لكلي

1820مم 1820مم 1820مم 1820مم �لعر�ض �لكلي - مع طي �لمر�يا

2084مم 2084مم 2084مم 2084مم �لعر�ض �لكلي - مع �لمر�يا

1445 مم 1445 مم 1445 مم 1455مم �لرتفاع �لكلي

2850 مم 2850 مم 2850 مم 2850 مم قاعدة �لعجالت

1535مم / 1560مم  Q50 بريميوم: 1545مم / 1570مم:
Q50S �سبورت: 1535مم / 1560مم

1535 مم / 1560 مم 1545 مم / 1565 مم �لعر�ض في �لأمام و�لخلف

�لمق�سورة �لد�خلية

1002مم / 935مم 1002مم / 935مم 1002مم / 935مم 1002مم / 935مم حيز �لر�أ�ض مع فتحة �ل�سقف - �لأمام / �لخلف

1131مم / 892مم 1131مم / 892مم 1131مم / 892مم 1131مم / 892مم حيز �لأقد�م - �لأمام / �لخلف

1439مم / 1426مم 1439مم / 1426مم 1439مم / 1462مم 1439مم / 1426مم حيز �لأكتاف - �لأمام / �لخلف

1352مم - 1333م 1352مم - 1333م 1352مم - 1333م 1532مم / 1333مم حيز �لورك - �لأمام / �لخلف

 ,3.0t 400 3.0 äQƒÑ°S ójQ Q50S 
É kfÉ°üM 400 - ناقل �أتوتوماتيكي بـ 7 �سرعات، دفع خلفي

 ,3.0t 300 3.0t ,äQƒÑ°S Q50S / بريميوم Q50 
É kfÉ°üM 300 ناقل �أتوتوماتيكي بـ 7 �سرعات، دفع خلفي - قوة

 Q50S بلو �سبورت �لهجينة محرك �سعة 3.5 لتر هجين، 
ناقل �أتوتوماتيكي بـ 7 �سرعات، دفع خلفي

 Q50 بريميوم 2.0 ناقل �أتوتوماتيكي 
H` 7 �سرعات، دفع خلفي

المحرك

بنزين بنزين بنزين / كهربائي )هجين( بنزين نوع �لوقود

äÉfGƒ£°SC’G »°SGó°S äÉfGƒ£°SC’G »°SGó°S äÉfGƒ£°SC’G »°SGó°S 4 äÉfGƒ£°SC’G

2997 �سنتمتر مكعب 2997 �سنتمتر مكعب 3498 �سنتمتر مكعب 1991 �سنتمتر مكعب áMGR’G

ا
ً
V-6 عمود �لكامات �لعلوية �لمزدوج (DOHC), 24 �سمام ا

ً
V-6 عمود �لكامات �لعلوية �لمزدوج (DOHC), 24 �سمام ا

ً
V-6 عمود �لكامات �لعلوية �لمزدوج (DOHC), 24 �سمام ا

ً
1-4 عمود �لكامات �لعلوية �لمزدوج (DOHC), 16 �سمام رتل �ل�سمامات

حقن مبا�سر حقن مبا�سر نظام �لإدخال بتدفق عالي حقن مبا�سر نظام �إدخال �لهو�ء

نظام �لعادم �لمزدوج نظام �لعادم �لمزدوج نظام �لعادم �لمزدوج نظام �لعادم �لمزدوج نظام �لعادم

400 ح�ساًنا عند 6400 دورة في �لدقيقة 300 ح�ساًنا عند 6400 دورة في �لدقيقة 294 ح�ساًنا عند 6800 دورة في �لدقيقة 208 �أح�سنة عند 5500 دورة في �لدقيقة �لقوة

- - É kfÉ°üM 56 - �لقوة )محرك كهربائي(

- - 350 ح�ساًنا عند 6500 دورة في �لدقيقة - �لقوة )�لمحركان مجتمعان(

475 نيوتن متر عند 1600 - 5200 دورة في �لدقيقة 400 نيوتن متر عند 1600 - 5200 دورة في �لدقيقة 338 نيوتن متر عند 5000 دورة في �لدقيقة 350 نيوتن متر عند 1250 - 3500 دورة في �لدقيقة عزم �لدور�ن

- - 198 نيوتن متر - عزم �لدور�ن )محرك كهربائي(

- - 536 نيوتن متر عند 1450 دورة في �لدقيقة - عزم �لدور�ن )�لمحركان مجتمعان(

ناقل �لحركة �لأوتوماتيكي بـ 7 �سرعات ناقل �لحركة �لأوتوماتيكي بـ 7 �سرعات ناقل �لحركة �لأوتوماتيكي بـ 7 �سرعات ناقل �لحركة �لأوتوماتيكي بـ 7 �سرعات ناقل �لحركة

دفع خلفي دفع خلفي دفع خلفي  دفع خلفي دفع �لعجالت

- - محرك كهربائي و�حد، 2 قاب�ض - �لنظام �لهجين

- - بطارية ليثيوم - �أيون - نوع �لبطارية

- - 346 فولت - طاقة �لبطارية

- - 50 كيلو و�ت - �سعة �لبطارية

التحكم

�لتوجيه

ف
ّ
نظام �لتوجيه �لمبا�سر �لمتكي نظام �لتوجيه �لكهربائي بم�ساعدة جريدة م�سننة ف

ّ
نظام �لتوجيه �لمبا�سر �لمتكي �لتوجيه �لكهربائي �لهيدروليكي �لنوع

11.2م 11.2م 11.2م 11.4م قطر �لنعطاف

�لتعليق

ا، م�ستقل، عظم �لترقوة �لثنائي مع نو�ب�ض لولبية 
ً
تحكم به �لكتروني

ُ
 م

على �لمخمد�ت، ق�سيب �لتثبيت

بريميوم: م�ستقل، عظم �لترقوة �لثنائي مع نو�ب�ض لولبية على �لمخمد�ت، ق�سيب 

ا، م�ستقل، عظم �لترقوة �لثنائي مع نو�ب�ض لولبية 
ً
تحكم به �لكتروني

ُ
 �لتثبيت: �لريا�سي: م

على �لمخمد�ت، ق�سيب �لتثبيت 

�إعد�د ريا�سي، م�ستقل، عظم �لترقوة �لثنائي مع نو�ب�ض 

لولبية على �لمخمد�ت ثنائية �لمكاب�ض (DPS)، ق�سيب 

�لتثبيت

م�ستقل، عظم �لترقوة �لثنائي مع نو�ب�ض لولبية على 

�لمخمد�ت، ق�سيب �لتثبيت

�لأمام

ا، م�ستقل، تعليق متعدد �لو�سالت 
ً
تحكم به �لكتروني

ُ
 م

مع مخمد�ت م�سار �لتدفق �لثنائي (DFP)، ق�سيب �لتثبيت

 ,(DFP) بريميوم: م�ستقل، تعليق متعدد �لو�سالت مع مخمد�ت م�سار �لتدفق �لثنائي

ا، م�ستقل، تعليق متعدد �لو�سالت مع 
ً
تحكم به �لكتروني

ُ
ق�سيب �لتثبيت: �لريا�سي: م

مخمد�ت م�سار �لتدفق �لثنائي (DFP)، ق�سيب �لتثبيت

�إعد�د ريا�سي، م�ستقل، تعليق متعدد �لو�سالت على 

�لمخمد�ت ثنائية �لمكاب�ض (DPS)، ق�سيب �لتثبيت

 م�ستقل، تعليق متعدد �لو�سالت على مخمد�ت م�سار �لتدفق 

�لثنائي (DFP)، ق�سيب �لتثبيت

�لخلف

�لمكابح

 á«eÉeCG 355مم / خلفية 350 مكابح قر�سية مهو�ة مع مخالب �أمامية

متعاك�سة من �لألومنيوم )4 مكاب�ض �أماما، مكب�سين خلفا(

�أقر��ض مهو�ة �أمامية 330مم / خلفية 308مم �أقر��ض مهو�ة �أمامية 330مم / خلفية 308مم �أقر��ض مهو�ة �أمامية 330مم / خلفية 308مم �أمامية/خلفية

1764 كغ Q50 بريميوم: 1705 كغ، Q50S �سبورت: 1744 كغ  1804 كغ 1649 كغ وزن �لهيكل

500 لتر 500 لتر 400 لتر 500 لتر حجم �لأمتعة

80 لتر 80 لتر 70 لتر 80 لتر �سعة �لوقود

الأبعاد

�لهيكل �لخارجي

0,28 Q50 بريميوم: Q50S :0,26 �سبورت: 0,28 0,27 0,26 معامل مقاومة �لهو�ء

4800مم Q50 بريميوم: 4790مم، Q50S �سبورت: 4800مم 4800مم 4790مم �لطول �لكلي

1820مم 1820مم 1820مم 1820مم �لعر�ض �لكلي - مع طي �لمر�يا

2084مم 2084مم 2084مم 2084مم �لعر�ض �لكلي - مع �لمر�يا

1445 مم 1445 مم 1445 مم 1455مم �لرتفاع �لكلي

2850 مم 2850 مم 2850 مم 2850 مم قاعدة �لعجالت

1535مم / 1560مم  Q50 بريميوم: 1545مم / 1570مم:
Q50S �سبورت: 1535مم / 1560مم

1535 مم / 1560 مم 1545 مم / 1565 مم �لعر�ض في �لأمام و�لخلف

�لمق�سورة �لد�خلية

1002مم / 935مم 1002مم / 935مم 1002مم / 935مم 1002مم / 935مم حيز �لر�أ�ض مع فتحة �ل�سقف - �لأمام / �لخلف

1131مم / 892مم 1131مم / 892مم 1131مم / 892مم 1131مم / 892مم حيز �لأقد�م - �لأمام / �لخلف

1439مم / 1426مم 1439مم / 1426مم 1439مم / 1462مم 1439مم / 1426مم حيز �لأكتاف - �لأمام / �لخلف

1352مم - 1333م 1352مم - 1333م 1352مم - 1333م 1532مم / 1333مم حيز �لورك - �لأمام / �لخلف
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اتخذت اإنفينيتي االجراءات الالزمة لت�سمن اأن تكون لالألوان المعرو�سة في الكتيب اأقرب تمثيل ممكن لالألوان الفعلية للمركبات. قد تختلف االألوان قلياًل ب�سبب عملية الطباعة وح�سب روؤيتها في و�سح النهار اأو ال�سوء 

الفلوري اأو ال�ساطع. الرجاء م�ساهدة االألوان الفعلية لدى وكيل اإنفينيتي المحلي.

 تفّرد بموا�سفات 

تختارها

الداخلية المق�سورة  لوان  اأ

العجالت

الداخلية المق�سورة  تطعيمات 
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هذا الكتيب الأغرا�س الو�سف واعطاء المعلومات العامة فقط ويخ�سع للتغيير وال ي�سكل عر�سًا للبيع اأو تمثياًل اأو �سمانًا )�سريحًا اأو �سمنيًا( من اإنفينيتي ال�سرق االأو�سط اأو اأي من وكالء اإنفينيتي. يجب على االأطراف 

المهتمة التاأكد من دقة اأية معلومات في هذا الكتيب مع وكيل اإنفينيتي المعتمد مبا�سرة، قبل االعتماد عليه التخاذ قرار ال�سراء. وتحتفظ اإنفينيتي ال�سرق االأو�سط بحق اإجراء التغييرات، في اأي وقت ودون اإ�سعار م�سبق 

في االأ�سعار واالألوان والمواد والتجهيزات والموا�سفات والطرازات ووقف انتاج طرازات اأو معدات. وب�سبب التطوير الم�ستمر للمنتجات والعوامل االأخرى المتعلقة بما قبل وما بعد االإنتاج، قد تختلف المركبة اأو المواد 

والموا�سفات عما هو موجود في هذا الكتيب. تظهر بع�س ال�سيارات مع تجهيزات اختيارية. يجب م�ساهدة ال�سيارة للح�سول على المعلومات بدقة كاملة. قد يختلف التوفر واأوقات الت�سليم لطرازات اأو تجهيزات معينة. 

كما قد تختلف الموا�سفات والخيارات واالك�س�سوارات من بلد اإلى اآخر. للح�سول على معلومات اإ�سافية حول توفر الخيارات اأو االك�س�سوارات، الرجاء زيارة وكيل اإنفينيتي في منطقتك اأو موقع اإنفينيتي على �سبكة االنترنت.

1 يتوفر في طرازات مختارة 2 اليمكن لنظام التحّكم الن�سط للحفاظ على الم�سار اأن يمنع وقوع الحوادث اأو فقدان ال�سيطرة. تقع الم�سوؤولية على عاتق ال�سائق ليكون في موقع التحكم بال�سيارة في جميع االأوقات. 
 (LDP) ونظام منع مغادرة حارة ال�سير (LDW) قد ال يكت�سف نظام التحّكم الن�سط للحفاظ على الم�سار الحارات على بع�س الطرق وفي بع�س االأحوال الجوية اأو ظروف القيادة. 3 يعمل نظام التحذير من مغادرة حارة ال�سير

 (InTouch Apps™) من اإنفينيتي InTouch فقط عندما تكون عالمات حارات الطريق وا�سحة. تطبق قيود ال�سرعة. الرجاء مراجعة دليل المالك للح�سول على مزيد من التفا�سيل. 4 قيادة ال�سيارة اأمر جدي. ا�ستخدم تطبيقات

عندما �ستكون ا�ستخدامها اآمًنا. اتفاقية اال�ستراك الزمة. يجب ا�ستخدام هاتف ذكي متوافق. ربما يتطلب التفعيل زيارة خدمة البائع اأو ترقية البرمجيات. لي�ست جميع مزايا التطبيقات متوفرة في جميع الطرازات. ومثل اأي 

جهاز كمبيوتر، قد تختلف �سرعة المعالجة وقد يحدث تاأخير في ا�ستجابة النظام اأو اإعادة اعداد النظام بين فترة واأخرى. ال تبرمج اأثناء القيادة اأبًدا. قد التكون الخرائط لتحديد المواقع مف�سلة في كافة المناطق وقد 

®Google، �سركات م�ستقلة عن اإنفينيتي وقد تتطلب ا�ستراك 
ال تعك�س حالة الطرق الحالية. ال�سبكة الخلوية غير متوفرة في جميع المناطق. تقم ال�سبكة الخلوية والتطبيقات والخدمات، بما في ذلك خدمات غوغل 

وموافقة المالك لتفعيلها. في حال قام مزود الخدمة باإنهاء/ تقييد الخدمة، قد يتم اإنهاء الخدمة دون اإ�سعار اأو م�سوؤولية من طرف اإنفينيتي و / اأو وكالئها. اإنفينيتي لي�ست م�سوؤولة عن تبديل / ترقية اأية معدات اأو 

ا في تاريخ بيع ال�سيارة، وبعد ذلك، ال بد من اال�ستراك المدفوع 
ً
تطبيقات اأو التكاليف المرتبطة بذلك، والتي قد تكون الزمة ال�ستمرار الت�سغيل. تطبق ال�سروط واالأحكام في اتفاقية اال�ستراك. تبداأ الفترة التجريبية لـ 36 �سهر

بال�سعر المحدد حينئٍذ. قد يتم تطبيق للر�سائل الن�سية و / اأو ا�ستخدام البيانات. للمزيد من التفا�سيل، الرجاء االطالع على معلومات البائع و www.infinitiusa.com/intouch/support. 5 تقنية التحكم الذكية 

لتثبيت ال�سرعة لي�ست اأداة لتجنب اال�سطدام اأو جهاز تحذير. �سممت هذه التقنية ال�ستخدام الكبح ب�سكل محدود. اإن عدم تطبيق المكابح قد يوؤدي اإلى وقوع حادث. 6 ت�ساعد تقنية التحكم لترك م�سافة اآمنة (DCA) في 

ا لتجنب اال�سطدام. اإن عدم تطبيق المكابح قد يوؤدي اإلى وقوع حادث. 7 ال يمكن ل�سا�سة الروؤية ال�ساملة (AVM) مع نظام ك�سف 
ً
الحفاظ على م�سافة بينك وبين ال�سيارة التي اأمامك في ظروف معينة. لي�ست نظام

ا من المنطقة المحيطة بك وانظر خلفك 
ً
ا من النقاط العمياء وقد ال تك�سف كل االأج�سام. يعمل نظام ك�سف االأج�سام المتحركة عند �سرعات اأقل من 5 ميل في في ال�ساعة. تحقق دائم

ً
االأج�سام المتحركة (MOD) اأن تتخل�س تمام

ا من �سالمة اجراءاتك قبل تحريك ال�سيارة. قد ال يك�سف كافة االأج�سام. 9 ال يمكن 
ً
قبل تحريك المركبة. 8 �سمم نظام ال�سونار لراحتك ولكنه ولي�س بدياًل عن االجراءات المنا�سبة لركن ال�سيارة و / اأو الرجوع للخلف. تاأكد دائم

ا من 
ً
لنظام ك�سف االأج�سام المتحركة (MOD) التخل�س كليًا من النقاط العمياء وقد ال يك�سف جميع االأج�سام. يعمل نظام ك�سف االأج�سام المتحركة (MOD) عند �سرعات اأقل من 5 ميل في ال�ساعة. تحقق دائم

المنطقة المحيطة بك وانظر خلفك قبل تحريك المركبة. 10 ال يمثل نظام التحذير في المناطق العمياء (BSW) ونظام التدخل في المناطق العمياء (™Blind Spot Intervention) بدياًل عن االإجراءات ال�سحيحة 

لتغيير حارة ال�سير. ال يمنع هذان النظامان االحتكاك بالمركبات االأخرى اأو وقوع الحوادث. قد ال يك�سف النظامان عن جميع ال�سيارات اأو االأج�سام حولك. 11 ال يمكن لنظام الفرملة الطارئة في حاالت التوجه االأمامي 

ا اأو يطبق المكابح في حاالت معينة. تطبق قيود ال�سرعة. 12 يعمل نظام التحذير التنبوؤي قبل االإ�سطدام االأمامي على لتحذيرك قبل 
ً
(FEB) منع وقوع الحوادث ب�سبب اإهمال اأو اأ�ساليب القيادة الخطرة. قد ال يعطي تحذير

حدوث الت�سادم. ال يمكن للنظام منع حدوث اال�سطدام. تطبق قيود ال�سرعة وغيرها من القيود. راجع دليل المالك للح�سول على مزيد من التفا�سيل. 13 ال يك�سف نظام التدخل لمنع الت�سادم الخلفي (BCI) كافة االأج�سام، 

ا من المنطقة المحيطة بك وانظر خلفك قبل تحريك المركبة. راجع دليل المالك للح�سول على مزيد من التفا�سيل. 14 الو�سائد الهوائية لي�ست �سوى نظام تكميلي للتثبيت: احر�س 
ً
وتطبق قيود ال�سرعة. تحقق دائم

ا. وحتى مع وجود ح�سا�س ت�سنيف الراكب، ال تلجاأ اإلى تقييد طفلك بو�سعية المواجهة الخلفية في مقعد الراكب االأمامي. يجب على جميع االأطفال الذين ال يتجاوزون 12 عامًا الركوب 
ً
على ا�ستخدام حزام االأمان دائم

في المقاعد الخلفية ويتم تاأمينهم بطريقة منا�سبة، اإما بكرا�سي ال�سيارة المخ�س�سة لالأطفال، اأو بالكرا�سي المعززة لل�سغار، اأو عن طريق حزام االأمان، بح�سب اأحجامهم. الو�سائد الهوائية ال تنتفخ اإال في ظروف 

معينة. طالع كتيب دليل المالك لمزيد من التفا�سيل. 15 يعتمد توفر بع�س المزايا على دعم بلوتوث في الهاتف. يرجى الرجوع اإلى دليل المالك للح�سول على التفا�سيل. وتعود ملكية عالمة بلوتوث و�سعاراتها 

ل�سركة (.Bluetooth SIG, Inc) واأي ا�ستخدام لهذه العالمات من قبل اإنفينيتي يتم بموجب ترخي�س معتمد.

(iPod) عالمة م�سجلة من (Apple Inc). بوز (Bose) عالمة م�سجلة من بوز كوربوري�سين.

ب
ق

قي
�ل

ب 
�ش

خ

عجالت من �سبائك االألمنيوم قيا�س X 7.5 17 بو�سة 

ْنَق�ِسمة مع اإطارات االأداء المتقدم 
ُ
 بخم�سة اأ�سلع م

(RUN-FLAT)

عجالت من �سبائك االألمنيوم قيا�س X 8.5 19 بو�سة 

بخم�سة اأ�سلع ثالثية مع اإطارات االأداء ال�سيفية 

1(RUN-FLAT) المتقدمة



 اك�س�سوارات اإنفينيتي 

الأ�سلية

تنطبق نف�س المعايير ال�سارمة التي نلتزم بها في ت�سنيع مركبات اإنفينيتي على ت�سميم 

وت�سنيع اك�س�سوارات اإنفينيتي االأ�سلية. ومع مجموعة وا�سعة من المنتجات ذات الجودة 

العالية والم�سممة لتتكامل بكل �سال�سة مع اأجزاء ال�سيارة، �ستح�سل بالتاأكيد على 

ا مع مركبتك ومعاييرك.
ً
االك�س�سوارات التي تتطابق تمام

الملحقات المعرو�سة: عجالت قيا�س 19 بو�سة من خالئط االألمينوم الالمع بخم�سة اأ�سلع 

داخلية منف�سلة، و�سبك اأ�سود غامق.

�سجاد االأر�سية لكل الف�سول

 الجناح الخلفي على �سندوق ال�سيارة 

)مفاتيح لونية(

مجموعة اال�سعافات االأولية

ْزَقات العجالت القابلة لالقفال مع 
َ
ع

الحلقات

منظم منطقة االأمتعة مع االأر�سية 

ا وف�سله.
ً
ويمكن طيه م�سطح

 �سبكة االأمتعة 

)يمكن طيها مع جيب للتخزين(

ْنَق�ِسمة 
ُ
عجلة المعة بخم�سة اأ�سلع م

قيا�س 17 بو�سة

ْنَق�ِسمة 
ُ
عجلة المعة بخم�سة اأ�سلع م

قيا�س 19 بو�سة

�سبك باللون االأ�سود الغامق�سجادة ال�سندوق الخلفي



 جاذبية ُملهمة 

ت�سدك اإليها

ت�سميم ال يعترف بحدود المنطق، ولكنه ي�ستجيب 

لنداء القلب. يبداأ مع الفنان بر�سم خط اأو منحنى اأو 

�سكل ب�سيط، ومحبة �سيء فيه ال بد من التعبير عنه 

ب�سكل متكامل. بالن�سبة الإنفينيتي، يمثل الت�سميم 

اأكثر من مجرد �سغف: اإنه جزء من الحم�س النووي 

في اأعمالنا.

عندما يكون الت�سميم روح العالمة التجارية، لي�سبح و�سيلة العالمة التجارية 

للتوا�سل مع جمهورها. تمنح كل �سيارة �سوًتا لتلك اللغة من خالل االن�سجام بين 

خطوط المبدع على لوحة الت�سميم، وااللتواءات المتدفقة وال�سكل المفعم بالقوة. 

وتعبر العنا�سر التي تعود لهذه العالمة التجارية، بما في ذلك ال�سبك بالقو�س المزدوج 

د الذي يقوده الت�سميم في 
ّ
وت�ساميم على �سكل هالل، عن اأ�سلوب اإنفينيتي المتفر

تطوير المنتجات والروؤية التجارية. وتعتبر ال�سيارة التجريبية من اإنفينيتي - التي 

تبدعها قوة الت�سميم - لمحة �سريعة عن الم�ستقبل حيث تتطور فكرة ال�سيارة من 

اأ مكانها ال�سحيح على الطرقات.
ّ
مجرد ر�سم على طاولة الفنان اإلى اأن تتبو

(Q80 Inspiration) ان�سبيري�سن Q80 (QX Sport Inspiration) سبورت ان�سبيري�سن� QX

في تنا�سق الفت مع فكرة الت�سميم القوي، ترتفع نقاوة ال�سكل اإلى م�ستوى اأعلى من النمط. 

ومن خالل خطوط كا�سحة ومنحنيات قو�سية، يكون الفنان فوق كل عن�سر اآخر. 

اإنه اإح�سا�سه بالم�ستقبل.

األفون�سو األباي�سا

مدير الت�سميم في اإنفينيتي

(Q80 Inspiration) ان�سبيري�سن Q80



تاأ�س�ست اإنفينيتي عام 1989، وتطورت مجموعة ال�سيارات الرئي�سية في اإنفينيتي لت�سمل 

�سيارات ال�سيدان والكوبيه وال�سيارات المك�سوفة والكرو�س اأوفر، وال�سيارات الريا�سية متعددة 

اال�ستخدامات، وتتوفر في 50 بلداً حول العالم. اإنفينيتي فريدة ومميزة، فال تدعي تقديم كل 

�سيء لكل النا�س، بل كل �سيء لبع�س االأ�سخا�س. وفي قلب عالمة اإنفينيتي التجارية تاريٌخ 

لالهتمام االإن�ساني حيث نوؤمن باأن تجربة التملك المتكاملة اأكثر اأهميًة من ال�سيارة نف�سها، 

مع االلتزام بتقديم تجربة قيادة وامتالك اأكثر تمكيًنا وثقًة و�سعادًة.

اأ�سبحت اإنفينيتي عالمة تجارية معروفة بتقديمها ال�سيارات المده�سة وذات الت�ساميم 

ا من خالل تواجد 
ً
الرائعة. اإنه الت�سميم المميز الذي اأبدعته اأيادي المبتكرين وتطبيقه فعلي

قوي وجريء على الطرقات. وباالإ�سافة اإلى ذلك ومع االهتمام الكبير بالتفا�سيل والهند�سة 

ا باأن قيادة �سيارة اإنفينيتي هو 
ً
ا حقيقي

ً
الدقيقة، ت�ساهم كل هذه العوامل في منحك �سعور

�سيء مميز بحد ذاته.

تواجٌد يجذب الأنظار.

تجربٌة ل ُتن�سى.

تتحدى مجموعة �سيارات اإنفينيتي الماألوف وتعيد ار�ساء 

معايير فئة ال�سيارات الفاخرة من خالل تقنيات ُتمّكن 

ال�سائق وت�ساميم باهرة.




