
  LEXUS ES 250 2019 خصائص لكزس

بالتينومالفئة

الميزات الخارجية

  LED مع نظام ا�ضاءة ا�وتوماتيكي للطرقات مصابيح أمامية LED 3 مصابيح بتقنية
AFS و نظام  إضاءة أمامية متكيف AHS السريعة

نظام دخول وتشغيل ذكي

مصابيح إضاءة توافقية أماميةمرايا ل�بواب مع مصباح إشارة انعطاف جانبي LED ،قابلة لالنطواء بشكل ذاتي، إنارة أرضية و تدفئة

حساسات توقف أمامية وخلفية

235/45R18ا�طارات

ألمنيوم قياس 18 بوصةالعجالت

سقف بانوراميفتحة سقف بانورامية قابلة ل§زاحة وا�مالة ونظام حماية بلمسة

التصميم الداخلي

3 قضبان من الخشب مكسوة بالجلدالمقود

جلد ناعممواد صناعة المقاعد

5عدد المقاعد

مع ضابط الرتفاع وسادة المسندمقاعد أمامية كهربائية بعشر وضعيات؛ مسند كهربائي مع دعامة �سفل الظهر

تدفئة وتهوية للمقاعد الخاصة بالسائق والركاب

عدادات قياس أوبتيترون

شاشة عرض معلومات متعددة TFT مقاس 4.2 بوصة

نظام صوتي، راديو AM/FM، مشغل DVD و 10 مكبرات صوت 

شاشة 12.3 بوصةنظام مالحة لكزس

واقيات شمس كهربائية للنوافذ الخلفية

التشغيل ووسائل الراحة

عمود توجيه تلسكوبي قابل ل§مالة كهربائي¹، مع قابلية التحريك ل�مام والخلف أوتوماتيكي¹

أزرار تحّكم على المقود

ثالثي المنطقةنظام تكييف آلي – تحّكم مستقل بدرجات الحرارة للسائق والراكب ا�مامي مع مصفاة لتنظيف الهواء

ساعة LED بعقارب

مقبسا USB/ مقبس صوتي ميني

بلوتوث/تحدث على الهاتف من دون استخدام اليدين

تحكم عن بعد باللمس

ا�مان

نظام لكزس للحماية +  نظام واقي ضد الصدمات، مثبت سرعة ديناميكي يناسب كافة السرعات،
نظام التنبيه عند مغادرة المسار، مع نظام تعديل المستوى اÅلي للمصابيح

 نظام المساعدة على تغيير المسار مع شاشة مراقبة النقاط غير المرئية ونظام 
استشعار السيارات والتنبيه عند الرجوع للخلف

وسائد هوائية (المقاعد ا�مامية، على مستوى الركبة، جانبية، وستارية)

(TRC) نظام التحّكم بالجر

(VSC) نظام التحّكم بثبات المركبة

نظام مكابح ABS ( نظام مانع قفل مكابح) مع ميزة EBD (ميزة التوزيع ا�لكتروني لقوة المكابح) 

نظام مساعد المكابح

نظام شاشة الرؤية الخلفية

(AL-TPWS) تحديد الموقع تلقائًيا - نظام التحذير من انخفاض مستوى ضغط ا�طارات

قضبان تثبيت كرسي ا�طفال تتوافق مع نظام ISOFIX (مواجه للمقعد الخلفي)

LED مصباح ضباب أمامي بتقنية

مصباح ضباب خلفي

مرايا أوتوماتيكية مضادة النعكاس الضوء (المرايا الداخلية ومرايا ا�بواب)

مسند رأس للمقاعد ا�مامية (WIL  تخفيف إصابات الرقبة)

LED مصابيح ا�ضاءة النهارية الجارية بتقنية

195,000السعر (درهم)



  LEXUS ES 350 2019 خصائص لكزس
بالتينومF-Sportبريميرالفئة

الميزات الخارجية

  LED ثنائية الشعاعمصابيح أمامية LED مصابيح
3 مصابيح بتقنية LED مع نظام ا�ضاءة 
ا�وتوماتيكي للطرقات السريعة AHS و 

AFS نظام  إضاءة أمامية متكيف

3 مصابيح بتقنية LED مع نظام ا�ضاءة 
ا�وتوماتيكي للطرقات السريعة AHS و 

AFS نظام  إضاءة أمامية متكيف

نظام دخول وتشغيل ذكي

مصابيح إضاءة توافقية أماميةمصابيح إضاءة توافقية أماميةمرايا ل�بواب مع مصباح إشارة انعطاف جانبي LED ،قابلة لالنطواء بشكل ذاتي، إنارة أرضية و تدفئة

حساسات توقف أمامية وخلفية

215/55R17235/40R19235/45R18ا�طارات

 ألمنيوم قياس 19 بوصة ألمنيوم قياس 17 بوصةالعجالت
 ألمنيوم قياس 18 بوصة  

بميزة تخفيف الضجيج

فتحة سقف بانورامية قابلة ل§زاحة وا�مالة ونظام حماية بلمسة

التصميم الداخلي

3 قضبان من الخشبالمقود
 مكسوة بالجلد

3 قضبان من الخشب
 مكسوة بالجلد

3 قضبان من الخشب
 مكسوة بالجلد

   جلد نيولوكسجلد نيولوكس مواد صناعة المقاعد
F- Sport

جلد شبه ا�نيلين

555عدد المقاعد

مقاعد F Sportمقاعد أمامية كهربائية بثمان وضعيات؛ مسند كهربائي مع دعامة �سفل الظهر
عشر وضعيات/ مع ضابط الرتفاع

 وسادة المسند 

تدفئة وتهوية للمقاعد الخاصة بالسائق والركاب

عدادات قياس أوبتيترون

شاشة عرض معلومات متعددة TFT مقاس 4.2 بوصة

AM/FM نظام مارك ليفنسون للصوت المحيطي المميز , راديو

 17 مكبر صوت, ملفات MP3 و  WMA( برنامج Window Media الصوتي)،  DSP( معالج إشارة 

رقمي)،  ASL (تحكم أوتوماتيكي بمستوى الصوت) 

نظام صوتي، راديو AM/FM، مشغل DVD و 10 مكبرات صوت

شاشة 12.3 بوصةشاشة 12.3 بوصةنظام مالحة لكزس

 مع مظالت ل�بواب الخلفيةمظالت الشمس للنوافذ الخلفية

أمامي و خلفيعتبات وقاية مضاءة

التشغيل ووسائل الراحة

عمود توجيه تلسكوبي قابل ل§مالة كهربائي¹، مع قابلية التحريك ل�مام والخلف أوتوماتيكي¹

أزرار تحّكم على المقود

نظام تكييف آلي – تحّكم مستقل بدرجات الحرارة للسائق والراكب ا�مامي مع مصفاة لتنظيف 

الهواء
ثنائي  المنطقةثنائي  المنطقة

 مع ميزة االستخدام بدون لمس 

(حساس الركل)

ساعة LED بعقارب

مقبسا USB/ مقبس صوتي ميني

بلوتوث/تحدث على الهاتف من دون استخدام اليدين

تحكم عن بعد باللمس

شاحن السلكي

تشغيل المحرك عن بعد

ا�مان

نظام لكزس للحماية +  نظام واقي ضد الصدمات، مثبت سرعة ديناميكي يناسب كافة السرعات،

نظام التنبيه عند مغادرة المسار، مع نظام تعديل المستوى اÅلي للمصابيح

 نظام المساعدة على تغيير المسار مع شاشة مراقبة النقاط غير المرئية ونظام 

استشعار السيارات والتنبيه عند الرجوع للخلف

وسائد هوائية (المقاعد ا�مامية، على مستوى الركبة، جانبية، وستارية)

(TRC) نظام التحّكم بالجر

(VSC) نظام التحّكم بثبات المركبة

نظام مكابح ABS ( نظام مانع قفل مكابح) مع ميزة EBD (ميزة التوزيع ا�لكتروني لقوة المكابح) 

نظام مساعد المكابح

شاشة عرض بانوراميةشاشة عرض بانوراميةنظام شاشة الرؤية الخلفية

(AL-TPWS) تحديد الموقع تلقائًيا - نظام التحذير من انخفاض مستوى ضغط ا�طارات

قضبان تثبيت كرسي ا�طفال تتوافق مع نظام ISOFIX (مواجه للمقعد الخلفي)

LED مصباح ضباب أمامي بتقنية

مصباح ضباب خلفي

مرايا أوتوماتيكية مضادة النعكاس الضوء (المرايا الداخلية ومرايا ا�بواب)

مسند رأس للمقاعد ا�مامية (WIL  تخفيف إصابات الرقبة)

LED مصابيح ا�ضاءة النهارية الجارية بتقنية

195,000230,00245,000السعر (درهم)


