
جاكوار XJ الجديدة





THE ART OF PERFORMANCE

 نقوم بدفع األداء إلى الحد األقصى، كل يوم. أداؤنا. أداء سياراتنا. نحن نبتكر ونصمم ونصّنع. 
نتقن وضع القواعد، ثم نكسرها. لنبلغ آفاقًا جديدة. ونتجاوز حدود المعروف. هكذا يصبح األداء فنًا.

.The Art of Performance .جاكوار





المحتويات

مقدمة
XJ 06النموذج األول لسيارة

XJ08 – المعلومات

التصميم
10مبادئ التصميم الخارجي

13التصميم الخارجي – إطاللة جديدة
15نظرة على التصميم الخارجي

17المقصورة
18فخامة المقصورة

21الراحة في المقصورة
22حيز المقصورة

األداء
24المحركات

26هيكل مصنوع كليًا من األلومينيوم
28ديناميكيات القيادة المتقدمة

XJR33 – الرفاهية واألداء الفائق لجاكوار 
XJR34 – التصميم الرياضي

تكنولوجيا القيادة
36نظام التحكم في التقدم على جميع األسطح

امسح لمعرفة المزيد عن جاكوار XJ الجديدة كليًا.

السيارة المعروضة: قاعدة العجالت القياسية في XJ R-SPORT باللون األسود الداكن مع مصابيح LED أمامية اختيارية

 المركبات المعروضة هي من مجموعة سيارات جاكوار العالمية. المواصفات والخيارات 
والتوافر تختلف بين األسواق، لذا ينبغي التحقق مع وكيل جاكوار المحلي في منطقتك.

المعلومات والترفيه
InControl 38تكنولوجيا

InControl Touch Pro نظام 
InControl Connect Pro ونظام

38

40النظام الصوتي

السالمة والكفاءة
42أنظمة مساعدة السائق المتقدمة

44تقنيات الكفاءة

إضفاء الطابع الشخصي
XJ46 – اختيارك
48اختيار المحرك

50اختيار الطراز
52تحديد الخيارات

60اختيار اللون
62اختيار العجالت

64اختيار المقصورة
80اختيار أكسسوارات جاكوار

82المواصفات الفنية
88األبعاد

عالم جاكوار
90خبرة جاكوار
92عالم جاكوار

94 المصطلحات والمعلومات القانونية



 مقدمة 
XJ النموذج األول لسيارة

XJ الجديدة هي بدون شك مفخرة سيارات الصالون من جاكوار، والمزيج المثالي للتكنولوجيا المتطورة، وديناميكيات 
السيارة الرياضية، والرفاهية الفاخرة. فهي تتألق بتصميم جديد أكثر ثقة يلفت األنظار، بفضل إعادة تشكيل المقدمة، 

واستقامة الشبكة األمامية بشكل أكبر وتزويدها بمصابيح LED* أمامية جديدة موفرة للطاقة تضم مصابيح إضاءة نهارية 
 فريدة بتصميم 'Double J'. في حين تقوم األنظمة المتطورة بتزويدك بالمعلومات باستمرار للحفاظ على سالمتك، 

 فقد تم الدمج بين جمال XJ ومهارة تصنيعها مع قوة األداء لتحصل على تجربة قيادة ترتقي إلى مستوى توقعاتك. 
 تمتاز المقصورة بمساحتها الواسعة، حيث يمكنك الجلوس واالسترخاء أو العمل بفضل أحدث وسائل االتصال التقنية 
من خالل نظام InControl Connect Pro. تمنحك XJ كل ما تحتاج إليه لتستمتع برحلة أكثر إنتاجية، ورفاهية واسترخاء. 

* تجهيز اختياري على طرازات محددة.

السيارة المعروضة: سيارة XJ AUTOBIOGRAPHY بقاعدة عجالت طويلة باللون الياقوتي الداكن
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 * تختلف بحسب السوق.
بعض المميزات المعروضة والموصوفة أعاله اختيارية وتختلف وفقًا للسوق.

السيارة المعروضة: XJ PORTFOLIO بقاعدة عجالت طويلة بلون الكوارتزيت مع مجموعة المقاعد الخلفية الفاخرة االختيارية 
والزجاج الشفاف االختياري

محركات قوية
توفر جميع محركات XJ انسجامًا استثنائيًا بين األداء والدقة والكفاءة. تشمل المجموعة الطراز الجديد 
لمحرك الديزل* )V6( سعة 3.0 لترات بقوة 300 حصان وعزم دوران 700 نيوتن متر، ومحرك بنزين 

سوبر تشارجد )V6( سعة 3.0 لترات بقوة 340 حصاًنا إلى محركات بنزين سوبر تشارجد )V8( سعة 
5.0 لترات بقوة 510 حصاًنا و550 حصاًنا. جميع الطرازات مزودة بناقل حركة أوتوماتيكي بثماني 

سرعات لتغيير السرعات بصورة سريعة االستجابة وسلسة.

XJ – الحقائق
تركز تكنولوجيا جاكوار الجديدة على تعزيز رحلتك أنت والركاب المرافقين لك. توفر أنظمة القيادة 
الديناميكية المساِعدة أفضل مستويات األداء، التحكم والراحة. XJ مزودة أيضًا بأحدث تقنيات 

االتصال، وبمحرك أكثر قوة وبمجموعة من االختيارات الداخلية الفاخرة.

هيكل مصنوع بالكامل من األلومينيوم
مزايا هيكل جاكوار XJ المصنوع من األلومينيوم بالكامل ال تقف عند القوة والمتانة بل تتعداها 

لتشمل خفة الوزن الفائقة، األمر الذي ُيضفي على السيارة سرعة استجابة ورشاقة، فضاًل عن 
االقتصاد في استهالك الوقود. تتميز بنية الهيكل المصنوع من األلومنيوم بنسبة 100% بتثبيته 

الفائق وعدم وجود وصلة لحام واحدة، كما أن هيكل السيارة األحادي يجعلها األخف وزنًا ضمن 
فئتها، دون المساومة على سالمة الهيكل، الذي يُعد من األفضل من حيث مقومات األمان.
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'DOUBLE J' مصابيح أمامية بتصميم
أضواء القيادة النهارية ذات تصميم 'Double J' تمنح XJ مظهرًا جديدًا 
الفتًا على الطريق.  توفر مصابيح LED األمامية ضوءًا “أكثر سطوعًا” 
بالمقارنة مع أشعة الزينون التقليدية. نظرًا لكون ضوء هذه المصابيح 

أقرب إلى ضوء النهار، يمكن للسائق تمييز األشياء بشكل أفضل، كما 
يساعد ذلك في تعزيز مستوى الراحة واألمان أثناء القيادة لياًل.

مقاعد جلدية مبطنة
يتميز طرازا Portfolio و Autobiography بمقاعد جديدة ورائعة مع لمسة 

كالسيكية. يزدان الفرش الجلدي ناعم الحبيبات بدرزات جديدة مبطنة باللون 
الماسي المتباين، ويتواصل تناغم األلوان المميز ليشمل كافة أنحاء المقصورة.

INCONTROL TOUCH PRO نظام
جميع أزرار التحكم بالموسيقى، والفيديو، والمالحة والضوابط األساسية في 

XJ، بما في ذلك االتصال الهاتفي عبر تقنية ®Bluetooth، هي في متناول يدك. 
تستجيب الشاشة التي تعمل باللمس مقاس 8 بوصة لإليماءات المماثلة للهواتف 
الذكية كما أنها مزودة بمعالج Intel رباعي النواة لعرض أحدث الرسوم الجرافيكية 

والستجابة سريعة.





إطاللة قويةنقاء التصميم

السيارة المعروضة: XJ AUTOBIOGRAPHY بقاعدة عجالت طويلة باللون األزرق الياقوتي مع عجالت ORONA قياس 20 بوصة االختيارية

تجمع XJ بشكل بارز بين: الثقة، واألناقة، والقوة. فقد تم تصميمها على شكل دمعة للحصول على كفاءة الديناميكيات الهوائية 
بشكل أمثل، والحد من مقاومة الهواء إلى أدنى مستوى ممكن، وتحسين مستوى التسارع، وتوفير الكفاءة في استهالك الوقود 
وانبعاثات ثنائي أكسيد الكربون. يأتي الشكل نتيجة للتصميم الحاسوبي الشامل حيث تمتزج النواحي الجمالية بالديناميكيات الهوائية. 
وتؤكد النوافذ الجانبية المحاطة بالكروم على نقاء XJ وشكلها الممتد طوليًا. هيئتها المنخفضة والعريضة والطويلة، وخطوط الوسط 

الرشيقة تمنح XJ حضورًا آسرًا، بينما تتميز المقصورة بالتهوية الجيدة بفضل سقفها البانورامي وتصميمها الذكي.

 التصميم
مبادئ التصميم الخارجي
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مصابيح أمامية بتصميم 'DOUBLE J'شبكة أمامية جديدة

التصميم الخارجي – إطاللة جديدة

الشكل األمامي الجديد في XJ يتضمن تصميمًا قائمًا للشبكة األمامية مع تفاصيل مضلعة الشكل. تأتي الشبكة 
 'Double J' أمامية جديدة موفرة للطاقة*، وتضفي مصابيح اإلضاءة النهارية الفريدة بتصميم LED محاطة بمصابيح
شكاًل رياضيًا أخاذًا.  تنتج المصابيح ضوءًا أقرب إلى ضوء النهار الطبيعي، حيث يمكن للسائق تمييز األشياء بشكل 

أفضل وتعزيز مستوى الراحة واألمان أثناء القيادة لياًل.

أما في الخلفية، فتتواصل التحديثات مع أنابيب العادم ذات الشكل البيضاوي وتصميم المصد المعدل والمصابيح 
الخلفية الجديدة التي تتضمن »أنبوب ضوء« يعمل بتقنية LED. تصدر أنابيب الضوء التي تعمل بتقنية LED ضوءًا 
أكثر إشراقًا، وكفاءة وتضيء بشكل أسرع بالمقارنة مع مصابيح الهالوجين - كونها تستهلك طاقة أقل، مما يساعد 

XJ على االقتصاد في استهالك الوقود. كما أنها تمنح السيارة إطاللة الفتة للنظر، وشريطًا ضوئيًا منسابًا، 
وتعريجات رسومية طولية تمتزج مع رقاقات ضوء من نوع LED لتضفي على XJ مزيدًا من التميز.

* تجهيز اختياري على طرازات محددة.

السيارة المعروضة: قاعدة العجالت القياسية في XJ R-SPORT باللون األسود الداكن مع مصابيج LED أمامية اختيارية.
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سقف بانورامي بطول عرض السيارةنظرة على التصميم الخارجي

نظرة على التصميم الخارجي

المشهد من داخل XJ هو غاية في التفرد: حيث يمتد سقفها البانورامي الزجاجي العاكس للحرارة ألقصى الخلف في منطقة 
المقاعد الخلفية. كما يقوم بفلترة األشعة فوق البنفسجية وغمر مقصورة السيارة بالضوء الطبيعي مما يمنح شعورًا بمزيد 
من التهوية واالتساع والخصوصية بفضل الزجاج المظلل الفعال. كما تمنحك الستائر الكهربائية إمكانية عزل الضوء بالكامل 

عندما الحاجة. يساعد الزجاج المصّمم خصيصًا على اعتدال درجة الحرارة داخل المقصورة.

السيارة المعروضة: XJ PORTFOLIO بقاعدة عجالت طويلة بلون الكوارتزيت مع مجموعة المقاعد الخلفية الفاخرة االختيارية والزجاج الشفاف
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رسوم جرافيكية متقدمة

التجهيزات الداخلية المعروضة: XJ PORTFOLIO بقاعدة عجالت طويلة مع مقاعد من الجلد ناعم الحبيبات باللون العاجي مع درزات 
 متباينة بلون كهرماني أسود، لوحة علوية بلون كهرماني أسود، تبطين للسقف بالقماش المزأبر باللون الكهرماني األسود وقشرة 

زينية من خشب السنديان الفاخر الالمع

التكنولوجيا داخل المقصورة

تتميز XJ بشاشة عرض فائقة الوضوح تزودك بجميع المعلومات التي تريدها أمامك مباشرة. تعرض شاشة 
TFT فائقة الوضوح مقاس 12.3 بوصة معلومات حول سرعة المركبة، كمية الوقود وعدادات درجة الحرارة 
وباإلمكان ضبطها لعرض المعلومات األكثر صلة، اعتمادًا على الحالة واإلعدادات. تم إعادة تصميم الشاشة 
االفتراضية متعددة الطبقات لتجمع بين مزايا التصميم الجديد مع الواجهة الرسومية الجديدة كليًا باإلضافة 

إلى العديد من الوظائف المتقدمة. كل ذلك يجعل عملية البحث عن اإلعدادات الصحيحة أكثر سهولة.

تم دمج لوحة أجهزة القياس بالكامل مع شاشة تعمل باللمس مقاس 8 بوصة لوضع كافة المعلومات وراء عجلة 
 InControl Touch Pro Guidance القيادة أو على الكونسول الوسطي. على سبيل المثال، عند استخدام

يمكن أن تقوم شاشة عرض لوحة أجهزة القياس بإعادة التهيئة لعرض خرائط ثالثية األبعاد، ما يجعل عملية اتباع 
المسار الذي تسلكه أمرًا أكثر سهولة.
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اختيارات واسعةالمهارة الحرفية

التجهيزات الداخلية المعروضة: XJ PORTFOLIO بقاعدة عجالت طويلة مع مجموعة المقاعد الخلفية الفاخرة 
االختيارية التي تضم مقاعد مكسوة بجلد مخّرم وناعم الحبيبات مع درزات متباينة باللون الكهرماني األسود، 

 وبطانة علوية باللون الكهرماني األسود، وبطانة سقف من القماش المزأبر الكهرماني األسود، وقشرة زينية
من خشب السنديان الفاخر الالمع

فخامة المقصورة

المستوى المتميز للمهارة الحرفية في مقصورة XJ يضفي عليها مزيدًا من التميز. 
تتوفر المقصورة بمجموعة واسعة من اختيارات األلوان، والمواد والتشطيبات، لتعكس 
صفاء ونقاء تصميم XJ الخارجي. تمتد القشرة الزينية المصنوعة يدويًا حول المقصورة 

لتعزيز الشعور بالمساحة. وتتجلى السمات الرياضية لجاكوار في ضوابط التحكم 
والتصاميم المحيطة بالسائق بما في ذلك الجلود الملتّفة، وعجلة القيادة ثالثية المحاور 

التي تضع أزرار التحكم األساسية في متناول يدك.
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خمسة برامج للتدليكوظيفة التدفئة والتبريدإزاحة مقعد الراكب األمامي

الراحة داخل المقصورة

 تمنحك المقاعد متعددة الوظائف في طراز XJ تحكًما تاًما في راحتك الشخصية. يمكن تعديل المقعدان األماميان كهربائيًا وضبطهما بخمس برامج مختلفة للتدليك. 
تم تزويد المقاعد األمامية والخلفية بخاصية التدفئة. كما أن جميع المقاعد مجّهزة بخاصية التبريد )باستثناء طراز XJ Luxury(. تأتي بعض طرازات XJ مزودة بذاكرة 
تحفظ ثالث وضعيات لمقعد السائق والراكب األمامي. يمكن تعزيز الطرازات ذات قاعدة العجالت الطويلة مع خيار مجموعة المقاعد الخلفية التي تضم مقعدين 

منفصلين بتصميم مستوحى من مقاعد الطائرة القابلة لالنحناء ومزودة بثالثة برامج للتدليك يتم حفظها بالذاكرة. يمكن برمجة المقاعد الخلفية التي يمكن تحريكها 
 للخلف للعودة إلى الوضعية القائمة عند فتح الباب، وتتيح وظيفة "إزاحة مقعد الراكب األمامي" لركاب المقاعد الخلفية القيام بتحريك المقعد األمامي إلى األمام

لزيادة حيز األقدام والمساعدة على الدخول إلى السيارة.

المقاعد األمامية
 متوفرة مع خمسة برامج مختلفة للتدليك، 

 والضبط اإللكتروني مع ذاكرة بثالث وضعيات 
ووظيفة التدفئة/التبريد.

1. خمسة برامج للتدليك
2. وظيفة الذاكرة بثالث وضعيات

٣. وظيفة التبريد

المقاعد الخلفية
 متوفرة على طرازات قاعدة العجالت الطويلة بتصميم مستوحى

 من مقاعد الطائرة القابلة لالنحناء ومزودة بثالثة برامج مختلفة
 للتدليك، الضبط الكهربائي مع وضعيتين يتم حفظهما بالذاكرة.

1. تبلغ حركة اإلمالة الكلية 11 درجة
 2. حركة جانبية 103 مم للوسادة مع حركة مفصلية مستقلة لألعلى 

بزاوية 14.5 درجة

 التجهيزات الداخلية المعروضة: XJ PORTFOLIO بقاعدة عجالت طويلة مع مجموعة المقاعد الخلفية الفاخرة االختيارية التي تضم مقاعد مكسوة بجلد مخّرم وناعم الحبيبات مع درزات متباينة 
باللون الكهرماني األسود، بطانة علوية باللون الكهرماني األسود، بطانة سقف من القماش المزأبر الكهرماني األسود، وقشرة زينية من خشب السنديان الفاخر الالمع
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وضعية الليموزينحيز لألقدام يزيد عن متر 

 1. مساحة مخّصصة للرأس في قاعدة العجالت الطويلة تبلغ 960 مم
2. مساحة مخّصصة للركبتين في قاعدة العجالت الطويلة 189 مم

 التجهيزات الداخلية المعروضة: XJ PORTFOLIO بقاعدة عجالت طويلة مع مجموعة المقاعد الخلفية الفاخرة
 االختيارية التي تضم مقاعد مكسوة بجلد مخّرم ناعم الحبيبات مع درزات متباينة باللون الكهرماني األسود،
 بطانة علوية باللون الكهرماني األسود، بطانة سقف من القماش المزأبر الكهرماني األسود، وقشرة زينية

من خشب السنديان الفاخر الالمع

حيز المقصورة

 عبر توفيرها حيز أقدام أوسع للركاب الخلفيين يزيد عن متر، توفر طرازات XJ ذات 
 قاعدة العجالت الطويلة مكانًا مثاليًا للعمل، ولالستمتاع بمجموعة من خيارات الترفيه
 أو االسترخاء والراحة. تتضمن طرازات قاعدة العجالت الطويلة أيضًا وضعية "الليموزين"

الفريدة مع تعديل إعدادات نظام التعليق الهوائي للحصول على مستوى راحة أعلى.

اعتمادًا على الطراز، أو الخيارات المحددة، يمكن تزويد المقصورة الخلفية بشاشة فردية 
مقاس 10.2 بوصة عالية الوضوح. يمكن وضع جهاز التحكم عن ُبعد بالوسائط المتعددة 

 وضوابط التحكم بالمقعد األمامي والخلفي على مسند الذراع في الوسط، فضاًل
 عن توفير مساحة تخزين يمكن االستفادة منها. لمزيد من الراحة والمتعة والخصوصية،

 تتوفر طاوالت لألعمال قابلة للطي، ومصابيح LED للقراءة، ومساند أقدام قابلة
لإلدخال وستائر كهربائية للنوافذ الجانبية الخلفية.

2
1
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0 -١00 كم/ساعة في ٤.6 ثانية
 تضم المجموعة خمسة محركات بنزين لتتمكن من اختيار المحرك المثالي الذي بناسب أسلوبك في القيادة. 

 يتميز محرك تربو تشارجد 4 أسطوانات بسعة 2 لتر وقوة 240 حصانًا بأنه اقتصادي في استهالك الوقود 
 وقوة األداء، فهو قادر على تحقيق تسارع من 0-100كم/ساعة في 7.9 ثانية نظرًا لقوة عزم الدوران التي 
 تبلغ 350 نيوتن متر، ويمكن أن يستهلك 8.4 لتر لقطع مسافة 100 كم وُينتج انبعاثات منخفضة من ثاني 
 أكسيد الكربون تصل إلى 199 جرام/كم. أما المجموعة األخرى فتضم محرك XJR سوبر تشارجد )V8( بسعة

 5 لتر وقوة 550 حصانًا مصّمم لتوفير السالسة والقوة معًا للحصول على تسارع من 0-100كم/ساعة في
غضون 4.6 ثانية وسرعة قصوى 280 كم/ساعة.

محركات البنزين حتى
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 األداء
المحركات

١٤٩ جرام/كم انبعاثات ثنائي أكسيد الكربون

 توفر XJ خيارات متعددة تشمل محرك ديزل تربو تشارجد )V6(† أو خمسة محركات بنزين. تضم مجموعة محركات البنزين محرك 
تربو تشارجد 4 أسطوانات بسعة 2 لتر وقوة 240 حصانًا، محرك سوبر تشارجد )V6( سعة 3 لتر بقوة 470 حصانًا ومحرك قوي 
سوبر تشارجد )V8( سعة 5 لترات بقوة 510 حصانًا أو 550 حصانًا. جميع المحركات مزّودة بتكنولوجيا التوقف / التشغيل الذكي† 

لزيادة تحسين كفاءة استهالك الوقود وخفض انبعاثات ثنائي أكسيد الكربون. للحصول على معلومات عن استهالك الوقود 
وانبعاثات ثنائي أكسيد الكربون وأرقام األداء لمحركات XJ، يرجى الرجوع إلى الصفحتين 82 و83.

يوفر محرك الديزل الجديد والمطور من جاكوار والذي يأتي بسعة 3 لترات وقوة 300 حصان جميع الخصائص التي تميز 
محركات الديزل مثل الكفاءة في استهالك الوقود، واألداء المحسن، والقدرة على االنطالق من -100كم/ساعة مع عزم 
دوران يبلغ 700 نيوتن متر. االقتصاد في استهالك الوقود )القيادة داخل وخارج المدينة(: 5.7-5.9 لتر/10كم* انبعاثات 

ثنائي أكسيد الكربون: 149-155 جرام/كلم**.

نظام نقل الحركة: ناقل حركة أوتوماتيكي ثماني السرعات مع وظيفة التوقف/التشغيل†.

† تختلف بحسب السوق.

* يشير رقم 5.7 إلى عجالت مقاس 19 بوصة و5.9 إلى عجالت مقاس 20 بوصة  ** يشير رقم 149 إلى عجالت مقاس 19 بوصة و155 إلى عجالت 20 بوصة.

 األرقام المقدمة هي نتيجة الختبارات المصنع الرسمية وفقًا لتشريعات االتحاد األوروبي. قد يتباين استهالك الوقود الفعلي للسيارة عن النسبة المحققة في تلك االختبارات، 
كما أن هذه األرقام هي بغرض المقارنة فحسب. تختلف أرقام البيانات الفنية المعروضة بحسب السوق. يرجى االتصال بالوكيل المحلي لمعرفة البيانات الخاصة بكل إقليم.

محركات الديزل† من

محرك ديزل عالي الكفاءةوظيفة التشغيل/اإليقاف† التكنولوجيا



100% من األلومينيومتوفير اقتصادي محّسنرشاقة معّززة

السيارة المعروضة: XJ AUTOBIOGRAPHY بقاعدة عجالت طويلة باللون األزرق الياقوتي مع عجالت ORONA قياس 20 بوصة االختيارية

هيكل مصنوع بالكامل من األلومينيوم

الهيكل المصنوع من األلومينيوم بالكامل الذي يعد جوهر أداء XJ الديناميكي، يمنحها بنية أكثر صالبة وقوة، واألهم من ذلك وزنًا أخف. 
ال توجد وصلة لحام واحدة في هيكل XJ األحادي المصنوع من األلومينيوم بنسبة 100% والذي تم تطويره باستخدام مواد وتقنيات تثبيت 
مستخدمة في صناعات الطيران. ما يصل إلى 50% من األلومينيوم المستخدم في صناعة XJ تم اختياره  من مصادر معاد تدويرها، وبذلك 

تتصدر XJ موقع الريادة في مجال االستدامة.

 تحّسن نسبة القوة إلى الوزن المتميزة في XJ كافة جوانب األداء مع عدم المساومة على قوتها، مما يجعلها واحدة من أخف السيارات 
في فئتها. تم تحسين التسارع وتقليل مستوى استهالك الوقود واالنبعاثات نظرًا ألن المحرك أصبح يعمل بجهد أقل. كما تعزز بنية الهيكل 

المصنوع من األلومينيوم الشعور بالراحة، والتحكم والرشاقة لدى السائق لالستمتاع بتجربة القيادة.

قوة األلومينيوم والهيكل األحادي يمنحان الكثير من خصائص السالمة أيضًا. يعّزز وزن السيارة المنخفض مستوى أداء الفرامل ويقلل الطاقة 
الحركية عند حدوث أي اصطدام. تستمد XJ المزيد من القوة بفضل األلومينيوم الذي يمتص الطاقة بكميات أكبر بكثير بالمقارنة مع الفوالذ 

عند تشكيله، ووجود عدد وصالت أقل. 
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الديناميكيات المتكيفةنظام التعليق الهوائي

ديناميكيات القيادة المتقدمة

توفر XJ الراحة واألناقة في سيارة فاخرة مع استجابة سريعة وتجربة قيادة شبيهة بالسيارات الرياضية. سواًء كنت تقود ضمن 
منعطفات أو تسير على مساحات وعرة أو تقوم بالتسارع، يقوم نظام الديناميكيات المتكيفة في XJ بمراقبة السيارة باستمرار 
بمعدل يصل إلى 500 مرة في الثانية الواحدة. فهو يعمل بالتوازي مع نظام التعليق الهوائي ليغير درجة التخميد باستمرار لمواءمة 

ظروف القيادة. تساعد عمليات الضبط الذكية هذه على االحتفاظ باستواء وثبات جاكوار XJ، وتحسين خصائص التحكم دون 
المساومة على الراحة. في ظروف الطرق والطقس غير المتوقعة، يقوم نظام التحكم الديناميكي بالثبات بالعمل بمجرد الكشف 

عن انزالق العجالت. يوفر نظام التحكم الديناميكي بالثبات أسلوب قيادة يتسم بالطابع الرياضي ويساعد السائق عند تركيب 
السالسل المعدنية الخاصة بالقيادة فوق الثلوج من خالل السماح بحدوث بعض االنزالق أو الدوران قبل تشغيل النظام. كما تتضمن 

XJ أيضًا وضعيات قيادة يمكن االختيار من بينها بما يتناسب متطلبات األداء المحددة. باإلضافة إلى وضع "القيادة" والوضع 
"الرياضي"، يمنح الوضع الديناميكي السيارة تسارًعا أكثر استجابة، كما يمنحك وضع الشتاء مزيًدا من التحكم المتقدم في ظروف 

الطرق الزلقة. 

السيارة المعروضة: XJ PORTFOLIO بقاعدة عجالت طويلة بلون الكوارتزيت مع مصابيح LED أمامية اختيارية
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V8 الترس التفاضلي النشط اإللكترونيمحرك 5.0 لترات سوبرتشارجد

تجمع XJR بين األداء الفائق والفخامة وتجّسد الحرفية العالية وذروة هندسة التصميم التي توصلت إليها جاكوار، بدءًا من الخطوط القوية إلى محرك سوبر 
تشارجد )V8( سعة 5 لتر، يمكن ضبطه ومعايرته للوصول إلى سرعة قصوى تبلغ 280 كم/ساعة. يمكن لسيارة الصالون الفاخرة هذه تحقيق تسارع من 
0-100 كم/ساعة في 4.6 ثوان. األداء القوي والمتفرد لطراز XJR الناتج عن محرك بقوة 550 حصاًنا وعزم دوران 680 نيوتن متر يمنحك تجربة قيادة مثيرة.

تم تعزيز ديناميكيات القيادة في XJR من خالل القرص التفاضلي اإللكتروني النشط للحصول على تحكم بالغ الدقة في الطاقة للحد من دوران العجلة 
وزيادة معدل السحب إلى الحد األقصى وتوفير مستويات أعلى من التحكم. عند العمل بالتزامن مع معدل الثبات والسحب وأنظمة الفرامل المانعة لالنغالق، 
يستخدم الترس التفاضلي النشط محرًكا إلكترونًيا يعمل على الدواسة متعددة األقراص إلدارة توفير عزم دوران لكٍل من العجالت الخلفية. ويعمل التحكم 

اإللكتروني الكامل للقفل التفاضلي الخلفي على تمكين النظام من تفعيل عزم دوران كامل تقريًبا للقفل وفي وقت واحد.

تم تعزيز الديناميكيات الهوائية في XJR بمصد أمامي يحتوي على مقسم بلون الجسم ومنافذ هواء منخفضة محاطة بإطار من الكروم باإلضافة إلى 
عتبات جانبية فريدة وعاكس هواء خلفي. تصميم فريد للتجهيزات الداخلية يشمل شبكة سوداء المعة وفتحات غطاء مزدوجة لحيز المحرك وماسكات فرامل 
حمراء، وشعار 'R' مميز وعجالت Farallon رياضية مقاس 20 بوصة. تضيف المجموعة السوداء االختيارية مزيدًا من اإلثارة البصرية وتشمل شبكة سوداء 

المعة ومنافذ هوائية سفلية محيطة، وفتحات تهوية كهربائية جانبية وطبقات خارجية للنوافذ.

XJR – األداء والرفاهية

السيارة المعروضة على اليسار وفي الصفحة السابقة: قاعدة العجالت القياسية في XJR باللون األبيض الثلجي مع المجموعة السوداء ومجموعة مساعد الركن االختياريتين
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XJR – التصميم الرياضي

 في الداخل، تمزج XJR بين سمات الطابع الرياضي والفخامة. يتوفر الفرش المكسو بالجلد 
ناعم الحبيبات بخمسة ألوان جرئية بما في ذلك األسود الكهرماني الفريد/األحمر بلونين، 

 ويتكامل مع قشرة زينية بلون البيانو األسود أو ألياف الكربون. تتميز المقاعد الرياضية 
بوسائد جانبية قابلة للتعديل توفر دعمًا جانبيًا للسائق والراكب أثناء االنعطاف الحاد بالسيارة.

يوجد شعار 'R' على عجلة القيادة، مع نقوش على لوحة أجهزة القياس كما يزين المقاعد األمامية 
والخلفية. توفر XJR مزيجًا من الطابع الرياضي، والفخامة العصرية واألداء الحقيقي.

السيارة المعروضة: مقصورة XJR مع مقاعد رياضية من الجلد ناعم الحبيبات باللون الكهرماني األسود/أحمر بلونين 
مع درزات حمراء متباينة، بطانة علوية باللون الكهرماني األسود، بطانة سقف من القماش المزأبر الكهرماني األسود، 

قشرة زينية بلون البيانو األسود وسجاد أرضية فاخر باللون الكهرماني األسود مع رباط أحمر متباين

التصاميم الداخلية الفريدة في 'R'خمسة ألوان





طريق مبلل الجليد/الثلج العشب الرطب



 باستخدام أي مجموعة من اإلطارات، بإمكان نظام مراقبة التقدم على جميع األسطح تحقيق مستويات من السحب قابلة للمقارنة عند القيادة بواسطة سائق يتمتع بخبرة كافية. 
عند تركيب إطارات مناسبة لجميع الفصول أو لفصل الشتاء فهي قادرة على تعزيز قدرات XJ على األسطح الزلقة.

الحصى

 تكنولوجيا القيادة 
تحكم مطور على جميع األسطح

 نظام مراقبة التقدم على جميع األسطح الذي أصبح ميزة قياسية اآلن على جميع طرازات XJ، هو عبارة عن تكنولوجيا لتثبيت السرعة على 
 السرعات المنخفضة، وهو مبتكر لمساعدة السيارة على التحكم في حاالت الجر المنخفض، والسماح للسائق بالتركيز على توجيه السيارة. 
 بمجرد تفعيل النظام، يمكنك استخدام أزرار تثبيت السرعة لتحديد السرعة ’الهدف’ بين 3.6 كم/ساعة و30 كم/ساعة. يعمل النظام 
 للوصول إلى والحفاظ على هذه السرعة مع التحكم األمثل في السحب، وهو مصمم لمنح سائق XJ مزيدًا من الثقة على األسطح الزلقة، 

أو المتكسرة أو الجليدية، والتضاريس المتعرجة وحتى عند نزول منحدر وعر. كما يساعد على تسهيل قيادة XJ في الظروف الصعبة.

مثبت السرعة على السرعات المنخفضةتعزيز ثقة السائق
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امسح اضغط تصغير/تكبير تشغيل الصوت



بينما يتواصل تقديم InControl بانتظام، فإن توافر مزايا وخيارات محددة يعتمد على السوق. ُيرجى مراجعة وكيل جاكوار المحلي لمزيد من التفاصيل.

 InControl هي مجموعة من التقنيات المتطورة التي تبقيك أنت وسيارتك على اتصال بالعالم من حولك. 
.InControl Touch Pro نظام المعلومات والترفيه XJ تتضمن

 المعلومات والترفيه 
INCONTROL تقنيات

INCONTROL TOUCH PRO

قياسية
شاشة تعمل باللمس قياس 10.2 بوصة مع لمس متعددة وشاشة رئيسية 

قابلة للتخصيص
شاشة عرض على لوحة األجهزة قياس 12.3 بوصة مع مؤشرات افتراضية 

وعرض خرائط ثالثية األبعاد على كامل الشاشة 
محرك أقراص بالحالة الصلبة )SSD( للحصول على مالحة محّسنة

USB ووصلتّي Bluetooth®و ،iPodو ،FM راديو
ذاكرة بحجم 10 جيجابايت يمكن التخزين عليها

CD/DVD محرك أقراص

 الجيل القادم من أجهزة وبرمجيات InControl Touch Pro يحّسن اتصال XJ ونظام المعلومات والترفيه 
إلى أعلى مستوى. الجوانب الرئيسية لنظام InControl Touch Pro هي:

 شاشة قياس 8 بوصات تعمل باللمس، أكبر حجمًا وأكثر استجابة موجودة في قلب الكونسول 
الوسطي مع شاشة رئيسية قابلة للتخصيص وأوقات استجابة بمنتهى السرعة. 

تحكم لمسي دقيق يتيح لك الحكم والتفاعل مع المعلومات بسرعة وبسالسة.

 شاشة عرض قياس 12.٣ بوصة ولوحة مؤشرات افتراضية إن عرض الخرائط على الشاشة ثالثية 
 األبعاد بالكامل يجعل القيادة أكثر متعة. اختر عرض الخرائط على الشاشة ثالثية األبعاد بالكامل أو واحدًا 

من أربعة أساليب رسومية لتالئم تفضيالتك الشخصية

 نظام مالحة محّسن مع أوقات استجابة أسرع يشكل جزءًا من األنظمة التقليدية. قم بتحديد 
 وجهتك وسيقوم النظام بتنبيهك إذا لم يكن لديك وقود كاٍف للرحلة. بالتالي تعرض محطات تعبئة 

الوقود على الطريق الذي تقود عليه، عند انخفاض مستويات الوقود لديك. يعرض النظام خيارات ركن 
السيارات أوتوماتيكيًا.

 ذاكرة تخزين شخصي للوسائط تبلغ 10 جيجابايت يمكن استخدامها للموسيقى واألفالم.
"التوصيل والتشغيل" باستخدام منفذي USB مما يسمح بسرعات نقل سريعة.

٣8   |  المعلومات والترفيه

INCONTROL TOUCH PRO نظام
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واط

825

20

15

سماعات

قنوات مضخم الصوت

واط

1٣00

26

17

سماعات

قنوات مضخم الصوت

واط

.Trifield Productions Ltd عالمتان تجاريتان لصالح شركة 'three fields' وجهاز 'Trifield'
)Total Harmonic Distortion( 0.2% تشّوه توافقي ُكّلي *

 نظام صوت رقمي محيطي
MERIDIAN SURROUND

1300 واط*، 26 سماعة،
مضخم صوت 17 قناة من الفئة D بتقنية معالج 

 ،)DSP( اإلشارات الرقمية
Audyssey MultEQ Audio Equalisation

نظام صوت محيطي 7.1،
Trifield تقنية

مساعد إجراء المحادثات

 نظام صوت رقمي محيطي
MERIDIAN SURROUND

825 واط*، 20 سماعة،
مضخم صوت 15 قناة من الفئة D بتقنية معالج 

 ،)DSP( اإلشارات الرقمية
Audyssey MultEQ Audio Equalisation

نظام صوت محيطي 7.1،
Trifield تقنية

 نظام صوت رقمي
MERIDIAN من ميريديان

380 واط*، 14 سماعة،
مضخم صوت 12 قناة من الفئة D بتقنية معالج 

 ،)DSP( اإلشارات الرقمية
Audyssey MultEQ Audio Equalisation

تحكم ديناميكي بحجم الصوت

 نظام الصوت 
من جاكوار

250 واط*، 12 سماعة،
مضخم صوت ثماني القنوات،

Audyssey MultEQ Audio Equalisation

سماعات

قنوات مضخم الصوت

واط
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 Meridian نظام :Meridian بالتعاون مع XJ قام خبراء الصوت البريطانيون بتصميم ثالثة أنظمة خصيصًا لجاكوار
الصوتي بقوة 380 واط، ونظام الصوت المحيطي Meridian Surround بقوة 825 واط ونظام الصوت 

Meridian Reference بقوة 1300 واط. تضم جميعها تقنيات متقدمة ومميزة من ضمنها برنامج معالج اإلشارات 
الرقمية )DSP( إلنشاء صوت ستيريو رائع في السيارة ولتحسين كل عنصر في النظام باإلضافة إلى نظام تصحيح 

نقاء الصوت داخل المقصورة من  MCC) Meridian Cabin Correction( لتحسين درجة الوضوح وإعادة إنتاج صوت 
الموسيقى بصورة تشابه األصل.

يتمتع نظام Meridian الصوتي بقوة 380 واط بوجود 14 سماعة، بما في ذلك مضخمين فرعيين للصوت ومضخم 
صوت 2 × 8 بوصة مدمج في الباب األمامي لالستمتاع بصوت نقي ال مثيل له. يستخدم نظام الصوت الرقمي 

المحيطي Meridian Surround بقوة 825 واط عدًدا ال يقل عن 20 سماعة بما في ذلك 2 من مضخمات الصوت 
الفرعية مع تقنية موازنة الصوت Audyssey MultEQ إلنتاج صوت محيطي 7.1 بفضل تقنية  ™Trifield الحصرية 

من Meridian والتي تضمن إنتاج صوت ستيريو ممتاز لكل راكب بغض النظر عن موقعه في السيارة.

 أحدث إضافة إلى مجموعة الصوتيات هي نظام الصوت المرجعي من Meridian 1300 واط والذي يستخدم
26 سماعة. يعمل هذا النظام الصوتي الفائق الجودة على توظيف الدراسات العلمية لفهم األصوات إلنتاج أصوات 

أشبه باألصوات الحقيقية يتم إدراكها بواسطة العقل باعتبارها أصوات طبيعية.

 Conversation Assist يمكنك اآلن عقد اجتماع أو الدردشة بدون الحاجة إلى رفع صوتك. مساعد إجراء المحادثات
 هو ميزة قياسية في نظام الصوت المرجعي 1300 واط من Meridian. وهو مبتكر لتتيح الفرصة للسائق 

أو الراكب في المقعد اإلمامي للتحدث بسهولة مع الركاب في المقعد الخلفي أو العكس. يعّزز مكبر صوت الموجود 
فوق موضع جلوس كل راكب صوت الركاب عن طريق سماعات النظام الصوتي األمر الذي يجعل صوت الجميع 

مسموعًا بوضوح.

صورة المركز المجسم
أمواج األبواب: مكبر صوت عالي التردد، النطاق المتوسط، الجهير

أمواج صوتية محيطية

رسم تخطيطي يمثل النظام الصوتي المحيطي من ميريديان بقوة 825 واط.

مساعد إجراء المحادثات™TRIFIELDميريديان

نظام الصوت



 تم تجهيز XJ بمجموعة من أنظمة مساعدة السائق القياسية واالختيارية التي تعتمد على الطراز المحدد.
تم تصميم XJ لجعل القيادة أسهل وأكثر أمنًا.

نظام الكاميرا المحيطي* 
يمنحك نظام الكاميرا المحيط رؤية متعددة حول 

المركبة من خالل أربع كاميرات تعرض على الشاشة 
 المركزية التي تعمل باللمس. يساعد هذا النظام 

على إجراء مناورات مختلفة من الركن بجانب الرصيف 
إلى الدخول والخروج من األماكن الضيقة والتقاطعات.

7

اإلضاءة األمامية المتكيفة*
تتالءم اإلضاءة األمامية التكيفية مع مدخالت التوجيه 

إلرسال ضوء أعمق إلى الزوايا، بينما يقوم مساعد 
اإلضاءة العالية الذكية باستشعار المركبات القادمة 

واختيار الضوء العالي أو المنخفض بشكل أوتوماتيكي 
حسب الحاجة.

2

نظام المساعدة على الركن 
مساعد الركن يجعل الحياة في المدينة أكثر سهولة. 

 يعمل النظام في حالة الركن الموازي والعمودي 
 على الرصيف، ويقوم بتوجيه XJ أوتوماتيكيًا إلى 

 داخل وخارج حيز الركن في حين يتولى السائق
 استعمال الدواسات.

6

أنظمة األمان المتقدمة 
تعمل أنظمة األمان المتقدمة على حماية جميع ركاب 
XJ من خالل تكنولوجيا الوسائد الهوائية المتقدمة. 

يساعد نظام استشعار االصطدام بالمشاة على الحد 
من من إصابات المشاة في حاالت التصادم.

3

 السالمة والكفاءة 
أنظمة مساعدة السائق المتقدمة

نظام تثبيت السرعة التكيفي مع مساعد 
الحفاظ على مسافة األمان* 

نظام تثبيت السرعة التكيفي مع مساعد الحفاظ 
على مسافة األمان يقوم باستشعار السيارة التي 

 تسير في المقدمة عند تخفيض سرعتها فيعمل 
على تقليل سرعة XJ للحفاظ على مسافة آمنة. 

عندما تزيد المركبة سرعتها، تزيد XJ السرعة.

* تجهيز اختياري على طرازات محددة.

4

5

نظام مراقبة النقاط العمياء مع خاصية استشعار 
السيارات المقتربة واكتشاف حركة المرور في الخلف*

 يحذرك نظام مراقبة النقطة العمياء من السيارات 
أو العقبات الموجودة بجانب XJ، في حين يرصد نظام 

 استشعار السيارات المقتربة المركبات التي تقترب 
 منها، من مسافة بعيدة.  يقوم كال النظامان بإصدار 

 تنبهات من خالل أيقونة يتم عرضها في مكان مناسب 
 على المرآة الخارجية. عند مرور مركبة أثناء الرجوع إلى 

 الخلف أو عند مغادرة أماكن الركن حيث الرؤية محدودة، 
يقوم نظام استشعار المركبات المقتربة بتحذيرك بتنبه 

صوتي من خالل الشاشة التي تعمل باللمس.

نظام التحكم بمسافة الركن بزاوية 360 درجة*1
 يستخدم نظام التحكم بمسافة الركن بزاوية

360 درجة مستشعرات مثبتة في األمام والخلف 
 وعلى الجانبين، لتنبيهك عند االقتراب من أي 

 أجسام أو سيارات أخرى عند الركن أو الخروج 
من مكان الركن.
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السيارة المعروضة: سيارة XJ PORTFOLIO بقاعدة عجالت طويلة باللون الرمادي أمونيت



)EPAS( نظام التوجيه المعزز كهربائًيا

 XJ الجيل الجديد من نظام التوجيه المعزز كهربائًيا في 
 يقدم استجابة رائعة، تحكًما فريًدا وقوة مساعدة فورية. 
 يعمل النظام إلكترونيًا، ويتم تفعيله عند الحاجة فقط 
 مما يسهم في توفير استهالك الوقود. متوفر فقط 

على مركبات نظام الدفع الخلفي.

هيكل األلومنيوم

يساعد هيكل XJ المصنوع من األلومينيوم بالكامل في 
جعلها إحدى أخف المركبات وزنًا في فئتها، ما يعني حاجتها 
لكمية وقود أقل للحركة وإطالق انبعاثات أقل نتيجة لذلك. 
50% من األلومينيوم المستخدم في صناعة XJ يأتي من 

مصادر ُمعاد تدويرها. لذلك فإن امتثالها لمتطلبات معايير 
االستدامة البيئية أمر مؤكد.

الديناميكيات الهوائية

جاء تصميم XJ عالي الكفاءة نتيجة لمئات اآلالف من ساعات 
اختبار التحليل الحسابي للديناميكيات. ُيعد مختبر إجراء االختبارات 
االفتراضية الذي أنشأته جاكوار من أكثر المختبرات تقدمًا في 

العالم، وهو مبتكر لصقل تصميم XJ من خالل أنفاق الرياح 
االفتراضية الختراق مقاومة الرياح.



ECO
تكنولوجيات فعالة

 قررنا القيام بأمور أكثر بالقليل المتوفر. لهذا السبب تستخدم XJ مجموعة من التقنيات للحد 
من استهالك الوقود وانبعاثات ثنائي أكسيد الكربون مع الحفاظ على طبيعة جاكوار الديناميكية.

وظيفة التشغيل/اإليقاف*

تستخدم جميع محركات XJ تقنية التوقف/التشغيل*. 
وهي تقوم بإطفاء المحرك عند وصول السيارة الى 
توقف كامل وإعادة تشغيل المحرك على الفور عند 

الحاجة، للمساعدة في توفير الوقود، وخصوصًا عند 
القيادة في المناطق الحضرية. يستمر نظام تكييف 
الهواء في XJ في العمل بشكل طبيعي خالل إيقاف 

المحرك. تتم إعادة تشغيل المحرك تلقائيا في حالة 
عدم تبريد المقصورة بكفاءة.

* تختلف بحسب السوق.

تقنيات نظيفةوظيفة التشغيل/اإليقاف*
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٤6 ٥ صفحة 62

قم بإضافة اللمسات النهائية الشخصية لسيارتك XJ، وبتعزيز 
مظهرها المذهل، مع مجموعة من العجالت جميلة التصميم.

اختيار

العجالت
صفحة 64

هناك مجموعة واسعة من أرقى المواد، الجلود، القشور 
الزينية والتشطيبات التي تناسب جميع األذواق الشخصية.

صفحة 80

 قم بإضفاء طابعك الشخصي عبر تعزيز التصميم والمزايا العملية 
والتنوع مع أكسسوارات XJ الرسمية من وكيل جاكوار المحلي.

اختيار

المقصورة
اختيار

أكسسوارات جاكوار



 إضفاء الطابع الشخصي

XJ – اختيارك
jaguar-me.com قم بتهيئة سيارتك على موقع

١23 صفحة 48

 قم باختيار واحدًا من أقوى محركات البنزين أو الديزل* 
لفعالة في XJ بما يناسب أسلوبك في القيادة.

صفحة 50

.XJ قارن المزايا القياسية والخيارات على طرازات

صفحة 60

.XJ قم بالتعبير عن أسلوبك الخاص مع واحد من األلوان الخارجية المذهلة لسيارة

اختيار

المحرك
اختيار

الطراز والخيارات
اختيار

اللون
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V8 سعة 5.0 لتر
محرك بنزين سوبر تشارجد

القوة القصوى 550 حصان
أقصى عزم دوران 680 نيوتن-متر

التسارع 0-100 كم/ساعة في 4.6 ثانية
السرعة القصوى 280 كم/ساعة

معدل 11.1 لتر/100 كم*
انبعاثات ثنائي أكسيد الكربون: 264 جرام/كم

XJR

V8 سعة 5.0 لتر
محرك بنزين تربو تشارجد

القوة القصوى 510 حصان
أقصى عزم دوران 625 نيوتن-متر

التسارع 0-100 كم/ساعة في 4.9 ثانية
السرعة القصوى 250 كم/ساعة

معدل 11.1 لتر/100 كم*
انبعاثات ثنائي أكسيد الكربون: 264 جرام/كم

AUTOBIOGRAPHY

 4.6 
ثوان

 4.9 
ثوان

 6.2 
ثوان

السرعة القصوى كم/ساعة0-100 كم/س

V6 سعة 3.0 لتر
محرك ديزل توربو تشارجد**

القوة القصوى 300 حصان
أقصى عزم دوران 700 نيوتن-متر

التسارع 0-100 كم/ساعة في 6.2 ثانية
السرعة القصوى 250 كم/ساعة

معدل 5.7 لتر/100 كم*
انبعاثات ثنائي أكسيد الكربون: 149 جرام/كم

LUXURY, PREMIUM LUXURY

280 
كم/س

250 
كم/س

0-100 كم/س السرعة القصوى كم/ساعة0-100 كم/س السرعة القصوى كم/ساعة

250 
كم/س

محرك ديزل**



241 
كم/س

 7.9 
ثوان

 5.2 
ثوان

 5.9 
ثوان

السرعة القصوى كم/ساعة0-100 كم/س

سعة 2.0 لتر
محرك بنزين 4 أسطوانات تربو تشارجد

القوة القصوى 240 حصانًا
أقصى عزم دوران 340 نيوتن-متر

التسارع 0-100 كم/ساعة في 7.9 ثانية
أقصى سرعة 241 كم في الساعة

معدل 8.4 لتر/100 كم
انبعاثات ثنائي أكسيد الكربون: 199 جرام/كم

LUXURY, PREMIUM LUXURY

السرعة القصوى كم/ساعة0-100 كم/س

250 
كم/س

V8 سعة 3.0 لتر
محرك بنزين تربو تشارجد

القوة القصوى 470 حصان
أقصى عزم دوران 575 نيوتن-متر

التسارع 0-100 كم/ساعة في 5.2 ثانية
أقصى سرعة 250 كم/ساعة
معدل 11.1 لتر/100 كم*

انبعاثات ثنائي أكسيد الكربون: 264 جرام/كم
PORTFOLIO

السرعة القصوى كم/ساعة0-100 كم/س

250 
كم/س

V6 سعة 3.0 لتر
محرك بنزين تربو تشارجد

القوة القصوى 340 حصانًا
أقصى عزم دوران 450 نيوتن-متر

التسارع 0-100 كم/ساعة في 5.9 ثانية
أقصى سرعة 250 كم في الساعة

معدل 9.1 لتر/100 كم*
انبعاثات ثنائي أكسيد الكربون: 211 جرام/كم

LUXURY, PREMIUM LUXURY,
PORTFOLIO, AUTOBIOGRAPHY, R-SPORT

 * األرقام الرسمية الختبارات االتحاد األوروبي ألغراض المقارنة فقط. تختلف أرقام البيانات الفنية المعروضة بحسب السوق. يرجى االتصال بالوكيل المحلي لمعرفة البيانات الخاصة بكل إقليم.
األرقام الحقيقة قد تختلف عن األرقام المعروضة. يرجى الرجوع إلى صفحات المواصفات الفنية ألرقام استهالك الوقود الكاملة.

** تختلف بحسب السوق.

اختيار1

المحرك
jaguar-me.com قم بتهيئة سيارتك على موقع

محركات البنزين
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R-SPORT
 المزايا الرئيسية 

)PREMIUM LUXURY باإلضافة إلى طراز(
R-Sport دواسات أمامية وخلفية مضيئة مع شعار

دواسات قدم معدنية
نظام صوت رقمي محيطي من ميريديان )825 واط(

شبكة أمامية بلون أسود المع وحاجز خلفي
مصد خلفي، عتبة باب جانبية باإلضافة إلى ريشة مجزأة أمامية.

XJR
 المزايا الرئيسية 

)R-SPORT باإلضافة إلى طراز(
'R' دواسات أمامية وخلفية مع شعار

مصابيح LED أمامية 
XJR طبقة خارجية ألنابيب العادم الرباعي مع شعار

ماسكات فرامل مطلبة باللون األحمر مع شعار جاكوار
XJR فتحات غطاء محرك مع شعار

حاجز خلفي بلون الهيكل
XJR حاجز خلفي بلون الهيكل مع شعار

XJR نظام عادم رياضي مع شعار
ترس تفاضلي نشط

SPORT



LUXURY
المميزات األساسية

 مقاعد يمكن ضبطها بـ 14 وضعية مع تعديل 
مساند أسفل الظهر

مقاعد أمامية وخلفية مدفأة
 خاصّية اإلغالق الهادئ لألبواب، نظام الدخول 

بدون مفتاح
نظام المالحة عبر األقمار الصناعية

نظام جاكوار الصوتي )250 واط(
نظام التحكم في المناخ بنطاقين*

Bluetooth® نظام بث الصوت والفيديو
مساعد ركن أمامي

كاميرا للرؤية الخلفية، مساعد الركن
نظام التحكم في التقدم على جميع األسطح

مصابيح زينون أمامية، مصابيح LED لالنعطاف
أنبوب عادم بيضاوي مزدوج

شبكة من الكروم مع إطار من الكروم
فتحة تهوية آلية جانبية من الكروم

PREMIUM LUXURY
 المزايا الرئيسية 

)LUXURY باإلضافة إلى طراز(
مقاعد أمامية وخلفية مدفأة ومبردة

مقاعد مكسوة بجلد مثقب ناعم الحبيبات
نظام صوت رقمي من ميريديان )380 واط(

نظام التحكم في المناخ بأربعة نطاقات
مصابيح LED خلفية للقراءة

PORTFOLIO
 المزايا الرئيسية 

)PREMIUM LUXURY باإلضافة إلى طراز(
مقاعد يمكن ضبطها بـ 18 وضعية مع تعديل مساند 

أسفل الظهر
مقعد أمامي مع خمسة برامج للتدليك

مجموعة واسعة من تطعيمات المقصورة
سجاد أرضية فاخر

 نظام صوت رقمي محيطي 
من ميريديان )825 واط(

AUTOBIOGRAPHY
 المزايا الرئيسية 

)PORTFOLIO باإلضافة إلى طراز(
دواسات مضيئة معدنية

دواسات قدم معدنية
 مصابيح LED أمامية مع نظام 

مساعدة اإلضاءة العالية
نظام الكاميرا المحيطي

 نظام استشعار المركبة المقتربة 
مع نظام مراقية النقاط العمياء

نظام استشعار المركبات عند الرجوع للخلف
نظام مراقبة مسافة االنتظار بزاوية 360 درجة

نظام المساعدة على الركن – بالتوازي
األماكن المخصصة والخروج

LUXURY

* نظام رباعي المناطق للتحكم في المناخ قياسيًا على طراز Luxury ذو قاعدة العجالت الطويلة.

 الصور تتضمن معدات اختيارية.
 تجدر اإلشارة إلى أنه قد يتم تغيير الميزات القياسية في حالة تحديد مستويات بديلة من الزينة. قد تختلف كذلك الميزات القياسية حسب بلد الشراء والمحرك وصندوق التروس.

التجهيزات القياسية: يرجى الرجوع إلى دليل المواصفات واألسعار أو موقع للسوق المحلي.

اختيار

الطراز 2
jaguar-me.com قم بتهيئة سيارتك على موقع
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المميزات الرئيسية االختيارية
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الوصفالرقمنظام الدفع وديناميكيات القيادة
H41C222222نظام تثبيت السرعة

)AAC( نظام تثبيت السرعة التكيفيH41F77777742 راجع صفحة
2—22———نظام التحكم النشط بالترس التفاضلي

C10R—————2ماسكات فرامل باللون األحمر

S51B—————2نظام تحديد سرعة )280 كم/ساعة(

S58B—————7غطاء محرك من ألياف الكربون

الخصائص الخارجية

—2—222—تشطيبات من الكروم ألنبوب العادم البيضاوي المزدوج 

Autobiography 2————تشطيبات من الكروم ألنبوب العادم البيضاوي المزدوج المتوافر على طراز——

XJR 2——————طبقة خارجية ألنابيب العادم الرباعي في

—22222—نظام عادم قياسي

XJR Sports 2——————نظام عادم

B28M222222مرايا أبواب مدفأة قابلة للطي آليًا مع خاصية التعتيم التلقائي، مصابيح سفلية ووظيفة الذاكرة

مجموعة التصاميم الخارجية R-Sport تشمل؛ ريشة مجزأة أمامية من 3 قطع، شبكة سوداء، فتحات تهوية جانبية آلية 
R-Sport، العتبات الجانبية لمجموعة R، مصد خلفي، حاجز خلفي بلون أسود المع

—————2—

 مجموعة التصاميم الخارجية XJR تشمل؛ ريشة مجزأة أمامية من 3 قطع، منافذ هوائية محيطة من الكروم، شبكة سوداء، 
فتحات غطاء المحرك، شبكة فتحة تهوية جانبية آلية سوداء، فتحات تهوية جانبية آلية R-Sport، مصد خلفي، حاجز خلفي 

بلون الهيكل مع حشوة سوداء
——————2

D96Z222222زجاج أمامي غير مدفأ

D96A777777زجاج أمامي مدفأ

—2—222مصابيح زينون أمامية مع مساحات ومصابيح LED لالنعطاف

راجع صفحة D90R77727213مصابيج LED أمامية
D90T777777مصابيح LED أمامية تكيفية )تتطلب مساعد الضوء العالي األوتوماتيكي(

D91A777277مساعد الضوء العالي األوتوماتيكي )يتطلب مصابيح أمامية تكيفية(

)يرجى مراجعة  الصفحات 64-65 للحصول على مجموعة األلوان الكاملة(طالء
777777—طالءات غير معدنية

777777—طالء معدني

777777—طالء معدني فاخر



المزايا الرئيسية القياسية
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الوصف
راجع صفحة 22222244وظيفة التشغيل/اإليقاف*

222222فرامل يد كهربائية مع تحرير الفرامل عند قيادة السيارة

222222نظام التحكم في القيادة JaguarDrive مع الوضع الديناميكي، الوضع العادي ووضع الشتاء

)ASPC( راجع صفحة 22222236التحكم الفائق على جميع األسطح
إلكتروني على سيارات ذات نظام الدفع الخلفي 222222نسب متغيرة لنظام التوجيه المعزز كهربائًيا

راجع صفحة 22222228ديناميكيات متوائمة
222222نظام تحديد السرعة األوتوماتيكي

222222نظام المساعدة لفرامل الطوارئ

222222مصابيح أمامية أوتوماتيكية

LED راجع صفحة 22222213مصابيح خلفية بتقنية
222222زجاج خلفي مدفأ

222222مساحات زجاج السيارة مستشعرة للمطر

222222نوافذ أمامية وخلفية معززة كهربائيًا مع إمكانية الفتح / الغلق بلمسة واحدة

 سقف بانورامي من الزجاج المخفف ألشعة الشمس مع إمكانية الفتح / الغلق بلمسة واحدة 
من الجزء األمامي وجزء خلفي ثابت

222222

222222نظام المفتاح الذكي من جاكوار – التشغيل بدون مفتاح

222222صندوق خلفي يفتح ويغلق آليًا مع إمكانية الفتح القابلة للضبط

222222وسائد هوائية أمامية وجانبية مع وسائد هوائية جانبية عند الستائر 

222222نظام الحماية من االرتجاج المفاجئ )المقاعد األمامية(

)Pedestrian Contact Sensing( راجع صفحة 22222242نظام استشعار االصطدام بالمشاة
)TPMS( 222222نظام مراقبة ضغط اإلطارات

222222نظام التذكير بوضع حزام األمان )المقاعد األمامية والخلفية(

222222نظام مساعد الركن األمامي والخلفي )يشمل مؤشر بصري ذو شاشة تعمل باللمس(

222222نظام مساعد الركن الخلفي 

222222وظيفة مرآة الرؤية الخلفية ذاتية التعتيم

222222نظام أمان – جهاز إنذار ونظام منع إدارة المحرك

222222عمود عجلة قيادة قابل للضبط مع اإلمالة عند الدخول والخروج

222222مرآة داخلية للرؤية الخلفية مزودة بخاصية التعتيم التلقائي

222222مصابيح للمساحة الموجودة أمام المقاعد األمامية والخلفية

222222إنارة باللون األزرق الفوسفوري الخافت يشبه الهالة وإضاءة خافتة داخلية

راجع صفحة 22222238شاشة عرض قياس 12.3 بوصات
222222مقبس طاقة احتياطي )عدد 2(

* تختلف بحسب السوق.
2 قياسي   7 خياري   — غير متوافر

قد تختلف المزايا القياسية واالختيارية بحسب الطراز والتوافر في السوق. ُيرجى مراجعة وكيل جاكوار المحلي لمعرفة التفاصيل.
jaguar-me.com أو تهيئة سيارتك على موقع XJ للحصول على قائمة كاملة بالمزايا والمجموعات االختيارية، يرجى الرجوع إلى دليل المواصفات واألسعار لسيارة 

jaguar-me.com قم بتهيئة سيارتك على موقع
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مزايا المقصورة )تابع(
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الوصفالرقم
B78A722227مصابيح LED خلفية للقراءة

G48S———222دواسات قدم معدنية

———F28E222دواسات عتبات من الفوالذ المقاوم للصدأ

متوفر فقط كجزء من مجموعة اإلضاءة ما لم يكن متوفرًا كميزة قياسية——F28F—772دواسات عتبات مضيئة من الفوالذ المقاوم للصدأ
—F28N————2صفائح عتبات أبواب "R-Sport" من الفوالذ المقاوم للصدأ

F28R—————2صفائح عتبات أبواب "R" من الفوالذ المقاوم للصدأ

————H69H22طقم سجاد

H69J——2222طقم فرش سجاد فاخر

F42C/F04B222222خاصّية اإلغالق الهادئ لألبواب تتضمن نظام الدخول بدون مفتاح

السالمة واألمان
متوفر فقط كجزء من مجموعة مساعد الركن ما لم يكن متوفرًا كميزة قياسية C13B777277نظام مراقبة مسافة االنتظار بزاوية 360 درجة

متوفر فقط كجزء من مجموعة مساعد الركن ما لم يكن متوفرًا كميزة قياسية C14C777277نظام كاميرا محيطي )يتطلب مرايا قابلة للطي كهربائيًا(
 نظام استشعار المركبة المقتربة مع نظام مراقبة النقطاء العمياء ونظام استشعار السيارات عند الرجوع للخلف

)يتطلب وجود مرايا قابلة للطي كهربائيًا(
H71C777277 متوفر فقط كجزء من مجموعة الطرق السريعة ما لم يكن متوفرًا كميزة قياسية

C18B777277نظام المساعدة على الركن – بالتوازي، األماكن المخصصة والخروج
 متوفر فقط كجزء من مجموعة مساعد الركن ما لم يكن متوفرًا كميزة قياسية 

غير متوفر على سيارة الدفع الكلي للعجالت

)يرجى االطالع على الصفحات 64-77 لالطالع على المجموعة الكاملة(الفرش الداخلي
—————H03A2لوحة أجهز علوية من الجلد مترابط الحبيبات

————H03L—2لوحة علوية ناعمة الملمس

H03E—72222لوحة أجهزة علوية من الجلد ناعم الحبيبات 

————H01E22تبطين للسقف من جلد المورزيني 

H01D——2—22تبطين للسقف من القماش المزأبر الفاخر

——H01C———2تبطين للسقف من الجلد

—HNAA22227تبطين للسقف بلون عاجي

متوفر فقط مع ألوان محددة للتطعيمات الداخليةHPFD——7722تبطين السقف بلون أسود فاحم

عجلة التوجيه
——F95L2277عجلة قيادة من الجلد األملس المحبب

غير متوفرة مع جميع القشرات الزينية/توليفات األلوان——F95W—722عجلة قيادة مكسوة بجلد ناعم الحبيبات والخشب
"R" عجلة قيادة مكسوة بجلد ناعم الحبيبات ومزّينة بشعارF95R—————2

"R-Sport" عجلة قيادة مكسوة بجلد ناعم الحبيبات ومزّينة بشعارF96G————2—

————F97Z22عجلة قيادة غير مدفأة

F97A772222عجلة قيادة مدفأة



2 قياسي   7 خياري   — غير متوافر
قد تختلف المزايا القياسية واالختيارية بحسب الطراز والتوافر في السوق. ُيرجى مراجعة وكيل جاكوار المحلي لمعرفة التفاصيل.

jaguar-me.com أو تهيئة سيارتك على موقع XJ للحصول على قائمة كاملة بالمزايا والمجموعات االختيارية، يرجى الرجوع إلى دليل المواصفات واألسعار لسيارة
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 )توافر العجالت خاضع الختيار المحرك،الرقمالعجالت
يرجى االطالع على الصفحات 62-63 لرؤية المجموعة الكاملة(

———MeruC45B277 مقاس 18 بوصة

———ManraC51S777 مقاس 18 بوصة

——AleutianC45C7277 مقاس 19 بوصة

——TobaC45D7777 مقاس 19 بوصة

——TobaC45E7777 المعة مقاس 19 بوصة

——KasugaC45G7727 مقاس 20 بوصة

——KasugaC45H7777 المعة مقاس 20 بوصة 

——OronaC45J7777 مقاس 20 بوصة

——OronaC45K7777 المعة مقاس 20 بوصة

——MataivaC45L———2 مقاس 20 بوصة

—VenomC46A————2 – فضي المع مقاس 20 بوصة

—VenomC52J————7 – أسود المع مقاس 20 بوصة

FarallonC51Y—————2 – رمادي تقني مقاس 20 بوصة

FarallonC51Z—————7 – فضي المع مقاس 20 بوصة

FarallonC52H—————7 – أسود المع مقاس 20 بوصة

——MaroaC46B———7 مقاس 20 بوصة

—C40D22222عجلة احتياطية من مزيج معدني مقاس 18 بوصة لتوفير المساحة

C40K——22—2عجلة احتياطية من مزيج معدني مقاس 19 بوصة لتوفير المساحة

التجهيزات الداخلية

الوصف
————C88A22نظام التحكم في المناخ بنطاقين 

تجهيز قياسي على جميع السيارات ذات قاعدة العجالت الطويلةC88G772222نظام التحكم في المناخ بأربعة نطاقات
C89A777777نظام استشعار جودة الهواء مع خاصية إعادة تدوير الهواء أوتوماتيكيًا

B20B777777جهاز لفتح باب موقف السيارة

H75B222222زجاج شفاف

H75A777777زجاج للخصوصية – خلف القائم الثاني

A03C222222حجرة تخزين مضيئة في األمام

A03B777777منفضة ووالعة سجائر في األمام

تجهيز قياسي على جميع السيارات ذات قاعدة العجالت الطويلةH76G722277مظلة كهربائية للنافذة الخلفية
متوفر فقط كجزء من مجموعة اإلضاءة ما لم يكن متوفرًا كميزة قياسية——B19B—772فتحات تهوية مضيئة

jaguar-me.com قم بتهيئة سيارتك على موقع
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المعلومات واالتصاالت والترفيه
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الوصفالرقمالمعلومات والترفيه
راجع صفحة B44U2—————41-40نظام جاكوار الصوتي )250 واط(

راجع صفحة B44V72————41-40نظام صوتي رقمي من Meridian  )بقوة 380 واط(
راجع صفحة B44W77222241-40نظام صوت رقمي محيطي Meridian Surround ) بقوة 825 واط(

 نظام الصوت المرجعي الرقمي من Meridian )بقوة 1300 واط( 
Conversation Assist مع مساعد إجراء المحادثات

B44I—777——41-40 راجع صفحة

Bluetooth®H74V222222 – يتضمن بث الصوت والفيديو

222222—نظام مالحة عبر األقمار الصناعية

D70C222222شاشة تعمل باللمس للعرض الفردي 

)Meridian شاشة تعمل باللمس للعرض المزدوج )نظام صوتي من ميريديانD70A7777772015 هذه الخاصية غير متوفرة قبل 15 ديسمبر
 نظام ترفيه المقاعد الخلفية مع شاشة عالية الوضوح HD مقاس 10.2 بوصة يمكن ضبطها بوضعيتين

)Meridian تتطلب نظام صوتي من ميريديان(
G51E—777——

يختلف التوافر حسب السوقP52R222222نظام التحكم الصوتي التفاعلي في الصوتيات، تقنية ®Bluetooth ونظام المالحة



2 قياسي   7 خياري   — غير متوافر
قد تختلف المزايا القياسية واالختيارية بحسب الطراز والتوافر في السوق. ُيرجى مراجعة وكيل جاكوار المحلي لمعرفة التفاصيل.
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المقاعد والقشور
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الوصفالرقمالمقاعد
—————B40K2مقاعد مكسوة بجلد مترابط الحبيبات 

B40U—2——22مقاعد مكسوة بجلد مثقب ناعم الحبيبات

———B41L——2مقاعد مكسوة بجلد مثقب ناعم الحبيبات ومبطن  

——B40V———2مقاعد مكسوة بجلد شبه اإلنيلين مثقب ومبطن  

—————F53B2مقاعد أمامية وخلفية مدفأة

F53D—22222مقاعد أمامية وخلفية مدفأة ومبردة

————Z03K/Z03L22مقاعد أمامية يمكن ضبطها بـ 14 وضعية
 تشمل حركة المقاعد إمكانية اإلمالة كهربائيًا لإلمام/للخلف × 2 وضعية، 

 تعديل ارتفاع المساند × 2 وضعية، انحناء مسند الظهر × 2 وضعية، إمالة الوسائد × 2 وضعية، 
دعم أسفل الظهر × 4 وضعيات، تعديل مسند الرأس يدويًا بوضعيتين 

——Z03M—722مقاعد أمامية يمكن ضبطها بـ 18 وضعية مزودة بوظيفة التدليك
تشمل حركة المقاعد إمكانية اإلمالة كهربائيًا لإلمام/للخلف بوضعيتين، تعديل ارتفاع المساند 
 بوضعيتين، إمالة مسند الظهر بوضعيتين، إمالة الوسائد بوضعيتين، مسند الرأس بوضعيتين،

دعم أسفل الظهر بوضعيتين، وسائد جانبية بوضعيتين، دعم أسفل الظهر بأربع وضعيات

Z03N————22مقاعد أمامية يمكن ضبطها آليًا مع 18 وضعية

تشمل حركة المقاعد إمكانية اإلمالة كهربائيًا لإلمام/للخلف بوضعيتين، تعديل ارتفاع المساند 
 بوضعيتين، إمالة مسند الظهر بوضعيتين، إمالة الوسائد بوضعيتين، مسند الرأس بوضعيتين،

دعم أسفل الظهر بوضعيتين، وسائد جانبية بوضعيتين، دعم أسفل الظهر بأربع وضعيات
——B59V2222مقاعد خلفية طويلة ثابتة

B59P————22مقاعد خلفية طويلة ثابتة بتصميم رياضي

——B59G—722مقاعد خلفية كهربائية منفردة

)يرجى االطالع على الصفحات 78-79 لرؤية المجموعة الكاملة(التطعيمات
——VRGR2777خشب السنديان الفاخر الالمع

——VSAL7277خشب السنديان الفاخر الالمع

——VSAN7727خشب أبنوس مزخرف المع

——VSEP7772خشب سنديان فاخر المع مع حشوة براقة طولية

——VSAB7777خشب الجوز الالمع

——VAPK7777خشب الدردار المحلى بالستان

——VSEN7777خشب الجوز المجعد الالمع

——VSEL7777خشب الزيبرانو بالستان

——VSEO7777خشب أبنوس مزخرف المع مع حشوة براقة عبارة عن شريط طولي

غير متوفر مع عجلة القيادة المكسوة بالخشب/الجلد——VSEU7777خشب الجوز الداكن الالمع
VPFB777722أسود بيانو

VPFA777777ألياف الكربون

jaguar-me.com قم بتهيئة سيارتك على موقع

اختيار
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خيارات قاعدة العجالت الطويلة ومجموعات الخيارات )تابع(
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الوصفالرقممجموعات الخيارات متوفرة على قاعدة العجالت الطويلة فقط

————Z30A—7مجموعة المقاعد الخلفية )تتطلب مقاعد أمامية يمكن ضبطها بـ 18 وضعية(
 تتضمن مقعدان خلفيان قابالن لإلمالة ومزودان بوظيفة التدليك، مصابيح

LED خلفية للقراءة، مساند رأس ذات جوانب بارزة للمقاعد األمامية والخلفية 
وستائر كهربائية للنوافذ الجانبية الخلفية

————Z30B—7مجموعة المقاعد الخلفية الفاخرة )تتطلب مقاعد أمامية يمكن ضبطها بـ 18 وضعية(

 تتضمن مقعدان خلفيان قابالن لإلمالة ومزودان بوظيفة التدليك والذاكرة،
  نظام ترفيهي للمقاعد الخلفية، طاوالت خلفية لرجال األعمال، مصابيح 

LED خلفية للقراءة، مساند رأس ذات جوانب بارزة للمقاعد األمامية والخلفية 
وستائر كهربائية للنوافذ الجانبية الخلفية

————Z30C—7مجموعة المقاعد الخلفية الفاخرة مع نظام Dual View )تتطلب مقاعد أمامية يمكن ضبطها بـ 18 وضعية(

تتضمن مقعدان خلفيان قابالن لإلمالة ومزودان بوظيفة التدليك والذاكرة، نظام 
ترفيهي للمقاعد الخلفية، طاوالت خلفية لرجال األعمال، مصابيح LED خلفية 

للقراءة، مساند رأس ذات جوانب بارزة للمقاعد األمامية والخلفية ستائر كهربائية 
للنوافذ الجانبية الخلفية وشاشة تعمل باللمس بوظيفة العرض المزدوج

* هذه الخاصية غير متوفرة قبل 15 ديسمبر 2015.



خيارات قاعدة العجالت الطويلة ومجموعات الخيارات
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الوصفالرقمالخيارات متوفرة فقط على قاعدة العجالت الطويلة
B30A222222مرايا خلفية أنيقة مضيئة

——G73C—722طاوالت خلفية لرجال األعمال

—H73B————2مظالت يدوية للنوافذ الجانبية الخلفية

H73C222272ستائر كهربائية للنوافذ الجانبية الخلفية

هذا الخيار متوفر فقط كجزء من مجموعة المقاعد الخلفية——B59G—722مقعدان خلفيان قابالن لإلمالة ومزودان بوظيفة التدليك

——B59Q—777مقاعد خلفية كهربائية فردية مع وظيفة التدليك والذاكرة
 هذا الخيار متوفر فقط كجزء من مجموعة مقاعد خلفية 

فاخرة/مجموعة مقاعد خلفية فاخرة مع عرض مزدوج

مجموعات الخيارات
تتضمن فتحات تهوية مضيئة، دواسات مضيئة ومصابيح LED خلفية للقراءة———Z46B—77مجموعة اإلضاءة 

R-Sport المجموعة السوداء للطرازZ93U————7—
 تشمل شبكة رادياتير محيطة بلون أسود المع 

 شفرات منافذ هوائية على المصد األمامي/
طبقات خارجية للنوافذ الجانبية وفتحات تهوية آلية جانبية

XJR المجموعة السوداء للطرازZ93W—————7

 تشمل شبكة رادياتير سوداء المعة 
 منافذ هوائية محيطة على المصد األمامي 

طبقات خارجية للنوافذ الجانبية وفتحات تهوية جانبية كهربائية 

Z68R777—77مجموعة مساعد الركن )تتطلب وجود مرايا قابلة للطي آليًا(

 تتضمن نظام مراقبة مسافة االنتظار بزاوية 360 درجة
 نظام الكاميرا المحيطي ومساعد الركن. 
 مساعد الركن غير متوفر في المجموعة 

على جميع السيارات ذات نظام الدفع الخلفي

2 قياسي   7 خياري   — غير متوافر
قد تختلف المزايا القياسية واالختيارية بحسب الطراز والتوافر في السوق. ُيرجى مراجعة وكيل جاكوار المحلي لمعرفة التفاصيل.

jaguar-me.com أو تهيئة سيارتك على موقع XJ للحصول على قائمة كاملة بالمزايا والمجموعات االختيارية، يرجى الرجوع إلى دليل المواصفات واألسعار لسيارة

jaguar-me.com قم بتهيئة سيارتك على موقع
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أسود فاحمأخضر سباق بريطاني أحمر سباق إيطالي

معدني فاخر

أسود سماوي رمادي ستورم رمادي تيمبست توتي أسودأسود فاحم



معدني

فضي روديوم

غير معدني

أحمر الشفقأبيض ثلجيأبنوسيأبيض قطبي أحمر أوديسي أزرق ياقوتيرمادي امونايتكوارتزيت

اختيار

اللون 3
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VENOM مقاس 20 بوصةMAROA مقاس 20 بوصةMATAIVA مقاس 20 بوصةORONA المعة مقاس 20 بوصة
 VENOM أسود المع

مقاس 20 بوصة
أسود المعفضي المعرمادي بالستان ومتحّول إلى اللون األلماسيفضي فاتحالمعتشطيبات العجالت

"9.0J x 20" / 10.0J x 20"9.0J x 20" / 10.0J x 20"9.0J x 20" / 10.0J x 20"9.0J x 20" / 10.0J x 20"9.0J x 20" / 10.0J x 20العجالت/الحجم

245/40ZR20 / 275/35ZR20245/40ZR20 / 275/35ZR20245/40ZR20 / 275/35ZR20245/40ZR20 / 275/35ZR20245/40ZR20 / 275/35ZR20الحجم

C45KC45LC46BC46AC52Jالرمز

Luxury 7————
Premium Luxury7————

Portfolio7————
Autobiography727——

R-Sport———27

XJR—————

 FARALLON رمادي تقني 
مقاس 20 بوصة

 FARALLON  فضي المع 
مقاس 20 بوصة

 FARALLON أسود المع 
مقاس 20 بوصة

أسود المعفضي المعرمادي تقنيتشطيبات العجالت
 "9.0J x 20" / 10.0J x 20"9.0J x 20" / 10.0J x 20"9.0J x 20" / 10.0J x 20العجالت/الحجم

265/35R20 / 295/30R20265/35R20 / 295/30R20265/35R20 / 295/30R20الحجم

C51YC51ZC52Hالرمز

Luxury ———
Premium Luxury———

Portfolio———
Autobiography———

R-Sport———
XJR277



TOBA المعة مقاس ١٩ بوصةTOBA مقاس ١٩ بوصةALEUTIAN مقاس ١٩ بوصةMERU مقاس ١8 بوصةMANRA مقاس ١8 بوصة
المعجنوط فضية المعةجنوط فضية المعةجنوط فضية المعةجنوط فضية المعةتشطيبات العجالت

"8.0J x 18" / 9.0J x 18"8.0J x 18" / 9.0J x 18"9.0J x 19" / 10.0J x 19"9.0J x 19" / 10.0J x 19"9.0J x 19" / 10.0J x 19العجالت/الحجم

245/50ZR18 / 275/45ZR18245/50ZR18 / 275/45ZR18245/45ZR19 / 275/40ZR19245/45ZR19 / 275/40ZR19245/45ZR19 / 275/40ZR19الحجم

C51SC45BC45CC45DC45Eالرمز

Luxury 72777

Premium Luxury77277

Portfolio77777

Autobiography——777

R-Sport—————
XJR—————

ORONA مقاس 20 بوصةKASUGA المعة مقاس 20 بوصةKASUGA مقاس 20 بوصة
فضيالمعفضي بدرجة لمعان عاليةتشطيبات العجالت

"9.0J x 20" / 10.0J x 20"9.0J x 20" / 10.0J x 20"9.0J x 20" / 10.0J x 20العجالت/الحجم

245/40ZR20 / 275/35ZR20245/40ZR20 / 275/35ZR20245/40ZR20 / 275/35ZR20الحجم

C45GC45HC45Jالرمز

Luxury 777

Premium Luxury777

Portfolio277

Autobiography777

R-Sport———
XJR———

* تختلف بحسب السوق.
2 قياسي   7 خياري   — غير متوافر

قد تختلف المزايا القياسية واالختيارية بحسب الطراز والتوافر في السوق. ُيرجى مراجعة وكيل جاكوار المحلي لمعرفة التفاصيل.

jaguar-me.com قم بتهيئة سيارتك على موقع

اختيار

العجالت 4

62  |  إضفاء الطابع الشخصي

http://www.jaguar-me.com/ar/index.html


AUTOBIOGRAPHY
 مقاعد مكسوة بجلد شبه اإلنيلين 

مثّقب ومبطن مع درزات
 تبطين السقف القشرة الزينية

من الجلد ناعم الحبيبات
 لوحة علوية 

من الجلد ناعم الحبيبيات  
رموز الخيارات السجادواجهة منخفضة

وتشطيبات 
المقصورة

قياسي
BAPEمعدنيعاجيمعدنيعاجيسنديان فاخر المع مع حشوة براقة طوليةعاجي/معدني

BAPCكهرماني أسودعاجيكهرماني أسودعاجي أو كهرماني أسودسنديان فاخر المع مع حشوة براقة طوليةعاجي/كهرماني أسود

BAPFأزرق داكنسحابيأزرق داكنعاجيسنديان فاخر المع مع حشوة براقة طوليةسحابي/أزرق داكن

BAPBالكمأةكاشيوالكمأةعاجيسنديان فاخر المع مع حشوة براقة طوليةكاشيو/الكمأة

BAPGكهرماني أسودلندن تانكهرماني أسودعاجي أو كهرماني أسودسنديان فاخر المع مع حشوة براقة طوليةلندن تان/كهرماني أسود

BAPDكهرماني أسودبوردوكهرماني أسودعاجي أو كهرماني أسودسنديان فاخر المع مع حشوة براقة طوليةبوردو/بوردو

BAPAكهرماني أسودكهرماني أسودكهرماني أسودعاجي أو كهرماني أسودسنديان فاخر المع مع حشوة براقة طوليةكهرماني أسود/عاجي

R-SPORT
 مقاعد مكسوة بجلد مخّرم 

ناعم الحبيبات مع درزات وتزيينات
 تبطين للسقف القشرة الزينية

من القماش المزأبر الفاخر
 لوحة علوية 

من الجلد ناعم الحبيبيات  
رموز الخيارات السجادواجهة منخفضة

وتشطيبات 
المقصورة

قياسي
BAPKكهرماني أسودكهرماني أسودكهرماني أسودعاجي أو كهرماني أسودأسود بيانوكهرماني أسود/أحمر

BAPLكهرماني أسودعاجيكهرماني أسودعاجي أو كهرماني أسودأسود بيانوعاجي/كهرماني أسود

XJR
 مقاعد مكسوة بجلد مخّرم 

ناعم الحبيبات مع درزات وتزيينات
 تبطين السقف القشرة الزينية

من الجلد ناعم الحبيبات
 لوحة علوية 

من الجلد ناعم الحبيبيات  
رموز الخيارات السجادواجهة منخفضة

وتشطيبات 
المقصورة

قياسي
BAMTكهرماني أسودكهرماني أسودكهرماني أسودكهرماني أسودأسود بيانوكهرماني أسود/أحمر بلونين/أحمر

BAMQكهرماني أسودكهرماني أسودكهرماني أسودكهرماني أسودأسود بيانوكهرماني أسود/أحمر

BAMUكهرماني أسودكهرماني أسودكهرماني أسودكهرماني أسودأسود بيانوكهرماني أسود/لندن تان بلونين/لندن تان

BAMRكهرماني أسودكهرماني أسودكهرماني أسودكهرماني أسودأسود بيانوكهرماني أسود/لندن تان

BAMSكهرماني أسودكهرماني أسودكهرماني أسودكهرماني أسودأسود بيانوكهرماني أسود/عاجي بلونين/عاجي



LUXURY
 مقعد مكسو بجلد

مترابط الحبيبات مع درزات
 تبطين للسقف القشرة الزينية

من جلد المورزيني
 لوحة أجهزة علوية 

من الجلد مترابط الحبيبات
رموز الخيارات السجادواجهة منخفضة

وتشطيبات 
المقصورة

قياسي
BAONلون الكمأةكاشيولون الكمأةعاجيخشب الورد الالمعكاشيو/كاشيو

BAOMكهرماني أسودكهرماني أسودكهرماني أسودعاجيخشب الورد الالمعكهرماني أسود/كهرماني أسود 

PREMIUM LUXURY
 مقاعد مكسوة بجلد مخّرم 

ناعم الحبيبات مع درزات وتزيينات
 تبطين للسقف القشرة الزينية

من جلد المورزيني
 لوحة علوية 

ناعمة الملمس
رموز الخيارات السجادواجهة منخفضة

وتشطيبات 
المقصورة

قياسي
BAORمحاريعاجيمحاريعاجيسنديان فاخر المععاجي/محاري/محاري

BAOQلون الكمأةكاشيولون الكمأةعاجيسنديان فاخر المعكاشيو/الكمأة/الكمأة

BAOSكهرماني أسودلندن تانكهرماني أسودعاجيسنديان فاخر المعلندن تان/كهرماني أسود/كهرماني ٍأسود

BAOPكهرماني أسودكهرماني أسودكهرماني أسودعاجيسنديان فاخر المعكهرماني أسود/عاجي/عاجي

PORTFOLIO
مقعد مكسو بجلد مبطن ناعم 

الحبيبات ومخرم مع درزات
 تبطين السقف القشرة الزينية

بالقماش المزأبر الفاخر
 لوحة علوية 

من الجلد ناعم الحبيبيات
رموز الخيارات السجادواجهة منخفضة

وتشطيبات 
المقصورة

قياسي
BAOYأزرق داكنأزرق داكنأزرق داكنعاجيأبنوس مزخرف المععاجي/أزرق داكن

BAOTكهرماني أسودكهرماني أسودكهرماني أسودعاجي أو كهرماني أسودأبنوس مزخرف المعكهرماني أسود/عاجي

BAOXمعدنيسحابيمعدنيعاجيأبنوس مزخرف المعسحابي/معدني

BAOZكهرماني أسودلندن تانكهرماني أسودعاجي أو كهرماني أسودأبنوس مزخرف المعلندن تان/كهرماني أسود   

BAOUلون الكمأةكاشيولون الكمأةعاجيأبنوس مزخرف المعكاشيو/كمأة

BAOWمحاريعاجيمحاريعاجيأبنوس مزخرف المععاجي/محاري

BAOVكهرماني أسودعاجيكهرماني أسودعاجي أو كهرماني أسودأبنوس مزخرف المععاجي/كهرماني أسود

ُيرجى مراجعة وكيل جاكوار المحلي لمعرفة التفاصيل.

jaguar-me.com قم بتهيئة سيارتك على موقع
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123456

كهرماني أسودكهرماني أسودكهرماني أسودعاجيخشب الورد الالمعكهرماني أسود مع درزات كهرماني أسود

الكمأةكاشيوالكمأةعاجيخشب الورد الالمعكاشيو مع درزات بلون الكاشيو

LUXURY

قياسي – جلد مترابط الحبيبات
توليفات األلوان الداخلية

خيارات القشرة الزينية
 ألياف الكربون، أبنوس مزخرف المع،  أبنوس مزخرف المع مع حشوة براقة طولية، خشب الجوز الالمع، خشب السنديان الفاخر الالمع،  خشب الجوز المتّموج، قشرة زينية بلون بيانو أسود، خشب السنديان الفاخر الالمع مع حشوة براقة طولية، خشب الدردار بالستان، 

ميد زيبرانو بالستان أو خشب الجوز الداكن.

إضفاء الطابع الشخصي  |  67

سجاد لألرضيةواجهة منخفضةلوحة علويةتبطين السقف من جلد المورزينيقشرة زينيةمقاعد بدرزات متباينة وتزيينات



2

5

6

3

1

4

اختيار

الطراز 5
jaguar-me.com المقصورة المعروضة: مقاعد مكسوة بجلد بلون كاشيو مترابط الحبيبات مع لوحة علوية بلون الكمأة، تبطين للسقف قم بتهيئة سيارتك على موقع 

من قماش المورزين العاجي، قشرة زينية من خشب الورد الالمع وسجاد لألرضية بلون الكمأة.

http://www.jaguar-me.com/ar/index.html
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كهرماني أسودكهرماني أسودكهرماني أسودعاجيخشب السنديان الفاخر الالمعكهرماني أسود مع درزات باللون العاجي

الكمأةكاشيوالكمأةعاجيخشب السنديان الفاخر الالمعكاشيو مع درزات بلون الكمأة

محاريعاجيمحاريعاجيخشب السنديان الفاخر الالمععاجي مع درزات باللون المحاري

سجاد لألرضيةواجهة منخفضةلوحة علويةتبطين السقف من جلد المورزينيقشرة زينيةمقاعد بدرزات متباينة وتزيينات

كهرماني أسودكهرماني أسودعاجيخشب السنديان الفاخر الالمعلندن تان مع درزات باللون الكهرماني األسود لندن تان

PREMIUM LUXURY

قياسي – مقعد مكسو بجلد ناعم الحبيبات
توليفات األلوان الداخلية

خيارات القشرة الزينية
 ألياف الكربون، خشب أبنوس مزخرف المع، خشب أبنوس مزخرف المع مع حشوة براقة طولية، خشب الجوز الالمع، خشب الورد الالمع، خشب الجوز المتّموج، قشرة زينية بلون بيانو أسود، خشب السنديان الفاخر الالمع مع حشوة براقة طولية، خشب الدردار بالستان،

ميد زيبرانو بالستان أو خشب الجوز الداكن.

إضفاء الطابع الشخصي  |  69
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اختيار

الطراز 5
jaguar-me.com المقصورة المعروضة: مقاعد مكسوة بجلد محاري ناعم الحبيبات مع لوحة علوية بلون المحار، تبطين للسقف من قماش المورزين قم بتهيئة سيارتك على موقع

العاجي، سنديان فاخر المع وسجاد بلون المحار.

http://www.jaguar-me.com/ar/index.html
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كهرماني أسودعاجيكهرماني أسودعاجي أو كهرماني أسودخشب أبنوس مزخرف المععاجي مع درزات باللون الكهرماني األسود

محاريعاجيمحاريعاجيخشب أبنوس مزخرف المععاجي مع درزات باللون المحاري

معدنيسحابيمعدنيعاجيخشب أبنوس مزخرف المعسحابي مع درزات باللون المعدني

أزرق داكن مع درزات باللون العاجي

لندن تان مع درزات باللون الكهرماني األسود

كهرماني أسود مع درزات باللون العاجي

كاشيو مع درزات بلون الكمأة

خشب أبنوس مزخرف المع

خشب أبنوس مزخرف المع

خشب أبنوس مزخرف المع

خشب أبنوس مزخرف المع

عاجي

عاجي أو كهرماني أسود

عاجي أو كهرماني أسود

عاجي

أزرق داكن

كهرماني أسود

كهرماني أسود

الكمأة

أزرق داكن

لندن تان

كهرماني أسود

كاشيو

أزرق داكن

كهرماني أسود

كهرماني أسود

الكمأة

لوحة علويةتبطين السقف بالقماش المزأبرالقشرات الزينيةمقاعد بدرزات متباينة

PORTFOLIO

قياسي – مقعد مكسو بجلد ناعم الحبيبات
توليفات األلوان الداخلية
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خيارات القشرة الزينية
ألياف الكربون، خشب أبنوس مزخرف المع مع حشوة براقة طولية، خشب الجوز الالمع، قشرة زينية بلون بيانو أسود، خشب السنديان الفاخر الالمع مع حشوة براقة طولية، خشب الدردار بالستان، ميد زيبرانو بالستان أو خشب الجوز الداكن.

سجاد لألرضيةواجهة منخفضة
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اختيار

الطراز 5
jaguar-me.com التجهيزات الداخلية المعروضة: مقاعد باللون األزرق الداكن مكسوة بالجلد المحبب الناعم، مزودة بدرزات عاجية متباينة، وبطانة علوية قم بتهيئة سيارتك على موقع

باللون األزرق الداكن، وبطانة سقف من القماش المزأبر وقشرة زينية من خشب األبنوس وسّجادة باللون األزرق الداكن.

http://www.jaguar-me.com/ar/index.html
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 خشب سنديان فاخر المع عاجي مع درزات باللون الكهرماني األسود
مع حشوة براقة طولية

عاجي أو كهرماني أسود

عاجي أو كهرماني أسود

كهرماني أسودعاجيكهرماني أسود

 خشب سنديان فاخر المع بوردو مع درزات بلون بوردو
مع حشوة براقة طولية

كهرماني أسودالبوردوكهرماني أسود

 خشب سنديان فاخر المع عاجي مع درزات باللون المعدني
مع حشوة براقة طولية

معدنيعاجيمعدنيعاجي

سحابي مع درزات بلون أزرق داكن

لندن تان مع درزات باللون الكهرماني األسود

كهرماني أسود مع درزات باللون العاجي

كاشيو مع درزات بلون الكمأة

 خشب سنديان فاخر المع 
مع حشوة براقة طولية

 خشب سنديان فاخر المع 
مع حشوة براقة طولية

 خشب سنديان فاخر المع 
مع حشوة براقة طولية

 خشب سنديان فاخر المع 
مع حشوة براقة طولية

عاجي

عاجي أو كهرماني أسود

عاجي أو كهرماني أسود

عاجي

أزرق داكن

كهرماني أسود

كهرماني أسود

الكمأة

سحابي

لندن تان

كهرماني أسود

كاشيو

أزرق داكن

كهرماني أسود

كهرماني أسود

الكمأة

سجاد لألرضيةواجهة منخفضةلوحة علويةتبطين السقف من الجلدالقشرات الزينيةمقاعد بدرزات متباينة

AUTOBIOGRAPHY

قياسي – مقعد مكسو بجلد شبه اإلنيلين
توليفات األلوان الداخلية

إضفاء الطابع الشخصي  |  7٣

خيارات القشرة الزينية
ألياف الكربون، خشب أبنوس مزخرف المع، خشب أبنوس مزخرف المع مع حشوة براقة طولية، خشب الجوز الالمع، خشب السنديان الفاخر الالمع، خشب الجوز المتّموج، قشرة زينية بلون بيانو أسود،  خشب الدردار بالستان، ميد زيبرانو بالستان، خشب الورد أو خشب الجوز الداكن.
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اختيار

الطراز 5
jaguar-me.com التجهيزات الداخلية المعروضة: مقاعد جلد شبه أنيلين مثقب باللون العاجي، مزودة بدرزات بلون معدني متباين، وبطانة علوية باللون المعدني، قم بتهيئة سيارتك على موقع

وبطانة سقف جلدية باللون العاجي، وقشرة زينية من خشب السنديان الفاخر الالمع مع حشوة براقة طولية وسّجاد باللون المعدني.
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كهرماني أسودكهرماني أسودكهرماني أسودعاجي أو كهرماني أسودأسود بيانوكهرماني أسود مع درزات باللون األحمر

كهرماني أسودعاجيكهرماني أسودعاجي أو كهرماني أسودأسود بيانوعاجي مع درزات باللون الكهرماني األسود

سجاد لألرضيةواجهة منخفضةلوحة علويةتبطين السقف بالقماش المزأبرالقشرات الزينيةمقاعد جلدية بدرزات متباينة

R-SPORT

قياسي – مقعد مكسو بجلد ناعم الحبيبات
توليفات األلوان الداخلية

خيارات القشرة الزينية
ألياف الكربون
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اختيار

الطراز 5
jaguar-me.com التجهيزات الداخلية المعروضة: مقاعد رياضية من الجلد المحبب الناعم الكهرماني األسود، مزودة بدرزات حمراء متباينة، وبطانة علوية قم بتهيئة سيارتك على موقع 

بلون كهرماني أسود، وبطانة سقف من القماش المزأبر العاجي، وقشرة زينية بلون بيانو األسود وسجاد أرضي كهرماني أسود.

http://www.jaguar-me.com/ar/index.html
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 كهرماني أسود 
مع درزات باللون األحمر

كهرماني أسودأسود بيانو

كهرماني أسود

كهرماني أسودكهرماني أسودكهرماني أسود

 كهرماني أسود 
مع درزات بلون لندن تان

كهرماني أسودكهرماني أسودكهرماني أسودأسود بيانو

 كهرماني أسود/عاجي بلونين 
مع درزات باللون العاجي

كهرماني أسودكهرماني أسودكهرماني أسودكهرماني أسودأسود بيانو

 كهرماني أسود/أحمر بلونين 
مع درزات باللون األحمر

 كهرماني أسود/لندن تان بلونين 
مع درزات بلون لندن تان

أسود بيانو

أسود بيانو

كهرماني أسود

كهرماني أسود

كهرماني أسود

كهرماني أسود

كهرماني أسود

كهرماني أسود

كهرماني أسود

كهرماني أسود

XJR

قياسي – مقعد مكسو بجلد ناعم الحبيبات
توليفات األلوان الداخلية

سجاد لألرضيةواجهة منخفضةلوحة علويةتبطين السقف بالقماش المزأبرالقشرات الزينيةمقاعد جلدية بدرزات متباينة

خيارات القشرة الزينية
ألياف الكربون
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اختيار

الطراز 5
jaguar-me.com التجهيزات الداخلية المعروضة: مقاعد من الجلد المحبب الناعم الكهرماني األسود/األحمر المزود بدرزات حمراء متباينة، وبطانة علوية بلون كهرماني قم بتهيئة سيارتك على موقع

أسود، وبطانة سقف من القماش المزأبر الكهرماني األسود، وقشرة زينية بيانو سوداء وسجاد كهرماني أسود.
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ميد زيبرانو بالستانخشب الدردار بالستانخشب الجوز الداكنخشب الجوز المتموج
 أبنوس مزخرف المع 

خشب الجوز الالمعمع حشوة براقة طولية



ألياف الكربون خشب سنديان فاخر المع مع حشوة براقة طوليةخشب أبنوس مزخرف المعخشب الورد الالمعخشب السنديان الفاخر الالمعأسود بيانو

اختيار

الطراز 5
jaguar-me.com قم بتهيئة سيارتك على موقع

http://www.jaguar-me.com/ar/index.html


 )JaguarDrive Selector( قرص اختيار نقل الحركة 
دواسات تبديل السرعة من األلمنيومحامل آيبادطبقة علوية من الجلد األسود مشجب لتعليق المالبس مثبت على مسند الرأس

سجادة فاخرة لحيز التحميلشبكة مقصورة األمتعة



أغطية صمامات أنيقةطبقات خارجية المعة ألنابيب العادم

أغطية رياضية للدواسات

حاويات للمرايا من الكروم

اختيار

اكسسوارات جاكوار 6
 لمعرفة المزيد عن المجموعة الكاملة من أكسسوارات جاكوار المتاحة والمثبتة لدى الوكالء،

accessories.jaguar.com :يرجى الرجوع إلى الوكيل المحلي أو زيارة الموقع

80  |  إضفاء الطابع الشخصي

http://accessories.jaguar.com/me/en/


المحركات

 محرك جاكوار
 بنزين سوبر تشارجد V8 سعة ٥ لتر 

بقوة ٤70 حصانا

 محرك جاكوار
 بنزين سوبر تشارجد V8 سعة ٥ لتر 

بقوة ٥١0 حصانا

 محرك جاكوار
 بنزين سوبر تشارجد V8 سعة ٥ لتر 

بقوة ٥٥0 حصانا
دفع خلفيدفع خلفيدفع خلفيالدفع

500050005000السعة                                                       سم مكعب
550 )405(510 )375(470 )346(القوة القصوى                                          EEC - حصان )كيلو واط(

6000-60006500-60006500-6500عدد دورات المحرك/ الدقيقة
 عزم الدوران األقصى                               EEC - نيوتن متر

680 )502(625 )461(575 )424(                                                                 )رطل/قدم(

3500-25004000-25005550-5500عدد دورات المحرك/ الدقيقة
أوتوماتيكي ذو ثماني سرعاتأوتوماتيكي ذو ثماني سرعاتأوتوماتيكي ذو ثماني سرعاتناقل الحركة

األداء
05.24.94.6-100 كم/س                                         ثانية 
04.94.74.4-60 ميل/ س                                          ثانية 

280 )174( محددة250 )155( محددة250 )155( محددةالسرعة القصوى                                       كم/س )ميل/س(

استهالك الوقود١ – قاعدة العجالت القياسية
16.2 )17.4(——لتر/ 100 كم )ميل/جالون( القيادة داخل المدينة
8.2 )34.5(——لتر/ 100 كم )ميل/جالون( القيادة خارج المدينة

11.1 )25.5(——لتر/ 100 كم )ميل/جالون( القيادة داخل وخارج المدينة
264——جرام/كمانبعاثات ثنائي أكسيد الكربون
80——لتر تقريبًاسعة خزان الوقود )المستخدمة(

استهالك الوقود١ – قاعدة العجالت الطويلة
16.2 )17.4(16.2 )17.4(16.2 )17.4(لتر/ 100 كم )ميل/جالون( القيادة داخل المدينة
8.2 )34.5(8.2 )34.5(8.2 )34.5(لتر/ 100 كم )ميل/جالون( القيادة خارج المدينة

11.1 )25.5(11.1 )25.5(11.1 )25.5(لتر/ 100 كم )ميل/جالون( القيادة داخل وخارج المدينة
264264264جرام/كمانبعاثات ثنائي أكسيد الكربون
808080لتر تقريبًاسعة خزان الوقود )المستخدمة(

توافر المحركات
Luxury ———

Premium Luxury———

Portfolio2——

Autobiography—2—

R-Sport———

XJR——2
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المحركات

 محرك جاكوار
 بنزين تربو تشارجد رباعي األسطوانات 

بقوة 2٤0 حصانا

 محرك جاكوار
 ديزل* تربو تشارجد V6 سعة 3.0 لتر

بقوة 3٤0 حصانا

 محرك جاكوار
 بنزين سوبر تشارجد V6 سعة 3.0 لتر

بقوة 3٤0 حصانا
دفع خلفيدفع خلفيدفع خلفيالدفع

199929932995السعة                                                       سم مكعب
340 )250(300 )221(240 )177(القوة القصوى                                          EEC - حصان )كيلو واط(

5,5004,0006500عدد دورات المحرك/ الدقيقة
 عزم الدوران األقصى                               EEC - نيوتن متر

450 )332(700 )516(340 )251(                                                                 )رطل/قدم(

3500-200020005000-4000عدد دورات المحرك/ الدقيقة
أوتوماتيكي ذو ثماني سرعاتأوتوماتيكي ذو ثماني سرعاتأوتوماتيكي ذو ثماني سرعاتناقل الحركة

األداء
07.96.25.9-100 كم/س                                         ثانية 
07.55.95.7-60 ميل/ س                                          ثانية 

250 )155( محددة250 )155( محددة241 )150(السرعة القصوى                                       كم/س )ميل/س(

استهالك الوقود١ – قاعدة العجالت القياسية
12.5 )22.6(7.0 )40.4(11.4 )24.8(لتر/ 100 كم )ميل/جالون( القيادة داخل المدينة
7.1 )39.8(5.2 )54.3(6.7 )42.2(لتر/ 100 كم )ميل/جالون( القيادة خارج المدينة

9.1 )31.0(5.7 )49.6(8.4 )33.6(لتر/ 100 كم )ميل/جالون( القيادة داخل وخارج المدينة
199149211جرام/كمانبعاثات ثنائي أكسيد الكربون
807780لتر تقريبًاسعة خزان الوقود )المستخدمة(

استهالك الوقود١ – قاعدة العجالت الطويلة
12.5 )22.6(7.0 )40.4(11.4 )24.8(لتر/ 100 كم )ميل/جالون( القيادة داخل المدينة
7.1 )39.8(5.2 )54.3(6.7 )42.2(لتر/ 100 كم )ميل/جالون( القيادة خارج المدينة

9.1 )31.0(5.7 )49.6(8.4 )33.6(لتر/ 100 كم )ميل/جالون( القيادة داخل وخارج المدينة
199149211جرام/كمانبعاثات ثنائي أكسيد الكربون
807780لتر تقريبًاسعة خزان الوقود )المستخدمة(

توافر المحركات
Luxury 222

Premium Luxury222

Portfolio——2

Autobiography——2

R-Sport——2

XJR———

2 قياسي   7 خياري   — غير متوافر
* تختلف بحسب السوق.

 1 األرقام المقدمة هي نتيجة الختبارات المصنع الرسمية وفًقا لتشريعات االتحاد األوربي. قد يتباين استهالك الوقود الفعلي للسيارة عن النسبة المحققة في تلك االختبارات، كما أن هذه األرقام هي بغرض المقارنة فحسب. تختلف أرقام البيانات الفنية المعروضة بحسب السوق.
 يرجى االتصال بالوكيل المحلي لمعرفة البيانات الخاصة بكل إقليم.

2 تمثل األوزان السيارات بالمواصفات القياسية. اإلضافات االختيارية تزيد من الوزن.
ُيرجى مراجعة وكيل جاكوار المحلي لمعرفة التفاصيل.
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قاعدة العجالت القياسية

 محرك جاكوار 
 بنزين سوبر تشارجد V8 سعة ٥.0 لتر

بقوة ٤70 حصانا

 محرك جاكوار 
 بنزين سوبر تشارجد V8 سعة ٥.0 لتر

بقوة ٥١0 حصانا

 محرك جاكوار
 بنزين سوبر تشارجد V8 سعة ٥.0 لتر

بقوة ٥٥0 حصانا
دفع خلفيدفع خلفيدفع خلفينظام الدفع

513051305130ممالطول اإلجمالي
1899/21051899/21051899/2105ممالعرض اإلجمالي )شاماًل/باستثناء المرايا(

146014601460ممالطول اإلجمالي )شاماًل الهوائي(
303230323032ممقاعدة العجالت

1604/16261604/16261604/1626ممالمسافة بين العجلتين األماميتين/الخلفيتين
11.9 )39.0(11.9 )39.0(11.9 )39.0(م )قدم/بوصة(قطر دائرة الدوران )من الحافة إلى الحافة(

حجم صندوق السيارة مع نظام إصالح اإلطارات
VDA – لتر 

)قدم مكعب( 
478478478

988/1055988/1055988/1055ممالحيز األمامي/الخلفي لألقدام
100410041004ممحيز الرأس مع فتحة السقف )أمام(

946946946ممحيز الرأس )خلف(
1437/14641437/14641437/1464ممحيز الكتفين في األمام/الخلف

1875 )4134(1875 )4134(1875 )4134(كجم )رطل(الوزن1
2400 )5291(2400 )5291(2400 )5291(كجم )رطل(الوزن اإلجمالي للسيارة1
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قاعدة العجالت القياسية

 محرك جاكوار
 بنزين تربو تشارجد سعة 2.0 لتر بنزين ٤ أسطوانات

بقوة 2٤0 حصانا

 محرك جاكوار
 ديزل تربو تشارجد سعة 3.0 لتر

بقوة 300 حصانا*

 محرك جاكوار
 V6 بنزين سوبر تشارجد 

قوة 3٤0 حصانا
دفع خلفيدفع خلفيدفع خلفينظام الدفع

513051305130ممالطول اإلجمالي
1899/21051899/21051899/2105ممالعرض اإلجمالي )شاماًل/باستثناء المرايا(

14601460 1460ممالطول اإلجمالي )شاماًل الهوائي(
303230323032ممقاعدة العجالت

1604/16261604/16261604/1626ممالمسافة بين العجلتين األماميتين/الخلفيتين
11.9 )39.0( 11.9 )39.0(11.9 )39.0(م )قدم/بوصة(قطر دائرة الدوران )من الحافة إلى الحافة(

حجم صندوق السيارة مع نظام إصالح اإلطارات
VDA – لتر 

)قدم مكعب( 
478478478

988/1055988/1055988/1055ممالحيز األمامي/الخلفي لألقدام
100410041004ممحيز الرأس مع فتحة السقف )أمام(

946946946ممحيز الرأس )خلف(
1437/14641437/14641437/1464ممحيز الكتفين في األمام/الخلف

1765 )3891(1835 )4045(1735 )3825(كجم )رطل(الوزن1
2350 )5181(2400 )5291(2280 )5026(كجم )رطل(الوزن اإلجمالي للسيارة1

* تختلف بحسب السوق.
1 تمثل األوزان السيارات بالمواصفات القياسية. اإلضافات االختيارية تزيد الوزن.

ُيرجى مراجعة وكيل جاكوار المحلي لمعرفة التفاصيل.
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قاعدة العجالت القياسية

 محرك جاكوار
 بنزين سوبر تشارجد V8 سعة ٥.0 لتر

بقوة ٤70 حصانا

 محرك جاكوار
 نزين سوبر تشارجد V8 سعة ٥.0 لتر

بقوة ٥١0 حصانا

 محرك جاكوار
 نزين سوبر تشارجد V8 سعة ٥.0 لتر

بقوة ٥٥0 حصانا
525552555255ممالطول اإلجمالي

1899/21051899/21051899/2105ممالعرض اإلجمالي )باستثناء المرايا(
146014601460ممالطول اإلجمالي )شاماًل الهوائي(

315731573157ممقاعدة العجالت
1604/16261604/16261604/1626ممالمسافة بين العجلتين األماميتين/الخلفيتين

12.3 )40.4(12.3 )40.4(12.3 )40.4(م )قدم/بوصة(قطر دائرة الدوران )من الحافة إلى الحافة(
478478478لتر – VDA )قدم مكعب( حجم صندوق السيارة مع نظام إصالح اإلطارات

1109/10551109/10551109/1055ممالحيز األمامي/الخلفي لألقدام
الحيز األمامي/الخلفي لألقدام مع مجموعة المقعد الخلفي 

)المقعد الخلفي قائم بشكل كامل(
110911091109مم

الحيز األمامي/الخلفي لألقدام مع مجموعة المقعد الخلفي 
)إمالة المقعد الخلفي بشكل كامل(

102110211021مم

الحيز األمامي/الخلفي لألقدام مع مجموعة المقاعد الخلفية 
الفاخرة )المقعد الخلفي قائم بشكل كامل(

108710871087مم

الحيز األمامي/الخلفي لألقدام مع مجموعة المقاعد الخلفية 
الفاخرة )إمالة  المقعد الخلفي بشكل كامل(

989989989مم

100410041004ممحيز الرأس مع فتحة السقف )أمام(
960960960ممحيز الرأس )خلف(

1437/14641437/14641437/1464ممحيز الكتفين في األمام/الخلف
1885 )4156(1885 )4156(1885 )4156(كجم )رطل(الوزن1

2450 )5401(2450 )5401(2450 )5401(كجم )رطل(الوزن اإلجمالي للمركبة1



قاعدة العجالت الطويلة

 محرك جاكوار
 تربو تشارجد سعة 2.0 لتر بنزين ٤ أسطوانات

بقوة 2٤0 حصانا

 محرك جاكوار
 ديزل تربو تشارجد V6سعة 3.0 لتر

بقوة 300 حصانا*

 محرك جاكوار
 بنزين سوبر تشارجد V6 سعة 3.0 لتر

بقوة 3٤0 حصانا
525552555255ممالطول اإلجمالي

1899/21051899/21051899/2105ممالعرض اإلجمالي )باستثناء المرايا(
146014601460ممالطول اإلجمالي )شاماًل الهوائي(

315731573157ممقاعدة العجالت
1604/16261604/16261604/1626ممالمسافة بين العجلتين األماميتين/الخلفيتين

12.3 )40.4(12.3 )40.4(12.3 )40.4(م )قدم/بوصة(قطر دائرة الدوران )من الحافة إلى الحافة(
478478478لتر – VDA )قدم مكعب( حجم صندوق السيارة مع نظام إصالح اإلطارات

1109/10551109/10551109/1055ممالحيز األمامي/الخلفي لألقدام
الحيز األمامي/الخلفي لألقدام مع مجموعة المقعد الخلفي 

)المقعد الخلفي قائم بشكل كامل(
مم

110911091109

الحيز األمامي/الخلفي لألقدام مع مجموعة المقعد الخلفي 
)إمالة المقعد الخلفي بشكل كامل(

مم
102110211021

الحيز األمامي/الخلفي لألقدام مع مجموعة المقاعد الخلفية 
الفاخرة )المقعد الخلفي قائم بشكل كامل(

مم
108710871087

الحيز األمامي/الخلفي لألقدام مع مجموعة المقاعد الخلفية 
الفاخرة )إمالة  المقعد الخلفي بشكل كامل(

مم
989989989

100410041004ممحيز الرأس مع فتحة السقف )أمام(
960960960ممحيز الرأس )خلف(

1437/14641437/14641437/1464مم حيز الكتفين في األمام/الخلف
1775 )3913(1860 )4101(1755 )3869(كجم )رطل(الوزن1

2400 )5291(2450 )5401(2320 )5115(كجم )رطل(الوزن اإلجمالي للمركبة1

* تختلف بحسب السوق.
1تمثل األوزان السيارات بالمواصفات القياسية. اإلضافات االختيارية تزيد الوزن.

ُيرجى مراجعة وكيل جاكوار المحلي لمعرفة التفاصيل.
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تم قياس األبعاد مع سيارة بدون حمولة.
)تم القياس باستخدام طريقة VDA االختبار المعياري باستخدام كتل بحجم 200 × 100 × 50 ملم(.

5130 مم )قاعدة العجالت القياسية( 5255 مم )قاعدة العجالت الطويلة(

3032 مم )قاعدة العجالت القياسية( 3157 مم )قاعدة العجالت الطويلة(

 دائرة االنعطاف
 )قاعدة العجالت القياسية( 

من الرصيف إلى الرصيف 11.90 متر

 دائرة االنعطاف
 )قاعدة العجالت الطويلة(  

 من الرصيف إلى الرصيف 12.30 متر



السيارة المعروضة: XJ PORTFOLIO مع قاعدة العجالت القباسية

1626 ملم

م
1460 مل

2105 ملم

1604 ملم

األبعاد
 العرض اإلجمالي )شامل المرايا( 2105 ملم
العرض اإلجمالي )بدون المرايا( 1889 ملم

حجم التخزين 478 لترًا
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انضّم إلينا على:

Facebook.comInstagram.comTwitter.comYoutube.com

https://www.youtube.com/user/JaguarCarsLimited
https://twitter.com/Jaguar?ref_src=twsrc%5Egoogle%7Ctwcamp%5Eserp%7Ctwgr%5Eauthor
https://www.instagram.com/jaguar/
https://www.facebook.com/Jaguar


خبرة جاكوار 
 لليس هناك طريقة أفضل للتعرف على XJ وجاكوار إال عبر قيادتها. تقدم تجربة جاكوار مجموعة من الفرص الفريدة حًقا لتحقيق االستفادة
 القصوى من جاكوار. تجاربنا على الطريق تسمح لك بدفع قدراتك، وقدرات سيارتك XJ وغيرها من سيارات مجموعة جاكوار إلى أقصى حد.

 كما أن تجربة جاكوار تقدم لك الفرصة لرؤية سياراتنا تنبض بالحياة خالل جولة إلى أحد مرافق التصنيع لدينا في المملكة المتحدة.
jaguar-me.com اعرف المزيد من خالل زيارة

http://www.jaguar-me.com/ar/index.html


مساعدة جاكوار 
تقوم مساعدة جاكوار بتقديم المساعدة في حاالت الطوارئ على 

الطريق بسبب عطل أو التعرض لمشاكل بسيطة مثل ثقب اإلطار. 
يمكنك االعتماد على المساعدة على الطريق من جاكوار مهما كان 

الوضع وأينما كنت.

تأمين منخفض
 يمكن اإلطالع على المكونات الرئيسية في XJ بسهولة إلجراء
 خدمة وإصالح سريعين وبتكاليف محدودة. تحقق XJ تقييمات
 تأمين تنافسية، مع التركيز على انخفاض تكاليف التصليح**.

 لمعرفة المزيد عن مزايا استخدام XJ في األعمال، يرجى
االتصال بوكيل جاكوار المحلي.

مجلة جاكوار
هي المجلة الرسمية لشركة جاكوار كارز. تتناول هذه المجلة طرازات 

XJ وXF وXE وF-PACE من جاكوار، ونواحي الفخامة والذوق 
والتصميم والترحال.

مجموعة جاكوار
تم إنتاج أحدث مجموعة من منتجات جاكوار بنفس دقة التصميم 
واالهتمام بالتفاصيل التي تتمتع بها سياراتنا. وهذا واضح في 

مجموعتنا من المالبس والمنتجات الجلدية الفاخرة ومستلزمات السفر 
الفاخرة. لالحتفال بتراث جاكوار لدينا أيضًا مجموعة تكرم اإلنجازات 
السابقة وهدايا مستوحاة من السباقات ومالبس. لمعرفة المزيد، 

jaguar.com/shop يرجى زيارة متجرنا على االنترنت في

خدمات جاكوار المالية
األداء السلس واألناقة يتوافران بشكل قياسي مع كل من سيارات 
جاكوار. خدمات جاكوار المالية تجعل الشراء عملية بسيطة وممتعة. 
سواء آثرت اختيار سيارة جديدة أو مستعملة، لالستخدام الشخصي 

أو التجاري، لدينا الخيار الذي يناسبك تمامًا. يرجى التحدث إلى وكيل 
جاكوار المحلي لمعرفة المزيد.

** تقديرات الشركة المصنعة. 

https://shop.jaguar.co.uk/


عالم جاكوار
اختر XJ وستنضم إلى عالم جاكوار المثير. ذلك يجعل امتالك وقيادة سيارتك أمرًا سهاًل وممتعًا، فضاًل عن توفير مجموعة من الخدمات 

الحصرية ومنتجات الحياة العصرية.

األسطول واألعمال
ججاكوار هي الشركة المصنعة لمجموعة فاخرة من األساطيل 

وسيارات الشركات مع الحرص على توفير خدمات متميزة للزبائن. 
جاكوار هي سيارات مميزة تنبض بالحيوية وتساعد الشركات على 
التعبير عن طابعها الفريد وشخصية أعمالها. تلتزم جاكوار بتوفير 

خدمات ما بعد البيع تركز على كلًيا على العمالء، مما يحافظ على 
كل سيارة في حالة ممتازة، ويضمن تأديتها لعملها بأعلى مستوى 

 وبالطريقة األكثر فعالية من حيث التكلفة للشركات.
قم بزيارة jaguar-me.com  للحصول على مزيد من المعلومات.

قطع الغيار األصلية
 تم تصميم قطع الغيار األصلية من جاكوار، واختبارها وتصنيعها

طبقًا لمعايير صارمة من أجل الجودة والمالءمة والتحمل. تم تصميم 
كل قطعة لسيارتك XJ للمساهمة في تحقيق األداء األمثل والحفاظ 

على عمرها إلى أطول فترة ممكنة.
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إخطار مهم
تسعى شركة جاكوار الند روڤر ليميتد دائًما إليجاد السبل الممكنة لتحسين مواصفات سياراتها وتصميماتها وإنتاجها، وهي ُتدخل عليها تعديالت على نحو متواصل. مع أننا نبذل قصارى جهدنا من أجل إصدار منشورات حديثة، 

فإنه يجب عدم اعتبار هذا الكتيب على أنه دليل نهائي للمواصفات الحالية، كما أنه ال يمثل عرًضا لبيع أي سيارة بعينها. إن الموزعين والوكالء ال ينوبون عن شركة جاكوار الند روفر ليميتد في أي تعهد أو تمثيل صريح أو ضمني. 
ُأجريت المقارنات بناء على البيانات واالختبارات الخاصة بالمصنع.

األلوان
ألوان الطباعة واأللوان المعروضة على اإلنترنت هي تمثيلية فقط.

االبتكار البيئي في جاكوار
 تفخر جاكوار بالحفاظ على إرثها من خالل مقاربتها لنهج االبتكار البيئي. بدًءا من اختيار المواد خفيفة الوزن ووسائل اإلنتاج ذات الفاقد البسيط وانتهاًء بكفاءة المحركات والتصميمات، تلتزم جاكوار بالعمل كشركة أكثر استدامة

والحد من أثرها البيئي اإلجمالي.
XJ، األبرز بين طرازات جاكوار، كانت أول سياراتنا التي حصلت على شهادة األيزو ISO14040، وهي المعيار الدولي الخاص بتقييم "دورة الحياة الكاملة" للسيارة. تقيس هذه الشهادة األثر البيئي لطراز XJ، بدًءا من جلب مواد 

المكونات وعملية التصنيع، مروًرا بقيادة السيارة لمسافة 200000 كم. ولكن هذا ليس كل شيء. فقد تم تصميم كل سيارة جديدة من جاكوار بحيث تكون قابلة إلعادة التدوير واالستخدام بنسبة 85 %، وكذلك إعادة التصليح 
واالستخدام بنسبة 95 % مع استخدامها بنسبة 10 % محتملة لتوليد الطاقة.

 االستخدام المبتَكر لأللومنيوم خفيف الوزن في طرازات XF وXE وXJ وF-PACE الجديدة كليًا، والذي يحتوي على ما يصل إلى 50% من المواد المعاد تدويرها من عملية تصنيع الهياكل، يمنحها الكثير من الفوائد التي تعود 
على مستوى األداء. وهذا يشمل تحسين استهالك الوقود وتقليل انبعاثات ثنائي أكسيد الكربون، باإلضافة إلى األداء الديناميكي المتأصل في تصميمها المتسم بتوفير الوزن.

تلتزم جاكوار بتخفيض اعتمادها على الوقود الحفري، وذلك باستخدام موارد أقل وإنتاج مخلفات أقل كجزء من منهجها لتميز االستدامة.
 تشمل خطة الشركة الحد من االنبعاثات الناجمة عن التشغيل وعوادم ثنائي أكسيد الكربون من العادم بنسبة 25%، والحد من النفايات إلى المكب وكفاءة الخدمات اللوجستية بنسبة 15%، والحد من استهالك المياه بنسبة

 10%، وجميعها ترتكز على كل مركبة أنتجت منذ عام 2007. باإلضافة إلى انبعاثات ثنائي أكسيد الكربون الناجمة عن التصنيع والتجميع، فإن االنبعاثات الناجمة عن كل من سيارات جاكوار التي أنتجت في بريطانيا منذ عام
2009 سيتم تعويضها بنسبة 100%. لكل طن من ثنائي أكسيد الكربون ينبعث أثناء عملية التجميع، تستثمر جاكوار في مشاريع تهدف لتخفيض ما يعادل طنًا من ثنائي أكسيد الكربون في مكان آخر.

مع األخذ بعين االعتبار نمو مبيعات الشركة عالمًيا وزيادة االستثمار في َمرافق التشغيل األكثر كفاءة، نفخر بأننا حققنا، وفي بعض الحاالت تجاوزنا، أهداف االبتكار البيئي لدينا كما هو مخطط لها لعام 2012.
 نحن على الطريق الصحيح لتحقيق هدفنا بخفض متوسط انبعاثات ثنائي أكسيد الكربون من عوادم أسطولنا األوروبي المشترك  بنسبة 25% بحلول عام 2015. بفضل نظرتنا المستقبلية فقد طورنا رؤيتنا الخاصة لعام
2020 لنمو األعمال المستدامة التي تركز على التطوير المستمر لتخفيض انبعاثات ثنائي أكسيد الكربون من عوادم المحركات، وتحقيق الحيادية الكربونية على مستوى التشغيل وخفض نسبة إنتاج النفايات إلى الصفر.
 لغاية اآلن، نجحت الشركة في إزاحة أكثر من 6 ماليين طن من ثنائي أكسيد الكربون، بتوفيرها لما يزيد عن 4000 فرصة عمل مباشرة في 60 مشروًعا للحد من االنبعاثات في 17 بلدًا، كما أسهمت في تحسين حياة ما يزيد

عن مليون شخص من خالل برنامجنا العالمي للحد من انبعاثات مواقد الطهي.
لكنها لم تكتِف بذلك. فقد حصلت مرافقنا التصنيعية على شهادة األيزو ISO14001 منذ عام 1998، كما تبوأت الشركة مستوى Platinum Plus في مؤشر المسؤولية االجتماعية للشركات في المملكة المتحدة.

شركة جاكوار الند روفر ليميتد،
 ،E المكتب المسجل: الطابق 7، الجناح 

مبنى المقر الرئيسي، واحة دبي للسيليكون،
الفرع الرئيسي، واحة السيليكون،

ُمسَجلة في إنجلترا برقم: 1672070
jaguar-me.com

.)Meridian Audio Ltd( هي عالمة تجارية مسجلة لصالح شركة Meridian

عالمة كلمة ®Bluetooth وشعاراتها مملوكة لشركة Bluetooth SIG, Inc، وأي استخدام لهذه العالمة بواسطة شركة Jaguar Land Rover Limited يتم بموجب ترخيص. 
iPod وiPod touch وiPad هي عالمات تجارية لشركة  .Apple Inc ومسجلة في الواليات المتحدة ودول أخرى.

يتعين دائًما استخدام نظام المالحة في الظروف التي ال تؤثر على قدرة السائق على القيادة بأمان أو التي ال تؤثر على سالمة مستخدمي الطريق اآلخرين.

16MY/2016 فبراير 
JLM/26/02/07/0216

السيارة المعروضة على الغالف األمامي: قاعدة العجالت الطويلة في XJ R-SPORT باللون األسود الداكن مع مصابيح LED أمامية اختيارية
السيارة المعروضة على الغالف الخلفي: سيارة XJ PORTFOLIO بقاعدة عجالت طويلة باللون الكوارتزيت

http://www.jaguar-me.com/ar/index.html


مسرد مصطلحات

#

 خرائط ثالثية األبعاد 
يمكن اختيار وضع عرض الخرائط الثالثية األبعاد من خالل نظام المالحة. تعرض هذه الخرائط منظرًا جويًا مع صور ثالثية األبعاد للمباني بشكل يعزز 

توجيه المستخدم إلى حد بعيد.

A

 )ABS( نظام منع غلق المكابح 
يقوم نظام منع غلق المكابح بمنع غلقها عند الضغط على دواسة الفرامل بشكل قوي للحفاظ على التحكم بالمركبة.

 نظام التعليق 
يأتي نظام التعليق الهوائي الخلفي كبديل للنوابض الفوالذية التقليدية ويحتوي على نوابض مملوءة بالهواء المضغوط لتوفير أقصى قدر من الراحة 

والتحكم من خالل تعديل مستوى النوابض تلقائيًا بما يتناسب مع وضع القيادة.

 مرآة رؤية خلفية ذاتية التعتيم 
تقوم المرايا المزودة بميزة التعتيم التلقائي بتقليل الوهج الصادر لياًل من مصابيح السيارات الخلفية.

D

 )DSP(  تقنية معالج اإلشارات الرقمية 
تقوم تقنية معالج اإلشارات الرقمية )DSP( بتحليل مجموعة من المتغيرات التي قد تؤثر على جودة الصوت، ثم تعالجها باستخدام معادالت متطورة 

وتتكيف مع مخرجات النظام وفًقا لذلك. مما يتيح مستوى عاٍل من القوة واألداء الحقيقي الذي يستحيل الحصول عليه مع نظام الصوت التقليدي.

F

 نظام التحكم في المناخ رباعي المناطق 
يضيف تحكًما أوتوماتيكًيا مستقاًل في درجات الحرارة للراكبين األيسر واأليمن الجالسين في الخلف باإلضافة إلى المنطقة الثنائية األمامية.

H

 زجاج عاكس للحرارة 
يعمل الزجاج على عكس موجات األشعة تحت الحمراء وبذلك يمنع تراكم الحرارة الناتجة عن أشعة الشمس المباشرة داخل السيارة.

I

 شاشة عرض لوحة أجهزة القياس 
شاشة عرض لوحة أجهزة القياس هي شاشة TFT )شرائح الترانزستور الرقيقة( عالية الوضوح مقاس 12.3 بوصة التي تحل محل لوحة أجهزة القياس 

التقليدية. تعرض مجموعة كبيرة من المعلومات المهمة للقيادة. تتوفر أربعة مواضيع جرافيكية وعرض خريطة ثالثية األبعاد.

J

 نظام المفتاح الذكي من جاكوار - التشغيل بدون مفتاح 
عند وجود زر اإلشعال في السيارة، ما عليك سوى الضغط على زر التشغيل إلدارة المحرك.

 )JAGUARDRIVE CONTROL( نظام التحكم بالقيادة من جاكوار 
يتفاعل مع نظام التحكم الديناميكي بالثبات وأنظمة التحكم والمحرك وأنظمة أدارة نقل الحركة لتغيير خصائص تخطيط المحرك وتغييرات نقل الحركة 

وتدخالت الفرامل. وهو يوفر أساليب مختلفة مصممة لتحسين استجابة السيارة لظروف وأساليب قيادة بعينها.

 )JAGUARDRIVE SELECTOR( قرص اختيار نقل الحركة 
قرص اختيار نقل الحركة JaguarDrive من الكونسول المركزي عند تشغيل السيارة. هو قرص دوار يستخدم مع ناقل الحركة األوتوماتيكي يسمح لك 

بالتحول السريع بين أساليب القيادة.

L

 نظام تعليق وضعية ركوب الليموزين  
تم تعديل نظام تعليق الهواء الخلفي في طرازات XJ المزودة بقاعدة العجالت الطويلة خصيصًا للحصول على أفضل مستوى من الراحة، وتوفير تجربة 

مماثلة لركوب سيارات الليموزين.

P

 )PSYCHOACOUSTICS( علم النفس السمعي 
يقوم علم النفس السمعي بدراسة االستجابات النفسية والفسيولوجية المرتبطة باالستماع للصوت.

S

 زجاج مخفف ألشعة الشمس 
يرشح الزجاج أشعة الشمس للحد من الوهج ومنع األشعة فوق البنفسجية الضارة من النفاذ إلى المقصورة. 

T

  ™TRIFIELD 
تقدم تكنولوجيا Trifield الحصرية من ميريديان تجربة متناغمة شبيهة بالحفالت الموسيقية، ويمكن تخصيصها بشكل مثالي بما يتناسب مع جميع 

وضعيات الجلوس. 

W

 وضع الشتاء 
عند اختيار وضع الشتاء، يقوم النظام بتخميد التسارع أوتوماتيكًيا وتوفير قدرة جر تدريجية في حاالت الطرق الزلقة.
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