
1,500

1,8452,900

4,980

Q70
الموا�صفات التقنية

Q70 5.6Lb ,Q70 3.7La

جميع الأبعاد بالميليمتر

المحرك

V8b / V6a
الأ�سطوانات 

402b ح�سان عند 6,000 د.د. 
329a ح�سانًا عند 7,000 د.د. / 

القوة

550b نيوتن متر عند 4,400 د.د. 
360a مم عند 5,200 د.د. / 

عزم الدوران

التوجيه

م�ساندة كهربائية - جريدة م�سننة وتر�س نوعية التوجيه

ال�سعات والأوزان

500 لتر حجم الأمتعة

80 لتر �سعة خزان الوقود

الوزن وال�سعة

عامل مقاومة الهواء )لوك�س/�سبورت( 0.27 / 0.28
ُ
م

4,980 مم الطول الإجمالي

1,845 مم العر�س الإجمالي دون المرايا

2,096 مم العر�س الإجمالي مع المرايا

1,500 مم الرتفاع الكلي

2,900 مم قاعدة العجالت

الرجاء الطالع على محتويات الموقع الإلكتروني Infiniti-me.com لمعرفة قائمة الموا�سفات الكاملة.

بوز (Bose) عالمة م�سجلة من بوز كوربوري�سين. قد تختلف �سيارة الإنتاج النهائي.

هذا الكتيب لأغرا�س الو�سف واعطاء المعلومات العامة فقط ويخ�سع للتغيير ول ي�سكل عر�سًا للبيع اأو تمثياًل اأو �سمانًا )�سريحًا اأو �سمنيًا( من اإنفينيتي ال�سرق الأو�سط اأو اأي من وكالء اإنفينيتي. يجب على الأطراف المهتمة التاأكد من دقة اأية معلومات في هذا الكتيب مع وكيل اإنفينيتي المعتمد مبا�سرة، قبل العتماد عليه لتخاذ قرار ال�سراء. وتحتفظ 

اإنفينيتي ال�سرق الأو�سط بحق اإجراء التغييرات، في اأي وقت ودون اإ�سعار م�سبق، في الأ�سعار والألوان والمواد والتجهيزات والموا�سفات والطرازات ووقف انتاج طرازات اأو تجهيزات. وب�سبب التطوير الم�ستمر للمنتجات والعوامل الأخرى المتعلقة بما قبل وما بعد الإنتاج، 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 توفر الطرازات والتجهيزات لطرازات معينة. كما قد تختلف الموا�سفات والخيارات والك�س�سوارات في هاواي والوليات المتحدة ودول اأخرى. للح�سول على معلومات اإ�سافية حول توفر المنتجات اأو الخيارات اأو الك�س�سوارات، الرجاء زيارة �سالة 

.Infiniti-me.com عر�س وكيل اإنفينيتي اأو الموقع الإلكتروني

ا من تلك 
ً
1 متوفرة على طرازات مختارة. 2 ي�ساعد النظام المتقدم للتحكم بالمناخ مع نظام منقي الجو »بالزماكال�ستر« (Plasmacluster) في تنقية الهواء في المق�سورة الداخلية لل�سيارة. ي�ست�سعر النظام الروائح الخارجية ويخفي الروائح غير المرغوب بها ويوقف تدفق الروائح الخارجية ويحافظ على ن�سارة المق�سورة، ولكنه ل يتخل�س دائم

الروائح. 3 نظام التحذير التنبوؤي قبل ال�سطدام الأمامي م�سمم لتنبيه ال�سائق قبل ال�سطدام ول يمكنه منع الحوادث. ُتطبق حدود ال�سرعة وغيرها من ال�ستثناءات. طالع كتيب دليل المالك لمزيد من التفا�سيل. 4 قد ل يك�سف نظام التدخل لمنع الت�سادم الخلفي جميع الأج�سام وتطبق حدود ال�سرعة. لذا تفقد محيط ال�سيارة قبل تحريكها على الدوام 

وانظر خلفك. طالع كتيب دليل المالك لمزيد من التفا�سيل. 5 الم�ساعدة في ركن ال�سيارة/ميزة المالءمة. ل يمكن التخل�س نهائيًا من النقاط العمياء اأو اكت�ساف جميع الأج�سام المتحركة ول تنبه ال�سائق لأخذ الحذر من الأج�سام المتحركة. تحقق دائمًا من محيط ال�سيارة قبل تحريكها. 6 قيادة ال�سيارة اأمر جّدي. ا�ستخدم نظام (InTouch) من اإنفينيتي 

 ،Bluetooth SIG Inc. الرجاء الطالع على كتيب الهاتف للمزيد من التفا�سيل. ا�سم و�سعارات بلوتوث مملوكة ل�سركة بلوتوث .(Bluetooth®) للخرائط مف�ساًل في جميع المناطق وقد ل يعك�س حالة الطرق الحالية. 7 يعتمد توفر مزايا محددة على دعم الهاتف بتقنية بلوتوث GPS عندما يكون ا�ستخدامه اآمًنا. لتبرمج اأبداً اأثناء القيادة. قد ل يكون نظام

واأي ا�ستخدام لهذه العالمات من قبل اإنفينيتي يتم بموجب ترخي�س. 8 قيادة ال�سيارة اأمر جّدي ويتطلب اهتمامك الكامل. اإذا كان عليك ا�ستخدام جهاز مو�سول اأثناء القيادة، عليك اأخذ كل الحتياطات دائمًا لكي تعطي كل اهتمامك بقيادة المركبة. (iPod) عالمة م�سجلة من (Apple Inc). كل الحقوق محفوظة. جهاز (iPod) غير م�سمول. 9 �سمم 

ا من �سالمة اجراءاتك قبل تحريك ال�سيارة. قد ل يك�سف كافة الأج�سام. 10 �سا�سة الروؤية ال�ساملة ونظام ك�سف الأج�سام المتحركة من اأدوات الم�ساعدة في ركن ال�سيارة ولكن ل يمكنهنا التخل�س نهائيًا من النقاط العمياء اأو اكت�ساف جميع 
ً
نظام ال�سونار لراحتك ولكنه ولي�س بدياًل عن الجراءات المنا�سبة لركن ال�سيارة و/اأو الرجوع للخلف. تاأكد دائم

الأج�سام. يعمل نظام ك�سف الأج�سام المتحركة تحت �سرعة 5 ميل في ال�ساعة. تحقق دائمًا من محيط ال�سيارة قبل تحريكها. 11 تقنية التحكم الذكية لتثبيت ال�سرعة لي�ست اأداة لتجنب ال�سطدام اأو جهاز تحذير. �سممت هذه التقنية ل�ستخدام الكبح ب�سكل محدود. اإن عدم تطبيق المكابح قد يوؤدي اإلى وقوع حادث. 12 يعمل نظام التحذير من مغادرة 

حارة ال�سير/نظام منع مغادرة حارة ال�سير عندما تكون خطوط الطريق وا�سحة. تطبق حدود ال�سرعة. الرجاء الرجوع اإلى كتيب المالك للمزيد من المعلومات. 13 خا�سية التحكم بالم�سافة ت�ساعد في الحفاظ على الم�سافة بينك وبين المركبة التي اأمامك تحت ظروف معينة. لي�ست نظامًا لتفادي ال�سطدام. قد يوؤدي الف�سل في تطبيق المكابح اإلى وقوع 

حادث. 14 ل يمكن لنظام الفرملة الطارئة في حالت التوجه الأمامي اأن يمنع الحوادث الناجمة عن الإهمال اأو القيادة ب�سكل خطر، وقد ل ي�سدر تنبيهًا اأو ُتطبق المكابح في بع�س الحالت. تنطبق حدود ال�سرعة. 15 ل ي�سّكل نظام التحذير في المناطق العمياء/نظام التدخل في المناطق العمياء بدياًل عن الإجراءات ال�سحيحة لتغيير حارة ال�سير. 

ولن يعمل النظام على تجنب ال�سطدام بال�سيارات الأخرى، وقد ل يكت�سف جميع ال�سيارات اأو الأج�سام المحيطة بك.



اإمكانات ال متناهية

ق، لالنطالق اإلى اأبعد مدى في القيادة. �ساهد ذلك بنف�سك في اإنفينيتي Q70، حيث يمتزج 
ّ
ز والتفو

ّ
اإننا واثقون من اأن كل �سائق يتمتع باإمكانات كامنة. اإنها اإمكانات التمي

ل كل 
ّ
الت�سميم الراقي والحرفية العالية مع الإبتكار لترتقي حوا�سك، واح�سا�سك بالإنجاز. خذ الخطوة الأولى بت�سكيل �سيارتك Q70 من اأجل رحلتك ال�سخ�سية. و�سوف يحو

اختيار تقوم به روؤيتك اإلى حقيقة ملمو�سة: اإنها �سيارتك.

األوان الهيكل الخارجي

اختيارات العجالت

اتخذت اإنفينيتي الجراءات الالزمة ل�سمان اأن الألوان المعرو�سة في الكتيب هي اأقرب تمثيل ممكن لالألوان الفعلية للمركبات. قد تختلف الألوان قلياًل ب�سبب عملية الطباعة وح�سب روؤيتها في و�سح النهار اأو ال�سوء الفلوري اأو ال�ساطع. الرجاء م�ساهدة الألوان الفعلية لدى وكيل اإنفينيتي المحلي.

قيادة تمثل الريادة. بمنحنياتها المثيرة، تتميز Q70 بغطاء 

محركها وتموجاته المزدوجة والذي يرتفع ليتالقى مع الرفرافين 

اإنفينيتي الخا�سة بال�سبك  الأماميين المرتفعين. تر�سم ميزة 

عبرة وذات 
ُ
الأمامي ذي القو�س المزدوج والم�سابيح الرئي�سية الم

مالمح القوة الم�ستوحاة من العين الب�سرية بتقنية LED، ونرى 

 Q70 SPORT نف�س المالمح في الم�سابيح الخلفية. وتعزز

الريا�سية �سكلها الأنيق بواجهتها الأمامية ذات الحواف الحادة 

1
ْنَق�ِسمة.

ُ
وعجالت قيا�س 20 بو�سة بخم�سة اأ�سلع م

قوة متعاظمة. اأطلق قوًة هائلة بغ�س النظر عن المحرك الذي 

طلق المحرك �سدا�سي الأ�سطوانات �سعة 3.7 لتر 
ُ
قمت باختياره. ي

وقوة 329 ح�سانًا. ويمكنك اختيار اأقوى محرك تم انتاجه على 

الإطالق وهو بثمان اأ�سطوانات �سعة 5.6 لتر وقوة 402 ح�سان 

بكل رقي ودقة.

 عجالت من �سبائك الألمنيوم قيا�س X 18 8.0 بو�سة 

بخم�سة اأ�سلع داخلية مزدوجة1

 عجالت من �سبائك الألمنيوم قيا�س X 20 9.0 بو�سة 

ْنَق�ِسمة1
ُ
بخم�سة اأ�سلع داخلية م
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عّزز قدراتكاأ�صف التمّيز

راحة معززة. تر�سي الخطوط الوا�سحة للمق�سورة الداخلية في 

Q70 مفهوم الم�ساحة الم�سممة بدقة لتلبية احتياجات كل 
�سيوفها، ومن ترتيباتها المقاعد الأمامية بخا�سية التحكم 

بالمناخ وهي الميزة التي توزع الهواء البارد اأو الدافئ عبر الجلد 

المثّقب لتغمرك بالراحة باأ�سرع مما تت�سور. ومن عر�س واجهتها 

اإلى قو�س ال�سقف، تتعزز الم�ساحة في كافة اأنحاء المق�سورة 

الداخلية ويمنح �سكل ظهور المقاعد الأمامية م�ساحة اأكبر لالأرجل 

للركاب في المقاعد الخلفية.

تفا�سيل تدخل ال�سرور اإلى قلبك. اإدخل م�ساحة مفعمة بمعايير 

الجودة العالية والراحة ال�ستثنائية والتي تكافئ حوا�سك فوراً 

بمواد ت�ستحقها اأيدي المحترفين والخبراء والهتمام بالتفا�سيل 

على نحو مثير لالإعجاب. اختر ترقية المق�سورة الداخلية بالمقاعد 

، والتطعيمات من الخ�سب )اآ�س وود( 
1
من الجلد ال�سبيه بالأنيلين

ر بالف�سة واللم�سات الناعمة وتجربة الفخامة في كافة اأنحاء 
ّ
المغب

المق�سورة.

تجربة �سوتية �سافية. ا�ستمتع ب�سوت غني من نظام بوز ال�سوتي 

الفاخر (BOSE® Premium Surround Sound) مع مكبرات 

ال�سوت، التي ت�سمل مكبرين لل�سوت على كتفي المقعدين الأماميين، 

ليغمرك بهدوء تام في اأنغام المو�سيقى التي تف�سلها. تم �سبط 

جميع مكبرات ال�سوت البالغ عددها 16 مكبراً لل�سوت لت�سدر �سوتًا 

متكاماًل وواقعيًا (5.1) بينما يلغي نظام التحكم الن�سط لتخفيف 

1
حدة ال�سجيج ال�سو�ساء من خالل موجات �سوتية متقابلة.

قد �سيارتك بكل ثقة. عزز قدرتك على ال�ستجابة وا�ستجب من 

 ت�سمل تلك التقنيات اأول نظام من 
1
خالل تقنيات م�ساعدة القيادة.

 
3
نوعه في العالم وهو نظام التحذير التنبوؤي قبل الإ�سطدام الأمامي

مّكن Q70 من مراقبة ال�سيارة اأمامك مبا�سرة، وال�سيارة 
ُ
الذي ي

التي اأمامها اأي�سًا، لم�ساعدتك من تحذيرك من المخاطر - وفي 

بع�س الأحيان قبل اأن ترى تلك المخاطر. وهناك تقنية اأخرى هي 

الأولى من نوعها من اإنفينيتي - نظام التدخل لمنع الت�سادم 

 - تحذرك اإذا تم اكت�ساف مركبات اأو الأج�سام الكبيرة 
4
الخلفي

خلف مركبتك ويمكن لهذه التقنية اأن ت�ساعدك في تفادي ال�سطدام 

عبر تطبيق المكابح.

ممت ال�سيارة لالأ�سخا�س الذين 
ُ

كيف تنطلق Q70 بك بكل قوة؟ �س

يحددون باأنف�سهم م�ساراتهم في الحياة، وتقدم لهم اأفكاراً جريئة 

لل�سائق �ساحب الآفاق الوا�سعة. اختر المق�سورة الداخلية الأنيقة 

التي تعك�س طموحاتك على اأف�سل وجه، وحقق الريادة بالتقنيات 

التي تتوقع متطلباتك وتتجاوز حدود احتياجاتك. فبعد كل �سيء، 

ل حدود للتميز، ول حدود لطموحاتك.
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اتخذت اإنفينيتي الجراءات الالزمة ل�سمان اأن الألوان المعرو�سة في الكتيب هي اأقرب تمثيل ممكن لالألوان الفعلية للمركبات. قد تختلف الألوان قلياًل ب�سبب عملية الطباعة وح�سب روؤيتها في و�سح النهار اأو ال�سوء الفلوري اأو ال�ساطع. الرجاء م�ساهدة الألوان الفعلية لدى وكيل اإنفينيتي المحلي.

تطعيمات المق�سورة الداخليةاألوان المق�سورة الداخلية



درجات الطرازات والباقات واالختيارات

Q70 LUXE ProActiVE Q70 LUXEQ70 SPORt

الختيارات والباقات

باقة الم�سرح  1

عد •
ُ
نظام الترفيه الخلفي مع �سماعات ل�سلكية وجهاز التحكم عن ب

باقة المق�سورة الداخلية الفاخرة   2

مقاعد من الجلد الفاخر ال�سبيه بالأنيلين مع خا�سية التهوية •

مقاعد مبّطنة فريدة مع خا�سية الدعم الإ�سافي للمقاعد  •

• (SOFILEZ) م�سند الذراع الو�سطي المك�سو بجلد �سوفيليز

تطعيمات من خ�سب »وايت اآ�س« مع رذاذ ف�سي •

حاجب ال�سم�س الخلفي الذي يعمل كهربائيًا •

محرك �سعة 3.7 لتر بالدفع الخلفي •

ناقل الحركة الأوتوماتيكي ب�سبع �سرعات مع النمط اليدوي •

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

اللكتروني لقوة الفرملة (EBD) ونظام التحكم بال�سحب (TCS) ونظام 

.(VDC) التحكم الديناميكي بالمركبة

•  (BA) تقنية تعزيز المكابح

نظام تعطيل المركبة من اإنفينيتي •

تقنية تثبيت ال�سرعة •

النظام المتقدم للو�سائد الهوائية من اإنفينيتي •

اأحزمة اأمان للمقاعد الأمامية مع خا�سية ا�ست�سعار ماقبل ال�سطدام •

الم�سابيح الأمامية بتقنية LED وخا�سية تعديل م�ستوى ال�ساءة تلقائيًا  •

ونظام الإنارة الأمامية المتكيفة (AFS) والأ�سواء النهارية

• LED م�سابيح ال�سباب الأمامية بتقنية

• LED م�سابيح ال�سباب الخلفية بتقنية

م�ساحات الأ�سواء الرئي�سية •

الم�ساحات المتح�س�سة للمطر •

• LED مرايا الأبواب بلون الهيكل مع م�سباح ال�سارة بتقنية

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

1
العك�سية ووظيفة الذاكرة

عجالت من الألمنيوم قيا�س 18 بو�سة مع طالء معدني •

فتحة ال�سقف التي تعمل كهربائيًا •

جهاز اختيار نمط القيادة من اإنفينيتي •

نظام المالحة (™InTouch) من اإنفينيتي مع �سا�سة WVGA الملونة قيا�س  •

6
8 بو�سة تعمل باللم�س

كاميرا الروؤية الخلفية مع ح�سا�سات ركن ال�سيارة الأمامية والخلفية. •

نظام التحكم التكيفي بالمناخ لمنطقة مزدوجة مع التدوير التلقائي ونظام  •

.
2
منقي الجو »جريب بوليفينول«(

فتحات تكييف الهاء للمقاعد الخلفية •

نظام اإنفينيتي للهاتف بتقنية بلوتوث دون ا�ستخدام الأيدي وتقنية المو�سيقى  •

7
عبر البلوتوث

• 8
فتحتان USB لالت�سال

نظام بوز ال�سوتي الفاخر (®Bose) بـ 10 مكبرات لل�سوت مع نظام التحكم  •

الن�سط لتخفيف حدة ال�سجيج

عجلة القيادة متعددة الوظائف ومقب�س تبديل ال�سرعة المك�سوان بالجلد •

عمود عجلة القيادة الكهربائي قابل للتعديل ب�سكل اآلي طوًل وارتفاعًا. •

مقاعد جلدية اأمامية قابلة للتعديل بـ 10 حركات، وخا�سية دعم الفقرة  •

القطنية بحركتين

مقاعد اأمامية مع خا�سية التحكم بالمناخ •

نقاط تركيب مقعد الطفل ايزوفيك�س (ISOFIX) في المقاعد الخلفية  •

ت الربط
ّ
ثب

ُ
وم

ت�سمل جميع المزايا الرئي�سية في Q70 LUXE بالإ�سافة:  

 نظام �سا�سة الروؤية ال�ساملة (AVM) مع نظام ك�سف الأج�سام المتحركة •

10 ،5(MOD)
• 5 ،4(BCI) نظام التدخل لمنع الت�سادم الخلفي

التقنية الذكية لتثبيت ال�سرعة (ICC) مع خا�سية الم�ساعدة في التحكم  •

13 ،11(DCA) بالم�سافة

 خا�سية تعزيز المكابح مع نظام التحذير التنبوؤي قبل الإ�سطدام الأمامي  •

3(PFCW)
نظام التحذير من مغادرة حارة ال�سير (LDW) و نظام منع مغادرة حارة  •

12(LDP) ال�سير

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

15(Blind Spot Intervention™) العمياء

المقاعد الخلفية القابلة لالمالة كهربائيًا والمدفئة مع تق�سيم 4:2:4 •

• 1
م�سند الذراع الو�سطي للمقعد الخلفي مع حامالت الأكواب والتحكم بالأزرار

�ستارة النافذة الخلفية تعمل كهربائيًا •

التحكم بالمناخ مع تدوير الهواء تلقائيًا مع ميزة اإزالة الروائح والحماية  •

العالية �سد م�سببات الح�سا�سية

نظام بوز ال�سوتي الفاخر (®Bose) بـ 16 مكبراً لل�سوت مع نظام التحكم  •

الن�سط لتخفيف حدة ال�سجيج

تتوفر اأي�سًا بمحرك �سعة 5.6 لتر بالدفع الخلفي

 اختيارات وباقات:
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 Q70 LUXE ProACTIVE ت�سمل جميع المزايا الرئي�سية في  

بالإ�سافة:

التوجيه الن�سط للعجالت الأربع •

التعليق الريا�سي •

مخالب المكابح المتقابلة •

ت�سميم ريا�سي للم�سدين الأمامي والخلفي •

عالمة ”S“ الحمراء على الهيكل الخارجي •

دوا�سات ريا�سية من الألمنيوم •

عجلة القيادة متعددة الوظائف والمك�سوة بالجلد مع مفاتيح نقل الحركة  •

من المغني�سوم.

مقاعد ريا�سية من الجلد ال�سبيه بالأنيلين مع مقاعد اأمامية بخا�سية  •

التحكم بالمناخ

مقاعد خلفية ثابتة بتق�سيم 4:2:4 •

م�سند الذراع الو�سطي للمقعد الخلفي مع حامالت الأكواب •

تتوفر اأي�سًا بمحرك �سعة 5.6 لتر بالدفع الخلفي

الختيارات والباقات:

2


