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يرجى الرجوع إىل الوكيل

٥

٦

مالحظة :السيارات واملواصفات الواردة يف هذا الكتيّب قد تختلف عن الطرازات والتجهيزات
املتوفرة يف منطقتك.
ّ
املحل لالستفسار عن املزايا والخصائص املتوفرة.
يرجى الرجوع إىل الوكيل

٧

٨

مالحظة :السيارات واملواصفات الواردة يف هذا الكتيّب قد تختلف عن الطرازات والتجهيزات
املتوفرة يف منطقتك.
ّ
املحل لالستفسار عن املزايا والخصائص املتوفرة.
يرجى الرجوع إىل الوكيل

٩

التصـميـم

١٠

لكـزس NX

مالحظة :السيارات واملواصفات الواردة يف هذا الكتيّب قد تختلف عن الطرازات والتجهيزات
املتوفرة يف منطقتك.
ّ
املحل لالستفسار عن املزايا والخصائص املتوفرة.
يرجى الرجوع إىل الوكيل

١١

التصـميـم

١٢

لكـزس NX

ابتكار الجيل التايل من تصاميم لكزس

كابينة تقوم عىل مفهوم ‘تازونا’ الياباين

يعكس طراز  NXإقبال لكزس بق ّوة عىل التحدّي
املتمثل يف ابتكار مفردات تصميمية جديدة للجيل التايل
من السيارات وفق رؤية تقوم عىل مفهوم «السعي
وراء األصالة املتجذرة يف التناسبات» و»السعي وراء
ً
تصميم متقنًا
البساطة املتج ّذرة يف التكنولوجيا» ،لتقدّم
ومدروسا يحمل بصمة لكزس الفريدة واألصيلة ويضمن
ً
أعىل مستويات األداء الدينامييك .لهذا السبب يتألق
الشكل الخارجي لـ  NXمبتانته وخطوطه الديناميكية
ومالمحه املستلهمة من أحدث التطورات واألفكار يف
عامل السيارات.
أ ّما القسم الداخيل ،فهو يهدف إىل إبراز جاذبية
الخصائص والتقنيات املبتكرة يف قالب تصميمي بسيط،
وهي رؤية تنعكس يف كابينة السيارة املستوحاة من
فلسفة ’تازونا‘ اليابانية التي تقوم عىل توسيع املساحات
بحيث ُتشعر املرء أ ّنه موضع ترحيب وفق مفهوم
’أوموتينايش‘ الياباين (والذي يعني «كرم الضيافة»)،
لتسمح للسائق بالرتكيز عىل قيادة السيارة فيام يتمتّع
الركاب بكل الراحة واالسرتخاء.

يجسد مفهوم ‘تازونا’ امتدادًا وتطو ًرا لفلسفة لكزس يف
ّ
الرتكيز عىل العامل البرشي يف تصميم السيارات.
يهدف ‘تازونا’ (والذي يعني مقاليد الخيل باليابانية)
إىل تصميم الكابينة عىل نحو يعزّز التواصل بني السائق
والسيارة ،لتستجيب املركبة لنواياه بكل د ّقة وسالسة.
لهذا السبب حرص مهندسو لكزس عىل تصميم تقنيات
مبتكرة وبسيطة املظهر واالستخدام ،مع استعراض أهم
املعلومات املتعلقة بالقيادة لتعطي صورة واضحة عن
الوضع الطرقي فيام متنح السائق هوامش أوسع لينظر يف
أي اتجاه يشاء .وقد تم توزيع عنارص معلومات الطريق
داخل الكابينة بحيث ترتاصف عىل خط برصي طويل
ميتد من الشاشة املل ّونة الذكية املدمجة باللوح الزجاجي
ً
ووصول إىل العدّادات.
األمامي (،)heads-up display
بينام تم ترتيب املك ّونات األخرى عىل خط برص سلس
ميتد من الشاشة الذكية إياها عىل اللوح الزجاجي األمامي
وحتى الشاشة املركزية .كام تتيح كابينة القيادة ً
تحكم
حدس ًيا أفضل وأكرث سالسة بالسيارة عرب تركيز مختلف
الخصائص املتع ّلقة بالقيادة يف عجلة القيادة ذاتها.

مالحظة :السيارات واملواصفات الواردة يف هذا الكتيّب قد تختلف عن الطرازات والتجهيزات
املتوفرة يف منطقتك.
ّ
املحل لالستفسار عن املزايا والخصائص املتوفرة.
يرجى الرجوع إىل الوكيل
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تعزيز وترسيخ بصمة لكزس الفريدة

واجهة أمامية تعكس أصالة NX

شبكة شاسيه أمامية بتصميم spindle grille
تأيت شبكة الشاسيه األمامية بطراز  spindle grilleالذي مينحها مزيدًا من االنسيابية بفضل تصميمه املشدود واملضغوط ،لتبدو كام لو أنها بارزة إىل األمام مع
تبسيط هيكلية السيارة وخفض وزنها .ويتألف هذا التصميم من مك ّونات عىل شكل حرف  Uتعطي انطباعًا ثاليث األبعاد بالعمق ،لتمنح السيارة مظه ًرا يوحي
بالثبات والقوة .أما الفتحات األمامية يف أسفل الشاسيه ،فتعزّز أداء منظومة التربيد وتضمن متتّع املق ّدمة مبظهر قوي يليق بسيارة دفع رباعي رياضية متعددة
االستخدامات ( )SUVمن هذا العيار.

األضواء األمامية
تأيت األضواء األمامية إما بتصميم مؤلف من ثالثة مصابيح إسقاطية مع
امتداد أسود اللون يصوغ مظه ًرا أكرث هدو ًء وانسيابية ،مع إبراز املصابيح
النهارية التي تأخذ شكل حرف  ،Lأو بتصميم مؤلف من وحدة إسقاط
ذات مصـباح نهاري واحد عىل شـكل حرف  Lووحدة ثنائية اإلشـعاع
 Bi-Beamبتقنية  ،LEDلتأخذ ً
شكل الفتًا يوحي بالق ّوة والبساطة يف آن
م ًعا.

مجموعة األضواء الخلفية
تتألف األضواء الخلفية من ضوء عىل شكل خط طويل ميتد عىل طول مركز الصندوق الخلفي ،ومصباحني منفصلني عىل شكل حرف  Lعند كل واحد من الرفرفني
الخلفيني ،والتي يتم تشغيلها جمي ًعا عىل مراحل مبا يعكس هوية  NXالفريدة.
ويرسخ مالمح لكزس املم ّيزة ،فيام ّ
يشع شعار لكزس بألق عرصي الفت.
السيارة،
خلفية
ويبقى الخط الطويل الخلفي مضا ًء بشكل دائم أثناء القيادة الليلية ليشري إىل
ّ

التصميم املؤلف من ثالثة مصابيح

التصميم املؤلف من مصباح واحد
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شاشة مركزية لتح ّكم حديس سلس

شاشة ذكية ومل ّونة مدمجة باللوح الزجاجي األمامي الستعراض أهم العدّادات بكل بساطة وسهولة

الشاشة املركزية
تعرض شاشة اللمس املركزية الكبرية العديد من الخصائص عىل شكل أزرار
ومفاتيح للتح ّكم ،وتأيت يف تصميم معزّز من حيث الحجم والشكل واملوقع
واملعلومات املعروضة وغريها من املزايا بهدف تسهيل التح ّكم واستعراض
مدى استخدام كل واحدة من الخصائص .كام تم وضع مفتاحني بارزين أسفل
خصيصا من أجل التح ّكم مبنظومة تكييف الهواء واملنظومة الصوتية،
الشاشة
ً
مبا يسمح للسائق بالتح ّكم بهاتني الخاصيتني دون الحاجة للنظر إىل الشاشة.

لوحة العدّادات
تتمتّع لوحة الع ّدادات بتصميم يعكس العناية الفائقة التي أوالها مهندسو لكزس الستعراض كافة معلومات القيادة بشكل موثوق ومدروس يحيط السائق ً
علم
بكل ما يحتاجه مبنتهى البساطة.
وتعرض لوحة الع ّدادات بشكل دائم املعلومات املتعلقة باملالحة والوقت املقدّر للوصول إىل الوجهة ،وحالة نظام مساعدة السائق ،واملسافة التي ميكن قطعها
اعتامدًا عىل مخزون الوقود الحايل.

ّ
الشاشة امللونة املدمجة باللوح الزجاجي األمامي
تزود هذه الشاشة املل ّونة ،املدمجة يف الواجهة الزجاجية األمامية ،السائق
بأهم معلومات القيادة دون الحاجة لإلشاحة ببرصه عن الطريق ،وتتيح
ثالثة أوضاع عرض من شأنها إثراء تجربة القيادة ،وذلك دون التأثري سل ًبا
عىل قابلية رؤية الطريق والظروف املحيطة بالسيارة.

الوضع الكامل :قيادة مريحة (عند استخدام أنظمة املساعدة وما شابه).
يتم استعراض الوضع التشغييل ملنظومة السيارة يف صيغة كبرية الحجم
وسهلة الفهم.

الوضع القيايس :قيادة ممتعة
يتم استعراض املحتوى أسفل اللوح الزجاجي األمامي ،ليتيح مجال رؤية
واسع للسائق.
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مفاتيح تح ّكم عىل عجلة القيادة متصلة بالشاشة املدمجة عىل الواجهة الزجاجية األمامية

إنارة ُتوائم بني األناقة وروح الضيافة اليابانية ’أوموتينايش‘

خاصية تحديد مكان ملس عجلة القيادة
تسمح هذه الخاصية للسائق مبعرفة املفاتيح التي يلمسها عىل عجلة القيادة
دون الحاجة للنظر إليها ،حيث ُتعرض أمامه عىل الشاشة املدمجة باللوح
الزجاجي األمامي مع تزويده بتوجيهات تتعلق باستخداماتها ،ما يضمن
قيادة حدسية دون أي حاجة إلشاحة النظر عن الطريق .وعند إطفاء الشاشة
املدمجة باللوح الزجاجي األمامي ،يتم استعراض هذه املعلومات يف لوحة
العدّادات.

اإلنارة الداخلية
تتمتّع السيارة بإنارة داخلية غري مبارشة تضفي مزيدًا من األلق عىل األشكال واملواد املستخدمة يف كافة أجزاء الكابينة ،مبا يشمل الشاشات ولوحات العدّادات
ومفتاح تشغيل السيارة ،والتي تسكب بعدًا لون ًيا رائ ًعا عىل املساحات الداخلية ،حيث تم اختيار األلوان الـ 14لهذه املنظومة اللونية بكل عناية للتعبري عن
مختلف األحاسيس واملشاعر املرتبطة بظواهر طبيعية جميلة ،مع اعتامد تدرجات لونية هادئة خفيفة التش ّبع تعكس ذو ًقا رفي ًعا ينسجم مع فخامة لكزس،
ويستقبل الركاب بكل رحابة نابعة من مفهوم ’أوموتينايش‘ الياباين .وباإلضافة إىل باقة األلوان الرئيسية ،ميكن االختيار من بني  50لو ًنا إضاف ًيا من باقة لونية
ميكن عرضها يف الشاشة املركزية.
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مح ّرك تريبو انسيايب التسارع بسعة  2.4لرت ،ومح ّرك هايربد انسيايب التسارع بسعة  2.5لرت.

مح ّرك تريبو  L4بسعة  2.4لرت
يستجيب مح ّرك التريبو املض ّمن رباعي األسطوانات ( )L4بسعة  2.4لرت لدواسة الوقود بكل انسيابية ،ما يضمن
تجاو ًبا رائ ًعا وتجربة قيادة عالية املستوى .واستنادًا إىل تقنية املح ّركات  ،TNGAميتاز املح ّرك بشاحن تريبو مزدوج
امللفات عايل الكفاءة ،ونظام حقن مبارش مركزي ،ونظام تربيد متغري يتم التحكم فيه عن طريق املح ّرك الكهربايئ
باستخدام تيار مستمر .كام أن عزم الدوران القوي يضمن أدا ًء قو ًيا وديناميك ًيا يف الحركة بالتوازي مع األداء البيئي
املمتاز وخفض استهالك الوقود.

مح ّرك هايربد  L4بسعة  2.5لرت
وسلسا يف استجاب ًة لد ّواسة الوقود ،حيث
ا
ي
خط
ًا
ع
تسار
لرت
2.5
بسعة
()L4
األسطوانات
يوفر املح ّرك املض ّمن رباعي
ً
ً
يحقق احرتا ًقا عايل الرسعة عرب استخدام منافذ سحب عالية الكفاءة لزيادة تدفق الهواء يف غرفة االحرتاق .باإلضافة
إىل ذلك ،تساهم التقنيات املتقدمة  -مبا يف ذلك الحقن املبارش متعدد الفتحات ،ومضخة الزيت ذات السعة املتغرية
باستمرار ،ونظام التربيد املتغري ،وتقنية  - VVT-iEيف األداء القوي مع ضمن الكفاءة الفائقة يف استهالك الوقود
واملستوى العايل لألداء البيئي1* .

ناقل حركة أوتوماتييك مثاين الرسعات ودفع بكافة العجالت ( )AWDلضامن أصالة تجربة القيادة املعهودة من لكزس

ناقل حركة أوتوماتييك مبارش بـ 8رسعات
يوازن ناقل الحركة األوتوماتييك املبارش ذو الرسعات الثامين بني أداء القيادة العايل الذي يتيح للسائق اإلمساك بزمام
األمور مبارشة مع الرتشيد املمتاز يف استهالك الوقود .يف الطرازات التي يقرتن فيها ناقل الحركة باملح ّرك التريبو بسعة
 2.4لرت ،تم تحسني الناقل لتحقيق أداء قوي مع استجابة مميزة منخفضة من حيث عدد الدورات يف الدقيقة من
النوع الذي تتسم به محطات الطاقة التوربينية .أما عند اقرتانه مبح ّرك البنزين بسعة  2.5لرت ،فقد تم تحسني نسب
الرتوس إلتاحة أداء عايل الكفاءة بالتوازي مع ترشيد استهالك الوقود بشكل مذهل.
تتوقع خوارزمية التحكم بناقل الحركة مختلف التغيريات املتواصلة يف الظروف الطرقية ونوايا السائق بنا ًء عىل
مدخالت التحكم ،يك تسمح باختيار خرج املح ّرك والرتوس التي تناسب بيئة القيادة الراهنة .كام تضمن ترشيدًا
ممتا ًزا للوقود وهدو ًء أثناء القيادة ،مع زيادة متعتها عرب إتاحة إمكانية تبديل الرسعات يدو ًيا عندما يرغب السائق
باإلرشاف عىل السيارة بشكل مبارش أكرث.

دفع دائم بكافة العجالت ( )AWDيتم التح ّكم فيه إلكرتون ًيا
تم اعتامد نظام الدفع الدائم بكافة العجالت ( All Wheel Driveأو  )AWDالذي يتم التحكم فيه إلكرتون ًيا يف
موديالت التريبو لتحسني توزيع عزم الدوران األمامي/الخلفي مبا يتامىش مع ظروف القيادة ،ما يسمح للسائق
بالتحكم بالسيارة بثقة عىل النحو املنشود ،حيث يوفر النظام ً
تحكم رائ ًعا ومحسنًا من القيادة العادية إىل القيادة
التحكم بسلوك السيارة بسالسة عىل املنعطفات من
الديناميكية الرسيعة ،ما يسمح باستخدام دواسة الوقود من أجل ّ
لحظة دخول املنعطف وحتى الخروج منه ،وبالتايل يضمن االنعطاف بدقة وف ًقا ملدخالت عجلة القيادة ،ويوفر نقلً
قو ًيا للجر عىل مختلف أسطح الطرق .باإلضافة إىل ذلك ،فإن الشاشة املركزية تعرض توزيع عزم الدوران األمامي/
الخلفي لنظام الدفع بكافة العجالت ،ما يعزّز الفهم الحديس لوضع السيارة الحايل ويضمن راحة البال2* .

دفع داعم بكافة العجالت يتم التح ّكم فيه إلكرتون ًيا
ُتستخدم املعلومات من مختلف املستشعرات للتحكم تلقائ ًيا يف توزيع عزم الدوران األمامي-الخلفي بنسب ترتاوح
بني  100:0و  .50:50باإلضافة إىل التحكم بتقدير االحتكاك مع سطح الطريق استنادًا إىل معلومات املستشعرات
الحالية ،يتم استخالص معلومات الطرق الثلجية باستخدام كامريا لتعزيز د ّقة تقديرات ظروف الطريق ،ما يتيح قيادة
أكرث ثقة يف ظروف قاسية مثل الهطوالت الثلجية .وكام هو الحال مع نظام الدفع الدائم بكافة العجالت ()AWD
الذي يتم التحكم فيه إلكرتون ًيا ،يتم عرض توزيع عزم الدوران األمامي/الخلفي للنظام عىل الشاشة املركزية ،ما يعزز
ً
أيضا الفهم الحدس للحالة الراهنة ويضمن راحة البال.

٢٢

* 1تقنية  :VVT-iEاختصار لعبارة . Variable Valve Timing-intelligent by Electric motor
* 2يشار ملنظومة الدفع بكافة العجالت باختصار  All Wheel Driveباإلنجليزية.

مالحظة :السيارات واملواصفات الواردة يف هذا الكتيّب قد تختلف عن الطرازات والتجهيزات
املتوفرة يف منطقتك.
ّ
املحل لالستفسار عن املزايا والخصائص املتوفرة.
يرجى الرجوع إىل الوكيل

٢٣

تجـربة قيـادة مم ّيـزة

لكـزس NX

الهيكل وامليكانيكية :راحة أكرب يف القيادة وتح ّكم أكرث سالسة

أداء دينامييك يساهم يف ضامن جودة تجربة القيادة وكابينة هادئة أثناء القيادة برسعات عالية

هيكل عايل املتانة وخفيف الوزن
تم تعزيز الوصالت بني أقسام الهيكل وتقوية وصالت األلواح بوسائل
مختلفة ،مبا يف ذلك توسيع مناطق التوصيل ،وتحسني تطبيق تقنيات ومواد
التوصيل يف مواقع مختلفة ،واستخدام مادة رغوية عالية الصالبة يف األعمدة
الخلفية .باإلضافة إىل ذلك ،يوفر تصميم القفل املزدوج لغطاء املح ّرك
(والذي يستخدم الغطاء كمك ّون ثابت فيه) صالبة جانبية أمامية ممتازة
ومرنة ،ليمنح  NXالصالبة االستثنائية لهيكلها .وقد تم تعديل تقنيات
التصنيع واملواد لتقليل وزن الهيكل وأجزاء اللوحات الخارجية ،مع إعطاء
األولوية لألجزاء األعىل ارتفاعًا بهدف خفض ارتفاع مركز الجاذبية وبالتايل
الحد من امليالن عند االنعطاف.

أداء الديناميكا الهوائية
ركزت لكزس عند تطوير الديناميكيات الهوائية لـ NXعىل تقنيات التحكم التي تستفيد من القوى
الديناميكية الهوائية عىل املقدمة والجوانب واملؤخرة ،وحتى أسفل السيارة ،لتحسني أداء القيادة.
عىل سبيل املثال ،تم تصميم املصد األمامي لتوليد دوامات طولية للتحكم يف تدفق الهواء عىل طول
جانبي السيارة ،بينام يساعد القسم املصمم عىل شكل شبكة قابلة للطي ( )flush belt moldingيف
توليد دوامة قوية ومستقرة عىل السطح العلوي لتنظيم تدفق الهواء ،ما يساهم يف استقرار التحكم
االستثنايئ .وتشمل التحسينات اإلضافية للتحكم يف تدفق الهواء عرب السيارة نتوءات عىل املصد الخلفي
ملنع تدفق االضطرابات الهوائية خلف اإلطارات الخلفية ،ووضع فتحات يف املصد الخلفي لتقليص
حركة النوابض لألعىل واألسفل ،وتصميم غطاء املح ّرك عىل نحو يساهم يف ضامن استقامة خطية
ممتازة أثناء القيادة برسعة عالية.

التعليق (األمامي/الخلفي)
مركب مع ثبات مستقيم الخط،
هدفت لكزس إىل ضامن شعور قيادة
ّ
ووضعية مسطحة تتشبث بالطريق .تتميز ُجلب نظام التعليق مبدى التوائها
املنخفض ،بينام يعمل ممتص الصدمات عىل تقليل الصدمات واالهتزازات
لتوفري تجربة قيادة عالية الجودة .وبالنسبة لالنعطاف ،تم تصميم نظام
التعليق لتوفري تجربة قيادة ال تشوبها شائبة تستجيب ملدخالت التوجيه
مريحا وآمنًا عىل الطريق.
فتضمن أدا ًء ً
تشمل التحسينات اإلضافية خصائص تعليق عالية الصالبة  /منخفضة
االحتكاك ،وقوة محورية (احتكاك) مثالية المتصاص الصدمات عند رسعات
منخفضة للغاية ،وثبات عالٍ عند االنعطاف ،ما يساعد عىل تحقيق استجابة
أولية سلسة وخطية لعملية التوجيه ،وأداء ثابت والفت للنظر أثناء
االنعطاف ،وتوجيه فعال وتحكم مستقر يف مختلف الظروف.

الهدوء
ركز تطوير  NXبشكل كبري عىل توفري الهدوء االستثنايئ الذي لطاملا كان سمة بارزة من سامت لكزس.
تعزيز الهدوء عند القيادة برسعات كبرية
تغي رسعة السيارة أثناء القيادة ،ركزنا عىل الرتددات
لتقليل مستويات الضوضاء املختلفة الناجمة عن ّ
املنخفضة إىل املتوسطة التي تسبب مستوى مرتف ًعا من الضجيج يف الكابينة.
باإلضافة إىل ذلك ،قمنا بإدخال تحسينات لتخميد االهتزاز عىل األلواح مثل غطاء املح ّرك واألبواب
الجانبية ،والتي تكون يف العادة عرضة لالهتزاز بشكل ملحوظ بسبب التقلبات يف ضغط الهواء أثناء
القيادة برسعات عالية.
هدوء معزّز أثناء القيادة يف الهطوالت املطرية
لضامن الراحة يف كابينة السيارة بغض النظر عن ظروف القيادة ،أجرينا تحسينات لتقليل الضوضاء
الناجمة عن رذاذ املياه أثناء القيادة يف الهطوالت املطرية ،مع الرتكيز عىل املناطق املحيطة باإلطارات
وتحت األغطية.
األمامي

٢٤

منظومة تثبيت بالرباغي شديدة اإلحكام
من شأن اعتامد الرباغي شديدة اإلحكام ( )hub boltكوسيلة
لضامن متاسك مكونات الهيكل أن يعزّز صالبة املحور العالية
ويقلل من الكتلة غري املع ّلقة بالنوابض ،ما يساهم يف رفع
اإلحساس بالقيادة مع ضامن تغذية راجعة واضحة وراحة
عالية الجودة لركاب السيارة .كام ُيربز الطالء األسود مظهر
العجالت والزخرفة.

الخلفي
مالحظة :السيارات واملواصفات الواردة يف هذا الكتيّب قد تختلف عن الطرازات والتجهيزات
املتوفرة يف منطقتك.
ّ
املحل لالستفسار عن املزايا والخصائص املتوفرة.
يرجى الرجوع إىل الوكيل

٢٥

تكنولوجيا متق ّدمة

٢٦

لكـزس NX

مالحظة :السيارات واملواصفات الواردة يف هذا الكتيّب قد تختلف عن الطرازات والتجهيزات
املتوفرة يف منطقتك.
ّ
املحل لالستفسار عن املزايا والخصائص املتوفرة.
يرجى الرجوع إىل الوكيل
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تكنولوجيا متقدّمة

لكـزس NX

نظام تفادي االصطدام :توقع مجموعة متن ّوعة من السيناريوهات

نظام تفادي االصطدام
[مساعدة الفرامل قبل االصطدامات املحتملة مع املشاة ً
(ليل أو نها ًرا) ،
والدراجات الهوائية ً
(ليل أو نها ًرا)  ،واكتشاف الدراجات النارية (نها ًرا)
باستخدام رادار املوجة املليمرتية ومستشعرات كامريا أحادية العدسة]

املساعدة عند التقاطعات (السيارات العابرة عرض ًيا)
باإلضافة إىل نطاق تشغيل النظام العادي لتفادي االصطدامات ،يدعم النظام ً
أيضا تجنب االصطدام مع املركبات
والدراجات النارية عىل التقاطعات .وإذا وجد النظام أنه مثة اصطدام محتمل ،فإنه ينبه السائق ويفعل الفرامل
للمساعدة يف الحد من األرضار املحتملة3 * .

عندما يكتشف رادار املوجة املليمرتية ومستشعرات الكامريا أحادية العدسة
وجود مركبة أو مشاة أو دراجة هوائية أو نارية *  1أمام السيارة ويرصد
احتامل حدوث تصادم ،فإنه ينبه السائق بصوت وإشعار عىل الشاشة .وإذا
قام السائق بتفعيل الفرامل ،فإن خاصية مساعدة فرامل ما قبل االصطدام
تك ّمل القوة املطبقة عىل الدواسة .وإذا مل يتمكن السائق من الضغط عىل
دواسة الفرامل ،يقوم النظام تلقائ ًيا بتفعيل الفرامل قبل االصطدام للمساعدة
يف تجنبه أو تخفيف ح ّدة الصدمة .وإذا قرر النظام أ ّنه مثة احتاملية عالية
لحدوث تصادم أمامي مع مركبة قادمة من االتجاه املقابل *  ، 2فإنه ينبه
السائق ويف ّعل الفرامل للمساهمة يف الحد من أي أرضار قد تلحق بالر ّكاب
أو السيارة.

٢٨

* 1قد ال تتوفر ميزة اكتشاف املشاة والدراجات الهوائية والدراجات النارية يف بعض األسواق .يرجى الرجوع إىل الوكيل املحيل لالستعالم عن التفاصيل.
* 2يغطي االصطدامات األمامية واالصطدامات مع السيارات القادمة من االتجاه املقابل والخارجة عن مساربها .ال تعمل خاصية دعم الفرامل ما قبل االصطدام.
* 3يتوقف عمل املنظومة عىل مخطط التقاطع ،ففي بعض الحاالت قد ال توفر املنظومة الدعم .ال تعمل خاصية دعم الفرامل ما قبل االصطدام.

املساعدة عند التقاطعات (االنعطاف ميينًا/يسا ًرا)
عند االنعطاف ميينًا أو يسا ًرا عىل التقاطعات ،إذا اكتشف رادار املوجة املليمرتية ومستشعرات الكامريا أحادية
العدسة مركبة قادمة من الطرف املقابل (يف ما يصل إىل مرسبني مجاورين ملرسب السيارة الحايل) تسري يف اتجاه
مستقيم عند انعطافك ميينًا أو يسا ًرا  ،أو عبور مشاة أو دراجات هوائية من االتجاه املعاكس ،فإنه ينبه السائق
ويف ّعل الفرامل للمساعدة يف تجنب االصطدام وتخفيف الرضر يف حال حدوثه3 * .

مالحظة :السيارات واملواصفات الواردة يف هذا الكت ّيب قد تختلف عن الطرازات والتجهيزات املتوفرة يف منطقتك .يرجى الرجوع إىل الوكيل املحيل لالستفسار عن تفاصيل املزايا املتوفرة.
قد ال تعمل وظائف النظام بشكل صحيح حسب الطقس والظروف الطرقية أو وضع السيارة أو عوامل أخرى .احرص عىل قراءة دليل املالك بعناية.
ال تفرط يف االعتامد عىل هذه األنظمة ،حيث أن أداءها يقترص عىل حدود دعم مع ّينة ،وتقع عىل عاتق السائق دومًا مسؤولية االنتباه إىل محيط السيارة والقيادة بأمان.

٢٩

تكنولوجيا متقدّمة

لكـزس NX

نظام تفادي االصطدام :تو ّقع مجموعة متن ّوعة من السيناريوهات

املساعدة يف توجيه السيارة عند الطوارئ
إذا اكتشف نظام مساعدة التوجيه يف حاالت الطوارئ احتامل تصادم مع
مركبة أو دراجة نارية أو هوائية أو مشاة أمامك ،مع وجود مساحة كافية
لتوجيه السيارة داخل املرسب الحايل وبدء السائق بإجراء مناورة لتفادي
االصطدام ،فإن هذا النظام يساعد يف التوجيه لتعزيز استقرار السيارة
والحيلولة دون مغادرة مرسبها الحايل .باإلضافة إىل ذلك ،حتى إذا مل يحرك
السائق عجلة القيادة ،فإن خاصية التوجيه النشط االختيارية تدعم تجنب
االصطدام من خالل تغري وجهة السيارة ضمن مرسبها مع تفعيل الفرامل
برفق يف الوقت ذاته1 *.

٣٠

الحد من التسارع عند القيادة يف الرسعات املنخفضة
يكتشف رادار املوجة املليمرتية ومستشعرات الكامريا أحادية العدسة املشاة والدراجات الهوائية واملركبات أمام
السيارة .عندما ال يتم الضغط عىل دواسة الوقود أثناء توقف السيارة أو السري ببطء مع وجود جسم ما أمامها ،فإن
النظام يحد من التسارع عن طريق تقليل خرج املح ّرك أو تفعيل التسارع املنخفض للمساعدة يف تجنب االصطدام أو
تخفيف الرضر املحتمل .باإلضافة إىل ذلك ،عندما يتم تجنب االصطدام وتتوقف السيارة ،يتم الحفاظ عىل قوة الكبح
حتى يقوم السائق إما بالضغط عىل دواسة الوقود أو الفرملة2 *.

* 1قد ال يعمل النظام إذا وجد أنّه ليس هناك مساحة كافية للمناورة أو اكتشف عائ ًقا داخل مساحة املناورة ،أو أي أجسام جانبية متحركة مثل املشاة أثناء عبورهم الطريق.
* 2ال تشكل هذه امليزة ً
بديل عن فرامل دعم ركن السيارة

نظام التنبيه من األجسام املتحركة بشكل متقاطع مع مسار السيارة ()FCTA
إذا اكتشف النظام مركبة تقرتب من اليسار أو اليمني عند دخول تقاطع ما ،فسوف يلفت انتباه السائق عرب إطالق
تحذير متح ّرك يف شاشة العرض امللونة املدمجة باللوح الزجاجي األمامي ،مع إيضاح االتجاه الذي تقرتب منه هذه
املركبة .وإذا واصل السائق قد ًما عىل الرغم من اقرتابها ،فسيصدر النظام صفارة وتحذيرات إضافية عىل الشاشة
لتأكيد وجوب التوقف.

مالحظة :السيارات واملواصفات الواردة يف هذا الكت ّيب قد تختلف عن الطرازات والتجهيزات املتوفرة يف منطقتك .يرجى الرجوع إىل الوكيل املحيل لالستفسار عن تفاصيل املزايا املتوفرة.
قد ال تعمل وظائف النظام بشكل صحيح حسب الطقس أو الظروف الطرقية أو وضع السيارة أو عوامل أخرى .احرص عىل قراءة دليل املالك بعناية.
ال تفرط يف االعتامد عىل هذه األنظمة ،حيث أن أداءها يقترص عىل حدود دعم مع ّينة ،وتقع عىل عاتق السائق دومًا مسؤولية االنتباه إىل محيط السيارة والقيادة بأمان.
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نظام رادار التح ّكم الدينامييك املتقدم أثناء القيادة عىل الطرقات الرسيعة
أنظمة  ،LDAو ،LTAو :LCAتوفري دعم أكرث د ّقة وذكا ًء

تح ّكم تلقايئ باملصابيح العالية لدعم القيادة املريحة

نظام رادار التح ّكم الدينامييك للحفاظ عىل املسافة مع السيارات األخرى
(بنطاق الرسعات الكامل)
باإلضافة إىل الحفاظ عىل رسعة ثابتة ،فإن نظام تثبيت الرسعة بالرادار
الدينامييك يستخدم رادار املوجة املليمرتية ومستشعرات الكامريا أحادية
العدسة الكتشاف أي سيارة قد تكون أمامك والحفاظ عىل املسافة املناسبة مع
السيارات األخرى .عالوة عىل ذلك ،عند القيادة عىل املنحنيات ،تعمل خاصية
تقليل الرسعة عند املنعطفات عىل إبطاء السيارة ،ما يقلل الحاجة إىل إيقاف
تشغيل رادار التح ّكم الدينامييك ،ما يعزز بالتايل راحة السائق.

نظام املصابيح العالية التك ّيفي ()AHS- Adaptive High-beam System

يرصد النظام املصابيح األمامية والخلفية للسيارات األخرى املتواجدة عىل
الطريق ،ومستوى السطوع عىل الطريق واملناطق املحيطة به .وعندما
يكتشف سيارة داخل املنطقة املضاءة بواسطة املصباح العايل ،يقوم النظام
تلقائ ًيا بتعتيم /إضاءة ّ 11
صم ًما ثنائ ًيا يف كل مصباح أمامي للتحكم الدقيق
باملناطق املضاءة وغري املضاءة ،ما يحسن توزيع الضوء لكل من سائق السيارة
ومستخدمي الطريق اآلخرين .ويحسن النظام الرؤية يف الليل من خالل
التعتيم الجزيئ للضوء الصادر عن املصابيح األمامية العالية بحيث ال تسطع
مبارشة تجاه املركبات القادمة من االتجاه املقابل.

نظام التنبيه عند الخروج من املسار ()LDA - Lane Departure Alert
يحذر هذا النظام السائق إذا كانت السيارة قد تنحرف عن املرسب أو املسار الحايل ،وقد يساعد ً
أيضا يف التوجيه
للمساعدة يف تجنب االنحراف.

املساعدة يف تعقب املسار () - Lane Tracing AssistLTA

عند القيادة باستخدام نظام رادار التح ّكم الدينامييك للحفاظ
عىل املسافة مع السيارات األخرى عىل الطرق الرسيعة
أو الطرق املخصصة للسيارات ،والتي تتألف من مسارات
مح ّددة ،فإن النظام يساعد يف عملية التوجيه املطلوبة إلبقاء
السيارة يف مسارها .ويتيح أداء التعرف والتحكم املحسن
املساعدة يف االنعطافات الخفيفة ،ما يبقي السيارة يف وسط
مرسبها بكل بساطة مع خفض التأرجح إىل أدىن املستويات
املمكنة.
٣٢

املساعدة يف تغيري املسار () - Lane Change AssistLCA

أثناء القيادة عىل الطرق الرسيعة والطرق املخصصة للسيارات
فقط مع تفعيل نظام املساعدة يف تعقب املسار ( ،)LTAيتم
تفعيل نظام املساعدة يف تغيري املسار ( )LCAعندما يقوم
السائق بتشغيل مصباح االنعطاف ،وذلك بهدف املساعدة يف
توجيه السيارة أثناء تغيري املسار ومراقبة السيارات يف املرسب
املستهدف .وبعد اكتامل مناورة تغيري املسار ،يتم إطفاء
مصباح االنعطاف تلقائ ًيا.
مالحظة :السيارات واملواصفات الواردة يف هذا الكت ّيب قد تختلف عن الطرازات والتجهيزات املتوفرة يف منطقتك .يرجى الرجوع إىل الوكيل املحيل لالستفسار عن تفاصيل املزايا املتوفرة.
قد ال تعمل وظائف النظام بشكل صحيح حسب الطقس أو الظروف الطرقية أو وضع السيارة أو عوامل أخرى .احرص عىل قراءة دليل املالك بعناية.
ال تفرط يف االعتامد عىل هذه األنظمة ،حيث أن أداءها يقترص عىل حدود دعم مع ّينة ،وتقع عىل عاتق السائق دومًا مسؤولية االنتباه إىل محيط السيارة والقيادة بأمان.

٣٣

تكنولوجيا متقدّمة

لكـزس NX

مساعدة موثوقة تزيد من راحة البال

نظام املساعدة يف الخروج اآلمن ( )Safe Exit Assist- SEAمع التح ّكم
بفتح الباب
يقوم نظام املساعدة يف الخروج اآلمن باستخدام نظام رصد النقطة العمياء
( )BSMالكتشاف املركبات (مبا يف ذلك الدراجات) التي قد تقرتب من
الخلف عند الخروج من السيارة .وإذا اكتشف النظام إمكانية حدوث
تصادم مع باب مفتوح أو مع الركاب أثناء الخروج ،ييضء مؤرش يف مرآة
الباب لتنبيه الركاب .باإلضافة إىل ذلك ،إذا حاول أحد الركاب فتح أي من
األبواب ،فإن نظام املزالج اإللكرتوين يلغي عملية فتح الباب ويتم تنبيه
الركاب عرب مؤرشات وامضة تظهر يف مرآة الباب وشاشة عرض املعلومات
املتعددة ،وذلك مع إطالق صفارة تنبيه خاصة بذلك.

تح ّكم باألبواب بكل سالسة وبحركة واحدة

نظام املزالج اإللكرتوين e-latch
يستبدل نظام املزالج اإللكرتوين ( )e-latchآلية فتح وإغالق الباب التقليدية بأداة تحكم إلكرتونية تفتح وتغلق األبواب بسالسة دون أي حركات ال حاجة لها،
متا ًما كام ُتفتح و ُتغلق أبواب ’شوجي‘ يف املنازل اليابانية التقليدية .لفتح أي من األبواب عند دخول السيارة ،ما عليك سوى الضغط عىل املفتاح املوجود داخل
مقبض الباب أثناء سحب املقبض نحوك بالطريقة املعتادة .وعند الخروج ُيفتح الباب بحركة واحدة بالضغط عىل املفتاح أثناء اإلمساك مبقبض السحب.

ذراع التحرير اليدوي

٣٤

مقبض الباب الخارجي

ذراع التحرير اليدوي

مقبض الباب الداخيل
مالحظة :السيارات واملواصفات الواردة يف هذا الكتيّب قد تختلف عن الطرازات والتجهيزات
املتوفرة يف منطقتك.
ّ
املحل لالستفسار عن املزايا والخصائص املتوفرة.
يرجى الرجوع إىل الوكيل

٣٥

نسخة F SPORT

٣٦

لكـزس NX

مالحظة :السيارات واملواصفات الواردة يف هذا الكتيّب قد تختلف عن الطرازات والتجهيزات
املتوفرة يف منطقتك.
ّ
املحل لالستفسار عن املزايا والخصائص املتوفرة.
يرجى الرجوع إىل الوكيل

٣٧

نسخة F SPORT

لكـزس NX

مخمدات األداء ونظام التعليق التكيفي القابل للتعديل ( )AVSتعزز أداء القيادة املمتعة يف
نسخة F Sport

تتألق السيارة مبالمح رياضية الفتة بفضل مزاياها الحرصية مثل عجالت األملنيوم قياس  20بوصة،
وحواف املصدات السفلية ذات الفتحات الهوائية ،والشبكتني الجانبيتني.

معايرة  F Sportالرياضية الحرصية
متتص املخمدات األمامية والخلفية يف نسخة  F SPORTاالهتزازات املرنة
والدقيقة يف هيكل السيارة برسعة أثناء القيادة لتحسني خصائص التحكم
وتعزيز الهدوء وراحة الركاب .باإلضافة إىل ذلك ،يوفر نظام التعليق
التكيفي القابل للتعديل ( )AVSمن طراز امللف اللولبي الخطي استجابة
ممتازة للتبديل والتخميد .ويساهم يف عزل الصدمات والحفاظ عىل
هيكل السيارة يف وضعية أفقية مسطحة حتى عىل الطرق كثرية املطبات
واملساحات الخشنة الصغرية ،ما يعزز الثبات واالستجابة املذهلة للتوجيه،
مع املساهمة يف راحة الجولة املتميزة.
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 .Aشعار  F SPORTـ  . Bالحواف الجانبية للمص ّد األمامي ـ  .Cالشاسيه ـ  .Dحافة املصد السفيل ـ  .Eالشبكة الجانبية ـ  .Fحواف السقف (سوداء اللون) ـ  .Gجنوط أملنيوم حرصية بقياس  20بوصة

٣٨

مالحظة :السيارات واملواصفات الواردة يف هذا الكتيّب قد تختلف عن الطرازات والتجهيزات
املتوفرة يف منطقتك.
ّ
املحل لالستفسار عن املزايا والخصائص املتوفرة.
يرجى الرجوع إىل الوكيل

٣٩

نسخة F SPORT

لكـزس NX

تعزيز تف ّرد  F SPORTاملم ّيزة

ديكور  F SPORTالداخيل الحرصي
ً
وتحكم بفضل مالمح الديكور الداخيل التي تشمل عجلة القيادة واملقاعد األمامية والدواسات املصنوعة من
يكتسب قيادة السيارة بعدًا أكرث متعة
األملنيوم وذراع ناقل الحركة وغريها من التحسينات الحرصية لـ.F SPORT

٤٠

مقاعد  F SPORTالحرصية
خصيصا لتوفري الدعم القوي املطلوب للقيادة
تم تصميم مقاعد F SPORT
ً
الرياضية املمتعة.

عدّاد  F SPORTالحرصي
يف وضع SPORT S +الحرصي ميتاز عدّاد  F SPORTبتصميم ريايض يحايك أسلوب سيارات السباق.

عجلة قيادة  F SPORTالحرصية
تتميز عجلة القيادة مبحور عريض مصمم لتلبية متطلبات القيادة الرياضية.

مالحظة :السيارات واملواصفات الواردة يف هذا الكتيّب قد تختلف عن الطرازات والتجهيزات
املتوفرة يف منطقتك.
ّ
املحل لالستفسار عن املزايا والخصائص املتوفرة.
يرجى الرجوع إىل الوكيل

٤١

تجهـيزات أخـرى

٤٢

لكـزس NX

مالحظة :السيارات واملواصفات الواردة يف هذا الكتيّب قد تختلف عن الطرازات والتجهيزات
املتوفرة يف منطقتك.
ّ
املحل لالستفسار عن املزايا والخصائص املتوفرة.
يرجى الرجوع إىل الوكيل

٤٣

تجهـيزات أخـرى

مزايا الراحة

خصيصا لتعزيز تجربة القيادة
قمرة قيادة مص ّممة
ً

سقف بانورامي /سقف قمري
يتميز السقف الزجاجي البانورامي بتصميم منزلق .أما يف السقف القمري ،تنزلق الوحدة الزجاجية الداخلية ،ما يتيح فتحة أكرث اتساعًا عندما يكون
مفتوحا بالكامل.
السقف
ً

ذراع ناقل الحركة ومقبضه
تم تصميم ذراع ناقل الحركة إلضفاء مزيد من البهجة واملتعة عىل القيادة مع مسارات محدّدة بشكل واضح تعطي
صوت نقرة عند وصول الذراع إىل موضعها الصحيح ،حيث يسهل استخدام الذراع بحركة بسيطة قصرية دون
أي جهد ُيذكر .أما مقبض ناقل الحركة فتم تطويره لتوفري ملمس جلدي أصيل ناعم عىل نحو يسهل اإلمساك به
واستخدامه.

السقف البانورامي
٤٤

لكـزس NX

السقف القمري

مزايا اللوحة املركزية
حامالت األكواب :بقاعدتها البالغ قطرها  75مم ،تستوعب كل واحدة من الحامالت مجموعة متن ّوعة من األكواب
والكؤوس .وبفضل أرضياتها غري الزلقة ،ميكنك فتح زجاجات املرشوبات البالستيكية بيد واحدة أثناء القيادة ،دون
تشتيت انتباهك عن الطريق.
درج ُيفتح باالنزالق :يتميز درج التخزين والشحن املدمج يف الجزء األمامي من اللوحة املركزية بإمكانية فتحه
بحركة انزالق بسيطة ،ما يساعد عىل تقليل حركة العني املطلوبة لوضع اليد عىل الدرج ويدعم الرتكيز عىل القيادة.
غطاء مزدوج األبواب لصندوق اللوحة املركزية :تم تصميم الغطاء ليضمن الوصول بسهولة إىل صندوق اللوحة من
كل من مقعد السائق ومقعد الراكب.

درج ُيفتح باالنزالق

مالحظة :السيارات واملواصفات الواردة يف هذا الكتيّب قد تختلف عن الطرازات والتجهيزات
املتوفرة يف منطقتك.
ّ
املحل لالستفسار عن املزايا والخصائص املتوفرة.
يرجى الرجوع إىل الوكيل

٤٥

تجهـيزات أخـرى

لكـزس NX

نظام صويت يوفر صو ًتا جهو ًرا وعمي ًقا وحادًا

مساحة أمتعة فسيحة يسهل الوصول إليها

مساحة األمتعة
توفر مساحة األمتعة ً
هامشا واس ًعا عند رفع املقاعد الخلفية ،وميكن توسيعها حسب الحاجة عن طريق طي واحد
أو أكرث من املقاعد الخلفية لألسفل .وتتيح الشباك الجانبية املريحة إمكانية تخزين األغراض الصغرية .بينام يضمن
املصباحان يف جانبي هيكل السيارة واملصباح يف الباب الخلفي إضاءة جيدة يف الليل .باإلضافة إىل ذلكُ ،يكن طي
لوح السطح ثاليث االتجاهات بسهولة بيد واحدة لتغيري ترتيب املساحة بهدف استيعاب أحجام وكميات مختلفة من
األمتعة .ويوفر التصميم ثنايئ الطيات لغطاء األمتعة خفيف الوزن فسحة واسعة لوضع مختلف األشياء ،عىل نحو
يسهل طيها وتخزينها تحت األرضية عند عدم استخدامها.

٤٦

إمكانية فتح باب األمتعة دون استخدام اليدين
حتى لو كانت يديك ممتلئتني ،بإمكانك عند حمل املفتاح اإللكرتوين فتح وإغالق باب األمتعة الخلفي تلقائ ًيا عن
طريق تحريك قدمك تحت املصد السفيل الخلفي ،حيث تعمل التحسينات عىل رفع جودة التشغيل الرسيع والهادئ،
بينام يعطيك صوت التنبيه إشارة عن اللحظة الصحيحة إلبعاد قدمك.

نظام مارك ليفنسون برمييوم الصويت
يضمن نظام مارك ليفنسون برمييوم الصويت ( )Mark Levinson Premium Surround Sound Systemأدا ًء صوت ًيا
عايل الدقة يفوق ما تتيحه األقراص املضغوطة التقليدية ،وذلك عن طريق إتاحة جودة متوازنة تضاهي جودة األداء
الحي ،مبا يشمل األصوات الهادئة التي تولدها اآلالت الوترية .كام يستخدم النظام خاصية  PurePlayمن مارك
ليفنسون لضامن صوت نقي وخالٍ من التشويش .وتم توزيع مكربات الصوت  Unityالسبعة يف محيط الكابينة عىل
ارتفاعات ومواضع مدروسة يك تتيح تجربة صوتية تضاهي املوسيقى الحية عىل املنصات ،مع ضامن اتساق ووضوح
األصوات يف نطاق الرتددات املتوسطة-العالية يف كافة أرجاء الكابينة.
كام يتميز النظام ً
أيضا بتقنية ( QLS (Quantum Logic Surroundالصوتية ليحايك األصوات عىل املنصات
الحقيقية ،مع محاكاة املواقع والتشغيل الدينامييك وتقنية إعادة إنتاج مصدر الصوت املضغوط  Clari-Fiلتشغيل
كافة األصوات بجودة تضاهي األصلية قدر اإلمكان ،بينام يوفر مكرب األصوات منخفضة الرتدد (-)subwoofer
والذي يأيت عىل شكل صندوق بقياس  25سم واملوجود أسفل املقاعد الخلفية -صو ًتا عمي ًقا ونق ًيا وصاخ ًبا.

نظام  NXبرمييوم الصويت من لكزس
يتيح نظام  NXبرمييوم الصويت ( -)Lexus NX Premium Sound Systemاملكون من  10مكربات -سوية عالية
من الواقعية الديناميكية لتستمع إىل موسيقاك املفضلة بكل رسور .ويولد ّ
مضخم الصوت (األمبليفاير)،القادر عىل
ً
واضحا مع صوت جهري
متوسطا-عال ًيا
تشغيل مصادر صوت عالية الدقة أكرث بكثري من األقراص املضغوطة ،نطا ًقا
ً
ثقيل وحاد .كام أن استخدام مكربات الصوت  - bass reflexالتي تتمتع بنطاق تشغيل عريض رغم صغر قطرها-
يتيح وض ًعا مثال ًيا لتشغيل النغامت املنخفضة واملتوسطة والعالية ،ما يعطي انطباعًا محيط ًيا استثنائ ًيا .ويوفر مكرب
األصوات منخفضة الرتدد ( )subwooferقياس  20سم  -املوجود أسفل صف املقاعد الخلفية -صو ًتا عمي ًقا ونق ًيا
وصاخ ًبا.

نظام مارك ليفنسون برمييوم الصويت

نظام  NXبرمييوم الصويت من لكزس
مالحظة :السيارات واملواصفات الواردة يف هذا الكتيّب قد تختلف عن الطرازات والتجهيزات
املتوفرة يف منطقتك.
ّ
املحل لالستفسار عن املزايا والخصائص املتوفرة.
يرجى الرجوع إىل الوكيل

٤٧

تجهـيزات أخـرى
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تجهيزات أخرى

اختيار وضع القيادة
ً
يوفر اختيار وضع القيادة ً
متكامل بأنظمة متعددة ،ما يعزّز متعة القيادة عرب السامح للسائق بتحديد الوضع
تحكم
األنسب للحالة الراهنة وأسلوب القيادة املفضل لديه .وبالنسبة للموديالت املزودة بنظام التعليق التكيفي القابل
للتعديل ( ،)AVSميكن للسائقني االختيار ما بني الوضع العادي ،والبيئي ،والريايض  ، Sport Sوالريايض ،+Sport S
والوضع املخصص الذي يسمح للسائق بتخصيص إعداداته املفضلة ملجموعة نقل الحركة ونظام التعليق التكيفي
القابل للتعديل ( )AVSوالتوجيه املعزّز كهربائ ًيا ( )EPSوتكييف الهواء.

تجهيزات سالمة أخرى

الشحن الالسليك
تسمح هذه امليزة بالشحن الالسليك للهواتف الذكية واألجهزة اإللكرتونية املتوافقة مع خاصية  ،Qiوذلك يف منتهى
البساطة عن طريق وضعها عىل سطح الشاحن.

فرامل دعم ركن السيارة ()PKSB

تساعد فرامل دعم ركن السيارة (للتعامل مع األجسام الثابتة أمام السيارة أو خلفها أو بالقرب منها) عىل تقليل الرضر الذي قد ينجم يف حال
اصطدام السيارة بجسم قريب منها كنتيجة لضغط دواسة الوقود بالخطأ .ويف السيارات املزّودة مبنظومة الركن املتقدّم ( )Advanced Parkمع
الركن عن بعد ( ، )Remote Parkتم توسيع نطاق الكشف عن األجسام الثابتة بحيث يشمل محيط السيارة بالكامل ،مبا يف ذلك الجوانب .وال تقترص
مراقبة النظام للمنطقة املحيطة بالسيارة فقط عىل تأدية مناوريت الركن املتقدّم مع الركن عن بعد ،ولكن ً
أيضا عند الوقوف عىل سبيل املثال عند
الخروج من املرآب أو الرجوع للخلف ،حيث ينبه السائق مبؤرشات وصفارة إذا كانت السيارة تقرتب من جسم ثابت .وللمساعدة يف تقليل الرضر
يقوم ً
أيضا بتفعيل الفرامل تلقائ ًيا إذا واصلت السيارة االقرتاب من الجسم.
ينبه نظام فرامل دعم ركن السيارة (للمركبات التي تقرتب من الخلف) السائق من املركبات التي تقرتب من الخلف عند الرجوع للوراء بهدف
الخروج من موقع ركن السيارة ،مع تزويدها مبؤرشات عىل مرآة األبواب وشاشة العرض املركزية وصفارة تنبيه .وإذا وجد النظام أن هناك احتاملية
كبرية لحدوث تصادم مع مركبة عابرة تقرتب من الخلف ،فإنه يقوم تلقائ ًيا بتفعيل الفرامل لتقليل اإلصابة أو الرضر.
ينبه نظام فرامل دعم ركن السيارة (بالنسبة للمشاة الذين يقرتبون من الخلف) السائق يف حال اقرتاب مشاة من الخلف عند الرجوع للوراء بهدف
الخروج من موقع ركن السيارة ،مع تفعيل مؤرش عىل شاشة اللمس وصفارة تنبيه .وإذا وجد النظام أن هناك احتاملية كبرية لحدوث تصادم مع أحد
املشاة ،فإنه يقوم تلقائ ًيا بتفعيل الفرامل لتقليل اإلصابة أو الرضر1*.

وسائد هوائية بنظام تقييد الحركة اإلضايف
تأيت املقاعد األمامية مزودة بوسائد هوائية بنظام تقييد الحركة اإلضايف (  Supplementary Restrain Systemأو  )SRSتفتح عىل نحو يستجيب
لقوة االصطدام من مقدمة السيارة .بينام تعمل الوسادة الهوائية الخاصة عند ركبة مقعد السائق (واملز ّودة ً
أيضا بنظام تقييد الحركة اإلضايف )SRS
عىل امتصاص قوة الصدمة وتوزيعها عىل جميع أنحاء الجسم عن طريق تقييد حركة األطراف السفلية .بينام تعمل الوسائد الهوائية الجانبية والوسائد
الهوائية الستائرية (املز ّودة جميعها بنظام تقييد الحركة اإلضايف  )SRSعىل حامية الركاب يف حالة االصطدام الجانبي2*.
*  1ال تتوفر ميزة اكتشاف السيارات واملشاة من الخلف عند السري إىل الوراء يف بعض األسواق .يرجى الرجوع إىل الوكيل املحيل للحصول عىل التفاصيل.
*  2الوسائد الهوائية املزوّدة بنظام تقييد الحركة اإلضايف ( )SRSهي تجهيزات تكميلية تستخدم مع أحزمة األمان .يجب عىل السائق وجميع الركاب يف السيارة ربط أحزمة األمان بشكل صحيح يف جميع األوقات .ال تقم أبدًا بتثبيت نظام تأمني األطفال
( )CRSاملوجه للخلف عىل مقعد الراكب األمامي .أما بالنسبة لنظام تأمني األطفال املوجه لألمام ،يوىص باستخدامه يف املقاعد الخلفية .يرجى عدم استخدام ملحقات املقاعد التي تغطي األجزاء التي يجب أن تنتفخ فيها األكياس الهوائية الجانبية ،فقد متنع
هذه امللحقات الوسائد الهوائية الجانبية من الفتح بشكل صحيح ،ما قد يتسبب بإصابات خطرية (أغطية مقاعد لكزس األصلية مصممة خصيصً ا للطرازات املجهزة بوسائد الهواء الجانبية املزوّدة بنظام تقييد الحركة .ملعرفة مدى توفرها يف منطقتك يرجى
االستفسار من الوكيل املحيل) .تُظهر الصورة جميع الوسائد الهوائية التي تعمل بنظام تقييد الحركة اإلضايف ( )SRSوهي مفتوحة ألغراض التوضيح فقط (الوسائد الهوائية الجانبية والستائرية تُفتح فقط عىل الجانب الذي تع ّرض للتصادم يف حالة وقوع
حادث فعيل) .للحصول عىل تفاصيل حول هذه امليزات وغريها من ميزات السالمة الهامة ،احرص عىل قراءة دليل املالك بعناية.
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مالحظة :السيارات واملواصفات الواردة يف هذا الكتيّب قد تختلف عن الطرازات والتجهيزات
املتوفرة يف منطقتك.
ّ
املحل لالستفسار عن املزايا والخصائص املتوفرة.
يرجى الرجوع إىل الوكيل
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تجهـيزات أخـرى

لكـزس NX

تقليل النقاط العمياء وتحسني مجال الرؤية

شاشة الرؤية البانورامية
تجمع شاشة الرؤية البانورامية بني مقاطع فيديو من الكامريات املثبتة يف مقدمة السيارة وجوانبها ومؤخرتها لعرض صورة تقدّم مشهدًا ً
شامل للمركبة ،ما يساعد السائق
عىل اكتشاف املناطق املحيطة بالسيارة ،والتي ال ميكن رؤيتها من مقعد القيادة يف الحالة العادية.
توفر الشاشة ثالثة أوضاع عرض :الرؤية الش ّفافة التي تتيح مشهدًا يبدو وكأنه من خالل هيكل السيارة واملقاعد كام لو أنها شفافة؛ ورؤية البعد الجانبي التي ترصد
جوانب السيارة للحصول عىل بعد آمن؛ ورؤية املنعطفات التي تساعد عىل تجنب االصطدام بالعقبات عىل الطرق الضيقة.
املحسنة عىل دعم األوامر الصوتية .كام أنه يوفر املساعدة عند ركن السيارة والقيادة يف أماكن ضيقة من خالل عرض صور «تحت األرضية» ُتظهر
تشتمل خصائص النظام ّ
الطريق أسفل السيارة وحول اإلطارات عندما تكون الرؤية البانورامية أو العرض الجانبي أو عرض املنعطفات نشطة ،وخاصية العرض الشفاف السفلية قيد التشغيل1 * .

الرؤية البانورامية ورؤية الخلوص الجانبي

الرؤية البانورامية ورؤية االنعطاف

املرآة الرقمية للرؤية الخلفية
عند التبديل من وضع املرآة البرصي إىل وضع مرآة الرؤية الخلفية الرقمية ،تعرض املرآة صو ًرا يف الوقت الفعيل من الكامريا االحتياطية لتوفري
مجال رؤية أوسع دون إظهار العوائق مثل مساند الرأس أو رؤوس الركاب ،ما يساعد عىل التحقق من السالمة خلف السيارة .تتميز الصور
عالية الدقة بألوانها الطبيعية وتوفر ً
أيضا رؤية واضحة يف الليل2 * .

وضع املرآة الرقمية للرؤية الخلفية
*  1املساحة التي ميكن أن تظهرها الكامريات محدودة .احرص عىل التح ّقق من محيطك ببرصك قبل املتابعة .إذا تم تشغيل وظيفة الرؤية السفلية يف شاشة العرض املركزية ،فسوف تظهر تلقائ ًيا فور بدء السيارة يف التحرك عندما تكون شاشة
الرؤية البانورامية نشطة.
تغي السائقني ،واحرص عىل القيام بذلك أثناء التوقف يف مكان آمن ،ال تقم أبدًا بضبط الشاشة أثناء القيادة .قد يؤدي عدم ضبط منطقة العرض إىل ازدواج
*  2قم دامئًا بضبط املنطقة التي تعرضها املرآة قبل قيادة السيارة ألول مرة أو عند ّ
الصورة .وإذا كان من الصعب رؤية الشاشة بسبب انعكاس الضوء الخارجي عند قيادة موديالت مزودة بسقف قمري ،أغلق حاجب الوقاية من أشعة الشمس .قد يستغرق الرتكيز عىل الشاشة بعض الوقت حسب عمرك وحالتك البدنية .باإلضافة
إىل ذلك ،قد متنع األجسام الغريبة مثل قطرات املاء أو الثلج أو الطني عرض الصورة بوضوح .ويف هكذا حاالت قم بتبديل املرآة إىل الوضع البرصي قبل القيادة .ويف املناطق التي يكون فيها محيط السيارة ً
مظلم ،تعمل خاصية معالجة اإلشارات
الرقمية عىل تحسني السطوع لتعزيز الرؤية ،وقد تتسبب أيضً ا يف وميض شاشة العرض الرقمية.
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مالحظة :السيارات واملواصفات الواردة يف هذا الكتيّب قد تختلف عن الطرازات والتجهيزات
املتوفرة يف منطقتك.
ّ
املحل لالستفسار عن املزايا والخصائص املتوفرة.
يرجى الرجوع إىل الوكيل
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ألوان الهيكل الخارجي
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العجالت

أبيض White Nova Glass Flake <083< -
(نسخة )F SPORT

كوارتز Sonic Quartz <085< -

تيتانيوم Sonic Titanium <1J7< -

كروم Sonic Chrome <1L1< -

عجالت أملنيوم بقياس  20بوصة (لون رمادي معدين
داكن -ريايض ،نسخة)

أسود >212< -

أسود ملّاعGraphite Black Glass Flake <223< -

أحمرMadder Red <3T2< -

برتقايل ناري مائل إىل البني
Blazing Carnelian Contrast Layering <4Y1< -

عجالت أملنيوم بقياس  20بوصة
(أسود ،نسخة )F SPORT

خايك معدين Terrane Khaki Mica Metallic <6X4< -

أزرق داكنHeat Blue Contrast Layering <8X1< -
(نسخة )F SPORT

أزرق فاتح Celestial Blue Glass Flake <8Y6< -

عجالت أملنيوم بقياس  20بوصة (لون رمادي معدين
داكن عايل التأثري ،نسخة)

مالحظة :السيارات واملواصفات الواردة يف هذا الكتيّب قد تختلف عن الطرازات والتجهيزات
املتوفرة يف منطقتك.
ّ
املحل لالستفسار عن املزايا والخصائص املتوفرة.
يرجى الرجوع إىل الوكيل
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األلوان الداخلية

أسود وكرميي غني

أحمر فاقع (نسخة )F SPORT

٥٤

اللمسات الداخلية

Black & Rich Cream

Flare Red

عسيل

Hazel

أسود

أبيض (نسخة )F SPORT

White

أسود

Black

(نسخة )F SPORT

وردي داكن

Dark Rose

رمادي (تشطيب  /Open Poreأسود )Sumi

)Ash (Open Pore Finish/Sumi Black

أسود 3D Cutting

3D Cutting Black

أسودMicro Dot Piano -

Micro Dot Piano Black

أملنيوم ( Dark Spinنسخة )F SPORT

)Dark Spin Aluminum (F SPORT

Black

مالحظة :السيارات واملواصفات الواردة يف هذا الكتيّب قد تختلف عن الطرازات والتجهيزات
املتوفرة يف منطقتك.
ّ
املحل لالستفسار عن املزايا والخصائص املتوفرة.
يرجى الرجوع إىل الوكيل
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ﺗــــﻢ إﻋــــﺪاد ﻫــــﺬا اﻟﻜﺘﺎﻟــــﻮج ﺑﻤــﺎ ﻳﺸــﻤﻠﻪ ﻣــﻦ ﻣﻌﻠﻮﻣــﺎت ورﺳــﻮم ﻟﻐــﺮض ﻣﺴــﺎﻋﺪة اﻟﻤﺸــﺘﺮي ﻓــﻲ إﻋﻄــﺎء ﺗﺼــﻮر ﻣﺒﺪﺋــﻲ ﻋــﻦ اﻟﻤﻨﺘــﺞ اﻟﻤﻌــﺮوض وﻣﻮاﺻﻔﺎﺗــﻪ واﻟﺘــﻲ ﻗــﺪ ﻻ
 وﻻ ﻳﻌــﺪ ﻫــﺬا اﻟﻜﺘﺎﻟــﻮج ﺟــــﺰءا ﻣــﻦ ﻋﻘــﺪ اﻟﺸــﺮاء أو ﻋﺮﺿــﺎ ﻟﻠﺒﻴــــﻊ أو ﺿﻤﺎﻧــــا إلﻛﺘﻤــــال معلومــــات المنتــــج ومواصفاتــــه أو مائمتــــه أليــــة،ﺗﻨﻄﺒــــﻖ ﺑﺎﻟﻜﺎﻣــــﻞ ﻋﻠــــﻰ ﻓﺌــــﺔ ﺑﻌﻴﻨﻬــــﺎ
، ونظــــرا لطباعــــة هــــذا الكتالــــوج باللغتيــــن العربيــــة واالنجليزيــــة والتــــي قــــد ال تتطابــــق بالضــــرورة لســــبب أو آلخــــر.غايــــات خاصــــة أو بديــــا عــــن االستشــــارة الفنيــــة المســــتقلة
.لــــذا فانــــه يتعيــــن عليــــك عنــــد وجــــود اختــــاف بينهمــــا الرجــــوع الــــى ممثــــل المبيعــــات الستفســــار والتدقيــــق
 فــــإن الشــــركة تخلــــي مســــؤوليتها تجــــاه أيــــة مطالبــــة مــــن أي نــــوع كانــــت وألي ســــبب ناجــــم عــــن إســــتخدام أو اإلعتمــــاد علــــى المعلومــــات الــواردة،وبنــــاء علــــى مــــا تقــــدم
 تحتفــــظ الشــــركة بحقهــــا فــــي تعديــــل المنتجــــات أو المعلومــــات والمواصفــــات الــــواردة فــــي هــــذا الكتالــــوج فــــي أي وقــــت ودون إشــــعار، وفــــي جميــــع األحــــوال.فيــــه
 ولمزيــــد مــــن االرشــــادات والتفاصيــــل المتعلقــــة بمواصفــــات.مســــبق اعتمــــادًا علــــى توفرهــــا أو بنــــاء علــــى التغييــــرات والتعديــــات التــــي تجريهــــا الشــــركة لســــبب أو آلخــــر
.)فئــــة بعينهــــا يرجــــى التواصــــل مــــع قســــم المبيعــــات فــــي صالــــة العــــرض
(This catalogue is for presentation purposes only. The included information, pictures and illustrations in this catalogue to be deemed as general guidance to
assist the buyer for the purpose of implying an initial assumption with regard the offered product and its specifications only, which might not apply completely
on a certain category. This catalogue must not be misconstrued as part of the purchasing contract or an offer for sale or as a guarantee for the completion,
accuracy of the product information, its specifications and its suitability for any special requirements or an alternative for the independent technical consultancy whereas, the buyer must make sure of the suitability of the product to his requirements. This catalogue is printed in two languages; Arabic and English in
which it might not necessarily match altogether hence, in case of discrepancy in between them you shall revert to the sales representative for more accurate
information and clarifications with regard the suitability of the product and your needs or requirements before taking the purchase decision.
Therefore the Company discharges itself from any claims of any type based upon any reason resulting from the usage or dependence upon the mentioned
information in this catalogue. In any case, the Company hereby reserves its right to alter and adjust in any time and without a previous notice; the products,
information and specifications mentioned in this catalogue according to its availability and in light of any alterations or amendments implemented by the Manufacturing Company or for any reasons. For more details and information with regard the specifications of a certain category kindly contact the Sales Division
within the showroom.)
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