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“يجّسد الجيل السادس من الطراز ES رغبتنا القوية في تغيير مفهوم السيارات 
الفاخرة ضمن هذه الفئة. في تصميمها، تمثل هدفنا في إعطاء انطباع جديد 

عن خاصيتين رئيسيتين من الخصائص الوراثية للطراز ES، وهما: “إحساس 
ممّيز باإلثارة” في اللحظة التي تراها، وذلك من خالل المظهر المستقبلي. جنًبا 

إلى جنب مع “اإلحساس بجودة القيادة” في بيئات القيادة المختلفة. هذه النظرة 
الذكية إلى القيادة، التي نعتبرها أكثر من مجّرد أداء رياضي، تأخذ في االعتبار 
االنقياد الممتاز واالتساع المريح وهدوء الرحلة لجميع المتواجدين في السيارة، 

لتعزيز المتعة حتى في الرحالت الطويلة على أنواع مختلفة من الطرق.”

ES توشيو أساهي، كبير مهندسي الطراز
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“The sixth generation ES embodies our strong desire to change the concept 
of luxury vehicles in its class. In its design we aimed to give fresh expression 
to two key qualities of ES DNA: An ‘instinctive feeling of excitement’ 
the moment you see it, through next generation styling. Together with 
‘feel good driving’ in different driving environments. More than simply 
sporty performance, this intelligent approach to driving takes into account 
excellent handling, spacious comfort, and a quiet ride for all occupants, 
to enhance enjoyment even on long drives on a variety of roads.”

TOSHIO ASAHI, ES Chief Engineer
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قمة المتعة في القيادة مفهوم جديد للفخامة
يجسد الطراز ES جياًل مختلًفا يعانق القيم العصرية التي تنظر إلى قابلية الحركة الفردية 

والفخامة كعنصرين مهمين يسهمان في جودة نمط المعيشة. وهو يعبر عن هذه القيم من 
خالل الجاذبية الساحرة للخطوط األنيقة التي تضفي حضوًرا بارًزا ومثيًرا. التصميم الهيكلي 

الذكي يوفر مقصورة فسيحة  تعطي إحساًسا منعًشا باالنفتاح. ومن شأن راحتها االسترخائية 
وتقنياتها المتطورة التي تركز على المستخدم وتفاصيلها الدقيقة الراقية أن تحول كل رحلة 

إلى متعة ترتقبها وتنعم بها. ويسهم االهتمام الشديد باالنسيابية الهوائية )عوامل حركة 
الهواء( وخفض الوزن في تحقيق الكفاءة الممتازة في استهالك الوقود، إضافة إلى الهدوء 

 الرائع للرحلة.
 

FRESH APPROACH TO LUXURY

The ES embodies a generational change, embracing contemporary values that 
view individual mobility and luxury as important contributors to quality of life. 
It expresses these values in the compelling attraction of elegant lines that project 
a bold and exciting presence. Intelligent packaging creates a spacious cabin 
with a refreshing sense of openness. Its relaxing comfort, user-focused advanced 
technologies and refined detailing make every drive a joy, to be anticipated and 
reveled in. Careful attention to aerodynamics and weight reduction contribute 
to the excellent fuel efficiency, as well as the beautifully quiet ride.
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أناقة ممزوجة بالجاذبية الرياضية
يمثل الطراز ES تعبيًرا راقًيا عن لغة لكزس التصميمية L-finesse، يبعث 

الحياة في “التحّسب الذي ال تشوبه شائبة” و “البساطة القاطعة” و “األناقة 
الفاتنة” لتجسيد الحضور الديناميكي. التباينات الدقيقة في الخطوط 

المنسابة واألركان البارزة تمزج األناقة بالهيئة الرياضية. عناصر الديناميكية 
القوية في “شبكة التهوية المغزلية” ذات الوضعية المنخفضة تمّيز الطراز 

ES على الفور على أنه سيارة لكزس من جيل قادم، وتعمل المصابيح 
األمامية الرئيسية مع LED DRL )مصباح السير النهاري( على االرتقاء 

بالمظهر المنحوت كتمثال فني. جانبًيا، تشّكل قاعدة العجالت الطويلة 
والنوافذ الجانبية “على شكل حرف Y” طيًفا رشيًقا، لتسهم في رحابة 

المقصورة الملفتة لالنتباه من حيث حّيز األرجل الخلفي الممتاز.
 

ELEGANCE WITH A SPORTY APPEAL

The ES provides a refined expression of the Lexus L-finesse design 
language, breathing life into “Seamless Anticipation”, “Incisive 
Simplicity” and “Intriguing Elegance” to shape a dynamic presence. 
The nuanced contrast of the flowing lines and bold corners blends 
elegance with a sporty stance. The strong dynamics of the low set 
‘spindle grille’ immediately identify the ES as a next generation Lexus, 
the headlamps with integrated arrowhead shaped LED DRL (Daytime 
Running Lamp) heightening the sculptured styling. Side on, the long 
wheelbase and ‘slingshot’ side windows shape a graceful silhouette, 
contributing to a spacious cabin notable for excellent rear legroom. 
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رحلة ُعْمرك
توازن جديد

 اإلثارة والرضا يسيران جنًبا إلى جنب،
اإلحساس المنعش بالقوة يعّززه االنسياب السلس عبر الريح.

 

THE DRIVE OF YOUR LIFE
FRESH BALANCE

Excitement and satisfaction go hand-in-hand,
the exhilarating feeling of power enhanced by the smooth flow through the wind.
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جاذبية ساحرة
منظر يلفت انتباهك على الفور،

كاشًفا النقاب باستمرار عن مظاهر أخاذة للجمال والشكل، ويجعلك تتوقف وتمكث.
 

COMPELLING ATTRACTION

A sight that instantly draws your eye,
continually revealing intriguing facets of beauty and form, causes you to pause and linger.
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تفاعل رفيع المستوى
لحظة من المتعة المرّكزة.

يبدو الزمن وكأنه يتباطأ في الوقت الذي تنصهر الفكرة في الفعل وتّتحد المبادأة مع االستجابة.
 

SUBLIME INTERACTION

The pleasure of the moment is intense.
Time seems to slow as thought fuses with action, initiation unifies with response.
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انتقال بال مجهود
انتقل بسهولة من ازدحام

وإثارة المدينة إلى رحابة وانسيابية الطريق المفتوح.
 

EFFORTLESS TRANSITION

You move easily from the rush and
excitement of the city to the freedom and flow of the open road.
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حّيز شخصي
في عالم خاص بك حيث يسترخي جسمك حًقا وتتحّفز حواّسـك، 

يكون الرضـا خـالًصا وبسـيًطا.
 

PERSONAL SPACE

In a world of your own where your body truly relaxes and your 
senses are stimulated, satisfaction is pure and simple.
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مباهج مشتركة
متعة االبتعاد عن الروتين اليومي ُتكافأ باكتشاف خاص،

مكان ساحر تشارك فيه أحباءك وتعتّز به.
 

SHARED PLEASURES

The inspiration to get away from the everyday is rewarded by
a special discovery, a magic place to be shared and treasured.
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إحساس بالرفاهية
بينما تسترخي، يتزايد اإلحساس بأن كل شيء على ما يرام في عالمك،

شعور رائع يتعاظم مع ألحان موسيقاك المفّضلة.
 

A SENSE OF WELL-BEING

As you relax the warm feeling that all is right in your world grows,
a mood heightened by the harmonies of your favourite music.
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تجربة ثرية
كلما طالت المدة التي تقضيانها مًعا

كلما ازداد عمق اإلدراك بالمباهج
الكامنة والتمتع بها.

 

ENRICHING EXPERIENCE

The more time you spend together,
the deeper the understanding
and enjoyment of subtle pleasures grow.
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ES TECHNOLOGY AND SPECIFICATIONS ES تقنية ومواصفات الطراز
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DRIVING DYNAMICS ديناميكيات )عناصر حركة( القيادة

FRONT SUSPENSION
The MacPherson strut front suspension contributes to the excellent 
ride comfort and handling stability. The coil springs, stabilizers and 
shock absorbers were optimized to help realize excellent straight-line 
stability, for confident driving on a variety of road surfaces.

2.5-LITRE 4-CYLINDER ENGINE
Compact and lightweight, the ES 250’s engine realizes high 
performance, superb fuel efficiency, low emissions and outstanding 
quietness. Advanced technologies such as ACIS (Acoustic Control 
Induction System) and Dual VVT-i enhance torque and fuel economy 
across the entyre driving range. 

3.5-LITRE V6 ENGINE
The ES 350’s engine delivers a superb balance of exciting 
performance and excellent fuel efficiency, especially in the practical 
driving range. It integrates sophisticated technologies such as Dual 
VVT-i (Variable Valve Timing-intelligent), which contributes to fuel 
economy and reduced exhaust gas emissions.

REAR SUSPENSION
The excellent handling stability and ride comfort are the product 
of optimizing the geometry and layout of the dual-link strut rear 
suspension. Close attention paid to reducing the weight of each 
component further contributes to both handling stability and 
excellent fuel efficiency.

AERODYNAMICS
The ES’s superb aerodynamics contribute to the fuel-efficient performance and quiet comfort of the cabin, even in high-speed driving. 
Careful attention paid to reducing drag includes underbody covers, and aero stabilizing fins on the front doorframe covers, rear combination lamps 
and underbody covers. 

التعليق األمامي 
يسهم التعليق األمامي طراز قوائم مكفرسون االنضغاطية في تحقيق 

راحة الرحلة واستقرار القيادة الممتازين. وقد تم تحسين النوابض اللولبية 
والمثّبتات وممتّصات الصدمات للمساعدة على تحقيق االستقامة الممتازة 

عند القيادة بخط مستقيم، من أجل قيادة واثقة على سطوح الطرق 
المختلفة.

CHASSIS
The high rigidity body structure of the ES enhances the basics of dynamic performance, including 
excellent straight-line stability, agile lane changing, and ride comfort. Extensive use of high-tensile steel 
helps to optimize strength while keeping weight to a minimum. The high integrity cabin with front and rear 
crumple zones also contributes to occupant protection.

الهيكل
بنية الجسم شديدة الصالبة للطراز ES تدّعم أُسس األداء الديناميكي، بما في ذلك المستويات الممتازة من استقرار 

القيادة بخط مستقيم ورشاقة تغيير حارة السير وراحة الرحلة. االستخدام الموّسع للفوالذ عالي الشّد )القابل للمّد( 
يساعد على توفير القوة المثالية في الوقت الذي يقّلل الوزن إلى الحد األدنى. وتسهم المقصورة شديدة الصالبة مع 

قطاعات التحّطم األمامية والخلفية أيًضا في حماية المتواجدين في السيارة.

DRIVE MODE SELECT
You can tune the performance of the ES to suit your driving mood. Selecting Eco Mode changes the throttle 
control and air conditioning characteristics for eco-driving, helping to reduce emissions and fuel  
consumption. Sport Mode adjusts the throttle control and EPS (Electric Power Steering) to give a more 
responsive and direct driving feel. Normal Mode optimally balances Eco Mode and Sport Mode 
characteristics for everyday driving.

اختيار وضعية القيادة 
يمكنك معايرة أداء الطراز ES ليتالئم مع مزاجك في القيادة. اختيار الوضع البيئي االقتصادي Eco يغّير خصائص 

التحّكم في الخانق وتكييف الهواء لتحقيق قيادة بيئية اقتصادية تساعد على تقليل غازات العادم واستهالك الوقود. 
ويضبط الوضع الرياضي Sport التحّكم في الخانق و EPS )التوجيه اآللي الكهربائي( إلعطاء اإلحساس بقيادة متجاوبة 

 Eco فيحقق أفضل توازن بين خصائص الوضعين البيئي االقتصادي Normal ومباشرة بدرجة أكبر. أما الوضع العادي 
والرياضي Sport للقيادة اليومية.

المحّرك V6 سعة 3.5 لتر 
يحقق محّرك الطراز ES 350 توازًنا رائًعا بين األداء المثير والكفاءة الممتازة 

في استهالك الوقود، وخاصة في النطاق العملي للقيادة. وهو ينطوي على 
تقنيات متطّورة مثل نظام Dual VVT-i )توقيت الصمامات المتغّير - الذكي( 
المزدوج، األمر الذي يسهم في االقتصاد في استهالك الوقود وتقليل انبعاث 

غازات العادم.

التعليق الخلفي
استقرار القيادة وراحة الرحلة الممتازان هما محصلة تحسين البناء 

الهندسي والتخطيط التوزيعي للتعليق الخلفي ذي القوائم االنضغاطية 
ثنائية الوصالت. ويساعد االهتمام الشديد بخفض وزن كل عنصر على 

اإلسهام بدرجة أكبر في تحقيق كل من استقرار القيادة والكفاءة الممتازة 
في استهالك الوقود.

خصائص االنسيابية الهوائية
تسهم االنسيابية الهوائية الرائعة للطراز ES في تحقيق أداء االقتصاد في استهالك الوقود والراحة الهادئة للمقصورة، حتى عند القيادة بسرعات عالية. ويشمل 

االهتمام الشديد بخفض احتكاك أغطية أسفل الجسم وزعانف التثبيت )االستقرار( الهوائي على أغطية إطارات األبواب األمامية والمصابيح الخلفية المشتركة 
وأغطية أسفل الجسم.

المحّرك   سعة   2.5   لتًرا   بأربع   اسطوانات
محّرك   الطراز  ES 250 ،   بحجمه   الصغير   ووزنه   الخفيف،   يحقق   أداءً   عالًيا  

 واقتصاًدا،   كبيًرا   في   استهالك   الوقود   ومستوى   منخفًضا   من   غازات   العادم   و  
 هدوًءا   ممّيًزا  . وتعمل التقنيات المتقّدمة   مثل ACIS )نظام   الحّث   بالتحّكم  

 الصوتي(  ونظام     Dual VVT-i   المزدوج   على   تعزيز   عزم   الدوران   واالقتصاد   في  
 استهالك   الوقود   في   كل   مستويات   نطاق   القيادة . 
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PRE-CRASH SAFETY SYSTEM
When the millimetre-wave radar detects 
the likelihood of a collision with a vehicle 
or obstacle ahead, it alerts the driver with a 
display and a buzzer, and the pre-crash brake 
assist increases braking force when the driver 
depresses the brake pedal. If it determines 
a collision is difficult to avoid, the pre-crash 
brakes and pre-crash seatbelts also operate 
to help reduce injury due to the collision. The 
radar cruise control uses the same radar 
technology to maintain your pre-selected 
distance from the vehicle ahead. (Optional)

AUTOMATIC HIGH BEAM 
SYSTEM
Headlamp operation is controlled by the 
Automatic High Beam System. To help safe 
relaxing driving at night, the system instantly 
switches from high beam to low beam when 
the lights of an oncoming vehicle, or the tail 
lights of a car in front, are detected.  
High beam automatically resumes once the 
road  
is clear. (Optional)

LDA (LANE DEPARTURE 
ALERT)
A camera detects white or yellow lane 
markings, and if the system judges the vehicle 
is about to cross the lane markings without 
using the turn signals, it alerts the driver 
with a buzzer and on the multi-information 
display. The system activates at speeds 
of approximately 50 km/h and over. 
(Optional)*1 

BLIND SPOT MONITOR 
SYSTEM
Quasi-millimeter-wave radars 
mounted in the rear bumper detect 
vehicles in adjacent lanes that are not 
visible in the door mirrors. The moment 
a vehicle enters this blind spot, the 
driver is warned by an indicator in the 
relevant door mirror. (Optional)

DRIVE-START CONTROL
If an abnormal shift change from R to D, 
D to R, N to R, P to D, or P to R range is 
detected while accelerating, a warning 
is displayed in the multi-information 
display and power output is reduced to 
limit acceleration, helping to avoid 
a collision.

Collision while reversing.
Shift changes from R to D range while accelerating.

RCTA (REAR CROSS TRAFFIC ALERT) 
To assist safe reversing, RCTA uses quasi-millimeter-wave radars in the 
rear bumper to detect approaching vehicles in difficult-to-see areas 
behind the vehicle. When an approaching vehicle is detected, RCTA 
alerts the driver using a buzzer and indicator in the relevant door mirror. 
(Optional)

AL-TPWS (AUTO  
LOCATION-TIRE PRESSURE WARNING SYSTEM)
AL-TPWS contributes to tire life and fuel efficiency by displaying the 
pressure of each tire in the multi-information display. When low tire 
pressure is detected, the display shows the air pressure value of the 
affected tire in amber, together with an in-meter warning lamp.*3

TEN AIRBAGS
In the event of a collision, 
occupant protection is provided 
by ten sensor-controlled 
SRS (Supplemental Restraint 
System) airbags together with 
pretensioners and force limiters 
of the front and outboard rear 
seatbelts. The driver and front 
seat passenger are protected 
by dual-stage SRS driver airbag, 
dual-stage SRS front passenger 
airbag, SRS knee airbags and SRS 
side airbags. The outboard rear 
seats have SRS side airbags. SRS 
curtain shield airbags cover the 
front and rear door windows.*2 

نظام األمان قبل التصادم
عندما يرصد الرادار الموجي الملليتري  احتمال 

حدوث حادث تصادم مع مركبة أو عائق في األمام، 
يقوم بتنبيه السائق بعرض مؤشر على الشاشة 

وصوت جرس، وتقوم نظام المساعدة على الكبح 
ما قبل التصادم بزيادة قوة الكبح عندما يضغط 

السائق على دواسة المكابح. إذا قرر النظام أن من 
الصعب تفادي وقوع تصادم، تعمل أيًضا مكابح 

ما قبل التصادم وأحزمة مقاعد ما قبل التصادم 
للمساعدة على تقليل اإلصابات الناتجة عن التصادم. 

ويستخدم مثبت السرعة الراداري نفس التقنية 
الرادارية للمحافظة على المسافة المحددة مسبًقا 

لبعد سيارتك عن المركبة التى أمامها. )اختياري(

نظام الشعاع العالي التلقائي
يتم التحّكم في تشغيل المصابيح األمامية 

الرئيسية بواسطة نظام الشعاع العالي التلقائي. 
للمساعدة على تحقيق قيادة ليلية مريحة وآمنة، 

يتحّول النظام من الشعاع العالي إلى الشعاع 
المنخفض فور رصده ألضواء مركبة قادمة نحوك أو 

أضواء مؤخرة مركبة تسير أمامك. ويتم استئناف 
الشعاع العالي تلقائًيا عندما يصبح الطريق خالًيا. 

)اختياري(

 LDA )نظام التنبيه 
عند مغادرة المسار(

يتم رصد عالمات المسار البيضاء أو الصفراء 
بواسطة كاميرا، وأذا قدر النظام أن السيارة توشك 

على تجاوز عالمات حارة السير دون استخدام 
إشارات االنعطاف فإنة يقوم بتنبيه السائق 

بواسطة صوت جرس وعرض مؤشر على شاشة 
عرض المعلومات المتعددة. يتم تفعيل النظام 

 في سرعة حوالي 50كم/ساعة فما فوق. 
)اختياري( *1

نظام مراقبة البقعة غير 
المرئية

تقوم رادارات تعمل بموجات شبه 
ملليمترية في الصادم الخلفي برصد 

المركبات في حارات السير المجاورة التي 
ال يمكن رؤيتها في مرايا األبواب. وفي 
لحظة دخول مركبة في هذه البقعة 

غير المرئية، يتم تحذير السائق بواسطة 
مؤشر في مرآة الباب المعنية. )اختياري(

نظام التحكم عند االنطالق
في حال حدوث تبديل مفاجئ في 

وضعية ناقل الحركة من R إلى D، أو من 
 ،D إلى P أو من ،R إلى N أو من ،R إلى D

أو P إلى R أثناء سير المركبة، سيظهر 
تحذير على شاشة عرض المعلومات 
المتعددة، باإلضافة إلى تخفيف قوة 

المحرك للحد من التسارع، مما يسهم في 
تجنب وقوع تصادم.

RCTA (منّبه إنذار التداخل مع حركة مرور خلفية)
 RCTA للمساعدة على الرجوع بالسيارة للخلف بصورة آمنة، يستخدم منّبه

رادارات بموجات شبه ملليمترية في الصادم الخلفي لرصد المركبات المقتربة 
في المناطق التي تصُعب رؤيتها خلف السيارة. وعند رصد وجود مركبة مقتربة، 

 يقوم منّبه RCTA بتنبيه السائق باستخدام جرس ومؤشر في مرآة الباب 
المعنية. )اختياري(

 AL-TPWS )نظام تحذير 
ضغط نفخ اإلطارات - مع تحديد الموقع تلقائًيا(

 AL-TPWS يسهم نظام تحذير ضغط نفخ اإلطارات - مع تحديد الموقع تلقائًيا
في إطالة عمر اإلطارات وكفاءة استهالك الوقود عن طريق عرض ضغط نفخ كل 

إطار من اإلطارات في شاشة عرض المعلومات المتعددة. وعند رصد انخفاض 
ضغط النفخ ألحد اإلطارات، تبّين الشاشة قيمة ضغط الهواء في اإلطار المعني 

بلون الكهرمان، جنًبا إلى جنب مع مصباح تحذير في العدادات.*3

10 أكياس هوائية
في حالة التصادم، يتم توفير الحماية 

للمتواجدين في السيارة بواسطة 
عشرة أكياس هوائية SRS )نظام 

تقييد الحركة التكميلي( يتم التحّكم 
فيها بواسطة مستشعرات، جنًبا إلى 

جنب مع آليات شّد مسبق ومخففات 
ضغط ألحزمة المقاعد األمامية والمقاعد 

الخلفية الطرفية. وتتم حماية السائق 
وراكب المقعد األمامي بواسطة كيس 
هوائي SRS بمرحلتين للسائق وكيس 
هوائي SRS بمرحلتين للراكب األمامي، 

وأكياس هوائية SRS للركبتين 
وأكياس هوائية SRS جانبية. وهناك 
أكياس هوائية SRS جانبية للمقاعد 
الخلفية الطرفية. وتغطي األكياس 

الهوائية SRS الستائرية الواقية نوافذ 
األبواب األمامية والخلفية.*2

*1 ال تثق بشكل زائد في قدرات هذا النظام، وقم دائًما بالقيادة بأسلوب فيه تحّمل للمسئولية. قد ال يعمل النظام بطريقة صحيحة في ظروف معينة، بما في ذلك األحوال الجوية السيئة كالمطر أو الثلج أو عند القيادة على منحنى أو بعد ترك السيارة في الشمس الحامية لمدة زمنية طويلة. تأكد من قراءة دليل المالك بعناية.
*2 أكياس الهواء SRS هي انظمة تكميلية لالستخدام جنًبا إلى جنب مع أحزمة المقاعد. يجب على السائق وجميع الركاب المتواجدين في السيارة ارتداء أحزمة مقاعدهم بطريقة صحيحة في جميع األوقات. ال تعمد أبًدا إلى تركيب نظام لتقييد حركة الطفل CRS متجه للخلف على مقعد الراكب األمامي. بالنسبة لنظام تقييد حركة الطفل CRS المتجه لألمام، 

ُيوَصى باستعماله في المقاعد الخلفية. ُيرجى عدم استعمال كماليات للمقاعد تغّطي األجزاء التي ُيفَترض في األكياس الهوائية SRS الجانبية أن تنتفخ فيها. يمكن لمثل تلك الكماليات أن تمنع تفعيل األكياس الهوائية SRS الجانبية بطريقة صحيحة، متسببة في اإلصابة بجروح خطيرة )أغطية مقاعد لكزس األصلية مصممة خّصيًصا للموديالت المجهزة بأكياس 
هوائية SRS جانبية. يرجى االستفسار لدى أقرب صالة عرض الفطيم للسيارات - لكزس حول توفر هذه المزايا(. تظهر في الصورة جميع أكياس الهواء SRS وهي مفّعلة وذلك ألغراض التوضيح فقط )ال تنتفخ األكياس الهوائية SRS الجانبية والستائرية الواقية إال على الجانب الذي يتعرض للتصادم في حالة وقوع حادث فعلي(. لمعرفة تفاصيل خصائص األمان 

الهامة هذه وغيرها، تأكد من قراءة دليل المالك بعناية.
*3 يمكن للموجات الالسلكية أن تؤثر على األجهزة الطبية الكهربائية. ينبغي على األشخاص الذين ُزِرَعت في أجسامهم منظمات لضربات القلب أن يحافظوا على عدم تقريب منظمات ضربات قلوبهم من هوائيات النظام. يمكن تعطيل إرسال الموجات الالسلكية. يرجى االستفسار لدى الوكيل المحلي في منطقتك لمعرفة التفاصيل.

*1 Do not be overconfident of the system’s capabilities, and always drive responsibility. The system may not activate appropriately in certain conditions, including bad weather such as rain or snow, driving around sharp curves, or after the vehicle is left in the hot sun for an extended period. Be sure to read the Owner’s Manual carefully.
*2 The SRS airbags are supplemental devices to be used with the seatbelts. The driver and all passengers in the vehicle must wear their seatbelts properly at all times. Never install a rear-facing CRS (Child Restraint System) on the front passenger’s seat. For a forward-facing CRS, it is recommended you use it in the rear seats. Please do 
not use accessories for the seats which cover the parts where the SRS side airbags should inflate. Such accessories may prevent the SRS side airbags from activating correctly, causing serious injury (Lexus genuine seat covers are specifically designed for models equipped with the SRS side airbags. To find out about availability in your area, 
please inquire at your local dealer). The photo shows all the SRS airbags activated for display purposes only (the SRS side and curtain shield airbags only inflate on the side of the collision in an actual accident). For details on these and other important safety features, be sure to read the Owner’s Manual carefully.
*3 Radio waves may affect electric medical devices. Individuals with cardiac pacemaker implants should keep their pacemaker from coming close to the system’s antennas. The transmission of radio waves can be disabled. Please inquire at your local dealer for details.

ADVANCED SAFETY نظام السالمة في لكزسأمان متطّور

Without control Sudden start.

With control Limits sudden start.

االصطدام عند الرجوع إلى الخلف
التبديل في نطاق أوضاع القيادة من R إلى D أثناء التسارع

بدون وجود تحكم

فـي وجود تحكم

تحدث انطالقة مفاجئة

يتم كبح االنطالقة المفاجئة
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 *  المفتاح الميكانيكي مدمج ضمن بنية المفتاح اإللكتروني. تنبية حول المفتاح اإللكتروني: يمكن للموجات الالسلكية أن تؤثر على األجهزة الطبية الكهربائية. ينبغي على األشخاص الذين ُزِرَعت في اجسامهم منظمات لضربات القلب أن يحافظوا على عدم اقتراب منظمات ضربات قلوبهم من هوائيات نظام الدخول وبدء التشغيل الذكي. 
يمكن تعطيل بث الموجات الالسلكية. يرجى االستفسار لدى أقرب صالة عرض الفطيم للسيارات - لكزس حول لمعرفة التفاصيل.

* The mechanical key is built into the Electronic Key. Electronic Key caution: Radio waves may affect electric medical devices.  
Individuals with cardiac pacemaker implants should keep their pacemaker from coming close to the Smart Entry & Start System antennas. The transmission of radio waves can be disabled. Please inquire at your nearest Al-Futtaim Motors - Lexus showroom for details.

GLASS ROOF
The large glass roof lets in an abundance of light, adding to the spacious 
airy feeling in the cabin. It has three sections: the front acts as a wind 
deflector when the centre is slid open, the centre has a power tilt and slide 
function, and the rear is a fixed type. For safe operation during closing, the 
glass roof stops temporarily in a safe position, and requires a further press 
of the close switch to fully close it. (Optional on ES 350 only)

POWER TRUNK LID
The ample trunk can accommodate 4 golf bags. It is also available with 
a power trunk lid that opens the trunk automatically using the Electronic 
Key or switch on the instrument panel, and closes it using the switch 
integrated in the bottom of the trunk lid. (Optional on ES 350 only)*

LED HEADLAMPS
The energy-efficient, two-eye LED low and high beam headlamps produce 
a high quantity of light for excellent visibility at night. The distinctive Lexus 
L-shaped arrowhead styling of the integrated LED DRL (Daytime Running 
Lamp) contributes to the eye-catching looks. 

17-INCH ALUMINIUM WHEELS
The Lexus attention to detail is evident in the craftsmanship that  
combines a cut finish with dark gray metallic to project a feeling 
of lightness. (Optional)

ACTIVE BRAKE LAMPS
The LED rear combination lamps illuminate in an L-shape array 
symbolizing Lexus. When braking in an emergency, the active brake lamps, 
including the LED high-mount stop lamp, pulse rapidly to provide an 
effective warning to following vehicles.

17-INCH ALUMINIUM WHEELS
The 10 twin-spoke design of these aluminium wheels has a layered 
construction that conveys a sense of elegance. 

السقف الخارجي
يسمح السقف الزجاجي الكبير بدخول كمية كبيرة من الضوء لمزيد من 

اإلحساس بالطالقة والرحابة في المقصورة. وهو يضم ثالثة أقسام: يقوم القسم 
األمامي بدور حارف الريح عندما يكون القسم الوسطي مسحوًبا إلى الوضع 

المفتوح. ويتضمن القسم الوسطي وظيفة إمالة وسحب )تقديم وترجيع( آليين، 
أما القسم الخلفي فهو من النوع الثابت. للتشغيل اآلمن اثناء اإلغالق، يتوقف 

السقف الزجاجي مؤقًتا في موضع آمن، ويتطّلب ضغط مفتاح اإلغالق مرة أخرى 
إلغالقه بشكل تام. )اختياري للطراز ES 350 فقط(

الغطاء الكهربائي لصندوق األمتعة
يمكن لصندوق األمتعة أن يتسع ألربع حقائب للوازم لعبة الغولف. وهو متوفر 

أيًضا بغطاء كهربائي لصندوق األمتعة يفتح صندوق األمتعة تلقائًيا باستعمال 
المفتاح اإللكتروني أو المفتاح الموجود على لوحة العدادات، ويغلقه باستعمال 

المفتاح المركب أسفل غطاء صندوق األمتعة. )اختياري للطراز ES 350 فقط(*

LED مصابيح أمامية رئيسية طراز
المصابيح األمامية الرئيسية المزدوجة طراز LED بالشعاعين المنخفض والعالي، 

والتي تتمّيز بكفاءة استهالك الطاقة، تولّد كمية كبيرة من الضوء لتوفير 
 L قابلية رؤية ممتازة أثناء الليل. كما أن تصميم رأس السهم على شكل حرف
الذي تتمّيز به لكزس لمصباح السير النهاري DRL طراز LED يسهم في تعزيز 

المظهر الملفت لألنظار.

عجالت ألومنيوم مقاس 17 بوصة
يظهر اهتمام لكزس بالتفاصيل الدقيقة في المصنعية التي تجمع بين المظهر 

المصقول واللون الرمادي الداكن المعدني إلعطاء إحساس بالخّفة. )اختيارية(

مصابيح المكابح الفعالة
تضاء المصابيح الخلفية المشتركة طراز LED على شكل الحرف L الذي هو يرمز 
لكزس. عند الكبح في حالة طارئة، تنبض مصابيح المكابح الفّعالة، بما في ذلك 
مصباح اإليقاف المثبت في األعلى طراز LED، نبضات سريعة إلعطاء تحذير فّعال 

للمركبات التي في الخلف.

عجالت ألومنيوم مقاس 17 بوصة
التصميم بعشرة أضالع مزدوجة لهذه العجالت األلومنيوم يتميز ببنية طبقية 

تعطي إحساًسا باألناقة. 

EXTERIOR FEATURES الخصائص الخارجية
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INTERIOR FEATURES الخصائص الداخلية

MANUAL REAR DOOR WINDOW SUNSHADES
Manual sunshades for the rear door windows and quarter windows 
provide shade for comfort and privacy in the rear seats. (Optional)

POWER FRONT SEATS
The front seats have 10-way power adjustments to let individuals with 
a wide range of physiques tailor the optimum position of comfort 
and support. Adjustments include slide, tilt, lifter, recline and lumbar 
support. The driver’s seat also features adjustable seat cushion length.

WOOD STEERING WHEEL
A refined example of Lexus luxury is the wood and leather steering 
wheel. Available in Shimamoku (striped wood), bird’s-eye maple or 
bamboo and leather, each steering wheel is created with the same 
careful attention to detail by experienced craftspeople to complement 
the elegant interior design. (Optional)

POWER REAR WINDOW SUNSHADE
Power controls for this convenient sunshade make it easy to 
provide shade and privacy in the rear seats. For a clear field of 
view when reversing, it automatically retracts when reverse gear 
is engaged. (Optional)

LED ANALOGUE CLOCK
A stylish focal point of the instrument panel is this elegant LED 
analogue clock that encapsulates Lexus simplicity, functionality 
and precision. At night, the self-illuminating dial plate ensures 
excellent legibility.

الستائر الواقية من الشمس اليدوية لنوافذ األبواب الخلفية
تغطي الستائر الشمسية اليدوية لنوافذ األبواب الخلفية والنوافذ الربعية 

تظلياًل لتوفير الراحة والخصوصية في المقاعد الخلفية. )اختيارية(

REAR SEAT SPACE
The extended wheelbase contributes to the spacious cabin. It is especially noticeable in the rear seats 
where the shaping of the slim front seatbacks and the backward set of the hip point of the rear seats further 
contribute to the excellent legroom. Thoughtful LED illumination in the foot areas contributes to easy getting 
in and out at night. 

حّيز المقاعد الخلفية
تسهم قاعدة العجالت الممتدة في اتساع المقصورة. ويبدو هذا واضًحا على وجه الخصوص في المقاعد الخلفية 
حيث يعمل تشكيل ظهور المقاعد األمامية الرفيعة وتهيئة نقطة الوركين في المقاعد الخلفية باتجاه الخلف على 

اإلسهام في تحقيق حّيز أرجل ممتاز أيًضا. وتسهم إضاءة LED المدروسة بعناية في منطقة األقدام في تسهيل 
الدخول والخروج أثناء الليل.

3-ZONE AIR CONDITIONING
The powerful energy-efficient air conditioning system provides 3-zone independent control of the 
temperature in the driver’s seat, front passenger’s seat and rear seats. A control panel for rear seat passengers 
is conveniently located in the rear centre armrest. (Optional)

تكييف الهواء ثالثي القطاعات
 نظام تكييف الهواء القوي الذي يتمّيز بكفاءة استهالك الطاقة يوفر تحّكمًا مستقاًل في درجة الحرارة في 

3 قطاعات هي مقعد السائق ومقعد الراكب األمامي والمقاعد الخلفية. وهناك لوحة تحّكم لركاب المقاعد الخلفية 
مجّهزة في موضع عملي في مسند الذراع الوسطي الخلفي. )اختيارية(

المقاعد األمامية اآللية
للمقاعد األمامية 10 أوضاع ضبط آلي لتمكين مجموعة واسعة من األفراد 
ذوي األجسام المتفاوتة من تفصيل وضعية الجلوس المثالية التي تحقق 

لهم الراحة واإلسناد. تشمل أوضاع الضبط كاًل من التقديم والترجيع واإلمالة 
والرفع وإمالة الظهر وإسناد أسفل الظهر. ويتميز مقعد السائق أيًضا 

بقابلية ضبط طول الحشية )الوسادة(.

عجلة قيادة مطّعمة بالخشب
أحد األمثلة الراقية على فخامة لكزس هو عجلة القيادة المطّعمة بالخشب 

والجلد. وتتوفر بأنواع منها شيماموكو )الخشب المخطط( أو خشب القيقب 
بنمط عين الطائر أو الخيزران والجلد، ويتم إنتاج كل عجلة قيادة بنفس القدر 

من االهتمام الشديد بالتفاصيل على أيدي حرفيين متمّرسين الستكمال 
التصميم األنيق للمقصورة الداخلية. )اختيارية(

الستارة الشمسية اآللية للنافذة الخلفية
تسّهل مفاتيح التحكم اآللي لهذه المظلة الشمسية عملية توفير الظل 

والخصوصية في المقاعد الخلفية. للحصول على مجال رؤية واضحة 
عند الرجوع إلى الوراء، تنّضم المظلة تلقائًيا عند تعشيق وناقل الحركة 

الخلفي. )اختيارية(

ساعة LED بعقارب 
ساعة LED ذات العقارب األنيقة هي نقطة تركيز جذابة في لوحة العدادات 

تجتمع فيها بساطة لكزس وأداؤها العملي ودقتها. وفي الليل، يضمن لك 
لوح القرص المضيء ذاتًيا قابلية رؤية ممتازة ألرقام الساعة.
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*1 ألسباب تتعلق بالسالمة، تكون الوظائف معّطلة أثناء تحّرك السيارة.
*2 االتصاالت الهاتفية الاليدوية تتطّلب هاتًفا نقاالً يدعم اتصاالت بلوتوث Bluetooth الاليدوية أو محّول بلوتوث Bluetooth )يباع بشكل منفصل(. تحقق مما إذا كان هاتفك 

يحمل شهادة بقدرته على العمل مع النظام. يرجى االستفسار لدى أقرب صالة عرض الفطيم للسيارات - لكزس حول لمعرفة التفاصيل.
*3 المنطقة التي يمكن للكاميرا إظهارها محدودة. للمساعدة على ضمان السالمة، تأكد من النظر بعينك حول سيارتك قبل المضي ُقُدًما.

*1 For safety reasons, some functions are disabled while the vehicle is in motion.
*2 Hands-free calls require a mobile phone with Bluetooth hands-free call support or a Bluetooth adapter (sold separately). Check whether your phone is certified to 
work with the system. Please inquire at your nearest Al-Futtaim Motors - Lexus showroom for details.
*3 The area the camera can show is limited. To help ensure safety, be sure to visually check your surroundings before you proceed.

MULTI-INFORMATION DISPLAY
Positioned in the centre of the meter cluster, the 3.5-inch colour TFT 
(Thin Film Transistor) multi-information display provides a wide range 
of vehicle information, data, and warnings. 

LEXUS NAVIGATION SYSTEM
With crisp and clear graphics and an array of mapping options, the 
navigation is intuitive to use, reacting swiftly to user input. Road maps 
can be updated using a microSD or microSDHC card. (Optional)*1

STEERING WHEEL CONTROLS
The ergonomically designed steering wheel has built-in switches so 
the driver can control a variety of vehicle systems, including the audio 
system and multi-information display, while keeping both hands on the 
steering wheel. 

PARKING ASSIST MONITOR
It supports smooth reversing operations when parking in a garage or 
parallel parking, showing the rear view taken by a camera integrated 
into the rear of the vehicle, together with guidelines on the EMV 
display. (Optional)*3

REMOTE TOUCH
The ES’s user-focused approach to advanced technology is evident in 
the simple touch control of the Remote Touch, which lets users interact 
intuitively with the navigation and audio systems on the 8-inch EMV 
(Electro Multi-Vision) display with the same ease of use as a computer 
mouse. (Optional)

BLUETOOTH FUNCTION
Hands-free calls can be made with a Bluetooth compliant mobile 
phone. With a Bluetooth and AV-profile compliant mobile phone 
or portable music player, you can also enjoy your music wirelessly over 
the vehicle’s speakers.*2

شاشة عرض المعلومات المتعددة
شاشة عرض المعلومات المتعددة طراز TFT ) شرائح الترانزستور الرقيقة( 

الملّونة مقاس 3.5 بوصة، والمجهزة في منتصف منظومة العدادات، تعرض 
تشكيلة واسعة من معلومات وبيانات وتحذيرات السيارة.

مفاتيح التحّكم على عجلة القيادة
يوجد على عجلة القيادة المصّممة وفًقا للتوزيع الوظيفي العضوي )علم 

الهندسة البشرية( مفاتيح مدمجة لتمكين السائق من التحّكم في العديد 
من أنظمة السيارات المختلفة، ومن بينها النظام الصوتي وشاشة عرض 

المعلومات المتعددة، مع إبقاء كلتا يديه على عجلة القيادة.

شاشة المساعدة علي اإليقاف المطّول
تساعد علي سالسة الرجوع إلي الوراء عند اإليقاف المطّول في كراج أو اإليقاف 
المطّول المتوازي، وذلك عن طريق عرض المنظر الخلفي الذي تلتقطه كاميرا 

مدمجة في مؤخرة السيارة، جنًبا إلي جنب مع خطوط للتوجيه على شاشة 
EMV. )اختيارية(3*

اللمس عن بعد
تركيز الطراز ES على المستخدم بتقنياته المتقدمة يبدو واضًحا في التحّكم 

اللمسي المبّسط لنظام اللمس عن بعد الذي يتيح للمستخدمين إمكانية 
 EMV التفاعل بطريقة غريزية مع نظام المالحة والنظام الصوتي على شاشة

)الرؤية المتعددة الكهربائية( مقاس 8 بوصات بنفس سهولة استخدام 
ماوس الكمبيوتر. )اختيارية(

BLUETOOTH وظيفة بلوتوث
يمكن إجراء اتصاالت هاتفية ال يدوية )دون استخدام اليدين( مع هاتف 

نّقال متوافق مع خاصية بلوتوث Bluetooth. ومع خاصية بلوتوث 
Bluetooth وهاتف نّقال أو مشّغل موسيقي نّقال متوافق مع بروفايل 
الصوت والفيديو AV-profile، يمكنك أيضًا التمتع بموسيقاك السلكّيا 

عبر سماعات السيارة.2*

نظام مالحة لكزس
نظام التوجيه المالحي، بأشكاله ورسوماته التوضيحية النقية الواضحة 

وتشكيلة من خيارات الخرائط، يتمّيز باستخدامه الغريزي وسرعة تفاعله مع 
 microSD ُمدخالت المستخدم. يمكن تحديث خرائط الطرق باستعمال بطاقة

أو microSDHC. )اختيارية(1*

OPTITRON METERS
The easy-to-read Optitron meters provide critical driving information 
at a glance. An Eco Driving Indicator informs the driver when 
accelerator operation is considerate to the environment. In Eco and 
Normal Modes, the instrumentation turns a tranquil blue. Switching 
to Sport Mode illuminates the instrumentation in a vibrant red.

عدادات أوبتيترون
عدادات أوبتيترون التي تسُهل رؤية معلومات القيادة الهامة بلمحة خاطفة. 

ويقوم مؤشر القيادة البيئية االقتصادية Eco بإبالغ السائق عندما يكون 
 Eco تشغيل دواسة السرعة مراعًيا للبيئة. في الوضع البيئي االقتصادي

والوضع العادي Normal، يتحّول لون العدادات إلى أزرق هادئ. وعند التحول 
إلى الوضع الرياضي Sport تضاء العدادات بلون أحمر صارخ.

LED AMBIENT ILLUMINATION
Subtle Lexus hospitality is seen in the elegant and functional design 
of the instrument panel and its real stitching detail. The use of LED 
ambient illumination to indirectly light the lower instrument panel 
and front and rear door trim, creates a feeling at night of being 
gently enveloped. The brightness can be adjusted to suit your 
preference. (Optional)

LED اإلضاءة المحيطة طراز
تبدو المزايا الدقيقة لضيافة لكزس في التصميم األنيق والعملي للوحة 

العدادات والتفاصيل الحقيقية لدرزات خياطتها. استعمال اإلضاءة المحيطة 
طراز LED لتوفير ضوء غير مباشر للجزء السفلي من لوحة تنجيد األبواب 

الخلفية يولّد إحساًسا أثناء الليل بكونك محاًطا برفق. ويمكن ضبط 
مستوى السطوع حسبما يالئم تفضيالتك. )اختيارية(
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األلوان الخارجية

EXTERIOR COLOURS

Graphite Black Glass Flake <223>

Sleek Ecru Metallic <4U7>Mercury Gray Mica <1H9>

Deep Blue Mica <8X5>Sonic Titanium <1J7> Black <212>

Red Mica Crystal Shine <3R1>Sonic Quartz <085>

Amber Crystal Shine <4X2>Platinum Silver Metallic <1J4>

أسود جرافيت رقائق زجاجية >223<

>4U7< 1<بيج صقيل معدنيH9< رمادي  زئبقي ميكا

>8X5< 1>أزرق ميكا عميقJ7> تيتانيوم سونيك أسود <212> 

>3R1< كوارتز سونيك >085<أحمر ميكا كريستال المع

>4X2< 1<كهرماني بلمعة الكريستالJ4< فضي بالتيني معدني

قد يختلف لون الهيكل الخارجي قلياًل عما هو معروض في صور هذا الكتالوج.

Vehicle body colour might differ slightly from the printed photos in this catalogue.
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Topaz Brown (Semi-aniline Leather) Moon Stone (Semi-aniline Leather)

Ivory (Semi-aniline Leather) Black (Semi-aniline Leather)

بني توباز )جلد شبه أنيليني( حجر القمر )جلد شبه األنيلين(

عاجي )جلد شبه األنيلين( آسود )جلد شبه األنيلين(

INTERIOR COLOURS األلوان الداخلية
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INTERIOR COLOURS    األلوان الداخلية

 جلد شبه األنيلين*1 / جلد نافر*1
Semi-aniline Leather*1 /Embossed Leather*1

)NuLuxe جلد اصطناعي ) لكزس
Synthetic Leather (Lexus NuLuxe)

EXTERIOR COLOURS األلوان الخارجية
بني توباز 

Topaz Brown

عاجي 
Ivory

رمادي فاتح 
Light Gray

أسود 
Black

عاجي 
Ivory

رمادي فاتح 
Light Gray

أسود 
Black

Sonic Quartz <085> كوارتز سونيك >085<

Mercury Gray Mica <1H9> >1H9< ميكا رمادي زئبقي

Platinum Silver Metallic <1J4> >1J4< فضي بالتيني معدني

Sonic Titanium <1J7> >1J7< تيتانيوم سونيك

Black <212> أسود >212<

Graphite Black Glass Flake <223> أسود جرافيت رقائق زجاجية >223<

Red Mica Crystal Shine <3R1> >3R1< أحمر ميكا كريستالي المع

Sleek Ecru Metallic <4U7> >4U7< بيج صقيل معدني

Amber Crystal Shine <4X2> >4X2< كهرماني بلمعة الكريستال

Deep Blue Mica <8X5> >8X5< أزرق ميكا عميق

TRIM COMBINATIONS توليفات لوحات الديكور

شيماموكو >بني توباز/عاجي/ 
 حجر القمر/أسود<

Shimamoku <Topaz Brown/Ivory/

Moon Stone/Black>

خيزران >بني توباز/عاجي/ 
 حجر القمر/أسود<

Bamboo <Topaz Brown/Ivory/

Moon Stone/Black>

قيقبي عين الطير >بني توباز/ 
عاجي/ حجر القمر/أسود<

Bird’s-eye Maple  <Topaz Brown/

Ivory/Moon Stone/Black>

أسود معدني>عاجي/حجر القمر/ 
أسود<

Black Metallic <Ivory/Moon Stone/

Black>

Semi-aniline Leather*1 جلد شبه األنيلين —

Embossed Leather*1 جلد بملمس نافر —

Synthetic Leather (Lexus NuLuxe) )NuLuxe جلد اصطناعي ) لكزس     

 : Available combination  *1 Available on ES 350 only.   *2 Available on ES 250 only.

Topaz Brown (Embossed Leather)

بني توباز )جلد بملمس نافر((
Ivory (Embossed Leather)

عاجي )جلد بملمس نافر((
Moon Stone (Embossed Leather)

حجر القمر )جلد بملمس نافر(

Topaz Brown (Synthetic Leather - Lexus NuLuxe)

)NuLuxe بني توباز )جلد اصطناعي - لكزس

Shimamoku

Bamboo

Bird’s-eye Maple

Black Metallic

شيماموكو

خيزران

قيقبي عين الطير

أسود معدني

Topaz Brown (Semi-aniline Leather)

بني توباز )جلد شبه أنيليني(

Ivory (Synthetic Leather - Lexus NuLuxe)

)NuLuxe عاجي )جلد اصطناعي - لكزس

Moon Stone (Semi-aniline Leather)

حجر القمر )جلد شبه األنيلين(
Black (Semi-aniline Leather)

Black (Embossed Leather)

أسود )جلد شبه األنيلين(

أسود )جلد بملمس نافر(

Moon Stone (Synthetic Leather - Lexus NuLuxe) Black (Synthetic Leather - Lexus NuLuxe)

)NuLuxe حجر القمر )جلد اصطناعي - لكزس )NuLuxe أسود )جلد اصطناعي - لكزس

Ivory (Semi-aniline Leather)

عاجي )جلد شبه األنيلين(

 : مجموعة متوفرة   1*متوفر في الموديل ES 350 فقط.  2*متوفر في الموديل ES 250 فقط.

INTERIOR COLOURS األلوان الداخلية

*2 *2
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DIMENSIONS & WEIGHT

Overall Length: 4915 mm 
Overall Width: 1820 mm 
Overall Height: 1450 mm 
Wheelbase:  2820 mm 
Tread: Front 1590 mm 
 Rear 1575 mm 
Curb Weight: 1640-1685 kg <ES 350> 
  1575-1610 kg <ES 250> 
Gross Vehicle Weight: 2130 kg <ES 350> 
  2100 kg <ES 250>

CHASSIS

Suspension:  MacPherson strut type/(Front) Dual-link strut type (Rear),  
  Coil springs, gas-filled shock absorbers, stabilizer bar 
Steering System: Rack and pinion, EPS (Electric Power Steering) 
Brakes:  Front 328 mm ventilated discs <ES 350> 
  296 mm ventilated discs <ES 250> 
 Rear 281 mm discs 
Minimum Turning Radius (Tyres): 5.7 m 
Fuel Tank Capacity: 65 litres 
Tyres:  215/55R17

ENGINE <ES 350>

Type:  3.5-litre V6 Four Cam 24-valve (2GR-FE, unleaded) 
Piston displacement: 3456 cc 
Max. output: 272 HP/6200 rpm (EEC net) 
Max. torque: 35.3 kg-m/4700 rpm (EEC net) 
Fuel system:  Electronic Fuel Injection

ENGINE <ES 250>

Type:  2.5-litre, 4-cyl. in-line Twin Cam 16-valve (2AR-FE, unleaded) 
Piston Displacement: 2494 cc 
Max. Output:  181 HP/6000 rpm (EEC net) 
Max. Torque:  24.0 kg-m/4100 rpm (EEC net) 
Fuel System:  Electronic Fuel Injection

Addition of extra features may change figures in this chart.

Al-Futtaim Motors - Lexus reserves the right to alter any details of specifications and equipment without notice. Details of specifications and equipment are 
also subject to change to suit local conditions and requirements. Please inquire at your nearest Al-Futtaim Motors - Lexus showroom dealer for details of any 
such changes that might be required for your area. Note: Vehicles pictured and specifications detailed in this catalogue may vary from models and equipment 
available in your area.

Vehicle body colour might differ slightly from the printed photos in this catalogue.

األبعاد و األوزان

4915 مم  الطول اإلجمالي:  
1820 مم  العرض اإلجمالي:  
1450 مم  االرتفاع اإلجمالي:  

2820 مم  قاعدة العجالت:  
1590 مم األمامية   مسافة بين العجالت: 
1575 مم الخلفية    

<ES 350> 1640-1685 كغ  وزن السيارة فارغة:  
<ES 250> 1575 - 1610 كغ    

<ES 350> 2130 كغ  وزن السيارة اإلجمالي:  
<ES 250> 2100 كغ   

الشاسيه

قوائم انضغاطية نوع ماكفرسون/ )أمامي( قوائم انضغاطية مزدوجة الوصالت )خلفي(   التعليق:  
نوابض لولبية، ماصات صدمات بضغط الغاز، مع قضيب تثبيت    

جريدة مسننة وترس صغير. EPS )توجيه آلي كهربائي(  نظام التوجيه:  
>ES 350< أقراص مهواة قياس 328 مم األمامية   المكابح: 
>ES 250< أقراص مهواة قياس 296 مم    

أقراص قياس 281 مم الخلفية    
5.7 م  الحد األدنى لنصف قطر دوران )اإلطارات(:  

65 لتًرا  سعة خزان الوقود:  
215/55R17 اإلطارات:  

<ES 350> المحرك

3.5 لتر، 6 أسطوانات على شكل V، أربع كامات، 24 صماًما )فئة 2GR-FE، خال من الرصاص(  النوع:  
3456 سم3  إزاحة المكبس:  

)EEC 272 حصاًنا عند 6200 دورة بالدقيقة )صافي  أقصى قوة:  
)EEC أقصى عزم:     35.3 كغ - متر عند 4700 دورة بالدقيقة )صافي 

حقن وقود إلكتروني نظام الوقود:  

<ES 250> االمحرك

2.5 لتر، 4 أسطوانات على خط، كامة علوية مزدوجة، 16 صماًما )فئة 2AR-FE، خال من الرصاص(  النوع:  
2494 سم3  إزاحة المكبس:  

)EEC أقصى قوة:   181 حصاًنا عند 6000 دورة بالدقيقة )صافي 
)EEC أقصى عزم:     24.0 كغ- متر عند 4100 دورة بالدقيقة )صافي 

حقن وقود إلكتروني نظام الوقود:  

إضافة للمزايا اإلضافية قد تتغير األرقام في هذا الجدول.

تحتفظ الفطيم للسيارات - لكزس بحق تعديل أي من المعدات والمواصفات بدون إشعار مسبق. تفاصيل المواصفات والمعدات قابلة للتعديل بغية الوفاء بالشروط والمتطلبات المحلية. 
للحصول على معلومات حول أي من هذه التعديالت في منطقتك يرجى االستفسار لدى أقرب صالة عرض الفطيم للسيارات - لكزس. مالحظة: السيارات المصّورة والمواصفات المفّصلة في 

هذا الكتالوج قد تختلف عن الموديالت والتجهيزات المتوفرة في منطقتك. 

لون هيكل السيارة قد يختلف اختالفًا بسيطًا عن لون الصور الوارد في هذا الكتالوج.

SPECIFICATIONS <ES 250 / ES 350>المواصفات <ES 350 / ES 250>



Disclaimer: Al Futtaim Motors – Lexus reserves the right to alter any details of specifications and equipment across models without notice. .إخالء المسؤولية: تحتفظ الفطيم للسيارات - لكزس بحق تعديل أي من المواصفات أو التجهيزات لجميع الموديالت دون إشعار مسبق
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PACKAGE PRESTIGE

EXTERIOR

LED Headlamp

Smart Entry & Start System 

Door Mirror Powered, LED Side Turn Signal Lamp, Power Folding, Foot Area Illumination, Heater

Front and Rear Parking Sensors

Tyres 215/55R17

Alloy Wheels 17''

Moonroof, Tilt/slide, One-touch  Mode with Jam Protection System

INTERIOR

Steering Wheel and Shift Lever Knob Leather

Seat Material Synthetic Leather

Number of Seats 5

10-way Power Front Seats, Power Lumbar Support

Seat Ventilation (Driver and Passenger)

Optitron Meters

4.2'' Colour TFT Multi-information Display

Lexus ES Premium Sound System; AM/FM Radio, DVD, 8 Speakers, MP3 & WMA, DSP, ASL

Lexus Navigation System 

Power Rear Window Sun Shade & Rear Door Manual

OPERATION & CONVENIENCE
Power Tilt and Telescopic Steering Column Auto Away/Auto Return Function

Steering Wheel Control Switches

Auto Air Conditioning System - Independent Temperature Controls for Front Seats, Clean Air Filter 3-Zone

LED Analogue Clock

2 USB/Audio Mini-jacks

Bluetooth/Hands-free Calling

Remote Touch 

SAFETY
Lane Change Assist with Blind Spot Monitor and Rear Cross Traffic Alert

Airbags  (Front, Knee, Side & Curtain)

TRC (Traction Control System)

VSC (Vehicle Stability Control)

ABS (Anti-lock Brake System) with EBD (Electronic Brake Force Distribution)

Brake Assist System

Back Guide Monitor System 

AL-TPWS (Auto Location - Tyre Pressure Warning System)

Anchor Bars for Fixing ISOFIX-Complaint Child Seat (Outboard Rear Seats)

LED Front Fog Lamp

Rear Fog Lamp

Automatic Anti-glare Mirrors (Interior and Door Mirrors)

WIL (Whiplash Injury Lessening) Concept Front Seats

LED DRL (Daytime Running Lamp)

بريستيجالفئة
الميزات الخارجية

LED مصابيح أمامية
نظام دخول وتشغيل ذكي

مرايا أبواب كهربائية مع مصابيح مؤشرات انعطاف LED، طي كهربائي، مصباح إنارة أرضية، سخان إلزالة الرطوبة
متحسسات توقف أمامية وخلفية

215/55R17 :مقاس اإلطارات
17 بوصةعجالت ألومنيوم

فتحة سقف قابلة لإلمالة واالنزالق والتشغيل بلمسة واحدة مع نظام حماية ضد االنحشار
التصميم الداخلي

جلدالمقود ومقبض عمود نقل السرعة
جلد اصطناعينوعية تغليف المقاعد

5عدد المقاعد

مقاعد أمامية كهربائية مع 10 وضعيات مختلفة، مسند كهربائي داعم ألسفل الظهر
تهوية المقاعد للسائق والراكب األمامي

عدادات أوبتيترون
شاشة )TFT شريحة الترانزستور الرقيقة( عرض معلومات متعددة ملونة مقاس 4.2 بوصة

)ASL( ل آلي لمستوى الصوت نظام لكزس ES الصوتي الراقي، راديو AM/FM، مشغل أقراص DVD، 8 مكبرات صوت، دعم ملفات MP3  وWMA، معالج إشارات رقمي)DSP(  معدِّ
نظام لكزس المالحي

ستارة كهربائية واقية من الشمس للزجاج الخلفي وستارة يدوية للباب الخلفي
التشغيل ووسائل الراحة

عمود المقود متداخل وقابل لإلمالة كهربائًيا مع وظيفة اإلبعاد والتقريب اآللي
أزرار التحكم على المقود

3 مناطقنظام تكييف آلي – تحّكم مستقل بدرجات الحرارة للمقاعد األمامية، مرشح تنقية هواء
ساعة LED بعقارب

مقبسا USB، ومقبس صوت ميني
نظام بلوتوث للتحدث على الهاتف دون استخدام اليدين

تحكم عن بعد باللمس
السالمة واألمان

نظام المساعدة على تغيير المسار مع شاشة مراقبة النقاط غير المرئية ونظام استشعار السيارات والتنبيه عند الرجوع للخلف
وسائد هوائية )المقاعد األمامية، على مستوى الركبة، جانبية، وستارية(

نظام التحكم في الجر
نظام التحكم بثبات المركبة

نظام مانع النغالق المكابح، مع توزيع قوة الكبح إلكترونًيا
نظام المساعدة على الكبح
نظام شاشة الرؤية الخلفية

)AL-TPWS( تحديد الموقع تلقائًيا - نظام التحذير من انخفاض مستوى ضغط اإلطارات
نقاط تثبيت لمقعد الطفل متوافقة مع نظام ISOFIX )في الجزء الخارجي من المقاعد الخلفية(

LED مصابيح ضباب أمامية
مصابيح ضباب خلفية

المرآة الداخلية ومرايا األبواب مانعة للتوهج
مسند رأس للمقاعد األمامية

مصابيح LED النهارية

FEATURES <ES 250><ES 250>الخصائص الرئيسية



54 55

Al Futtaim Motors – Lexus reserves the right to alter any details of specifications and equipment across models without notice. إخالء المسؤولية: تحتفظ الفطيم للسيارات - لكزس بحق تعديل أي من المواصفات أو التجهيزات لجميع الموديالت دون إشعار مسبق.

PACKAGE PREMIER   PLATINUM
EXTERIOR
LED Headlamp with Auto High Beam, Auto-leveling System
Smart Entry & Start System 
Door Mirror Powered, LED Side Turn Signal Lamp, Power Folding, Foot Area Illumination, Heater
Front and Rear Parking Sensors
Tyres 215/55R17
Alloy Wheels 17'' 17'' High Grade
Moonroof, Tilt/slide, One-touch  Mode with Jam Protection System Panoramic
INTERIOR
Steering Wheel and Shift Lever Knob Leather Wood & Leather
Seat Material Synthetic Leather Semi-aniline Leather
Number of Seats 5 5
10-way Power Front Seats, Power Lumbar Support
Seat Heating and Ventilation (Driver and Passenger)
Optitron Meters
4.2'' Colour TFT Multi-information Display
Lexus ES Premium Sound System; AM/FM Radio, DVD, 8 Speakers, MP3 & WMA, DSP, ASL
Lexus Navigation System 
Power Rear Window Sun Shade with Rear Door Manual
Scuff Plate Illumination
OPERATION & CONVENIENCE
Power Tilt and Telescopic Steering Column Auto Away/Auto Return Function
Steering Wheel Control Switches
Auto Air Conditioning System - Independent Temperature Controls for Front Seats, Clean Air Filter 3-Zone
Power Trunk Lid
LED Analogue Clock
2 USB/Audio Mini-jacks
Bluetooth/Hands-free Calling
Remote Touch 
SAFETY
Lexus Safety System + (Pre-Crash System, Adaptive Cruise Control, Lane Departure Alert, Auto High Beam)
Lane Change Assist with Blind Spot Monitor and Rear Cross Traffic Alert
Airbags  (Front, Knee, Side & Curtain)
TRC (Traction Control System)
VSC (Vehicle Stability Control)
ABS (Anti-lock Brake System) with EBD (Electronic Brake Force Distribution)
Brake Assist System
Back Guide Monitor System 
AL-TPWS (Auto Location - Tyre Pressure Warning System)
Anchor Bars for Fixing ISOFIX-Complaint Child Seat (Outboard Rear Seats)
LED Front Fog Lamp
Rear Fog Lamp
Automatic Anti-glare Mirrors (Interior and Door Mirrors)
WIL (Whiplash Injury Lessening) Concept Front Seats
LED DRL (Daytime Running Lamp)

بالتينومبريميرالفئة
الميزات الخارجية

مصابيح أمامية LED بنظام الشعاع العالي اآللي مع نظام تعديل مستوى اإلنارة آلًيا
نظام دخول وتشغيل ذكي

مرايا أبواب كهربائية مع مصابيح مؤشرات انعطاف LED، طي كهربائي، مصباح إنارة أرضية، سخان إلزالة الرطوبة
متحسسات توقف أمامية وخلفية

215/55R17 :مقاس اإلطارات
17 بوصة نوعية عالية17 بوصةعجالت ألومنيوم

بانوراميةفتحة سقف قابلة لإلمالة واالنزالق والتشغيل بلمسة واحدة مع نظام حماية ضد االنحشار
التصميم الداخلي

خشب وجلدجلدالمقود ومقبض عمود نقل السرعة
جلد شبه األنيلينجلد اصطناعينوعية تغليف المقاعد

55عدد المقاعد
مقاعد أمامية كهربائية مع 10 وضعيات مختلفة، مسند كهربائي داعم ألسفل الظهر

تدفئة وتهوية المقاعد للسائق والراكب األمامي
عدادات أوبتيترون

شاشة )TFT شريحة الترانزستور الرقيقة( عرض معلومات متعددة ملونة مقاس 4.2 بوصة
)ASL( ل آلي لمستوى الصوت نظام لكزس ES الصوتي الراقي، راديو AM/FM، مشغل أقراص DVD، 8 مكبرات صوت، دعم ملفات MP3  وWMA، معالج إشارات رقمي)DSP(  معدِّ

نظام لكزس المالحي
مع واقيات خلفية جانبية يدويةستارة كهربائية واقية من الشمس للزجاج الخلفي

عتبة واقية مع إنارة
التشغيل ووسائل الراحة

عمود المقود متداخل وقابل لإلمالة كهربائًيا مع وظيفة اإلبعاد والتقريب اآللي
أزرار التحكم على المقود

3 مناطقنظام تكييف آلي – تحّكم مستقل بدرجات الحرارة للمقاعد األمامية، مرشح تنقية هواء
غطاء صندوق األمتعة كهربائي

ساعة LED بعقارب
مقبسا USB، ومقبس صوت ميني

نظام بلوتوث للتحدث على الهاتف دون استخدام اليدين
تحكم عن بعد باللمس

السالمة واألمان
نظام السالمة في لكزس + )نظام األمان قبل التصادم، مثبت سرعة متكيف، نظام التنبيه عند الخروج عن المسار، نظام الشعاع العالي اآللي(

نظام المساعدة على تغيير المسار مع شاشة مراقبة النقاط غير المرئية ونظام استشعار السيارات والتنبيه عند الرجوع للخلف
وسائد هوائية )المقاعد األمامية، على مستوى الركبة، جانبية، وستارية(

نظام التحكم في الجر
نظام التحكم بثبات المركبة

نظام مانع النغالق المكابح، مع توزيع قوة الكبح إلكترونًيا
نظام المساعدة على الكبح
نظام شاشة الرؤية الخلفية

)AL-TPWS( تحديد الموقع تلقائًيا - نظام التحذير من انخفاض مستوى ضغط اإلطارات
نقاط تثبيت لمقعد الطفل متوافقة مع نظام ISOFIX )في الجزء الخارجي من المقاعد الخلفية(

LED مصابيح ضباب أمامية
مصابيح ضباب خلفية

المرآة الداخلية ومرايا األبواب مانعة للتوهج
مسند رأس للمقاعد األمامية

مصابيح LED النهارية

FEATURES <ES 350><ES 350>الخصائص الرئيسية
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