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 EmpowEr 
 ThE DrivE

نحن مثلك. نتحدى اأنف�شنا وندفع بقدراتنا اإلى خارج منطقة الراحة التي يعتاد عليها معظم الأ�شخا�ص. 

وبينما ير�شى الآخرون ب�شناعة اآلت اأف�شل مما هو متوفر في الأ�شواق، ُنحفز اأنف�شنا لنتخطى حدود الماألوف 

ولُن�شمم �شيارات تعزز الإمكانات الإن�شانية. اإننا ن�شنع التكنولوجيا ل�شحذ حوا�شك، وُنبدع الت�شاميم التي 

�شعرك بالحياة اأكثر من اأي وقت م�شى. كن على ا�شتعداد لتجربة الطريق كما لم 
ُ
ا ي

ً
تتطلب ا�شتجابًة واأداء

تعهدها من قبل.

�إنفينيتي

qX60 إنفينيتي�

حقق �سعارنا ”Empower the drive“ في تعددية اال�ستخدام. 

منحنا هذه المركبة ميزة مده�شة لل�شف الثاني من المقاعد وهي 

الميزة الذكية لالنزلق ال�شهل والإمالة للو�شول بي�شر اإلى ال�شف 

 
1
مّكن نظام الدفع الذكي بكامل العجالت

ُ
الثالث من المقاعد. ي

ال�شائقين من ال�شيطرة المتكاملة على المركبة. وهناك مزايا 

خا�شة ل�شهولة ال�شتخدام من قبل العائالت مثل نظام الترفيه 

8 بو�شة وال�شماعات   وال�شا�شات المزدوجة قيا�ص 
1
الخلفي

 الال�شلكية. اأما المحرك فهو محرك �شدا�شي الأ�شطوانات بقوة

QX60. ا�شتمتع  ا.  295 ح�شاًنا ليبقى ال�شائق �شعيًدا، اأي�شً
برحلتك. اأينما جل�شت في ال�شيارة.



 ُرقٌي ُيبرزها 

بين الجميع

تتميز مقدمة ال�شيارة QX60 وموؤخرتها بالتوازن 

الدقيق بين النواحي العملية وال�شكل الجريء.

ت�سميم الهيكل الخارجي

المظهر المرتفع. يظهر ت�شميم اإنفينيتي الخا�ص في مقدمة وموؤخرة QX60، فمن 

ال�شبك الأمامي بالقو�ص المزدوج اإلى الأ�شواء الخلفية ذات الت�شميم البتكاري الذي 

يبرز عمود ”D”، تاأ�شرك النحناءات الواثقة التي ل نراها عادًة في ال�شيارات الريا�شية 

متعددة ال�شتخدامات التي تت�شع ل�شبعة اأ�شخا�ص.

تاألٌق فوري. الم�شابيح الأمامية جميلة ال�شكل وعملية الطابع، وُتطلق م�شابيح 

ا اأكثر لمعاًنا من م�شابيح 
ً
زينون ذات التفريغ �شديد التركيز (HID) في QX60 �شوء

الهالوجين، بينما تقدم م�شابيح LED النهارية من اإنفينيتي ذات ال�شكل الم�شتوحى 

من العين الب�شرية م�شتوى اآخر من الوعي بمحيطك والروؤية المعززة.

ا واأماًنا للطريق. ُزودت م�شابيح ال�شباب 
ً

انق�َسَع الظالم. تمتع بروؤية اأكثر و�شوح

في اإنفينيتي QX60 بتقنية ال�شمامات الثنائية الم�شاءة (LED) لتوؤدي ت�شغياًل اأكثر 

كفاءًة ولمعاًنا من م�شابيح الهالوجين، ما ي�شاعدك في الحفاظ على تركيزك على 

الطريق اأمامك.

مظهر ريا�سي. لتعزز عجالت �شبائك الألمنيوم الكبيرة قيا�ص 20 بو�شة الأبعاد 

ا ليكون التوجيه اأكثر  الريا�شية لل�شيارة اإنفينيتي QX60 فح�شب، بل �شممت اأي�شً

ا�شتجابًة. وتقلل التركيبة الت�شنيعية الأقل وزًنا ب�شكل كبير من الوزن غير القافز 

وت�شاهم في ت�شريع عملية النعطاف.



 تحتفل باقتراب

و�صولك

ُترحب QX60 بك، وبجميع من معك، بف�شل اأدوات المالءمة التي 

تتوقع احتياجات الركاب لحظة و�شولهم.

اهتمام �سخ�سي

و�سول �سخ�سي. تتعرف عليك �شيارتك عند اقترابك منها، ويفتح لك المفتاح الذكي 

من اإنفينيتي الأبواب والبوابة الخلفية، ثم تبداأ بت�شغيل المحرك دون الحاجة لإخراج 

المفتاح من جيبك اأو محفظتك. وعند الدخول، يعّدل مقعدك وعجلة القيادة والمرايا 

الخارجية ودرجة الحرارة الداخلية واعدادات ال�شوت و�شعياتها ح�شب تف�شيالتك 

1
ا.

ً
تلقائي

الدخول دون ا�ستخدام المفاتيح. لم يعد حمل الأغرا�ص بيديك عائًقا اأمام اإدخالها 

اإلى ال�شيارة. فبمجرد تمرير قدمك تحت م�شد ال�شيارة الخلفي، تفتح البوابة الخلفية 

ا. لحاجة لكب�ص اأي زر، ول البحث عن مفتاح، 
ً
الكهربائية بالت�شغيل الحركي تلقائي

2،1
بل راحة ومالءمة تامة دون ا�شتخدام الأيدي.

مقاعد في غاية الراحة. تم الهتمام بجميع جوانب رحلتك على نحو �شخ�شي. تن�شر 

المقاعد الأمامية المزودة بخا�شية التحكم بالمناخ الهواء البارد اأو الدافئ من خالل 

قاع المقعد، وت�شاهم مقاعد ال�شف الثاني بخا�شية التدفئة في ابقاء جميع الركاب 

1
في الأماكن التي يرتاحون فيها.

لم�سة دافئة. في اأ�شهر ال�شتاء اأو الليالي الباردة، يقوم نظام عجلة القيادة المدفئة 

بتدفئة عجلة القيادة لتكون في غاية اللطف على يديك الباردة. ما عليك اإل ال�شغط 

1
على زر لت�شعر بالراحة في كف يدك.

بيئة ُترّحب بك. من اأجل تعزيز معايير الراحة وال�شالمة، ت�شتجيب الإ�شاءة 

ا مع ت�شل�شل ت�شغيلي لم�شابيح خارجية ثم م�شابيح 
ً
الترحيبية لوجودك تلقائي

داخلية. وت�شيء م�شابيح العتبة الأر�ص تحت ال�شيارة، ثم تتوهج اأ�شواء المق�شورة 

الداخلية لم�شاعدة الجميع في دخول ال�شيارة.



دقة متناهية في 

جميع تفا�صيلها

من كل مقعد، تمنحك كافة الأ�شطح التي تراها وتلم�شها 

نعت بكل حرفية من مواد 
ُ

ا بالرفاهية لأنها �ش
ً
اح�شا�ش

حديثة وبالتزام بتحقيق اأعلى م�شتويات الراحة.

ت�سميم المق�سورة الداخلية

اأ�سلوب مميز. تتميز المقاعد الجلدية في ال�شف الأول والثاني بت�شميم 

1
التنجيد الفريد من نوعه الذي يمتد على ظهر المقعد وقاعدته، ما يعزز اأناقته.

لم�سات فريدة في المق�سورة الداخلية. تقدم QX60 مق�شورة داخلية 

رحبة ومواد ذات جودة عالية. وتمنح التطعيمات من خ�شب القيقب 
ُ
فخمة وم

المق�شورة الداخلية �شكاًل مميًزا وتدمج الفخامة الأنيقة مع المزايا الجمالية 

1
المعا�شرة.

ت�سر االأنظار. لم ت�شمم عدادات »فاين فيجن« المتوهجة كهربائيًا لتكون 

ا في عر�ص المعلومات بنظرة 
ً
ا مثالي

ً
ا فح�شب، بل لتوفر و�شوح

ً
اأكثر توهج

خاطفة.

الروعة النظرية. حيث تلتقي لوحة التجهيزات المركزية مع الباب اأو 

الكون�شول الو�شطي. ل يتم جمع قطع المق�شورة الداخلية لتكون مثالية وفًقا 

لقالب قيا�شي معين فح�شب، بل ليكون �شكلها الذي نراه هو الأقرب اإلى الكمال، 

ا. يتطلب ذلك عملية ت�شنيع �شارمة، وا�شتخدام الم�شاحات ب�شكل احترافي  اأي�شً

ليتكون لدينا ت�شميم مرئي رائع من وجهة نظر ال�شائق.

اإح�سا�ٌس ُمْرَهف. الم�ص اأحد الأزرار، ثم الم�ص الزر الذي بجانبه. لحظ اأن كل 

نع بنف�ص م�شتوى الدقة، ولذلك �شت�شعر باإح�شا�ص ماألوف تحت 
ُ

زر ومفتاح �ش

ل كيف �شيكون اإح�شا�شك 
ّ
اأناملك. وبهذا الهتمام الكبير بكل زر ومفتاح، تخي

بكل الأ�شطح داخل ال�شيارة.



م�صاحة اأكبر لترفيه 

اأكثر روعًة

 QX60 يمنحك الأ�شلوب المفتوح وا�شراق المق�شورة الداخلية في

بيئة متاألقة لتجد الراحة ال�شخ�شية في جميع مقاعدها.

الرحابة

راحة في كل مقعد. يقدم نظام التحكم الأوتوماتيكي بدرجة الحرارة ثالثي المناطق 

مع الميكروفلتر اأعلى م�شتويات الراحة لركاب ال�شيارة براحة �شخ�شية. وبالن�شبة 

لل�شائق والراكب في المقعد الأمامي، توجد اأدوات التحكم الفردية بالنظام على لوحة 

اأجهزة القيا�ص، بينما ي�شتطيع ركاب المقاعد الخلفية �شبط درجة الحرارة من خالل 

اأدوات التحكم على الجزء الخلفي من الكون�شول الو�شطي.

اطاللة وا�سعة. تعزز فتحة ال�شقف الزجاجية والبانورامية لل�شف الثاني والثالث 

من المقاعد متعة النظر اإلى خارج ال�شيارة وتدخل النور الطبيعي اإلى المق�شورة. 

1
ولتعزيز الراحة، ُتفتح فتحة ال�شقف وُتغلق بلم�شة زر.

ترفيه �سخ�سي. من خالل �شا�شات مزدوجة اأكبر قيا�ص 8 بو�شة في م�شاند 

، ب�شتمتع الركاب في المقعد الخلفي باأفالمهم واألعابهم الخا�شة، بينما 
1
الراأ�ص

ي�شتمتع الركاب في الأمام بمو�شيقاهم المختارة. ويعزز مقب�ص HDMI الجديد في 

وحدة التحكم الخلفية المكانات الترفيهية المميزة.

م�ساحة معززة. تقدم QX60 تعددية في ال�شتخدامات �شممت على نحو خا�ص 

لتلبي احتياجات جميع ركابها. وي�شاعدها �شكلها المنخف�ص والعري�ص في تعزيز 

م�شاحة الراأ�ص والحو�ص لجميع الركاب داخل ال�شيارة بينما يمنح الظهر المنحوت 

للمقعدين الأماميين م�شاحة اأكبر لراحة �شاق الراكب في الخلف.



تكّيف مثالي. يمكن رفع ال�شف الثالث من مقاعد QX60 ب�شهولة بلم�شة على زر 

2،1
موجود في منطقة الأمتعة. لقد اأ�شبح تحميل وتفريغ الأغرا�ص اأكثر �شهولة.

و�سول اأ�سهل. تعزز خا�شية ال�شف الثاني من المقاعد المنزلقة راحة ال�شاق، ما 

يجعل QX60 ال�شيارة الوحيدة في فئتها التي تملك قدرة الإمالة والنزلق للمقعد 

 تمتع 
3
نحو الأمام على جانب واحد، حتى مع وجود مقعد الطفل المثبت في المقعد.

بالو�شول ال�شهل اإلى ال�شف الثالث من المقاعد ب�شهولة تامة مع م�شتويات ا�شتثنائية 

من تعددية ال�شتخدامات.

راحة على مقا�سك. ت�شميم مميز لل�شف الثاني من المقاعد المنزلقة ي�شمن 

الم�شاحة الالزمة لراحة الركاب. يمكن تحريك المقاعد المنزلقة بـ 5.5 بو�شة اإلى 

 الأمام والخلف ليح�شل الراكب على الم�شاحة الالزمة لراحة ال�شاق في ال�شف 

الثاني اأو الثالث من المقاعد.

تعددية اال�ستخدامات اإلى اأبعد مدى. تم ت�شميم المق�شورة الداخلية الوا�شعة 

بذكاء لفت لتكيف م�شاحتها وفًقا لحتياجاتك. يمكنك تعزيز �شعة منطقة الأمتعة 

من خالل ال�شف الثاني من المقاعد التي يمكن طيها بن�شبة 40/60 وال�شف الثالث 

ا 
ً
ا وا�شع

ً
ا، ما يوفر �شطح

ً
من المقاعد التي ُتطوى بن�شبة 50/50 وب�شكل م�شطح عملي

2
ا لو�شع كل ما تحتاجه لرحالتك.

ً
وكافي

مرونة الفتة

تعددية اال�صتخدام 

تفتح امكانات وافرة

اإن �شهولة ال�شتخدام وذكاء الت�شميم في المق�شورة 

الداخلية لإنفينيتي QX60 تتكيف مع متطلبات جميع 

الركاب وكافة الأغرا�ص التي يجلبونها معهم.

924 مم�صف المقاعد 2
لم�صاحة ال�صاق



 توا�صٌل دائٌم 

مع عالمك

نظام (™INFINITI InTouch) من اإنفينيتي يحقق 

تدفًقا متوا�شاًل لحركة حياتك. اإن حياتك ديناميكية 

ا، ويقدم نظام (™INFINITI InTouch) مع 
ً
دائم

خا�شية المالحة عالمك اإليك بكل �شال�شة داخل 

�شيارتك. ابق على توا�شل مع عالمك من خالل 

ال�شوت والر�شائل الن�شية وخدمة التقويم والمالحة 

6،1
والمو�شيقى.

االت�سال

 ،QX60 فخامة االت�سال مع عالم التكنولوجيا. في كل مرة تدخل �شيارتك

�شتعي�ص تجربة الت�شال ال�شل�ص مع التكنولوجيا التي ت�شتجيب لك مثل التكنولوجيا 

التي تحملها بيدك. وبو�شل هاتفك الذكي مع نظام (™INFINITI InTouch) بخا�شية 

المالحة، �شُتدخل العالم اإلى �شيارتك. يمكنك الطالع على اأخر الأخبار وال�شتماع اإلى 

قائمة المحتويات المو�شيقية والتنقل بين ال�شوارع التي لم تدخلها من قبل اأو الت�شال 

باأ�شدقائك بكل �شهولة. 

لم�سات ت�سعك في موقع التحكم ُتمكنك وحدة التحكم من اإنفينيتي من ال�شيطرة 

التفاعلية على الأنظمة التكنولوجية بب�شاطة �شديدة بلم�شات اأ�شابعك. تتيح لك وحدة 

ا - مثل حلقة التدوير 
ً
التحكم التفاعل مع الأنظمة من خالل المدخالت الأكثر ا�شتخدام

وال�شا�شة اللم�شية واأزرار الإدخال واأزرار التحكم على عجلة القيادة - وت�شتجيب لك 

بدًل من اأن تتكيف معها.

هز نظام بوز (®Bose) ال�شوتي الفريد من نوعه باأربعة 
ُ

�سوت عالي الجودة. ج

كبر لل�شوت ب�شكل 
ُ
ا لل�شوت منها »م�شرح ال�شائق ال�شوتي«. �شمم كل م

ً
ع�شر مكبر

خا�ص (2.0CH) ليقدم المحتويات المو�شيقية بعمق وو�شوح مذهل. وتك�شف تقنية 

 بذكاء �شجيج الطريق اأو الريح وُتحيده بموجات 
1
التخل�ص الفعال من ال�شجيج

ا.
ً
�شوتية معاك�شة لتحقيق تجربة قيادة مثالية واأكثر هدوء

ف على ال�شوت من اإنفينيتي تحديد الوجهة 
ّ
عَبر عن رغبتك. تتيح لك خا�شية التعر

ا من قائمة الأ�شماء على 
ً
المق�شودة على نظام المالحة والت�شال ب�شخ�ص هاتفي

ف 
ّ
هاتفك واختيار محطة اإذاعية وغير ذلك.، دون ابعاد يديك عن عجلة القيادة. ويتعر

رقي م�شتواها.
ُ
ب�شط حياتك وي

ُ
النظام على مجموعة متنوعة وكبيرة من الأوامر ما ي

 ،QX60 قدرات ال�سلكية. اربط هاتفك الذكي بنظام البلوتوث المتوافق مع نظام

 يمكنك تلقي 
5
و�شيفتح اأمامك عالم من الإمكانات بدون الحاجة ل�شتخدام يديك.

واإجراء المكالمات الهاتفية وت�شغيل المحتويات المو�شيقية المف�شلة لديك من اأجهزة 

6
محمولة، وكل ذلك بلم�شة زر على عجلة القيادة.



 عزز قدراتك 

بكل ُي�صر

ك عبر ال�شوارع والطرقات ب�شهولة اأكبر، 
ّ
ا. تحر

ً
ا�شتمتع بقيادة اأكثر ذكاء

ه مركبتك بدقة اأكبر، وعزز الروؤية بو�شوح متكامل و�شيطر على 
ّ

ووج

�شير مركبتك �شمن حركة المرور بثبات اأف�شل. فمع تقنيات لتعزيز 

قدرات ال�شائق، يمكنك الآن النطالق اإلى م�شتوى جديد من ال�شهولة 

والراحة.

اأدوات م�ساعدة ال�سائق

ا.
ً
قيادة اأكثر ذكاء

ا�شبط ال�شرعة المطلوبة والم�شافة المرغوب بها لتقوم تقنية التحكم 

 ب�شبط ال�شرعة 
8،1

الذكية بتثبيت ال�شرعة )على نطاق كامل ال�شرعات(

ا �شمن حركة ال�شير البطيئة. وعندما تعود حركة ال�شير اإلى 
ً
تلقائي

نمطها المعتاد، ُتعيد تقنية التحكم الذكية بتثبيت ال�شرعةال�شيارة اإلى 

ال�شرعة والم�شافة المحددة.

اعرف طريقك ب�شهولة اأكبر. 

اكت�شف طريقك عبر الطرقات المزدحمة والأماكن غير الماألوفة. 

 من 
4،1

يمّكنك نظام (™INFINITI InTouch) من خا�شية المالحة

اختيار منظر ترتاح للتفاعل معه - منظر علوي ثنائي الأبعاد اأو 

منظر ثالثي الأبعاد. كما يمكنك دليل خطوط الطريق من التوجه اإلى 

مق�شدك بال�شبط عبر المخارج والتقاطعات.

ه �شيارتك بدقة اأكبر.
ّ

وج

يراقب نظام تحذير مغادرة حارة ال�شير (LDW) ونظام منع مغادرة 

 خطوط الطريق وينبهك اإذا حدث انحراف عن 
9،1(LDP) حارة ال�شير

الم�شار. واإذا ا�شتمر النحراف، يعيد النظام مركبتك اإلى و�شط الم�شار 

من خالل تطبيق المكابح على الجانب المعاك�ص من المركبة.

حافظ بثبات وثقة على الم�شافة التي تف�شلك عن 

المركبات الأخرى. 

حركة ال�شير اأمامك 
 12،1(DCA) تراقب تقنية التحكم لترك م�شافة اآمنة

وتحذرك اإذا كنت الم�شافة التي تف�شل مركبتك عن ال�شيارة التي 

اأمامها ق�شيرة جًدا. واإذا ح�شل ذلك، وفي حال عدم رفع قدمك عن 

ا حتى 40% من قوة الكبح ويدفع 
ً
طبق النظام تلقائي

ُ
دوا�شة الوقود، ي

الدوا�شة نحو الوراء.

ا
ً

روؤية اأكثر و�شوح

 
®
ف على ماحولك من منظور جديد. فمن خالل �شا�شة الروؤية ال�شاملة

ّ
تعر

 ،
11،10،1

مع نظام ك�شف الأج�شام المتحركة ونظام ال�شونار الأمامي والخلفي

اأ�شبح الأمر اأكثر �شهولة لترى وتناور في اأ�شيق الأماكن. وتعزز اأربع 

كاميرات والمنظر العلوي الفترا�شي 360 درجة تجربة ركن ال�شيارة 

وُتنبهك اإذا كان هنالك اأي ج�شم متحرك اأو ثابت بالقرب من �شيارتك.



 عزز وعّيك 

بكل �صهولة

مجموعة فريدة من ابتكارات ال�شالمة الن�شطة وال�شاكنة التي 

ا.
ً
تعزز قدرتك على ال�شتجابة غريزي

ال�سالمة

جاهزة لحمايتك. في ظروف الفرملة الطارئة، ُت�شد اأحزمة اأمان المقاعد مع خا�شية 

1
ا.

ً
ا�شت�شعار ماقبل ال�شطدام تلقائي

حماية معززة. ح�شب �شدة ال�شطدام وا�شتخدام حزام الأمان، ي�شبط النظام المتقدم 

للو�شائد الهوائية من اإنفينيتي معدلت النتفاخ في الو�شائد الهوائية الأمامية ال�شافية 

ثنائية الت�شغيل. كما توجد الو�شائد الهوائية ال�شافية للحماية من ال�شطدامات 

الجانبية والمرّكبة على المقعد الأمامي والو�شائد الهوائية ال�شتارية ال�شافية للحماية 

.
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من ال�شطدامات الجانبية والمرّكبة في �شقف المركبة

اأقوى واأخف وزنًا. الفولذ عالي ال�شالبة اأقوى مرتين من الفولذ التقليدي، وقد تم 

ا�شتخدامه في المناطق الحيوية للمحافظة على �شالمتك في حالت الت�شادم.

تفاعل مع محيطك. يكت�شف نظام الفرملة الطارئة في حالت التوجه الأمامي مع 

 المركبات في الم�شار اأمامك، وفي حال كانت هناك حاجة 
13،1

خا�شية ك�شف الم�شاة

لتخفيف ال�شرعة، ُتدفع دوا�شة الوقود نحو الأعلى وُتطبق المكابح للم�شاعدة في تقليل 

عًدا اآخر لالأمان 
ُ
احتمال ح�شول الت�شادم - اأو الم�شاعدة في تفاديه. ي�شيف النظام ب

من خالل اكت�شاف مرور الم�شاة الذين يدخلون م�شار المركبة.

 
14،1

اح�سا�س ما ال يمكنك روؤيته. ي�شتخدم نظام التدخل في المناطق العمياء

اأجهزة ا�شت�شعار للم�شاعدة في تنبيهك اإلى مركبة ك�شفها عند دخولها المنطقة 

العمياء في م�شار مجاور وي�شاعدك في تفاديها. اأوًل، ي�شيء م�شباح التحذير، ثم، 

اإذا تحركت نحو الم�شار الم�شغول، ي�شدر �شوًتا. كما يقوم النظام بتطبيق المكابح 

على الجانب المقابل للم�شاعدة في توجيه �شيارتك للرجوع اإلى و�شط م�شارها 

الحالي. 

 وعيك 
15،1

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

بما حولك. عند رجوعك للخلف وقدرتك على احداث ردة الفعل المطلوبة. عند الرجوع 

للخلف، ينبهك النظام في حال وجود مركبات قادمة اأو اأج�شام كبيرة ثابتة خلف 

مركبتك، ويمكنه م�شاعدتك في تجنب ال�شطدام من خالل تطبيق المكابح.

QX60 الهجينة عند �شرعات منخف�شة،  �سوت ال�سالمة. عندما تقود �شيارتك 

 
1
ا. وهنا، ي�شتخدم نظام �شوت المركبة المقتربة لتنبيه الم�شاة

ً
ينعدم ال�شجيج تقريب

ا للم�شاعدة في �شمان �شالمة م�شتخدمي الطريق الآخرين.
ً
�شوًتا م�شموع

 
16،1

اإدراك م�سادر الخطر. ي�شتخدم نظام التحذير التنبوؤي قبل الإ�شطدام الأمامي

الرادار لتمكين �شيارتك من مراقبة المركبة التي اأمامها مبا�شرة والمركبة الأخرى 

ا على نحو متوا�شل. واإذا اكت�شفت اأي مخاطر  التي ت�شير اأمام تلك المركبة اأي�شً

ا وت�شد حزام اأمان ال�شائق للم�شاعدة في تثبيتك في مكانك.
ً
محتملة، تعطيك تحذير



 القوة وال�صيطرة 

في بوتقة واحدة

ِع�ص تجربة الأداء التي تتناغم بالفطرة مع ظروف 

الطريق، لت�شعر بدرجات اأعلى من التحكم.

هند�سة متفوقة

عزز رغبتك. تتيح لك ميزة اختيار نمط القيادة من اإنفينيتي تحديد تجربة القيادة 

التي تلبي احتياجاتك الآنية من خالل اأربعة خيارات: النمط القيا�شي المنا�شب لظروف 

القيادة اليومية، والنمط القت�شادي الذي ي�شاعد في تخفي�ص ا�شتهالك الوقود، والنمط 

الريا�شي الذي ي�شمح لك بتحقيق ت�شارع اأكثر ن�شاطًا، ونمط الثلج الذي ي�شاهم في 

المحافظة على التحكم بالمركبة وتفادي دوران العجالت دون فائدة عند تراكم 

الثلوج على الطرقات.

تبقيك ثابًتا. تمتع بقيادة ال�شيارة في المناطق الوعرة بكل �شهولة. ت�شمح اآلية 

الم�شاعدة بتثبيت ايقاف المركبة على المرتفعات بالبدء في القيادة دون اأن ترجع 

ا للم�شاعدة في في منع تحرك ال�شيارة 
ً
ال�شيارة للخلف. يتم تطبيق المكابح تلقائي

وايقافها لوقت ق�شير حتى تقوم بال�شغط على دوا�شة الوقود.

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

�شكل واح�شا�ص بالت�شارع. يتم ذلك من خالل �شبط المحرك بدقة لإطالق عزم 

الدوران بن�شبة اأو�شع ل�شرعة دوران المحرك، فتتزايد القوة التي ت�شعر بها كلما 

اأ�شرعت. تتعاظم القوة وت�شعر وكاأنها انطالقة غير محدودة، ولي�شت مجرد اإثارة 

موؤقتة.

 على تح�شين القت�شاد في 
1
كفاءة م�ساعدة. يعمل نظام الدوا�شة القت�شادية

ا�شتهالك الوقود، ويتعامل مع اآلية التحكم بخا�شية ال�شغط الرجاعي للدوا�شة اإذا تم 

اكت�شاف �شغط زائد على دوا�شة الوقود. كما يعطي موؤ�شر خا�ص على لوحة اأجهزة 

القيا�ص بيانات القيادة حول الم�شتوى الأمثل للكفاءة في ا�شتهالك الوقود.

ر QX60 الطريقة التي ت�شعر بها بالقوة 
ّ
تبديل ال�سرعات ب�سال�سة ا�ستثنائية. تغي

دون اأن تبّدل درجات ال�شرعة اأبًدا، ويتم ذلك بف�شل ناقل الحركة بتقنية التغيير 

الم�شتمر (CVT) الذي ي�شتبدل تحويل ال�شرعات التقليدي من خالل تعديل الحزام 

ا لت�شارع م�شتجيب 
ً
ب�شكل متوا�شل، ما يعني اأنك �شتح�شل على العدادات المثالية دائم

وكفاءة في ا�شتهالك الوقود و�شعور ب�شال�شة لفتة.

 لتحقيق ت�شبث اأف�شل 
1
ت�سبٌث بديهي. يعمل نظام الدفع الذكي بكامل العجالت

من خالل اإر�شال ن�شبة من القوة تتراوح بين �شفر و 50% اإلى العجلتين الخلفيتين، 

 ما يعزز الت�شبث والتحكم عندما تحتاج ظروف الطريق لذلك. وعندما ل يكون 

ا، يتم تحويل 100% من القوة اإلى العجلتين 
ً
نظام الدفع بكامل العجالت مطلوب

الأماميتين.

295
ح�شاًنا

محرك �سدا�سي االأ�سطوانات �سعة 3.5 لتر بخا�سية الحقن المبا�سر 

للوقود. اإنه النموذج المثالي للقوة وكفاءة، حيث ي�شمل المحرك الجديد 

 �شدا�شي الأ�شطوانات التكنولوجيا المتقدمة للحقن المبا�شر للوقود التي 

ت�شاعد في تعزيز القوة وعزم الدوران مع الحفاظ على ال�شال�شة وال�شتجابة 

الأ�شطورية لهذا المحرك.



المزايا

البيانات التقنية

القوة

م�شابيح زينون الرئي�شية المزدوجة ذات التفريغ �شديد التركيز (HID)، اأوتوماتيكية - ت�شغيل/ايقاف.

اأ�شواء ال�شباب LED )الأمامية(

م�شابيح LED النهارية

(CHMSL) وم�شباح التوقف المرتفع في الو�شط LED م�شابيح الفرامل الخلفية

زجاج واقي من ال�شم�ص يخفف الأ�شعة فوق البنف�شجية.

مرايا خارجية يتم طيها كهربائيًا مع ميزة وميزة الإمالة نحو الأ�شفل عند الرجوع للخلف.

فتحة ال�شقف الزجاجية المنزلقة كهربائيًا بميزة الفتح والغالق اأوتوماتيكيًا بلم�شة واحدة وميزة الإمالة وحاجب ال�شم�ص المنزلق.

بوابة خلفية تفتح كهربائيًا.

جناح خلفي مدمج

اأ�شواء ترحيبية في مقب�ص الباب الأمامي.

مفتاح اإنفينيتي الذكي مع زر الت�شغيل الم�شاء.

نظام التحكم الأوتوماتيكي بدرجة الحرارة (ATC) لثالث مناطق، مع مايكروفلتر.

نوافذ كهربائية بمفاتيح م�شاءة ونوافذ بخا�شية الفتح اأو الإغالق اآليًا مع خا�شية الرجوع اآليًا كاإجراء وقائي.

اأقفال باب كهربائية مع خا�شية القفل التلقائي.

1
.USB كون�شول و�شطي اأمامي مع م�شند الذراع، مق�شورة التخزين بطبقتين، ومقب�ص كهربائي قوة 12 فولط، مقاب�ص م�شاعدة وو�شلة

فتحات التدفئة للمقاعد الخلفية تحت ال�شف الأول والثاتي من المقاعد.

فتحات تكييف خلفية على الكون�شول وجانبية لل�شف الثالث من المقاعد.

طاقة كهربائية مخزنة للنوافذ وفتحة ال�شقف.

اإ�شاءة ترحيبية متعاقبة لنظام الدخول وال�شوء المحيطي الراأ�شي.

8 حامالت اأكواب و 6 للزجاجات

مقاعد من الجلد.

نظام الذاكرة ل�شخ�شين في مقعد ال�شائق، وعجلة القيادة والمرايا الخارجية، مرتبط بالمفتاح الذكي الخا�ص بال�شخ�ص.

مقعد منب�شط قابل لالنق�شام في ال�شف الثاني مع خا�شية الطي 40/60

QX60 المزايا القيا�شية
ا بـ 8 حركات.

ً
مقعد ال�شائق قابل للتعديل كهربائي

ا بـ 6 حركات.
ً
مقعد الراكب الأمامي قابل للتعديل كهربائي

نظام الم�شاعدة في الدخول/الخروج لمقعد ال�شائق وعجلة القيادة.

مقاعد اأمامية بنظام التدفئة.

ال�شف الثاني من المقاعد متعدد الأنماط لت�شهيل الدخول/الخروج لركاب ال�شف الثالث من المقاعد، بما في ذلك القدرة على الو�شول اإلى ال�شف الثالث حتى في حال 

تركيب مقعد الطفل.

مقاعد ال�شف الثالث القابلة للطي 50/50 مع خا�شية الإمالة.

تطعيمات المق�شورة الداخلية من خ�شب القيقب.

 ،VTR بلوتوث، مقب�ص ،AM/FM SSV راديو ،MP3 2.0“ مع م�شغل اأقرا�ص مدمجة منفرد وCH” ا لل�شوت في نظام بوز �شنتربوينت باأ�شلوبه الفريد
ً
 12 مكبر

وفتحتين USB، ومقب�ص م�شاعد.

القر�ص ال�شلب )ميوزيك بوك�ص( �شعة 9.3 جيجابايت

6
®iPod وغيرها من الواجهات المتوافقة

و�شلة USB لأجهزة 

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

5
نظام الهاتف بتقنية بلوتوث دون ا�شتخدام الأيدي

جهاز التحكم من اإنفينيتي بالمالحة ومزايا ال�شوت ومراقبة المناخ وا�شتهالك الوقود وال�شيانة والراحة والمالءمة.

4
نظام المالحة من اإنفينيتي بالقر�ص ال�شلب مع �شا�شة WVGA الملونة قيا�ص 8 بو�شة تعمل باللم�ص ودليل خطوط الطريق والدعم باللغة العربية

11
 و نظام ح�شا�شات الركن الخلفية والأمامية

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

تقنية تثبيت ال�شرعة واأزرار على عجلة القيادة

�شا�شة الروؤية الذكية (™Intelligent-View) من اإنفينيتي

18
دليل ركن ال�شيارة مع التوجيه ال�شوتي وخطوط الطريق

QX60 المزايا الختيارية*
م�شاحات الزجاج الأمامي المتح�ش�شة لهطول المطر.

ا.
ً
فتحة ال�شقف البانورامية لل�شف الثاني والثالث من المقاعد مع حاجز ال�شم�ص الخلفي الذي يعمل كهربائي

اأزرار الت�شغيل الكهربائي لل�شف الثالث من المقاعد في منطقة الأمتعة.

�شكك ال�شقف.

QX60 المزايا الختيارية*
النظام المتقدم للتحكم في المناخ مع توزيع اأوتوماتيكي ونظام منقي الجو »جريب بوليفينول« »بالزماكال�شتر«

.
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مقب�ص كهربائي قوة 120 فولط

مقاعد اأمامية بخا�شية التحكم بالحرارة.

15 مكبر لل�شوت في نظام بوز الفاخر (Bose® Premium Sound system)، راديو AM/FM، وم�شغل اأقرا�ص مدمجة منفرد CD/DVD وم�شغل MP3 والتحكم في م�شتوى 
ال�شوت المتح�ش�ص لل�شرعة.

عد.
ُ
ميزة ت�شغيل المحرك عن ب

�شا�شات مزدوجة ملونة قيا�ص 8 بو�شة لعر�ص الفيديو والو�شائط المتعددة )الخلف، مركبة على م�شند الراأ�ص الأمامي(، مع �شماعتين ل�شلكيتين وجهاز تحكم ل�شلكي.

14(Blind Spot Intervention™) و نظام التدخل في المناطق العمياء (BSW) نظام التحذير في المناطق العمياء

15(BCI) نظام التدخل لمنع الت�شادم الخلفي

9
نظام التحذير من مغادرة حارة ال�شير و نظام منع مغادرة حارة ال�شير

12(DCA) خا�شية الم�شاعدة في التحكم بالم�شافة

 
20(IBA) والخا�شية الذكية لتعزيز المكابح 

13
 الفرملة الطارئة في حالت التوجه الأمامي (FEB) مع خا�شية حماية الم�شاة

16(PFCW) ونظام التحذير التنبوؤي قبل الإ�شطدام الأمامي

8
تقنية التحكم الذكية لتثبيت ال�شرعة )على نطاق كافة ال�شرعات(

نظام التحكم الن�شط بالثبات )الذي يعّدل عملية الكبح وعزم الدوران في المحرك للم�شاعدة في تعزيز الأداء اأثناء النعطاف(.

اأحزمة المقاعد الأمامية مع خا�شية ا�شت�شعار ماقبل ال�شطدام

القوة

ا �شعة 3.5 لتر، كتلة وروؤو�ص من �شبائك الألمنيوم.
ً
محرك �شدا�شي الأ�شطوانات V6 بـ 24 �شمام المحرك

 عمود كامات علوي مزدوج (DOHC)، 4 �شمامات لالأ�شطوانة الواحدة مع اأعمدة كامات دقيقة. 

تح�شن تقنية التحكم المتغاير برفع ال�شمامات (VVEL) فتح �شمامات ال�شحب.
رتل ال�شمامات

295 ح�شاًنا عند 6400 دورة في الدقيقة القوة الح�شانية

350 نيوتن متر عند 4800 دورة في الدقيقة عزم الدوران

(CVT) ناقل الحركة بتقنية التغيير الم�شتمر والمتحكم به الكترونيًا

تقدم اأنماط التع�شيق اليدوي م�شتويات التع�شيق باختيار يدوي وتتابعي.
ناقل الحركة

نظام الدفع الذكي بكامل العجالت نوعية القيادة

التحكم

نظام توجيه متح�ش�ص ل�شرعة المركبة. النوع التوجيه

11.8 متر قطر النعطاف

الموازنة ق�شيب  المخمدات،  على  ملتفة  نواب�ص  مع  دعامة  ماكفير�شون،  م�شتقل  تعليق  نظام  في الأمام التعليق

نظام تعليق م�شتقل متعدد الو�شالت مع مخمدات ونواب�ص ملتفة، ق�شيب الموازنة في الخلف

اأقرا�ص مهواة x 320 28 مم/x 308 16 مم اأقرا�ص مهواة، 4 عجالت، نظام المكابح المانعة لالنغالق 

(ABS) باأربع قنوات
المكابح

)اأمام/خلف(

العجالت والإطارات

عجالت من �شبائك الألمنيوم قيا�ص x 20 7.5 بو�شة بخم�شة ع�شر �شلعًا داخليًا منف�شاًل مع اطارات 

R 20 235/55 لجميع الف�شول.
قيا�شية

T165/90 R 18 ،ا�شتخدام موؤقت الإطار الحتياطي

الأبعاد والأرقام

5,092 مم الطول الكلي الهيكل الخارجي

1,960 مم العر�ص الكلي )بدون المرايا(

2,181 مم العر�ص الكلي )مع المرايا(

2,900 مم قاعدة العجالت

الوزن وال�شعة

درجة بريميوم: 2063 كغ، درجة كمفورت: 2113 كغ وزن الهيكل

74 لتر �شعة خزان الوقود

*اختيارات من الم�شنع. الرجاء التاأكد من الوكيل المحلي حول توفر هذه الختيارات عند ال�شراء.



(Q
A

B
ك (

تي
�س

ج
ما

ض 
�

بي
�أ

(R
B

P
ي (

دن
ع

م
ق 

ر
ز

�أ

(B
W

5)
سا 

و�
م

ر
هي

ق 
ر

ز
�أ

(J
A

K
د (

غي
ر 

�س
خ

�أ

(K
H

3)
ي 

ان
ك

ر
 ب

د
و

�س
�أ

ي
ح

م
ق

د 
جل

ڤا
جا

د 
جل

ت
في

ر�
غ

د 
جل

* ب
ق

قي
�ل

ب 
�س

خ
ن 

م
ت 

ما
عي

ط
ت

ا قيا�ص X 20 7.5 بو�شة
ً
عجالت من خالئط الألمنيوم بخم�شة ع�شر �شلع

األوان الهيكل الخارجي

تفّرد بموا�صفات تختارها

االألوان | التطعيمات

تطعيمات المق�شورة الداخليةاألوان 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 تحت 

ال�شوء الفلوري اأو ال�شاطع. الرجاء م�شاهدة الألوان الفعلية لدى وكيل اإنفينيتي المحلي.

تم اإعداد هذا الكتيب لأغرا�ص 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 معدات. 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�ص ال�شيارات مع تجهيزات اختيارية. يجب م�شاهدة ال�شيارة للح�شول على المعلومات بدقة كاملة. قد يختلف توفر الطرازات والتجهيزات. كما 

قد تختلف الموا�شفات والخيارات والك�ش�شوارات من بلد اإلى اآخر. للح�شول على معلومات اإ�شافية حول توفر الخيارات اأو الك�ش�شوارات، الرجاء زيارة �شالة عر�ص وكيل اإنفينيتي.

ا ب�شكل اآمن. الحمولت الثقيلة لل�شيارة مع الأمتعة، وخا�شة على ال�شقف، توؤثر بثبات المركبة 
ً
1 متوفرة في طرازات مختارة. 2 �شعة حيز الأمتعة والتحميل محدد بالوزن وتوزيع الأغرا�ص. �شع الأغرا�ص دائم

 وتوجيهها. 3 يجب عدم ا�شتخدام وظيفة النزلق نحو الأمام مع وجود طفل في مقعد �شالمة الطفل. 4 ل تقم بالبرمجة اأثناء القيادة اأبداً. قد ل تكون خرائط GPS مف�شلة في كل المناطق وقد ل تعك�ص 

قوانين 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�ص. 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. 7 ُتطبق القوانين الحكومية: الرجاء الطالع على القوانين المحلية قبل ال�شتخدام. 8 التقنية الذكية لتثبيت ال�شرعة لي�ص جهازاً لتجنب ال�شطدام اأو 

لالإنذار. وهو م�شمم ل�شتخدام الفرملة ب�شكل محدود. ويمكن اأن يوؤدي عدم ا�شتخدام الفرامل اإلى وقوع حادث. 9 يعمل نظام التحذير لدى مغادرة حارة ال�شير/ ونظام منع مغادرة حارة ال�شير عندما تكون خطوط 

حارات الطريق مرئية بو�شوح فقط. تطبق حدود ال�شرعة. يمكنك الرجوع اإلى كتيب دليل المالك للمزيد من المعلومات. 10 ل يمكن ل�شا�شة الروؤية ال�شاملة مع نظام ك�شف الأج�شام المتحركة اأن تزيل م�شكلة النقاط 

ا. 11 نظام ح�شا�شات 
ً
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 قبل تحريكها دائم

ا. قد ل يتم اكت�شاف 
ً
ركن ال�شيارة ميزة لتعزيز المالءمة ولكنه لي�ص بدياًل عن الجراءات ال�شحيحة لركن ال�شيارة و/اأو الرجوع للخلف. قد ل يكت�شف كل الأج�شام اأمامك اأو خلفك. تفقد محيط ال�شيارة قبل تحريكها دائم

جميع الأج�شام. 12 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. 13 ل يمثل نظام الفرملة الطارئة في حالت التوجه الأمامي مع ميزة حماية الم�شاة بدياًل عن القيادة الم�شوؤولة. قد ل يطبق المكابح في بع�ص الحالت. تطبق 

ال�شتثناءات. الرداء الطالع على كتيب المالك للح�شول على مزيد من المعلومات. 14 ل ي�شّكل نظام التحذير في المناطق العمياء/نظام التدخل في المناطق العمياء بدياًل عن اإجراءات تغيير حارة ال�شير 

العتيادية. ولن يعمل النظامان على تجنب ال�شطدام بال�شيارات الأخرى، وقد ل يكت�شفان جميع ال�شيارات اأو الأج�شام المحيطة بك. 15 قد ل يك�شف نظام التدخل لمنع الت�شادم الخلفي جميع الأج�شام وتطبق 

حدود ال�شرعة. لذا تفقد محيط ال�شيارة قبل تحريكها على الدوام وانظر خلفك. طالع كتيب دليل المالك لمزيد من التفا�شيل. 16 نظام التحذير التنبوؤي قبل ال�شطدام الأمامي م�شمم لتنبيه ال�شائق قبل ال�شطدام 

ول يمكنه منع الحوادث. تنطبق حدود ال�شرعة وغيرها من ال�شتثناءات. طالع كتيب دليل المالك لمزيد من التفا�شيل. 17 تعد الو�شائد الهوائية نظام تثبيت تكميليًا لي�ص اأكثر، فاحر�ص دومًا على و�شع حزام 

الأمان. وحتى مع وجود ح�شا�ص ت�شنيف الراكب، ل تلجاأ اإلى تقييد طفلك بو�شعية المواجهة الخلفية في مقعد الراكب الأمامي. يجب على جميع الأطفال الذين ل يتجاوزون 12 عامًا الركوب في المقاعد الخلفية ويتم 

تاأمينهم بطريقة منا�شبة، اإما بكرا�شي ال�شيارة المخ�ش�شة لالأطفال، اأو بالكرا�شي المعززة لل�شغار، اأو عن طريق حزام الأمان، بح�شب اأحجامهم. الو�شائد الهوائية ل تنتفخ اإل في ظروف معينة. طالع كتيب دليل المالك 

لمزيد من التفا�شيل. 18 دليل ركن ال�شيارة ميزة للراحة والمالءمة، لكنه لي�ص بدياًل عن الإجراءات الخا�شة بركن ال�شيارة وقد ل يك�شف الم�شاحة المحددة حول ال�شيارة. تحقق دائمًا من محيط ال�شيارة قبل 

النتقال اإلى حيز الركن. يجب توفر م�شاحة كافية لوقوف ال�شيارة. 19 ل ت�شتخدم مع ملحقات تتجاوز حد ا�شتنزاف الطاقة 120 ڤولط، 150 واط. 20 ل يعد نظام التقنية الذكية لتعزيز المكابح بمثابة نظام 

لتفادي ال�شطدام، فقد ل يبعث باإنذار اأو ل ي�شتخدم المكابح في ظروف معينة. ل تعتمد على نظام التقنية الذكية لتعزيز المكابح كليًا.

(iPod) عالمة م�شجلة من (Apple Inc). بوز (Bose) عالمة م�شجلة من بوز كوربوري�شين.



اك�ص�صوارات اإنفينيتي االأ�صلية
قطعة حماية منطقة الأمتعة بميزة الطي

-  تبقي منطقة الأمتعة نظيفة وت�شاعد في حمايتها من الخدو�ص 

والأ�شرار.

-  حماية مقاومة للماء لمنطقة الأمتعة وتغطي ال�شف الثالث من 

المقاعد عندما تكون المقاعد مطوية، اأو تن�شحب اإذا كانت تلك 

المقاعد م�شتخدمة من قبل الركاب، لتوفر مرونة مميزة.

-  متوفرة بلون الجرافيت.

حاميات الطين

-  تقلل ر�شقات الطين على األواح الهيكل ال�شفلية مع الم�شاعدة على منع 

الخدو�ص الناجمة عن حجارة وح�شى الطرقات.

-  م�شممة لتتالءم مع فتحات العجالت.

-  ت�شيف مظهراً اأنيقًا لتحمي قيمة اإعادة البيع.

�شبكة الأمتعة

-  تمنع تحرك الأغرا�ص اأثناء القيادة.

-  �شبكة حقيبة ال�شيارة من حبال النايلون مع �شنانير الربط في منطقة 

الأمتعة وت�شاعد على تاأمين و�شعية الأغرا�ص ب�شكل منظم

عوار�ص �شكة ال�شقف )من قطعتين(

-  تندمج العوار�ص في ق�شبان ال�شقف الحالية لتحقيق مرونة في 

ال�شتخدام.

-  �شممت لحمل جميع الو�شالت ال�شرورية في �شكة ال�شقف.

-  ت�شميم يراعي التيارات الهوائية.

فا�شل منطقة التخزين تحت الأر�شية

-  يمنع تدحرج الأغرا�ص في منطقة التخزين تحت الأر�شية.

-  يف�شل ب�شهولة منطقة التخزين تحت الأر�شية اإلى ثالثة اأجزاء لتعزيز 

النواحي العملية وترتيب و�شع الأغرا�ص.

غطاء منطقة الأمتعة الخلفية

-  يحافظ على اأغرا�شك الثمينة باأمان بعيداً عن الأعين من خالل غطاء 

يمكن طيه ب�شهولة.

-  يمكن تخزين الأغرا�ص ب�شهولة في حقيبة متوفرة في حيز التخزين 

تحت الأر�شية.

حامي الم�شد الخلفي من ال�شتانل�ص �شتيل

-  يحمي الم�شد من ال�شربات والخدو�ص ويعزز �شكل �شيارتك المتاألق.

-  م�شنوع من ال�شتانل�ص �شتيل لعطاء �شكل رائع وليدوم ا�شتخدامه 

طوياًل.

نطبق نف�ص المعايير ال�شارمة التي ن�شتخدمها في �شناعة 

�شيارات اإنفينيتي على ت�شميم وت�شنيع اك�ش�شوارات اإنفينيتي 

الأ�شلية. ومع مجموعة وا�شعة من المنتجات عالية الجودة التي 

�شممت لتتكامل ب�شكل رائع مع ال�شيارة، �شتكون في غاية 

الر�شى عن ال�شافة الخا�شة التي تح�شل عليها التي تنا�شب 

مركبتك بكل روعة وتاألق.

الك�ش�شوارات المبينة

ق�شبان ال�شقف وحاميات الطين.



Technical Partner

اإنفينيتي هي ال�سريك التقني لفريق رينو �شبورت الفورمول واحد في م�شروع 

التطوير الم�شترك لنظام ا�شترداد الطاقة (ERS)، والذي ي�شتعيد الطاقة الكهربائية 

ويعيد ا�شتخدامها لدعم محرك الحتراق الداخلي.

اأكاديمية اإنفينيتي الهند�سية برنامج للبحث عن اأف�شل واألمع المواهب الهند�شية 

 وتدريبها، للعمل في مركز اإنفينيتي التقني وت�شهيالت فريق رينو �شبورت 

الفورمول واحد.

بكل فخر، اإنفينيتي هي ال�شريك التقني لفريق رينو 

�شبورت الفورمول واحد الجديد.

#infinitif1

 فريق رينو �صبورت 

الفورموال واحد الجديد



تاأ�س�ست اإنفينيتي عام 1989، وتطورت مجموعة ال�شيارات الرئي�شية في اإنفينيتي لت�شمل �شيارات 

ال�شيدان والكوبيه وال�شيارات المك�شوفة والكرو�ص اأوفر، وال�شيارات الريا�شية متعددة ال�شتخدامات، 

وتتوفر في 50 بلداً حول العالم. اإنفينيتي فريدة ومميزة، فال تدعي تقديم كل �شيء لكل النا�ص، بل 

كل �شيء لبع�ص الأ�شخا�ص. وفي قلب عالمة اإنفينيتي التجارية تاريٌخ لالهتمام الإن�شاني حيث 

نوؤمن اأن تجربة التملك المتكاملة تعتبر اأكثر اأهميًة من ال�شيارة نف�شها، مع اللتزام بتقديم تجربة 

قيادة وامتالك اأكثر تمكيًنا وثقًة و�شعادًة.

اأ�سبحت اإنفينيتي عالمة تجارية معروفة بتقديمها ال�شيارات المده�شة وذات الت�شاميم الرائعة. 

ا من خالل تواجد قوي وجريء 
ً
اإنه الت�شميم المميز الذي اأبدعته اأيادي المبتكرين وتطبيقه فعلي

على الطرقات. وبالإ�شافة اإلى ذلك ومع الهتمام الكبير بالتفا�شيل والهند�شة الدقيقة، ت�شاهم كل 

ا باأن قيادة �شيارة اإنفينيتي هو �شيء مميز بحد ذاته.
ً
ا حقيقي

ً
العوامل في منحك �شعور

تواجٌد يجذب االأنظار. 

تجربٌة ال ُتن�صى.

تتحدى مجموعة �شيارات اإنفينيتي الماألوف وتعيد ار�شاء 

معايير فئة ال�شيارات الفاخرة من خالل تقنيات ُتمّكن 

ال�شائق وت�شاميم باهرة.
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 اعتمدت جميع الر�سوم التو�سيحية وال�سور والموا�سفات في هذا الكتيب على اأحدث معلومات المنتجات. قد تختلف الموا�سفات عن المنتج المعرو�ض في هذا الكتيب. ُتظهر بع�ض ال�سيارات التجهيزات االختيارية. 

 تحتفظ اإنفينيتي بحق اإجراء تغييرات في اأي وقت، دون اإ�سعار م�سبق، وحق ايقاف طرازات اأو تجهيزات. وب�سبب عمليات الطباعة الم�ستخدمة، قد تختلف االألوان المعرو�سة في هذا الكتيب قلياًل عن اللون الحقيقي. 

ف على موا�سفاتها بكل دقة.
ّ
تخ�سع المزايا والموا�سفات للتغيير ح�سب متطلبات االأ�سواق. الرجاء ا�ست�سارة الوكيل المحلي في منطقتك لم�ساهدة ال�سيارات والتعر

اإنفينيتي 2017 ©


