
الموا�صفات التقنية

المحرك

V6e،d،c،b / 4a
الأ�سطوانات

350e ح�سانًا عند 6500 د.د.
400d ح�سانًا عند 6400 د.د.، 

208a ح�سان عند 5500 د.د.، 300c،b ح�سانًا عند 6400 د.د.، 
قوة  القوة

536e نيوتن متر عند 1450 د.د.
475d نيوتن متر عند 1600 – 5200 د.د. / 

350a نيوتن متر عند 1250 – 3500 د.د. / 400c،b نيوتن متر عند 1600 – 5200 د.د. / 
عزم

التوجيه

ف
ّ
نظام التوجيه المبا�شر المتكي

e،d / نظام م�شاعدة التوجيه الكهربائي بجريدة م�شننة
c،b / التوجيه الكهربائي الهيدروليكي

a
نوع التوجيه

11.4a متر / 11.2e،d،c،b متر
قطر النعطاف

ال�سعات والأوزان

1804e كغ
1764d كغ / 

1744c كغ / 
1705b كغ / 

1649a كغ / 
وزن الهيكل

400e لتر
500d،c،b،a لتر /  حجم حيز الأمتعة

70e لتر
80d،c،b،a لتر /  �شعة خزان الوقود

الأبعاد

0.28d،c / 0.27e،b / 0.26a
معامل مقاومة الهواء

4810 مم الطول الكلي

1820 مم العر�ض الكلي - مع طي المرايا

2084 مم العر�ض الكلي - مع المرايا

1455a مم / 1445e،d،c،b مم
الرتفاع الكلي

هذا الكتيب لأغرا�ض الو�شف واعطاء المعلومات العامة فقط ويخ�شع للتغيير ول ي�شكل عر�شًا للبيع اأو تمثياًل اأو �شمانًا )�شريحًا اأو �شمنيًا( من اإنفينيتي ال�شرق الأو�شط اأو اأي من وكالء اإنفينيتي. يجب على الأطراف المهتمة التاأكد من دقة اأية معلومات في هذا الكتيب مع وكيل اإنفينيتي المعتمد مبا�شرة، قبل العتماد عليه لتخاذ 

قرار ال�شراء. وتحتفظ اإنفينيتي ال�شرق الأو�شط بحق اإجراء التغييرات، في اأي وقت ودون اإ�شعار م�شبق، في الأ�شعار والألوان والمواد والتجهيزات والموا�شفات والطرازات ووقف انتاج طرازات اأو تجهيزات. وب�شبب التطوير الم�شتمر للمنتجات والعوامل الأخرى المتعلقة بما قبل وما بعد الإنتاج، قد تختلف المركبة اأو المواد والموا�شفات 

عما هو موجود في هذا الكتيب. تظهر بع�ض ال�شيارات مع تجهيزات اختيارية. يجب م�شاهدة ال�شيارة للح�شول على المعلومات بدقة كاملة. قد يختلف توفر الطرازات والتجهيزات لطرازات معينة. كما قد تختلف الموا�شفات والخيارات والك�ش�شوارات في هاواي والوليات المتحدة ودول اأخرى. للح�شول على معلومات اإ�شافية 

.infiniti-me.com حول توفر المنتجات اأو الخيارات اأو الك�ش�شوارات، الرجاء زيارة �شالة عر�ض وكيل اإنفينيتي اأو الموقع الإلكتروني

1 متوفرة في طرازات مختارة. 2 نظام التحذير التنبوؤي قبل ال�شطدام الأمامي م�شمم لتنبيه ال�شائق قبل ال�شطدام ول يمكنه منع الحوادث. ُتطبق حدود ال�شرعة وغيرها من ال�شتثناءات. طالع كتيب دليل المالك لمزيد من التفا�شيل. 3 الم�شاعدة في ركن ال�شيارة/ميزة المالءمة. ل يمكن التخل�ض نهائيًا من النقاط العمياء 
اأو اكت�شاف جميع الأج�شام المتحركة ول تنبه من الأج�شام المتحركة. تحقق دائمًا من محيط ال�شيارة والتف لتنظر خلفك قبل تحريك المركبة. 4 قيادة ال�شيارة اأمر جدي. ا�شتخدم نظام InTouch من اإنفينيتي عندما يكون ا�شتخدامه اآمًنا. لتبرمج اأبداً اأثناء القيادة. قد ل يكون نظام خرائط GPS مف�شاًل في جميع المناطق وقد 

ل يعك�ض الطرق الحالية. 5 يعتمد توفر مزايا محددة على دعم الهاتف بتقنية بلوتوث (®Bluetooth). الرجاء الطالع على كتيب الهاتف للمزيد من التفا�شيل. ا�شم و�شعارات بلوتوث مملوكة ل�شركة بلوتوث .Bluetooth SIG Inc، واأي ا�شتخدام لهذه العالمات من قبل اإنفينيتي يتم بموجب ترخي�ض. 6 قيادة ال�شيارة اأمر جّدي 

ويتطلب اهتمامك الكامل. اإذا كان عليك ا�شتخدام جهاز مو�شول اأثناء القيادة، عليك اأخذ كل الحتياطات دائمًا لكي تعطي كل اهتمامك بقيادة المركبة. (iPod) عالمة م�شجلة من (Apple Inc). كل الحقوق محفوظة. جهاز (iPod) غير م�شمول. 7 ل ي�شّكل نظام التحذير في المناطق العمياء/نظام التدخل في المناطق العمياء بدياًل 

عن الإجراءات ال�شحيحة لتغيير حارة ال�شير. ولن يعمل النظام على تجنب ال�شطدام بال�شيارات الأخرى اأو الحوادث، وقد ل يكت�شف جميع ال�شيارات اأو الأج�شام المحيطة بك. 8 يعمل نظام التحذير من مغادرة حارة ال�شير (LDW) ونظام منع مغادرة حارة ال�شير (LDP) عندما تكون خطوط حارات الطريق مرئية بو�شوح فقط. 

تطبق حدود ال�شرعة. يمكنك الرجوع اإلى كتيب دليل المالك للمزيد من المعلومات. 9 ليمكن لنظام التحّكم الن�شط للحفاظ على الم�شار اأن يمنع وقوع الحوادث اأو فقدان ال�شيطرة. تقع الم�شوؤولية على عاتق ال�شائق ليكون في موقع التحكم بال�شيارة في جميع الأوقات. قد ل يكت�شف نظام التحّكم الن�شط للحفاظ على الم�شار الحارات 

على بع�ض الطرقات وفي بع�ض الأحوال الجوية اأو ظروف القيادة. 10 ت�شاعدك تقنية التحكم لترك م�شافة اآمنة بالحفاظ على م�شافة فا�شلة بينك وبين ال�شيارة التي اأمامك، وذلك �شمن ظروف معينة. ولكنها لي�شت تقنية مانعة لحدوث ال�شطدام، وف�شل ال�شائق في ا�شتخدام المكابح قد يوؤدي اإلى وقوع حادث. 11 ل تقم 

(Plasmacluster) في تنقية الهواء في المق�شورة الداخلية لل�شيارة. ي�شت�شعر النظام الروائح الخارجية، ويكبح الروائح  GPS مف�شلة في كل المناطق وقد ل تعك�ض قوانين الطرق الحالية. 12 ي�شاعد النظام المتقدم للتحكم في المناخ مع نظام منقي الجو »بالزماكال�شتر«  اأبداً. قد ل تكون خرائط  اأثناء القيادة  بالبرمجة 

الكريهة ويوقف تدفق الروائح الخارجية وي�شاعد على اإبقاء رائحة المق�شورة الداخلية جميلة، ولكنه ل يزيل الروائح دائمًا. 13 ل يمكن لنظام الفرملة الطارئة في حالت التوجه الأمامي اأن يمنع الحوادث الناجمة عن الإهمال اأو القيادة ب�شكل خطر، وقد ل ي�شدر تنبيهًا اأو يطبق المكابح في بع�ض الحالت. تنطبق حدود 

ال�شرعة. 14 ل يمكن لنظام �شا�شة الروؤية ال�شاملة مع نظام ك�شف الأج�شام المتحركة اأن يزيل م�شكلة النقاط العمياء ب�شكل نهائي، وربما ل يتم اكت�شاف جميع الأج�شام على نحو تام. يعمل نظام ك�شف الأج�شام المتحركة عند �شرعات تحت 5 ميل في ال�شاعة. لذا تفقد محيط ال�شيارة والتفت لتلقي نظرة خلفك قبل تحريك المركبة 

ًا. الرجاء الطالع على دليل المالك لمزيد من التفا�شيل. 16 التقنية الذكية لتثبيت ال�شرعة لي�شت نظامًا لتجنب ال�شطدام اأو لالإنذار، بل هي م�شممة 
ً
ًا. 15 قد ل يك�شف نظام التدخل لمنع الت�شادم الخلفي جميع الأج�شام وتطبق حدود ال�شرعة. لذا تفقد محيط ال�شيارة والتفت لتلقي نظرة خلفك قبل تحريك المركبة دائم

ً
دائم

ل�شتخدام الفرملة ب�شكل محدود. ويمكن اأن يوؤدي عدم ا�شتخدام الفرامل اإلى وقوع حادث.

Q50

Q50 BLUE SPORTe Q50 RED SPORT 400d Q50 SPORTc Q50 LUXE 3.0b Q50 LUXE 2.0a

جميع الأبعاد بالميليميتر

الرجاء زيارة الموقع الإلكتروني لالطالع على القائمة الكاملة للموا�شفات

1,820

1,455a

1,445b,c,d,e,

4,810

2,850



اإمكانات ال متناهية

ق، لالنطالق اإلى اأبعد مدى في القيادة. يمكنك اأن ترى ذلك بو�شوح في اإنفينيتي Q50، حيث تمنحك 
ّ
ز والتفو

ّ
نوؤمن باأن كل �شائق يتمتع باإمكانات كامنة. اإنها اإمكانات التمي

الديناميكيا المعززة رقميًا تمّكنًا لفتًا من قوتها الرائدة في هذه الفئة من ال�شيارات. خذ الخطوة الأولى بت�شكيل �شيارتك Q50 من اأجل رحلتك التي ل تقف عند اأي حد، و�شوف 

ممت من اأجلك.
ُ

ل كل اختيار تقوم به روؤيتك اإلى واقع ملمو�ض. اإنها ال�شيارة التي �ش
ّ
يحو

تعك�س طاقتك الطبيعية. ت�شع الخطوط المحددة بدقة ا�شتثنائية 

باأ�شلوبها  الخلفية  زة والم�شابيح  المركَّ الأمامية  والم�شابيح 

 .Q50 الدراماتيكي العالمات الفارقة لمقدمة وموؤخرة اإنفينيتي

ولتنقل اأقوى تعبير عن هويتك، تحمل واجهة طرازات ال�شيارة 

Q50 �شبورت و Q50 رد �شبورت 400 حوافًا وفتحات جريئة 
يعززها م�شد خلفي مع نا�شر هوائي ان�شيابي �شفلي.

 Q50 ت�سارع اإلى حد الخط الأحمر. قمة الإثارة من اإنفينيتي

من خالل مجموعة من المحركات التي تطلق قوى البداع لترفع 

من م�شتوى اأدائك، ومنها محركين V6 بالتيربو المزدوج �شعة 

. وللح�شول على التجربة المطلقة، هناك المحرك الرائد 
1
3.0 لتر

 Q50 في هذه الفئة من المحركات بقوة 400 ح�شانًا في طراز

.“S” رد �شبورت 400، مع ال�شعار الأحمر الخا�ض على �شكل حرف

األوان الهيكل الخارجي

اتخذت اإنفينيتي الجراءات الالزمة لت�شمن اأن تكون لالألوان المعرو�شة في الكتيب اأقرب تمثيل ممكن لالألوان الفعلية للمركبات. قد تختلف الألوان قلياًل ب�شبب عملية الطباعة وح�شب روؤيتها في و�شح النهار اأو ال�شوء الفلوري اأو ال�شاطع. الرجاء م�شاهدة الألوان الفعلية لدى وكيل اإنفينيتي المحلي.

عجالت قيا�ض X 18 7.5 بو�شة، من �شبائك الألمنيوم الخفيف بخم�شة اأ�شلع 

داخلية ثنائية، حواف بالكروم واإطارات »رن-فالت«.1

عجالت قيا�ض X 19 8.5 بو�شة، من �شبائك الألمنيوم الخفيف بخم�شة اأ�شلع داخلية 

متعددة مع حواف باللون الرمادي المعدني الداكن ومخالب المكابح الحمراء واإطارات 

»رن-فالت«.1

عجالت قيا�ض X 19 8.5 بو�شة، من �شبائك الألمنيوم الخفيف بخم�ض عجالت 

ثالثية الأ�شلع مع حواف باللون الف�شي المعدني الداكن م�شنوعة اآليًا واإطارات 

»رن-فالت«.1

خيارات العجالت
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عزز قدراتك

�سهولة القيادة. عندما تتقدم البداعات التكنولوجية لتعزيز 

قدرات ال�شائق، تتمكن من القيادة على نحو اأ�شهل وتتعامل مع 

الحركة المرورية بطريقة اأكثر ذكاءاً وتتمتع بتوجيه اأكثر دقًة. 

اإنفينيتي �شمن باقة  ت�شتخدم التقنيات الم�شاعدة لل�شائق من 

 نف�ض البداعات التقنية التي �شتطور نمط القيادة 
1
»برواأكتيف«

الذاتية (ProPILOT Assist) في الم�شتقبل لكي ُتمكنك من الآن. 

 تلقائيًا العمل 
1
وعند ت�شغيلها، يمكن للتقنيات الم�شاعدة لل�شائق

ح�شب ظروف حركة المرور لت�شاعدك في ا�شتخدام المكابح لتفادي 

ال�شطدام بال�شيارات اأمامك، والت�شارع اإلى حد ال�شرعة الذي و�شعته 

م�شبقًا، واأي�شًا في التوجيه الم�شتقيم في حارة ال�شير التي ت�شتخدمها.

 ،
1
قيادة بدعم مميز. اإذا جهزت �شيارتك Q50 بباقة »برواأكتيف«

وزودت نف�شك بتقنيات ال�شالمة الأكثر تقدمًا لتعزيز روؤيتك والتعامل 

مع الخطر مثل نظام التحذير التنبوؤي قبل الإ�شطدام الأمامي الذي 

يمّكن Q50 من المراقبة المتوا�شلة لل�شيارة التي اأمامها مبا�شرة 

ا لتحذرك في  والمركبة الأخرى التي ت�شير اأمام تلك ال�شيارة اأي�شً

حال الخطر، حتى قبل اأن تراه في بع�ض الأحيان.

 Q50 ا�ستمتع بم�ساحة مثالية. تمثل المق�شورة الداخلية في

بيئة للخطوط الديناميكية ومواد غير متوقعة والبراعة الفنية 

الب�شرية التي تتمحور حول ال�شائق وفي المق�شورة واجهة اأنيقة 

ب�شا�شة مزدوجة. يمكنك ترقيتها اإلى الن�شخة الجريئة والراقية 

دة 
ّ
المتمثلة في Q50 رد �شبورت 400 بمقاعدها الجلدية المنج

والتطعيمات بلون الكروم الداكن والدرزات الحمراء المتباينة التي 

تتدفق على الخطوط المنحوتة.

ا�سعر بالفرق. يمكنك اأن ت�شعر بالفرق فور دخولك اإلى ال�شيارة 

حيث تتحرك المقاعد وعجلة القيادة تلقائيًا ح�شب اإعداداتك بكل 

 في نظام 
1
ة«

ّ
ي

ِّ
دقة. كما �شترى الفرق اأي�شًا من خالل »الباقةالِح�ش

الإ�شاءة المحيطية المعززة للمق�شورة الداخلية، و�شت�شتمتع ب�شماع 

ال�شوت المتكامل والوا�شح من خالل النظام ال�شوتي من بوز 

1
.(Bose® Performance Series)

ممت ال�شيارة لتعزز قدرات 
ُ

كيف تنطلق Q50 بك بكل قوة؟ �ش

ال�شائق، وتقدم اأفكاراً جريئة لأ�شحاب الآفاق الوا�شعة. يمكنك 

تخ�شي�ض المق�شورة الداخلية ح�شب رغباتك، وت�شكيل الم�شاحة 

ح�شب ذوقك. انطلق نحو الريادة بتقنيات تتحدى الماألوف لما 

ت�شتطيع تحقيقه في �شيارة ال�شيدان الريا�شية واأنت قائدها.

اأ�صف لم�صة من التمّيز

األوان المق�شورة الداخلية
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اتخذت اإنفينيتي الجراءات الالزمة لت�شمن اأن تكون لالألوان المعرو�شة في الكتيب اأقرب تمثيل ممكن لالألوان الفعلية للمركبات. قد تختلف الألوان قلياًل ب�شبب عملية الطباعة وح�شب روؤيتها في و�شح النهار اأو ال�شوء الفلوري اأو ال�شاطع. الرجاء م�شاهدة الألوان الفعلية لدى وكيل اإنفينيتي المحلي.



المحرك 2.0t بناقل حركة اأوتوماتيكي ب�شبع �شرعات مع اآلية الدفع الخلفي •

• 1
نظام اليقاف والت�شغيل

تقنية الم�شاعدة بالتوجيه الكهربائي والمتح�ش�شة ل�شرعة المركبة. •

نظام التحكم الن�شط بالثبات. •

نظام مراقبة ال�شغط في الإطارات (TPMS) - مع عر�ض �شغط كل اإطار  •

على انفراد.

اآلية الم�شاعدة بتثبيت ايقاف المركبة على المرتفعات. •

6 و�شائد هوائية )و�شائد هوائية لل�شائق والراكب الأمامي، و�شائد اأمامية  •
لحماية جانب الحو�ض-ال�شدر وو�شائد �شتارية تعمل من الأمام اإلى الخلف(

مع نظام الو�شائد الهوائية المتقدمة. 

المراآة الداخلية بخا�شية التعتيم التلقائي. •

تقنية تثبيت ال�شرعة •

نظام المكابح المانعة لالنغالق (ABS) للعجالت الأربع، ونظام التوزيع  •

اللكتروني لقوة الفرملة EBD نظام التحكم بال�شحب (TCS)، ونظام التحكم 

.(VDC) الديناميكي بالمركبة

خا�شية تعزيز المكابح. •

نظام اأمان المركبة مع معطل المحرك وجهاز التنبيه. •

عجالت قيا�ض X 18 7.5 بو�شة، من �شبائك الألمنيوم الخفيف بخم�شة  •

1
اأ�شلع داخلية ثنائية، حواف بالكروم واإطارات »رن-فالت«.

• LED مرايا الأبواب بلون الهيكل مع م�شباح ال�شارة بتقنية

المرايا الخارجية المدفئة القابلة للتعديل والطي اآليًا مع خا�شية الإمالة  •

العك�شية وخا�شية الذاكرة.

ا. •
ً
ت�شغيل الم�شابيح الرئي�شية تلقائي

م�شابيح ال�شباب بتقنية LED )الأمامية( •

• LED الم�شابيح النهارية بتقنية

• LED الم�شابيح الرئي�شية بتقنية

• LED الم�شابيح الخلفية بتقنية

• 1
عادم بفتحتين مع اطار من الكروم

طالء �شديد اأو معدني •

جهاز اختيار نمط القيادة من اإنفينيتي •

• 4
نظام (InTouch) من اإنفينيتي

• )LCD VGA 7” و LCD VGA 8”( شا�شتان مزدوجتان تعمالن باللم�ض�

•  TFT عدادات »فاين فيجن« المتوهجة كهربائيًا مع �شا�شة عر�ض ملونة

قيا�ض 5 بو�شة.

تقنية بلوتوث مع قدرات الت�شال المتحركة. •

ف على ال�شوت )الوظائف ال�شوتية فقط(. •
ّ
نظام التعر

المفتاح الذكي مع الو�شول الذكي وفتح �شندوق ال�شيارة والذاكرة المعززة •

• 3
كاميرا الروؤية الخلفية

نظام ح�شا�شات الركن الأمامية والخلفية مع �شا�شة. •

�شوء لجذب النتباه. •

ا ونظام  •
ً
نظام التحكم المتكيف بالمناخ لمنطقة ثنائية مع تدوير الهواء تلقائي

12
منقي الجو »بالزماكال�شتر« (Plasmacluster) وفلتر »جريب بوليفينول«

الفتحات الخلفية لتكييف الهواء •

• .(Infiniti InTuition™) نظام

نوافذ كهربائية لجميع األأبواب مع ربط الت�شغيل التلقائي بالمفتاح. •

حاجب ال�شم�ض مع مرايا الزينة الم�شاءة وتو�شعتها. •

ت�شغيل بكب�شة زر واحدة. •

نظام �شوتي AM/FM مع م�شغل اأقرا�ض مدمجة منفرد  •

نظام �شوتي بـ 6 مكبرات لل�شوت •

• 6RCA AUX-in ومقب�ض USB/iPod مقب�ض

تقنية المحتويات ال�شوتية عبر البلوتوث •

• (ANC) نظام التحكم الن�شط لتخفيف حدة ال�شجيج

عجلة القيادة متعددة الوظائف ومقب�ض تبديل ال�شرعة •

م�شند الذراع الأمامي مع حجرة التخزين. •

ماآخذ كهربائية قوة 12 فولط في الكون�شول الو�شطي. •

تعديل كهربائي للو�شول والت�شوية لعمود التوجيه •

فر�ض المقاعد من الجلد ال�شبيه بالأنيلين، مدفاأة. •

تطعيمات المق�شورة الداخلية من األمنيوم كات�شو •

اطار اإنفينيتي لعتبات الأبواب الأمامية من الألمنيوم •

ا  •
ً
خا�شية دعم الفقرة القطنية لمقعد ال�شائق كهربائي

خا�شية تعديل المقاعد الأمامية كهربائيًا مع الذاكرة. •

مقاعد خلفية قابلة للطي 140/60 •

م�شند الذراع الو�شطي الخلفي مع حامل الأكواب •

نقاط ربط مقعد الطفل ISOFIX في المقاعد الخلفية •

4  3  2  1 الختيارات والباقات:    

ي�سمل الطراز جميع المزايا القيا�سية في Q50 LUXE 2.0، اإ�سافة اإلى:  

المحرك 3.0t بناقل حركة اأوتوماتيكي ب�شبع �شرعات مع اآلية الدفع الخلفي •

توجيه كهربائي بم�شاندة جريدة م�شننة •

فتحة ال�شقف الزجاجية التي تعمل كهربائيًا •

ة •
ّ
ي

ِّ
الباقةالِح�ش

4 الختيارات والباقات:    

ي�سمل الطراز جميع المزايا القيا�سية في Q50 LUXE 3.0، اإ�سافة اإلى:  

نظام التعليق الديناميكي الرقمي •

• 1
مفاتيح نقل الحركة من المغني�شوم

عجالت قيا�ض X 19 8.5 بو�شة، من �شبائك الألمنيوم الخفيف بخم�شة اأ�شلع  •

داخلية متعددة مع حواف باللون الرمادي المعدني الداكن ومخالب المكابح 

1
الحمراء واإطارات »رن-فالت«.

ت�شميم ريا�شي للم�شدين الأمامي والخلفي. •

• 1
عادم بفتحتين بطالء معدني داكن

• 1
دوا�شات من الألمنيوم وم�شند القدم

• 1
مقاعد اأمامية بت�شميم ريا�شي وم�شند لدعم الفخذ

فتحة ال�شقف الزجاجية التي تعمل كهربائيًا •

ة •
ّ
ي

ِّ
الباقةالِح�ش

4 الختيارات والباقات:    

ي�سمل الطراز جميع المزايا القيا�سية في Q50 SPORT، اإ�سافة اإلى:  

المحرك 3.0t بناقل حركة اأوتوماتيكي ب�شبع �شرعات مع اآلية الدفع الخلفي،  •

قوة 400 ح�سانًا

ف •
ّ
نظام التوجيه المبا�شر المتكي

فر�ض المقاعد من الجلد ال�شبيه بالأنيلين، مع درزات حمراء. •

رّكبة على عجلة القيادة. •
ُ
مفاتيح نقل الحركة الم

عجالت قيا�ض X 19 8.5 بو�شة، من �شبائك الألمنيوم الخفيف بخم�شة  •

اأ�شلع داخلية متعددة مع حواف باللون الرمادي المعدني الداكن ومخالب 

المكابح الحمراء واإطارات »رن-فالت«.

• LED مرايا الأبواب بلون الهيكل مع م�شباح ال�شارة بتقنية

عادم بفتحتين مثقب مع اطار من الكروم  •

فتحة ال�شقف الزجاجية التي تعمل كهربائيًا •

ة •
ّ
ي

ِّ
الباقةالِح�ش

4 الختيارات والباقات:    

ي�سمل الطراز جميع المزايا القيا�سية في Q50 SPORT، اإ�سافة اإلى:  

المحرك 3.5L الهجين بناقل حركة اأوتوماتيكي ب�شبع �شرعات مع اآلية الدفع  •

الخلفي

• 1
نظام اليقاف والت�شغيل

ف •
ّ
نظام التوجيه المبا�شر المتكي

فتحة ال�شقف الزجاجية التي تعمل كهربائيًا •

ة •
ّ
ي

ِّ
الباقةالِح�ش

باقة »برواأكتيف« •

تطعيمات المق�سورة الداخلية من خ�سب القيقب  1

فتحة ال�سقف الزجاجية التي تعمل كهربائيًا  2

ّية الباقةالِح�سِّ  3

النظام ال�شوتي من بوز (Bose® Performance Series) مع 16 مكبراً  •

لل�شوت.

المالحة عبر نظام (InTouchTM) من اإنفينيتي •

• )
11

، VR والمالحة
5(BT) ،HFP ،ASCD ،قدرات الأزرار ال�شوتية )ال�شوت

الإ�شاءة الترحيبية •

باقة »برواأكتيف«  4
• (AFS) نظام الإنارة الأمامية المتكيفة

اإ�شاءة ذكية. •

• 16
تقنية التحكم الذكية لتثبيت ال�شرعة (ICC) )على نطاق كافة ال�شرعات(

•  (MOD) مع نظام ك�شف الأج�شام المتحركة (AVM) شا�شة الروؤية ال�شاملة�

14،3
وتقنية الر�شاد في عملية ركن ال�شيارة.

 مع نظام الفرملة الطارئة في  •
10(DCA) تقنية التحكم لترك م�شافة اآمنة

13
حالت التوجه الأمامي

• 2(PFCW) نظام التحذير التنبوؤي قبل الإ�شطدام الأمامي

نظام التحذير من مغادرة حارة ال�شير (LDW) ونظام منع مغادرة حارة  •

.
8(LDP) ال�شير

نظام التحذير في المناطق العمياء (BSW) ونظام التدخل في المناطق  •

7(Blind Spot Intervention™) العمياء

• 15،3(BCI) نظام التدخل لمنع الت�شادم الخلفي

• )3.0t الدوا�شة القت�شادية )فقط في

اأحزمة اأمان للمقاعد الأمامية مع خا�شية ا�شت�شعار ماقبل ال�شطدام •

• )VR ،
5(BT) ،HFP ،LDP ،ICC ،قدرات الأزرار ال�شوتية )ال�شوت

درجات وباقات واختيارات الطرازات

Q50 LUXE 2.0Q50 LUXE 3.0Q50 SPORTQ50 REd SPORT 400

Q50 BLUE SPORT

الختيارات والباقات


