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“في تطويرنا للجيل القادم من سيارة LS، رائدة عالمة لكزس، وصاحبة التجسيد األقصى 
بصمة لكزس الوراثية، رّكزنا على االندماج الجريء بين عنصرين رئيسيين، هما: “اإلنضاج” 

و“االبتكار”. فعن طريق “اإلنضاج” ارتقينا إلى أعلى مستويات عالمية ممكنة بالقدرات الكامنة 
لمستويات تقنية األجيال السابقة من سيارة LS. وعلى صعيد “االبتكار” سعينا للبقاء 

سابقين لعصرنا من خالل التطوير النشط لتلبية تطلعات عمالئنا الحالية والمستقبلية. 
ويتجّسد هذا االندماج في التصاميم األنيقة والجذابة وأداء القيادة والراحة الممّيزين وتقنيات 

األمان المتقّدمة والخصائص فائقة التطّور، التي تولّد ارتباًطا وجدانًيا قوًيا بين السيارة 
والسائق والركاب.”

LS توشيو أساهي، كبير مهندسي الطراز
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“In developing the next generation LS, the flagship of the Lexus brand and ultimate expression 
of Lexus DNA, we focused on the bold fusion of two key elements: ‘maturation’ and 
‘innovation’. Through ‘maturation’ we refined the latent potential of the world-leading levels 
of technology in previous generations of the LS to the highest possible level. For ‘innovation’ 
we strived to stay ahead of the times through active evolution to meet our customers’ current 
and future expectations. This fusion is realized in the fresh and intriguing designs, outstanding 
driving performance and comfort, advanced safety technologies and cutting edge features, 
that forge a strong emotional bond between the car, driver and passengers.”

TOSHIO ASAHI, LS Chief Engineer
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الوجه الديناميكي للفخامة
الطراز LS، من خالل تعبيره المتجددعن فلسفة لكزس، هو صياغة ال لمستقبل جميع سيارات لكزس 
فقط، بل ولألفكار التقليدية حول الفخامة الراقية أيضا. المظهرالديناميكي المميز الذي يحمل توقيع 

“شبكة التهوية المغزلية” هو مقدمة جذابة لتجربة قيادة راقية ومثيرة. الطراز LS بشكله المثالي، 
يبعث على اإلثارة التي تنبع من القدرة الفورية لنظام دفع لكزس هايبرد، وقد تم تزويده بهامش تمّيز 
رياضي بواسطة مجموعة التجهيزات F Sport. في الصمت المطبق للمقصورة، تتجلى روح الضيافة في 
المصنعية الحرفية والدمج السلس لتقنيات األمان المتقدمة والتقنيات المريحة للمستخِدم، كما يعّبر 

عنها الترحيب الحار بواسطة اإلضاءة المحيطة وما يقدمه نظام التحّكم المناخي المتطّور من راحة 
مفّصلة حسب الرغبة الشخصية.

 

THE DYNAMIC FACE OF LUXURY

Through its fresh expression of Lexus philosophy, the LS evolves not only the future of 
all Lexus cars, but also conventional ideas of premium luxury. The bold dynamic styling 
with the signature ‘spindle grille’ is a captivating introduction to a refined and exhilarating 
driving experience. In its highest form the LS excites with the instantaneous power of Lexus 
Hybrid Drive, and is given a sporty edge by the F Sport package. In the deep silence of the 
cabin, the spirit of hospitality is imbued in the fine craftsmanship and seamless integration 
of advanced safety and user-friendly technologies, expressed in the warm welcome of the 
ambient illumination and personalized comfort of the sophisticated climate control system.
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اندماج الجسد مع الروح
أنت اآلن بصدد إعادة معايرة حواسك على مستوى أعلى، ضمن تجربة حّسية 

ثرية تنشط ذكاءك وتطلق مشاعرك.
 

FUSE BODY WITH SOUL

You are about to recalibrate your senses on a higher plane,  in a rich 
sensory experience that excites your intellect and sparks your emotions.
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اسَتمِتع بكل لحظة
زها  نشوة التواجد في بيئة مثيرة للمشاعر بقدر ما هي ُمرضية، تعزِّ

متعة الحصول على وقت طيب تخلو فيه بنفسك.
 

SAVOUR EACH MOMENT

The exhilaration of an environment that is as stimulating as it is 
satisfying, is heightened by the joy of having quality time to yourself.
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اعتز باألصالة
مع الخبرة والنظرة الثاقبة يأتي اإلدراك بأن األشياء األكثر رقًيا في 

الحياة تجسد القيم األقرب إلى قلبك
 

TREASURE AUTHENTICITY

With experience and insight comes the understanding that 
the finest things in life embody values closest to your heart.
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ر عن نفسك عبِّ
عند نقطة التقاء الرغبة باالستجابة، تصبح واجهة التفاعل امتداًدا 

طبيعًيا إلحساسك الغريزي بالسيطرة والتحّكم.
 

EXPRESS YOURSELF

At the point where desire and response merge, the interface 
becomes a natural extension of your intuitive feeling of control.
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كن مفعًما بالثقة
تقديرك المبنى على الفهم لألناقة المنحوتة فنًيا يزداد ابتهاًجا مع 

االندماج السلس بين الشكل الجميل واألداء العملي الخالص.
 

EXUDE CONFIDENCE

Your discerning appreciation of sculptured elegance delights 
in the seamless integration of beautiful form with pure function.
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ابحث عن السكينة
واحة شخصية من الهدوء والسكينة في عالم مختلف من رقي الضيافة 

والرحابة التي تحقق لك الراحة الفكرية والجسدية على حد سواء.
 

SEEK TRANQUILITY

In a world of change, the deep quiet and calm of a personal oasis 
provides the refined hospitality and space to soothe both mind and body.
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ابحث عن آفاق جديدة
تحمل كل رحلة في طّياتها وعًدا متجدًدا باإللهام، يغذي رغبتك في 

االستكشاف واالنغماس في تجربة رائعة حقيقية.
 

SEARCH OUT NEW HORIZONS

Each journey holds the promise of fresh inspiration, feeding the desire 
to explore and immerse yourself in a truly captivating experience.
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حقق الرضا
لكل مغامرة نهاية، لكن النشوة تظل تنمو وال تفارقك، مستمدة 
األمان من إدراكك أن القيام باكتشافات جديدة ممكن في أي وقت.

 

EMBRACE FULFILMENT

Every adventure comes to an end, yet the exhilaration 
continues to grow and stay with you, secure in the knowledge 
that fresh discoveries lie just around the corner.
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جرِّ ب الصفاء
لديك تقدير غريزي لوجود حّيز شخصي يرتبط بأعماق الروح البشرية، 

ويولي القيمة األعلى لوقتك وصفائك وراحة بالك.
 

EXPERIENCE SERENITY

You intuitively appreciate a personal space that connects deep 
in the human spirit, placing the highest value on your time, 
serenity, and peace of mind. 
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كافئ نفسك
لقد بلغت أخيًرا المكان والزمن الذي شّكل فيه الدافع للنجاح 

والرغبة في التطّور المستمر تعبيًرا جديًدا عن التفّوق.
 

REWARD YOURSELF

You have finally arrived at a place and time where the 
drive to succeed and the desire for constant evolution 
have forged a fresh expression of excellence. 
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أطلق العنان ألحاسيسك
إنك تستمتع بديناميكيات األداء الرياضي، والسلوك الواثق، والتركيز الحاد 

على الحركة التي تتسم باإلثارة بقدر ما تتسم بالجاذبية.
 

SPARK YOUR PASSION

You relish the dynamics of sporting performance, the confident 
attitude and sharp focus on action that is as thrilling as it is engaging.
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ر روحك حرِّ
في االندفاع الجامح على الطريق الممتد، تشعر بُحّرية منعشة تأخذك 

أبعد بكثير من مسافة الرحلة الفعلية المقطوعة.
 

FREE YOUR SPIRIT

In the sweeping flow of the open road, you experience an uplifting 
freedom that takes you far beyond the physical distance traveled.
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َتَولَّ أمر السيطرة الرياضية
تتنامى نشوتك في بيئة مكّرسة إلى أدق الحدود التي يندمج 

عندها العقل مع الجسم والنية مع الفعل.
 

TAKE SPORTING CONTROL

Your exhilaration grows in an environment dedicated to 
honing the edge where mind and body, intent and action fuse.
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LS TECHNOLOGY AND SPECIFICATIONS

LS تكنولوجيا ومواصفات
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*D-4S: نسخة متفوقة بحقن مباشر و4 أشواط. VVT-iE: توقيت صمامات متغير - ذكي باستخدام موتور كهربائي.
مالحظة: يرجى االستفسار لدى أقرب صالة عرض الفطيم للسيارات - لكزس بشأن التفاصيل حول توفر الخصائص.

* D-4S: Direct-injection 4-stroke Superior-version. VVT-iE: Variable Valve Timing-intelligent by Electric motor.
Note: Please inquire at your nearest Al-Futtaim Motors - Lexus showroom for details on the availability of features.

HYBRID SYSTEM
Combining dynamic driving with overwhelming 
quietness and instantaneous power with exceptional 
environmental performance, Lexus Hybrid Drive 
intelligently combines the power of a highly-efficient 
5.0-litre gasoline engine with electric power from a 
high-output motor.

نظام الهايبرد
بالجمع بين القيادة الديناميكية والهدوء المفرط من 

جهة وبين القدرة الفورية واألداء البيئي غير العادي من 
جهة ثانية، يجمع نظام دفع لكزس هايبرد بذكاء بين 

قدرة محرك البنزين سعة 5 لترات عالي الكفاءة والقدرة 
الكهربائية من موتور ذي قدرة خرج عالية.

5.0-LITRE V8 ENGINE
Advanced technologies including the innovative D-4S fuel injection 
system and VVT-iE deliver the performance characteristics befitting a 
premium luxury car, including high output with excellent fuel efficiency, 
quiet operation, and exceptional environmental performance.*

POWER CONTROL UNIT
With excellent inverter output as well as a high-output electric motor with 
ample capacity for applying the power control unit’s high current to the 
vehicle’s power, this system delivers quiet powerful acceleration at  
start-up and instantaneously-responsive linear acceleration at speed.

HYBRID SYSTEM INDICATOR
To help support eco-friendly driving which is determined by the 
combined output of motor and engine, the indicator displays the real time 
status of the hybrid system in areas that show ‘Charge’, ‘Eco’ and ‘Power’ 
operation. 

COMPACT BATTERY
The compact form of the high-output Ni-MH (Nickel-Metal Hydride) 
battery installed in the luggage compartment, contributes to the ample 
luggage space. Its excellent cooling performance is boosted by using 
cold air from the rear cooler. 

HYBRID EMBLEM
Befitting the flagship of the Lexus range, the LS hybrid elevates premium 
luxury to a higher plane, with unique characteristics that include 
exceptional quietness and environment-friendly performance with low 
CO

2
 emissions. 

REGENERATIVE BRAKING
The high-efficiency regenerative brake system activates the motor  
as a generator while decelerating and braking, converting the moving 
vehicle’s kinetic energy into electric energy and using it to charge  
the battery.

محرك V8 سعة 5.0 لتر 
 التقنيات المتطورة، ومن بينها نظام حقن الوقودD-4S المبتكر ونظام

 VVT-iE، تعطي خصائص أداء تليق بسيارة فاخرة راقية، بما في ذلك قدرة 
الخرج العالية مع الكفاءة الممتازة في استهالك الوقود والتشغيل الهادىء 

واألداء البيئي غير العادي.*

وحدة التحكم في القدرة 
بقدرة خرج ممتازة لمحّول القدرة وموتور كهربائي بقدرة خرج عالية وسعة 
كافية لتطبيق التيار العالي لوحدة التحكم في القدرة على قدرة السيارة، 

يعطي هذا النظام تسريًعا قوًيا هادًئا عند بدء االنطالق وتسريًعا خّطًيا  فوري 
االستجابة عند السير بسرعة.

مؤشر نظام الهايبرد
للمساعدة على دعم القيادة الصديقة للبيئة التي تحددها قدرة الخرج اإلجمالية 

للموتور والمحرك، يعرض المؤشر الحالة الراهنة لنظام الهايبرد في قطاعات 
تبين تشغيل وضع الشحن ’Charge‘ أو الوضع البيئي ’Eco‘ أو وضع القدرة 

.‘Power’

بطارية صغيرة الحجم
الحجم الصغير لبطارية Ni-MH )نيكل - هايدرايد معدني( ذات قدرة الخرج 

العالية المرّكبة في صندوق األمتعة يسهم في اتساع حّيز األمتعة. ويتعزز أداء 
تبريدها الممتاز باستعمال الهواء البارد من المبرد الخلفي.

شعار الهايبرد
كما يليق برائدة تشكيلة سيارات لكزس، يرتقي نظام هايبردLS بالفخامة إلى 

مستوى أعلى، بخصائص فريدة من نوعها تشمل الهدوء غير العادي واألداء 
الصديق للبيئة بمعدالت أقل النبعاث غاز ثاني أوكسيد الكربون.

مكابح مولّدة للكهرباء
يقوم نظام المكابح المولّدة للكهرباء ذو الكفاءة العالية بتشغيل الموتور 

كمولّد للتيار الكهربائي أثناء تخفيض السرعة وأثناء الكبح، محّوالً الطاقة 
الحركية للسيارة المتحركة إلى طاقة كهربائية ويستخدمها لشحن البطارية.

HYBRID TECHNOLOGY تقنية الهايبرد
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FRONT/REAR SUSPENSION
The multi-link front and rear suspension incorporates FAD Shock 
Absorbers to suppress small and rapid oscillations, contributing to ride 
comfort and handling stability in various driving conditions.*1

FRONT/REAR AIR SUSPENSION
The multi-link type, electronically-controlled air suspension with AVS 
delivers a high level of flat ride comfort together with outstanding linear 
steering feel. The system links control of the suspension on all four wheels 
to simultaneously damp bounce, roll and pitch.*2

AERODYNAMICS
Superb aerodynamics contribute to the fuel-efficient performance and 
quiet comfort of the cabin, even in high-speed driving. Refinements to 
reduce drag include aero stabilizing fins on the front door frames and 
rear combination lamps, and optimizing the shape of the front bumper.

التعليق األمامي / الخلفي
نظام التعليق األمامي والخلفي متعدد الوصالت يتضمن ممتصات صدمات 

FAD لتخميد الذبذبات الصغيرة والسريعة، األمر الذي يسهم في تحقيق راحة 
الرحلة واستقرار االنقياد في ظروف القيادة المختلفة.*1

CHASSIS
The highly rigid body structure with refined structural braces contributes to handling stability and ride comfort. 
Innovative production technologies include laser screw welding and body adhesives that enhance the rigidity of 
panel joints.

4.6-LITRE V8 ENGINE
The outstanding smoothness and power delivery are 
the products of advanced engine and production 
technologies. The cylinder block is die-cast in 
lightweight aluminium alloy for smooth precise 
running, and the engine mounts carefully refined to 
suppress transmission of vibration to the cabin.

DRIVE MODE SELECT
You can tune the performance of the LS to suit your driving style. 
Selecting Eco Mode changes the throttle control and air conditioning 
characteristics for fuel-efficient eco-driving. Comfort Mode adjusts the 
suspension for a super smooth ride. Sport S Mode and Sport S+ Mode 
refine powertrain settings for dynamic acceleration.

اختيار وضع القيادة 
يمكنك معايرة أداء الطراز LS حسبما يالئم أسلوبك في القيادة. اختيار الوضع 

البيئي يغّير خصائص التحكم في الخانق وتكييف الهـواء من أجل قيادة بيئية 
واقتصادية في استهالك الوقود.ويقوم وضع الراحة بضبط التعليق لتكون 
الرحلة فائقة السالسة. ويعمل الوضعان الرياضيان S الرياضية و+S الرياضية 

على تحسين أوضاع تهيئة منظومة القدرة إلعطاء تسريع ديناميكي.

الشاسي 
بنية الجسم شديدة التماسك مع السنادات الهيكلية المحسنة تسهم في استقرار القيادة وراحة الرحلة. تشمل 

تقنيات اإلنتاج المبتكرة لحام البراغي بأشعة الليزر مواد لصق الهيكل التي تعزز تماسك وصالت األلواح.

محرك V8 سعة 4,6 لتر
المستويات الممتازة من السالسة وتوزيع القدرة هي 

محصلة التقنيات المتطورة للمحرك واإلنتاج. كتلة 
األسطوانات مقولبة بالسكب من سبيكة ألومنيوم 

خفيفة الوزن من أجل تشغيل دقيق وسلس، وقد 
تم تحسين قواعد تركيب المحرك بعناية لمنع انتقال 

االهتزاز إلى المقصورة.

التعليق الهوائي األمامي / الخلفي
 AVS التعليق الهوائي إلكتروني التحكم طراز الوصالت المتعددة مع نظام
يحقق مستوى عالًيا من الراحة أثناء الرحلة جنًبا إلى جنب مع إحساس مميز 

بالتوجيه الخطي. ويقوم النظام بربط التحكم في التعليق على العجالت األربع 
جميعها من أجل تخميد فوري لالرتدادات والتأرجحات واالنحرافات.*2

االنسيابية الهوائية 
تسهم االنسيابية الهوائية الرائعة في تحقيق أداء االقتصاد في استهالك 

الوقود والراحة الهادئة للمقصورة، حتى عند القيادة بسرعات عالية. وتشمل 
التحسينات الرامية لتقليل االحتكاك زعانف االستقرار الهوائي على إطارات 

األبواب األمامية والمصابيح الخلفية المشتركة، وتحسين شكل المصد األمامي.

DRIVING DYNAMICS ديناميكيات )عناصر حركة( القيادة

*FAD 1: تخميد متكيف الذبذبات.
*AVS 2: نظام التعليق المتغير المتكيف.

*1 FAD: Frequency Adaptive Damping. 
*2 AVS: Adaptive Variable Suspension system.



With AFSWithout AFS

Warning

No warning

INTELLIGENT AFS (ADAPTIVE FRONT-LIGHTING SYSTEM)
Intelligent AFS provides optimum distribution of light from the headlamps 
based on the turning angle of the tyres and vehicle speed. The system 
works in conjunction with an auto-leveling function to provide 
excellent visibility. 

LKA (LANE KEEPING ASSIST)
LKA combines with the Dynamic Radar Cruise Control to provide a light 
steering force if the car deviates towards the lane markings. If the system 
judges the car is about to cross the lane markings, it alerts the driver 
with a buzzer and on the multi-information display.*1

PRE-CRASH SAFETY SYSTEM
It integrates a precision obstacle detection system that uses 
millimetre-wave radar, stereo cameras and near infrared projectors 
to constantly monitor conditions in front of the vehicle, to anticipate 
and help avoid accidents. A driver monitor system helps promote caution 
even when the driver is not facing forward.

BLIND SPOT MONITOR SYSTEM
Quasi-millimetre-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. 

AL-TPWS (AUTO LOCATION-TYRE PRESSURE WARNING SYSTEM)
AL-TPWS contributes to tyre life and fuel efficiency by displaying 
the pressure of each tyre in the multi-information display. When low 
tyre pressure is detected, the display shows the air pressure value 
of the affected tyre in amber.*3

RCTA (REAR CROSS TRAFFIC ALERT) 
To assist safe reversing, RCTA uses quasi-millimetre-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.

AFS الذكي )نظام اإلضاءة األمامية المتكّيف(
يوفر نظام اإلضاءة األمامية المتكيف AFS الذكي توزيًعا مثالًيا للضوء المنبعث 

من المصابيح األمامية الرئيسية وذلك تبًعا لزاوية دوران اإلطارات وسرعة 
السيارة. ويعمل النظام باالشتراك مع وظيفة الضبط التلقائي للمستوى 

لتوفير قابلية رؤية  ممتازة.

LKA )المساعدة على البقاء في حارة السير(
يشترك نظام LAK مع مثبت السرعة الراداري الديناميكي إلعطاء قوة توجيه 
خفيفة إذا انحرفت السيارة نحو عالمات حارة السير. إذا قّدر النظام أن السيارة 

توشك على اجتياز عالمات حارة السير، يقوم بتنبيه السائق من خالل صوت 
جرس ومؤشر على شاشة عرض المعلومات المتعددة.*1

نظام األمان قبل التصادم 
يتضّمن نظاًما دقيًقا لرصد العوائق يستخدم راداًرا موجًيا ملليمترًيا وكاميرات 

مة( وكشافات باألشعة القريبة من األشعة تحت الحمراء للمراقبة  ستيريو )مجسِّ
المستمرة للظروف أمام السيارة، للتنّبؤ بالحوادث والمساعدة على تفاديها. 

يساعد نظام مراقبة السائق على تحسين هامش االنتباه والحذر حتى عندما ال 
يكون وجه السائق متجًها إلى األمام.

نظام مراقبة البقعة غير المرئية 
الرادارات الموجية شبه الملليمترية المرّكبة في الصادم الخلفي ترصد المركبات 

في حارات السير المجاورة والتي ال يمكن رؤيتها في مرايا األبواب. بمجرد دخول 
مركبة في هذه البقعة غير المرئية ، يتم تحذير السائق من خالل مؤشر في 

مرآة الباب المعنية.

AL-TPWS )نظام التحذير من ضغط نفخ اإلطارات(
يسهم نظام AL-TPWS في إطالة عمراإلطارات وتحسين كفاءة استهالك 

الوقود عن طريق عرض قيمة ضغط نفخ كل إطار من اإلطارات في شاشة عرض 
المعلومات المتعددة. وعند رصد وجود نقص في ضغط  اإلطار، تبّين الشاشة 

قيمة ضغط نفخ اإلطار المعنى بلون الكهرمان.*3

RCTA )منّبه إنذار التداخل مع حركة مرور خلفية( 
للمساعدة على الرجوع للوراء بشكل آمن، يستخدم نظام RCTA رادارات 
موجية شبه ملليمترية في الصادم الخلفي لرصد المركبات المقتربة في 

المناطق التي تصعب رؤيتها خلف السيارة. عند رصد مركبة مقتربة، يقوم 
نظام RCTA بتنبيه السائق باستخدام جرس ومؤشر في مرآة الباب المعنية.

ADVANCED SAFETY األمان المتطّور

AHS (ADAPTIVE HIGH-BEAM SYSTEM)
When AHS detects the lights of an 
oncoming vehicle or the tail lights of a 
car in front, it automatically controls 
switching of the headlamps from high 
beam to low beam and adjusts the 
illumination range in response to the 
movement of the detected vehicle, 
enhancing nighttime driving by enabling 
more frequent use of the high beams.

ELEVEN AIRBAGS
The LS features dual-stage SRS 
airbags (Front seats), SRS knee 
airbags (Front seats), SRS side airbags 
(Front and outboard rear seats), and 
SRS curtain shield airbags (Front and 
rear door windows). An SRS Seat 
Cushion Airbag is available on long 
body models.*2

LEXUS NIGHT VIEW
To help support safe driving at night 
and in dark conditions when the 
headlamps are on, a near infra-red 
camera captures the forward field 
of view and shows the images on the 
12.3-inch wide display.*1

AHS )نظام الشعاع العالي المتكيف(
عندما يرصد نظام AHS وجود أضواء 
مركبة مقبلة نحو سيارتك فإنه يقوم  
بالتحكم تلقائًيا في تحويل المصابيح 

األمامية الرئيسية  من الشعاع العالي إلى 
الشعاع المنخفض ويضبط مدى اإلضاءة 

استجابة  لحركة المركبة المرصودة، معّزًزا 
القيادة الليلية عن طريق إتاحة إمكانية 

استخدام الشعاع العالي بوتيرة أكبر.

 11 وسادة هوائًية 
يتميز الطراز LS بوسائد هوائية SRS ذات 

مرحلتين )المقاعد األمامية(، ووسائد 
هوائية SRS للركبتين )المقاعد األمامية 
(، ووسائد هوائية SRS جانبية )المقاعد 

األمامية والمقاعد الخلفية الطرفية(، 
ووسائد هوائية SRS ستائرية واقية 

)نوافذ األبواب األمامية والخلفية(.وتتوفر 
وسادة هوائية SRS لحشية المقعد 

للموديالت ذات الجسم الطويل.*2

رؤية لكزس الليلية 
للمساعدة على دعم القيادة اآلمنة أثناء 
الليل وفي ظروف الظلمة عندما تكون 

المصابيح األمامية الرئيسية مضاءة، تقوم 
كاميرا تعمل باألشعة القريبة من األشعة 
تحت الحمراء بالتقاط مجال الرؤية األمامي 

وتعرض الصور على الشاشة التي يبلغ 
عرضها 12,3 بوصة.*1 
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*1 يمكن للنظام أال يعمل بطريقة صحيحة وذلك تبعا للحالة الجوية أو ظروف الطرق والسيارة أوعوامل أخرى. تأكد من قراءة دليل المالك بعناية لمعرفة التفاصيل.
*SRS 2: نظام تقييد الحركة التكميلي. أكياس الهواء SRS هي أنظمة 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 
 SRS المتجة لألمام، يوصى باستعماله في المقاعد الخلفية. يرجى عدم استعمال كماليات للمقاعد تغطي األجزاء التي يفترض في األكياس الهوائية CRS تقييد حركة الطفل
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 خصيصا للموديالت المجهزة بأكياس هوائية SRS جانبية. لمعرفة مدى توفرها يرجى االستفسار لدى أقرب صالة عرض الفطيم للسيارات - لكزس(. تظهر في 

الصورة جميع أكياس الهواء SRS وهي مفّعلة وذلك ألغراض التوضيع فقط )ال تنتفخ أكياس هواء SRS الجانبية وأكياس هواء SRS الستارة 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 زرعت في أجسامهم منظمات لضربات القلب أن يحافظوا على عدم تقريب 
منظمات ضربات قلوبهم من هوائيات النظام. يمكن لبث الموجات الالسلكية أن يتعطل. يرجى االستفسار لدى أقرب صالة عرض الفطيم للسيارات - لكزس لمعرفة التفاصيل.

*1 The system may not operate properly depending on the weather, road and vehicle conditions or other factors. Be sure to read the Owner’s Manual carefully for details.
*2 SRS: Supplemental Restraint System. 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 nearest Al-Futtaim Motors - Lexus showroom). 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 nearest Al-Futtaim Motors - Lexus showroom for details.



EXTERIOR FEATURES الخصائص الخارجية

42 43

19-INCH ALUMINIUM WHEELS
The 3-dimensional 15-spoke design of these large 19-inch wheels 
combines a feeling of luxury and strength, complementing the dynamic 
and elegant body styling.

DISCHARGE HEADLAMPS
Gasoline engine models have a 2-eye projector-type discharge 
headlamp unit that integrates high and high/low beams. 

POWER TRUNK LID
The trunk lid opens automatically using a switch inside the car, on the 
Electronic Key, or on the lid above the number plate. It closes using a 
switch integrated in the bottom of the trunk lid.

19-INCH ALUMINIUM NOISE REDUCTION WHEELS
The contrasting spoke shape of the 7 twin-spoke design conveys a sense 
of depth and sportiness. An innovative hollow rim structure helps to 
reduce weight and suppress tyre noise, enhancing quietness in the cabin.

LED FRONT FOG LAMPS
Reinforcing Lexus’ commitment to innovation and environmental 
responsibility, the beautifully designed LED fog lamps integrated into 
the bumper are extremely small, reducing power consumption while 
providing a bright beam that contributes to safe driving.

العجالت األلمنيوم مقاس 19 بوصة
هذه العجالت الكبيرة مقاس 19 بوصة لها تصميم ثالثي األبعاد ذو 15 ضلًعا 

يعطي مزيجا من األحساس بالفخامة والقوة،ويكمل مظهر جسم السيارة 
الديناميكي واألنيق.

المصابيح األمامية الرئيسية التفريغية 
الموديالت المجهزة بمحرك بنزين مزودة بوحدات مصابيح أمامية رئيسية 

تفريغية طراز الكشاف ثنائي العيون التي تجمع بين الشعاع العالي والشعاع 
العالي/المنخفض.

الغطاء اآللي لصندوق األمتعة 
يفتح غطاء صندوق األمتعة تلقائًيا باستخدام مفتاح موجود داخل السيارة، 
أو على المفتاح اإللكتروني، أو على الغطاء فوق لوحة التسجيل. وهو يغلق 

باستخدام مفتاح مدمج في قاع غطاء صندوق األمتعة.

العجالت األلومنيوم الخافضة للضوضاء مقاس 19 بوصة
تباين شكل األضالع في التصميم بسبعة أضالع ثنائية يعطي إحساًسا بالعمق 

والطابع الرياضي. وتساعد بنية العجلة المجوفة المبتكرة على تقليل الوزن 
وتخميد ضوضاء اإلطارات،معززة الهدوء في المقصورة.

LED مصابيح الضباب األمامية طراز
تعزيًزا اللتزام لكزس باالبتكار وتحمل المسؤولية البيئية، تأتي مصابيح الضباب 

طراز LED ذات التصميم الرائع، والمدمجة ضمن المصد، بحجم صغير للغاية، 
األمر الذي يقلل استهالك الطاقة في الوقت الذي يعطي شعاًعا ساطًعا يسهم 

في أمان القيادة.

LED REAR COMBINATION LAMPS
The LED rear combination lamps emit a brilliant light 
when activated. Integrated 3D crystal light guides 
for the tail and brake lamps add an elegant L-shaped 
Lexus touch to the rear styling. They look beautiful 
even when turned off.

LED المصابيح الخلفية المشتركة طراز
المصابيح الخلفية المشتركة طراز LED تشع ضوًءا 

مشرًقا عند تفعيلها. موجهات األضواء البلورية ثالثية 
األبعاد لمصابيح المؤخرة والمكابح تضفي على المظهر 

الخلفي لمسة على شكل الحرف L من لكزس. وهي تبدو 
جميلة حتى عندما تكون مطفأة.

LED HEADLAMPS
Hybrid models feature a 3-lamp design that 
integrates energy-efficient high, high/low, and low 
beam LED lamps in one unit. The iconic Lexus 
arrowhead design of the LED DRL (Daytime 
Running Lamp) provides a subtle design touch.

LED المصابيح األمامية الرئيسية طراز
الموديالت الهايبرد لها تصميم ثالثي المصابيح يجمع في 

وحدة واحدة بين المصابيح عالية الشعاع ذات الكفاءة 
في استهالك الطاقة، والمصابيح عاليه/منخفضة الشعاع، 

والمصابيح منخفضة الشعاع طراز LED. تصميم لكزس 
األيقوني لمصباح LED DRL )مصباح السير النهاري( على 

شكل رأس سهم يضفي لمسة تصميمية رقيقة.
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* المفتاح الميكانيكي مدمج ضمن بنية المفتاح اإللكتروني ومفتاح البطاقة. تنبيه حول المفتاح اإللكتروني ومفتاح 
البطاقة: يمكن للموجات الالسلكية أن تؤثر على األجهزة الطبية الكهربائية. ينبغي على األشخاص الذين ُزِرَعت 

في أجسامهم 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 لمعرفة التفاصيل.
مالحظة: يرجى االستفسار لدى الوكيل المحلي بشأن التفاصيل حول توفر الخصائص.

* The mechanical key is built into the Electronic Key and Card Key. Electronic Key and Card 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 information  
and details on the availability of features.

SHIMAMOKU AND LEATHER STEERING WHEEL
A signature feature is the Shimamoku (striped wood) layered woodgrain 
pattern of the steering wheel, which was created by experienced 
craftsmen to complement the horizontal lines of the instrument panel and 
interior design.

عجلة قيادة “شيماموكو” وجلد
إحدى السمات الفريدة هي نموذج الحبيبات الخشبية بطبقات شيماموكو 

)الخشب المخطط( لعجلة القيادة والذي ابتكره حرفيون متمرسون الستكمال 
الخطوط األفقية للوحة العدادات وتصميم المقصورة الداخلية.

POWER RETRACTABLE OTTOMAN
An ottoman provides comfortable leg support for the front seat 
passenger, enhancing individual comfort. The seat cushion can be 
adjusted so the front edge of the cushion supports the calves.

مسند األرجل القابل للضّم آلًيا
يساعد مسند األرجل على توفير إسناد مريح لِرجَلي راكب المقعد األمامي، 

معّزًزا الراحة الفردية. ويمكن ضبط حشية المقعد بحيث يستند الفخذين على 
الحافة األمامية للحشية.

INTERIOR FEATURES الخصائص الداخلية

ANALOGUE CLOCK
The precision of the analogue clock beautifully expresses the Lexus 
philosophy of “Incisive Simplicity” and “Intriguing Elegance”. A GPS 
function automatically adjusts the time. The self-illuminating needles and 
aluminium dial plate ensure excellent legibility.

ELECTRIC SEAT ADJUSTMENT
Power adjustments on the front seats 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. 

ADJUSTABLE SEAT CUSHION LENGTH
The front/rear adjustment of the driver’s seat cushion lets you make 
subtle adjustments to the cushion length, to fit your physique and 
personal preferences for comfort and support while driving.

SHIFT LEVER
Designed with a left-right asymmetrical shape for a comfortable grip, and 
beautifully finished in aluminium and leather, the boot-type shift lever with 
manual shift styling enhances the feeling of relaxed and confident control. 

SMART ENTRY & START SYSTEM
The genuine leather and metal finish of the Electronic Key complements 
the instrument panel design. When carrying the Electronic Key or Card 
Key, unlocking, getting in and starting the LS is easy.*

الساعة ذات العقارب
تعبر دقة الساعة ذات العقارب بأسلوب جميل عن فلسفة لكزس المتمثلة 

في مفهومي ) البساطة التامة( و) االناقة الفاتنة(. وتقوم وظيفة GPS )تحديد 
الموقع العالمي( بضبط التوقيت تلقائًيا. عقارب الساعة الذاتية اإلضاءة ولوح 

قرصها المصنوع من األلمنيوم تضمن الحصول على قابلية قراءة ممتازة.

الضبط الكهربائي للمقاعد 
عمليات الضبط الكهربائية للمقاعد األمامية تتيح ألشخاص من مختلف البنى 

الجسمانية إمكانية الضبط التفصيلي على أفضل وضعية للراحة واإلسناد. 
وتشمل أوضاع الضبط كال من التقديم والترجيع واإلمالة والرفع وإمالة الظهر 

وإسناد أسفل الظهر.

قابلية ضبط طول حشية المقعد 
ضبط موضع حشية مقعد السائق لألمام/الخلف يمكنك من القيام بعمليات 

ضبط دقيقة لطول الحشية بما يالئم بنية جسمك وتفضيالتك الشخصية 
للراحة واإلسناد أثناء القيادة.

ذراع نقل الحركة
تم تصميم ذراع نقل الحركة بمظهر محّول التروس اليدوي، كي يعّزر 

اإلحساس بالسيطرة مع االسترخاء والثقة، وهو مصّمم بشكل التماثلي 
بين اليمين واليسار لإلمساك بمقبضه براحة تامة ومغّلف بسطح جميل من 

األلمنيوم والجلد.

نظام الدخول وبدء التشغيل الذكي
سطح المفتاح اإللكتروني المصنوع من الجلد األصلي والمعدن يكمل تصميم 

لوحة العدادات. عند حمل المفتاح اإللكتروني أو المفتاح البطاقة، يمكن 
بسهولة القيام بعمليات تحرير القفل والدخول في الطراز LS وبدء تشغيله.*
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*المفتاح الميكانكي مدمج ضمن بنية المفتاح اإللكتروني والمفتاح البطاقة. تنبيه حول المفتاح اإللكتروني والمفتاح 
البطاقة: يمكن للموجات الالسلكية أن توثر على األجهزة الطبية الكهربائية. ينبغي على األشخاص الذين زرعت 

في أجسامهم 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 لمعرفة التفاصيل.

*صورة الشاشة المعروضة ألغراض اإليضاح فقط.

* The mechanical key is built into the Electronic Key and Card Key. Electronic Key and Card 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.

* The screen display in this photo is a composite image.

5-PERSON SEATING
The 5-person configuration provides three people 
in the rear seats with the personal comforts, luxury 
amenities and refined touches of a premium space, so 
even long trips are a special pleasure. 

مقاعد لخمسة أشخاص 
التوزيع المخصص لخمسة أشخاص يزّود ثالثة أشخاص في 

المقاعد الخلفية بوسائل الراحة الشخصية ومظاهر الفخامة 
واللمسات المتطورة للحيز الراقي، بحيث تتحول حتى 

الرحالت الطويلة إلى متعة خاصة.

REAR SEAT ENTERTAINMENT SYSTEM
For superb entertainment on the move, this system offers a home theatre 
experience in the rear seats. It incorporates a Blu-ray Disc player that 
supports various media, large 9-inch VGA (Video Graphics Array) 
display, and a convenient SD card slot.* 

AUTO-AWAY/AUTO-RETURN FUNCTION
This convenient function slides the driver’s seat backwards or forwards, 
to make getting in and out easy. An auto-return switch for the front 
passenger’s seat is located in the centre console.

POWER REAR DOOR WINDOW SUNSHADES
Power sunshades for the rear door windows and quarter windows 
provide shade for comfort and privacy in the rear seats. The sunshades 
store out of sight in the door trim when not it use.

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. 

REAR SEAT CONTROLS
The centre console in the rear seats gives passengers convenient 
fingertip control of various amenities, including temperature and 
seat adjustments. A premium remote controller for the rear seat 
entertainment system enables simple operation. An HDMI jack supports 
digital connection to the system.

نظام ترفيه المقاعد الخلفية 
من أجل تسلية رائعة أثناء الركوب، يقدم هذا النظام قدرات السينما المنزلية 
 Blu-ray في المقاعد الخلفية. وهو يتضمن مشّغاًل السطوانات األشعة الزرقاء

يدعم وسائط مختلفة، وشاشة عرض VGA )منظومة أشكال فيديو( كبيرة 
*.SD مقاس 9 بوصات، وفتحة عملية لبطاقات

وظيفة اإلبعاد التلقائي/اإلعادة التلقائية 
هذه الوظيفة العملية تعمل على تحريك مقعد السائق إلى األمام وإلى الخلف، 

لتسهيل عمليات الدخول في السيارة والخروج منها. مفتاح اإلعادة التلقائية 
لمقعد الراكب األمامي موجود في الكونسول الوسطي.

واقيات الشمس اآللية لنوافذ األبواب الخلفية 
الستائر الشمسية اآللية لنوافذ األبواب الخلفية والنوافذ الربعية تعطي تظلياًل 
لتوفير الراحة والخصوصية في المقاعد الخلفية. يتم تخزين المظالت الشمسية 

بعيًدا عن األنظار في لوح ديكور الباب عند عدم االستعمال.

ستارة واقية من الشمس للنافذة الخلفية 
 مفاتيح التحّكم اآللي لهذه الستارة العملية تسّهل عملية 

توفير الظل والخصوصية في المقاعد الخلفية. للحصول على مجال رؤية 
واضح عند الرجوع إلى الوراء، تنضّم المظلة تلقائًيا عند تعشيق تروس 

الرجوع إلى الوراء.

مفاتيح التحكم في المقاعد الخلفية
الكونسول الوسطي في المقاعد الخلفية يعطي الركاب تح كًما عملًيا 

بواسطة أطراف األصابع في تشكيلة من الخصائص المختلفة، من بينها درجة 
الحرارة وعمليات ضبط المقاعد. وحدة التحّكم عن بعد الراقية لنظام تسلية 

المقاعد الخلفية تتيح إمكانية التشغيل ببساطة. مقبس HDMI يدعم 
التوصيل الرقمي بالنظام.
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LEXUS CLIMATE CONCIERGE
The Lexus Climate Concierge concept realizes a human-centred 
approach to individual occupant comfort. The system automatically 
controls the cabin temperature, and the comfortable air seats that 
directly touch occupants.

الكونسيرج المناخي لـلكزس 
مفهوم الكونسيرج المناخي لـلكزس يمثل منهجا محوره اإلنسان في 

تحقيق الراحة الفردية لراكبي السيارة. إذ يتحكم النظام تلقائيا في درجة 
حرارة المقصورة والمقاعد الهوائية المريحة التي لها تماس مباشر مع 

راكبي السيارة.

OPTITRON METERS
The self-illuminating, 4-eye Optitron meters communicate vital 
information in a glance. The illumination colour changes to reflect 
the drive mode selected, and the brightness adjusts automatically in 
response to driving conditions.

عدادات أوبتيترون 
عدادات أوبتيترون رباعية األقراص ذاتية اإلضاءة تعطي المعلومات الضرورية 

بنظرة سريعة. يتغير لون اإلضاءة تبعا لوضع القيادة المختار، ويتم ضبط 
السطوع تلقائيا استجابة لظروف القيادة.

12.3-INCH MULTIMEDIA DISPLAY
The 12.3-inch colour EMV (Electro Multi-Vision) display set in the 
upper centre console provides quick interactive access to information 
and control of many of the car’s systems, including navigation, audio 
and climate control.

MULTI-INFORMATION DISPLAY
Positioned in the upper centre of the meter cluster, the large 5.8-inch 
colour TFT (Thin Film Transistor) multi-information display provides a 
wide range of vehicle information, data, and warnings through user-
friendly graphics. 

REMOTE TOUCH
The LS’s user-focused approach to advanced technology is evident 
in the simple touch control and indirect lighting of the Remote Touch, 
which lets users interact intuitively with the navigation and audio 
systems on the 12.3-inch EMV display. 

MARK LEVINSON AUDIO
The Mark Levinson Reference Surround Sound System was fine-tuned 
to produce the exceptional sound quality of a home theatre. The 
system’s 15-channel 450-watt amplifier drives 19 speakers that support 
5.1-ch and 7.1-ch surround sound architecture. 

ADVANCED ILLUMINATION SYSTEM
Expressing the Lexus philosophy of “Seamless Anticipation”, the LS 
greets you on your approach. The convenience of the subtle on-off 
timing sequence, and warmth and brightness of the LED interior 
illumination provide an inviting welcome and relaxing environment.

شاشة عرض وسائط متعددة مقاس 12.3 بوصة
شاشة العرض EMV )الرؤية المتعددة الكهربائية( الملونة مقاس 12.3 بوصة 

المجهزة في الكونسول الوسطي العلوي تتيح إمكانية االطالع التفاعلي 
السريع على المعلومات والتحكم في الكثير من أنظمة السيارة، ومن بينها 

نظام التوجيه والنظام الصوتي ونظام التحكم المناخي.

شاشة عرض المعلومات المتعددة 
شاشة عرض المعلومات طراز TFT )شرائح ترانزستور رقيقة( الملونة الكبيرة 

مقاس 5.8 بوصة، والمجهزة في أعلى منتصف منظومة العدادات،تعرض 
تشكيلة واسعة من معلومات وبيانات وتحذيرات السيارة من خالل أشكال 

يسهل على المستخدم فهمها.

اللمس عن بعد 
أسلوب الطراز LS في التركيز على المستخدم فيما يخص التقنية المنطورة 

يتضح في التحكم اللمسي البسيط واإلضاءة غير المباشرة للمس عن  بعد، 
التي تتيح للمستخِدمين إمكانية التفاعل الغريزي مع نظام التوجيه والنظام 

الصوتي على شاشة العرض EMV مقاس 12.3 بوصة.

نظام مارك ليفينسون الصوتي
تمت معايرة نظام الصوت المحيطي مارك ليفينسون بدقة إلعطاء جودة 

الصوت غير العادية التي تميز أجهزة السينما المنزلية. يقوم المضخم سعة 
450 وات للنظام المجهز بخمس عشرة قناة بتشغيل 19 مكبر صوت 

تدعم نظامي صوت اإلحاطة 5.1 قناة و 7.1 قناة.

نظام اإلضاءة المتطور
في تعبير عن فلسفة لكزس المتمثلة في مفهوم )التحّسب الذي ال تشوبه 
شائبة(، يرحب بك الطراز LS عند اقترابك منه. راحة التتابع الدقيق لتوقيتي 

اإلضاءة – اإلطفاء، ودفء وسطوع إضاءة LED الداخلية توفر ترحيًبا جذاًبا 
وبيئة استرخائية.
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مالحظة: يرجى االستفسار لدى أقرب صالة عرض الفطيم للسيارات - لكزس لمعرفة تفاصيل حول توفر هذه الميزات.
Note: Please inquire at your nearest Al-Futtaim Motors - Lexus showroom for details on the availability of features.

F SPORT FEATURES F SPORT خصائص

F SPORT STEERING WHEEL
As you grip the dimpled leather steering wheel with F Sport emblem 
and operate the sporty paddle shift switches, you feel at one with this 
high performance sedan that demands driver involvement.

19-INCH F SPORT WHEELS
The exclusive F Sport 19-inch aluminium wheels combine a clear-cut 
luminosity with dark gray metallic colour, emphasizing the lower body 
and aggressive stance of the F Sport package, while keeping the 
tasteful elegance of the LS.

ALUMINIUM PEDALS 
The aluminium pedals reflect the influence of the motorsport design 
heritage in the development of the LS F Sport package, imparting a 
bold dynamic edge to sporting control.

EXCLUSIVE LOWER-REAR BUMPER 
The lower-rear bumper finished in gray metallic accentuates the low 
centre of gravity of the F Sport package, providing an aggressive final 
touch to the design, and contributing to stable and agile handling for 
exhilarating driving.

F SPORT FRONT LEATHER SEATS 
The structure and large side supports were designed to provide firm 
upper body hold for an authentic sports driving experience. They are 
finished in exclusive perforated leather and stitching, with an F Sport 
emblem on the headrest. 

SOUND GENERATOR 
In the superb quietness of the cabin, the F Sport package uses  
a finely-tuned intake sound generator to introduce a sporty engine note 
when the driver accelerates in the high rpm range, boosting the thrill  
of sports driving.

ALUMINIUM TRIM 
The grille mesh pattern of the aluminium trim beautifully complements 
the sport pedals, scuff plates and F Sport interior elements, giving 
an aggressive sporty touch to the Lexus flagship.

EXCLUSIVE FRONT BUMPER AND GRILLE 
The bold and distinctive front profile of the F Sport package 
incorporates a mesh pattern in the ‘spindle grille’, large lower openings 
for the air intakes in the bumper to assist cooling of the powerful brakes, 
and integrated LED fog lamps.

VENTILATED DISC BRAKES 
The 19-inch front disc brakes provide the direct response and excellent 
stopping power befitting F Sport performance. Spiral fins in the 
ventilated area of the disc rotors boost brake cooling performance.

F SPORT عجلة قيادة
 F Sport عندما تمسك بعجلة القيادة الجلدية المنقرة التي تحمل شعار

وتقوم بتشغيل مقابض تبديل التروس الرياضية المجهزة على المقود، 
 تشعر باالندمـاج مع هذه السيارة الصالون عالية األداء التي تتطلب 

مشاركة السائق.

عجالت F SPORT مقاس 19 بوصة
تجمع عجالت F Sport األلومنيوم الرياضية الحصرية مقاس 19 بوصة بين 

اإلضاءة الواضحة واللون المعدني الرمادي الداكن، مبرزة الجسم المنخفض 
والهيئة الجريئة لمجموعة تجهيزات F Sport، مع اإلبقاء في الوقت ذاته على 

أناقة الطراز LS التي تعبر عن الذوق الرفيع.

الدواّسات األلومنيوم
تعكس الدواّسات األلومنيوم تأثير التراث التصميمي للسيارات الرياضية على 
تطوير مجموعة التجهيزات LS F Sport، مضيفة على السيطرة الرياضية مّيزة 

ديناميكية بارزة.

المصد السفلي الخلفي الحصري
المصد السفلي الخلفي المطلي بلوم معدني رمادي يبرز مركز المنخفض 

لمجموعة تجهيزات F Sport، مضفيا على التصميم لمسة نهائية جرئية،مع 
اإلسهام في استقرار ورشاقة االنقياد من أجل قيادة مثيرة.

مقاعد F SPORT األمامية الجلدية 
تم تصميم البنية والمساند الجانبية الكبيرة لتثبيت الجزء العلوي من 

الجسم بشكل راسخ من أجل قيادة رياضية حقيقة.وسطحها الخارجي من 
جلد مخرم حصري ودرزات خياطة، مع شعار F Sport على مسند الرأس.

ُمَولّد الصوت 
في الهدوء الرائع للمقصورة، تستخدم مجموعة تجهيزات F Sport ُمَولّد 

صوت داخل معاير بدقة إلضافة نغمة صوت محرك رياضية عندما يقوم 
السائق بالتسريع في النطاق العالي لسرعات دوران المحرك، معّزًزا إثارة 

القيادة الرياضية.

لوحات الديكور األلومنيوم 
نمط شبكة التهوية المشبك للوحات الديكور األلمنيوم يمثل استكماال 

جميال للدواسات الرياضية ولوحات الواقية على العتبات وعناصر المقصورة 
الداخلية F Sport، مضفًيا على رائدة سيارات لكزس لمسة رياضية جريئة.

المصد األمامي وشبكة التهوية الحصريان
الواجهة األمامية المبهرة والمميزة لمجموعة تجهيزات F Sport تتضمن نمطا 
مشبكا في “شبكة التهوية المغزلية”، وفتحات سفلية كبيرة لمداخل الهواء 

 LED في المصد للمساعدة على تبريد المكابح القوية، ومصابيح ضباب
مدمجة ضمنها.

المكابح القرصية المهّواة 
المكابح القرصية األمامية مقاس 19 بوصة تعطي استجابة مباشرة وقدرة 

إيقاف ممتازة تليق بأداء F Sport. تقوم الزعانف الحلزونية في المنطقة 
المهّواة من قرص الدوران بتعزيز أداء التبريد.

ACTIVE STABILIZER 
During various cornering manoeuvres, actuators actively vary the 
torque applied to the stabilizer bars of the front and rear suspension, 
suppressing vehicle roll to help provide excellent stability and  
ride comfort.

باعث االستقرار النشط 
أثناء مناورات االنعطاف المختلفة، يعمل عدد من المحفزات بشكل فّعال 

على تغيير عزم الدوران الواقع على قضبان تثبيت التعليق األمامي والخلفي، 
مخّمدة تأرجح السيارة للمساعدة على توفير استقرار وراحة رحلة ممتازين.
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Deep Blue Mica <8X5>*2    2*>8X5< أزرق ميكا عميق

Sonic Silver <1J2> >1J2< فضي سونيك

Sonic Quartz <085>*2

Mercury Gray Mica <1H9>

كوارتز سونيك >085<*2

>1H9< رمادي زئبقي ميكا Amber Crystal Shine <4X2>*2Sleek Ecru Metallic <4U7>*2

Black <212>

  2*>4X2< 4<*2  كهرماني بلمعة الكريستالU7< بيج صقيل معدني

<Sonic Titanium <1J7أسود >212< >1J7< تيتانيوم سونيك

White Nova Glass Flake <083>*1  أبيض نوفا رقائق زجاجية >083<*1

.F Sport فقط. *2غير متوفر لمجموعة تجهيزات F Sport 1متوفر لمجموعة تجهيزات* 
قد يختلف لون الهيكل الخارجي قلياًل عما هو معروض في صور هذا الكتالوج.

*1Available on F Sport package only.  *2 Not available on F Sport package. 
Vehicle body colour might differ slightly from the printed photos in this catalogue.

EXTERIOR COLOURS األلوان الخارجية



54 55

Topaz Brown (Semi-aniline Leather)

Mellow White (Semi-aniline Leather)

بني توباز )جلد شبه األنيلين(

أبيض يانع )جلد شبه األنيلين( Black & Saddle Tan (Semi-aniline Leather)

Ivory (Semi-aniline Leather)

 أسود وأسمر سرجي )جلد شبه األنيلين(

عاجي )جلد شبه األنيلين( Black & Mellow White (Smooth Leather)

Black (Semi-aniline Leather)

أسود وأبيض يانع )جلد ناعم(

أسود )جلد شبه األنيلين(

Black & White Gray (Smooth Leather) أسود ورمادي أبيض )جلد ناعم(

INTERIOR COLOURS األلوان الداخلية



SMOOTH LEATHER

SEMI-ANILINE LEATHER

TRIM

Ivory

Ivory

Shimamoku

Ivory

Ivory

Mellow White

Mellow White

Walnut

Mellow WhiteBlack & Mellow 
White (F Sport 
package)

Topaz Brown

Topaz Brown

Ashburl

Topaz Brown

Topaz Brown

Black & Saddle Tan

Black & Saddle Tan

Black & White Gray 
(F Sport package)

Mellow White

Aluminium

عاجي

عاجي

شيماموكو

عاجي

عاجي

أبيض يانع

أبيض يانع

جوز

أسود وأبيض يانع أبيض يانع
)F Sport تجهيزات(

 بني توباز

 بني توباز

أشبوري

 بني توباز

 بني توباز

أسود وأسمر سرجي

أسود وأسمر سرجي

 أسود ورمادي أبيض
)F Sport تجهيزات(

أبيض يانع

ألومنيوم

INTERIOR COLOURS األلوان الداخلية

Black

Black

Black

Black

Black

Black

Matte Finish Ashburl

Black

Black

جــلـد نــاعـم

جلد شبه أنيليني

الكسوة

أسود

أسود

أشبوري مطفأ 
السطح 

أسود

أسود

أسود

أسود

أسود

أسود
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INTERIOR COLOURS        األلوان الداخلية

 Semi-aniline Leather*1/Smooth Leather*2               2* جلد شبه األنيلين*1/جلد ناعم

EXTERIOR COLOURS األلوان الداخلية
أبيض يانع 

Mellow White

عاجي 
Ivory

أسود 
Black

بني توباز 
Topaz Brown

 أسود وأسمر 
سرجي

Black & Saddle Tan

أسود وأبيض يانع 
)F Sport تجهيزات(

Black & Mellow White 

(F Sport package)

أسود ورمادي أبيض 
 )F Sport تجهيزات(

Black & White Gray  

(F Sport package)

White Nova Glass Flake <083> أبيض نوفا رقائق زجاجية >083<

Sonic Quartz <085> كوارتز سونيك >085<

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

Sonic Silver <1J2> >1J2< فضي سونيك

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 كريستال المع ميكا

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
أبيض يانع 

Mellow White

عاجي 
Ivory

أسود 
Black

بني توباز 
Topaz Brown

 أسود وأسمر 
سرجي

Black & Saddle Tan

 أسود وأبيض يانع )مجموعة ( 
F Sport التجهيزات

Black & Mellow White 

(F Sport package)

 أسود ورمادي أبيض )مجموعة ( 
F Sport التجهيزات

Black & White Gray  

(F Sport package)

Walnut (Dark Brown) جوز )بني داكن(  *3

Shimamoku (Black & Gray) شيماموكو )أسود ورمادي(  *3        

Matte Finish Ashburl (Brown) أشبوري مطفأ السطح )بني(  *3

Ashburl (Champagne Gold) أشبوري )ذهبي فاتح( 

Aluminium (Grille Mesh Pattern) ألومنيوم )نمط الشبك األمامي(

 : Available combination. *1 Not available on F Sport package. *2 Not available in Black and Black & Saddle Tan on gasoline 
models,  or in Mellow White, Ivory, Black, Topaz Brown and Black & Saddle Tan on hybrid models.*3 Available in Semi-aniline 
Leather only.

: مجموعة متوفرة. *1 غير متوفر لمجموعة تجهيزات F Sport. *2 غير متوفر باللون األسود أو اللونين األسود واألسمر السرجي 
للموديالت المجهزة بمحرك بنزين، أو باللون األبيض اليانع أو العاجي أو االسود أو البني التوبازي أو اللونين األسود واألسمر السرجي 

للموديالت الهايبرد. *3 متوفر بالجلد شبة األنيلين فقط.
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DIMENSIONS & WEIGHT

Overall length:  5090-5210 mm  
Overall width:  1875 mm 
Overall height:  1455-1480 mm 
Wheelbase:  2970-3090 mm 
Tread: Front 1610-1615 mm 
 Rear 1610-1620 mm 
Curb weight:  1920-2450 kg 
Gross vehicle weight: 2455-2815 kg 

CHASSIS

Suspension (Front/Rear):  Multi-link type, Air springs*1, Gas-filled shock absorbers, Sabilizer bar 
Steering system:  Rack and pinion, EPS (Electric Power Steering), 
  VGRS (Variable Gear Ratio Steering)*2 

Brakes: Front 357 mm or 380 mm ventilated discs 
 Rear 335 mm ventilated discs  
Minimum turning radius (Tyres): 5.4-5.9 m 
Fuel tank capacity:  84 litres 
Tyres:  235/50R18, 245/45R19

ENGINE <LS460L/LS460>

Type:  4.6-litre V8 Four Cam 32-valve 
  (1UR-FSE, unleaded) 
Piston displacement: 4608 cc 
Max. output:  382 HP/6400 rpm (EEC net) 
Max. torque:  50.3 kg-m/4100 rpm (EEC net) 
Fuel system:  D-4S (Direct injection 4 stroke gasoline engine superior version)

ENGINE <LS600hL/LS600h>

Type:  5.0-litre V8 Four Cam 32-valve  
  (2UR-FSE, unleaded) 
Piston displacement: 4969 cc 
Max. output:  389 HP/6400 rpm (EEC net) 
Max. torque:  53.0 kg-m/4000 rpm (EEC net) 
Fuel system:  D-4S (Direct injection 4 stroke gasoline engine superior version)

MOTOR <LS600hL/LS600h>

Type:  Synchronous alternating current motor <Permanent magnet type> (1 KM) 
Max. output:  221 HP 
Max. torque:  30.6 kg-m 
Total system output:  438 HP*3

األبعاد و األوزان

5090-5210 ملم  الطول اإلجمالي:  
1875 ملم  العرض اإلجمالي:  

1455-1480 ملم  االرتفاع اإلجمالي:  
2970-3090 ملم  قاعدة العجالت:  

1610-1615 ملم األمامية   المسافة بين العجالت: 
1610-1620 ملم الخلفية    
1920-2450 كغ  وزن السيارة فارغة:  
2455-2815 كغ وزن السيارة اإلجمالي:  

الشاسيه

نوع متعدد الوصالت، نوابض هوائية *1، ماصات صدمات بضغط بالغاز مع قضيب تثبيت.  التعليق)األمامي /الخلفي(: 
جريدة مسننة وترس صغير، EPS )توجيه معزز بالقدرة الكهربائية(  نظام التوجيه:  

VGRS )توجيب بنسب تروس متغيرة(*2    
أقراص مهواة قياس 357 ملم أو 380 ملم األمامية   المكابح: 

أقراص مهواة قياس 335 ملم الخلفية    
5.4-5.9 م  أدنى نصف قطر الدوران )إطارات(: 

84 لتًرا   سعة خزان الوقود:  
245/45R19  ،235/50R18   :اإلطارات

<LS460L/LS460> المحرك

سعة 4.6 لتر 8 أسطوانات على شكل V، 4 كامات،  32 صماما  النوع:  
)فئة 1UR-FSE، وقود خال من  الرصاص(    

4608 سم 2  إزاحة المكبس:  
)EEC 382 حصاًنا/6400 دورة بالدقيقة )صافي  الخرج األقصى:  
)EEC 50.3 كغ- م/4100 دورة بالدقيقة )صافي  أقصى عزم دوران :  

D-4S )محرك بنزين بالحقن المباشر 4 أشواط - نسخة متفوقة(  نظام الوقود:  

<LS600hL/LS600h> االمحرك

سعة 5.0 لتر، 8 أسطوانات على شكل V، أربع كامات، 32 صماًما   النوع:  
)فئة 2UR-FSE، وقود خال من  الرصاص(    

4969 سم3  إزاحة المكبس:  
 )EEC 389 حصاًنا/6400 دورة بالدقيقة )صافي  أقصى قوة:  

)EEC 53.0 كغ – م/4000 دورة بالدقيقة )صافي  أقصى عزم دوران:  
D-4S )محرك بنزين بالحقن المباشر 4 أشواط - نسخة متفوقة( نظام الوقود:  

<LS600hL/LS600h> الموتور

)1KM( )موتور تيار كهربائي متردد متزامن )نوع مغناطيس دائم  النوع:  
221 حصاًنا  الخرج األقصى:  

30.6 كغ –م  أقصى عزم دوران:  
438 حصاًنا *3  قدرة الخرج الكلية للنظام: 

<LS600hL/LS600h> البطارية

NI-MH )نيكل –هايدرايد معدني( مغلقة   النوع:  
20 )288 فولت(  المكونات:  

على التوالي   طريقة التوصيل :   
6.5 أمبير/ساعة )3 ساعات( السعة:   

 *1 نوابض لولبية )لفائفية ( لبعض الموديالت.
 *2 غير متوفر لبعض الموديالت.

*3 قدرة الخرج الكلية للنظام من المحرك والموتور الكهربائي )باستخدام البطارية (، طبقا للقياسات التي أجريت في المصنع.

عند زيادة المزايا اإلضافية قد تتغير األرقام في هذا الجدول.

 تحتفظ الفطيم للسيارات - لكزس بحق تعديل أي من المعدات والمواصفات بدون إشعار مسبق. تفاصيل المواصفات والتجهيزات 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 الواردة بالتفصيل 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.

BATTERY <LS600hL/LS600h>

Type:  Sealed Ni-MH (Nickel-Metal Hydride) 
Modules:  20 (288V) 
Connection method: Series 
Capacity:  6.5 Ah (3 h)

*1 Coil springs on some models. 
*2 Not available on some models.  
*3 Total system output from the engine and electric motor (using the battery), based on in-house measurements.

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 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.

SPECIFICATIONS <LS600hL/LS600h/LS460L/LS460>المواصفات <LS600hL/LS600h/LS460L/LS460>
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FEATURES <LS 460/LS 460L>الخصائص الرئيسية <LS 460/LS 460L>

بالتينوم )LWB(برستيج  بلس )LWB(بريمير )SWB(الفئة
الميزات الخارجية

مصابيح LED 3 عيون مع نظام الشعاع العالي اآلليمصابيح أمامية باي زينون عالية الكثافة ومصابيح أمامية هالوجين مع نظام إنارة قابل للتكّيف 
مع بطاقةمع بطاقةنظام دخول وتشغيل ذكي

مرايا األبواب مع مصابيح انعطاف LED، طي آلي، وإنارة أرضية، وسخان إلزالة الرطوبة، مرتبطة بناقل الحركة الخلفي.
متحسسات توقف امامية وخلفية وعلى الزوايا

45R19/245 اإلطارات
19 بوصة19 بوصة19 بوصةعجالت ألومنيوم

فتحة سقف قابلة لإلمالة واالنزالق كهربائًيا تعمل بلمسة زر، مع نظام حماية مانع لالنحشار
أبواب سهلة اإلغالق آلًيا

التصميم الداخلي
3 قضبان خشبمقود جلد وخشب

شبه األنيلينشبه األنيلينجلد فاخرتغليف المقاعد
555عدد المقاعد

المقاعد األمامية كهربائية مع 10 وضعيات
مقاعد مكيفة

نظام لكزس لرصد أجواء المقصورة
عدادات أوبتيترون

ساعة بعقارب متزامنة مع نظام تحديد المواقع العالمي
شاشة عرض معلومات متعددة ملونة  من شرائح الترانزستور الرقيقة عالية الدقة مقاس 5.8 بوصة 

نظام لكزس LS الصوتي الراقي، راديو AM/FM، مشغل أقراص DVD، 10 مكبرات صوت، معالج صوت رقمي، ومنظـم مسـتوى صوت آلي
نظام مارك ليفنسون بصوت محيطي، راديو AM/FM، مشغل أقراص DVD، 19 مكبر صوت، معالج صوت رقمـي، ومنظـم مسـتوى صوت آلي

نظام لكزس للمالحة بشاشة 12.3 بوصة
التشغيل ووسائل الراحة

راداري مع نظام لمراقبة مثبت سرعة
السائق

راداري مع نظام لمراقبة 
راداري مع نظام لمراقبة السائق ووظيفة اإليقاف الكامل للمركبةالسائق

عمود المقود كهربائي متداخل وقابل لإلمالة والتقديم واإلرجاع آلًيا مع ذاكرة
مفاتيح تحّكم على المقود

نظام تكييف آلي مع تحكم مستقل بدرجات الحرارة بنظام نانوي
USB مقبس صوت ميني مع

نظام بلوتوث للتحدث على الهاتف النقال دون استخدام اليدين، أو اتصال السلكي نقال متوافق  مع بروفايل الصوت والفيديو
نظام استرخاء للمقاعد الخلفية مع تشغيل مساند )قابلة للطي( لألقدام والمساج كهربائًيا

نظام ترفيه للمقاعد الخلفية مع مشغل أقراص بلو راي
تحكم عن بعد باللمس

السالمة واألمان
وسائد هوائية )أمامية وعلى مستوى الركبة، وجانبية وستارية(

نظام التحكم بالجر
نظام التحكم بثبات المركبة

نظام مكابح مانع لالنغالق مع توزيع قوة الكبح إلكترونًيا 
نظام المساعدة على الكبح

نظام شاشة رؤية خلفية
نظام األمان قبل التصادم

نظام المساعدة على تغيير المسار مع شاشة مراقبة النقاط غير المرئية ونظام استشعار السيارات والتنبيه عند الرجوع للخلف
نظام المساعدة على البقاء في المسار والتحذير عند االنحراف عنه

نظام لكزس للرؤية الليلية
نظام اإلدارة المتكاملة آلليات الحركة في السيارة

مصابيح LED نهارية

PACKAGE Premier (SWB) Prestige Plus (LWB) Platinum (LWB)

EXTERIOR
Bi-Xenon HID + Halogen Headlamps with AFS 3 Eye LED with AHB
Smart Entry & Start System with Card with Card
Door Mirrors, LED Side Turn Signal Lamp, Auto Folding, Foot Area Illumination, Heater, Interlink with Reverse Gear
Front & Rear Corner Sensors
Tyres  245/45R19
Alloy Wheels 19" 19" 19"
Moonroof, Power Tilt/Slide, One-Touch  Mode with Jam Protection System
Auto & Easy Closer Door
INTERIOR
Wood & Leather Steering Wheel 3-Spoke wood
Seat Material Premium Leather Semi-aniline Semi-aniline
Number of Seats 5 5 5
10-way Power Front Seats
Climate Control Seats
Lexus Climate Concierge
Optitron Meters
Analogue Clock with GPS Correction Function
5.8'' Colour TFT (Thin Film Transistor) Multi-information Display
Lexus LS Premium Sound System, AM/FM Radio, DVD Player, 10 Speakers, DSP, ASL
Mark Levinson Reference Surround Sound System, AM/FM Radio, DVD Player, 19 Speakers, DSP, ASL 
Lexus Navigation System with 12.3'' Screen

OPERATION & CONVENIENCE

Cruise Control Radar with Driver Monitor Radar with Driver Monitor Radar with Driver Monitor  
& Full Auto Stop

Power Tilt & Telescopic Steering Column Auto Away/Auto Return, Memory Function
Steering Wheel Control Switches
Auto Air Conditioning System - Independent Temperature Controls with ''Nanoe'' System
USB/Audio Mini-jack
Bluetooth, Hands-free Calling, Wireless Connection with AV-Profile Complaint Player
Rear Seat Relaxation System/Power Retractable Ottoman Massage  
Rear Seat Entertainment with Blu-ray Player
Remote Touch

SAFETY
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
Rear View Monitor System 
Pre-crash Safety System
Lane Change Assist with Blind Spot Monitor & Rear Cross Traffic Alert
Lane Keeping Assist with Lane Departure Warning
Lexus Night View
VDIM (Vehicle Dynamics Integrated Management)
LED Daytime Running Lamp
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FEATURES <LS 600h/LS 600h L>الخصائص الرئيسية <LS 600h/LS 600h L>

PACKAGE F Sport Platinum (LWB)
EXTERIOR
Bi-Xenon HID + Halogen Headlamps with AFS 3 Eye LED with AHB 3 Eye LED with AHB
Smart Entry & Start System with Card with Card
Door Mirrors, LED Side Turn Signal Lamp, Auto Folding, Foot Area Illumination, Heater, Interlink with Reverse Gear
Front & Rear Corner Sensors
Tyres  245/45R19
Alloy Wheels 19” F Sport 19"
Moonroof, Power Tilt/Slide, One-Touch  Mode with Jam Protection System
Auto & Easy Closer Door

INTERIOR
Wood & Leather Steering Wheel 3 Spoke F Sport with Paddle Switch
Seat Material F Sport Leather Semi-aniline
Number of Seats 5 5
10-way Power Front Seats
Climate Control Seats
Lexus Climate Concierge
Optitron Meters
Analogue Clock with GPS Correction Function
5.8'' Colour TFT (Thin Film Transistor) Multi-Information Display
Mark Levinson Reference Surround Sound System, AM/FM Radio, DVD Player, 19 Speakers, DSP, ASL 
Lexus Navigation System with 12.3'' Screen
OPERATION & CONVENIENCE
Cruise Control Radar with Driver Monitor Radar with Driver Monitor & Full Auto Stop
Power Tilt & Telescopic Steering Column Auto Away/Auto Return, Memory Function
Steering Wheel Control Switches
Auto Air Conditioning System - Independent Temperature Controls with ''Nanoe'' System
USB/Audio Mini-jack
Bluetooth, Hands-free Calling, Wireless Connection with AV-Profile Complaint Player
Rear Seat Relaxation System/Power Retractable Ottoman Massage  
Rear Seat Entertainment with Blu-ray Player
Remote Touch
SAFETY
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
Rear View Monitor System 
Pre-crash Safety System
Lane Change Assist with Blind Spot Monitor & Rear Cross Traffic Alert
Lane Keeping Assist with Lane Departure Warning
Lexus Night View
VDIM (Vehicle Dynamics Integrated Management)
LED Daytime Running Lamp

بالتينوم )F Sport)LWB الفئة
الميزات الخارجية

مصابيح LED 3 عيون مع نظام الشعاع العالي اآلليمصابيح LED 3 عيون مع نظام الشعاع العالي اآلليمصابيح أمامية باي زينون عالية الكثافة ومصابيح أمامية هالوجين مع نظام إنارة قابل للتكّيف 
مع بطاقةمع بطاقةنظام دخول وتشغيل ذكي

مرايا األبواب مع مصابيح انعطاف LED، طي آلي، وإنارة أرضية، وسخان إلزالة الرطوبة، مرتبطة بناقل الحركة الخلفي
متحسسات توقف امامية وخلفية وعلى الزوايا

45R19/245 اإلطارات
19 بوصة19 بوصة F Sportعجالت ألومنيوم

فتحة سقف قابلة لإلمالة واالنزالق كهربائًيا تعمل بلمسة زر، مع نظام حماية مانع لالنحشار
أبواب سهلة اإلغالق آلًيا

التصميم الداخلي
3 قضبان F Sport مع مقابض تبديل سرعةمقود جلد وخشب

شبه األنيلينجلد F Sportتغليف المقاعد
55عدد المقاعد

المقاعد األمامية كهربائية مع 10 وضعيات
مقاعد مكيفة

نظام لكزس لرصد أجواء المقصورة
عدادات أوبتيترون

ساعة بعقارب متزامنة مع نظام تحديد المواقع العالمي
شاشة عرض معلومات متعددة ملونة  من شرائح الترانزستور الرقيقة عالية الدقة مقاس  5.8 بوصة 

نظام مارك ليفنسون بصوت محيطي، راديو AM/FM، مشغل أقراص DVD ،19 مكبر صوت، معالج صوت رقمي، ومنظم مستوى صوت آلي
نظام لكزس للمالحة بشاشة 12.3 بوصة

التشغيل ووسائل الراحة
راداري مع نظام لمراقبة السائق ووظيفة اإليقاف الكامل للمركبةراداري مع نظام لمراقبة السائقمثبت سرعة

عمود المقود كهربائي متداخل وقابل لإلمالة والتقديم واإلرجاع آلًيا مع وظيفة ذاكرة
مفاتيح تحّكم على المقود

نظام تكييف آلي مع تحكم مستقل بدرجات الحرارة بنظام نانوي
USB مقبس صوت ميني مع

نظام بلوتوث للتحدث على الهاتف النقال دون استخدام اليدين، أو اتصال السلكي نقال متوافق مع بروفايل الصوت والفيديو
نظام استرخاء للمقاعد الخلفية مع تشغيل مساند )قابلة للطي( لألقدام والمساج كهربائًيا

نظام ترفيه للمقاعد الخلفية مع مشغل أقراص بلو راي
تحكم عن بعد باللمس

السالمة واألمان
وسائد هوائية )أمامية وعلى مستوى الركبة، وجانبية وستارية(

نظام التحكم بالجر
نظام التحكم بثبات المركبة

نظام مكابح مانع لالنغالق مع توزيع قوة الكبح إلكترونًيا 
نظام المساعدة على الكبح

نظام شاشة رؤية خلفية
نظام األمان قبل التصادم

نظام المساعدة على تغيير المسار مع شاشة مراقبة النقاط غير المرئية ونظام استشعار السيارات والتنبيه عند الرجوع للخلف
نظام المساعدة على البقاء في المسار والتحذير عند االنحراف عنه

نظام لكزس للرؤية الليلية
نظام اإلدارة المتكاملة آلليات الحركة في السيارة

مصابيح LED نهارية

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