
  LEXUS UX 200  2019 خصائص لكزس
F Sport Platinum F Sport Prestige Premier الفئة

الميزات الخارجية

3 Eye Bi-Beam Bi-Beam Bi-Beam مصابيح أمامية LED مع نظام الشعاع العالي األلي

اضاءة الضباب + مصباح االنعطاف

With Card Key نظام دخول وتشغيل ذكي

Auto مع قابلية الطي اآللي، ، ميزة الرؤية الواسعة؛ إنارة أرضية ،LED مرايا على األبواب مع مصابيح إشارة التفاف جانبية

حساسات توقف أمامية وخلفية

225/50RF18 225/50RF18 215/60R17 اإلطارات األمامية

18" -Dark 
Premium Metallic

18" -Dark 
Premium Metallic

17"- Aero 
Ventilating عجالت ألمنيوم

فتحة سقف بانورامية قابلة لإلزاحة واإلمالة ونظام حماية بلمسة

التصميم الداخلي

3 Spoke F Sport 
with Paddle Shift

3 Spoke F Sport 
with Paddle Shift 3 Spoke Leather المقود ومقبض عمود نقل السرعة

Smooth  Leather
F Sport

Nuluxe  Leather
F Sport Nuluxe  Leather مواد صناعة المقاعد

5 5 5 عدد المقاعد
F Sport Seat F Sport Seat تدفئة و تهوية المقعد

تهوية المقاعد للسائق والراكب األمامي

عدادات أوبتيترون

8" TFT 8" TFT 7" TFT رقاقة الترانزستور رقيقة )TFT( شاشة عرض متعددة األلوان نوع

نظام عرض البيانات على الزجاج األمامي

8 Speakers 8 Speakers 6 Speakers نظام لكزس المحيطي مع مكبرات صوت

With 10.3" Screen With 10.3" Screen نظام مالحة لكزس

Aluminum Aluminum ابواب بإنارة أرضية

التشغيل ووسائل الراحة

يدويًا عمود توجيه تلسكوبي قابل لإلمالة كهربائيًا

مفاتيح تحكم على عجلة القيادة

نظام تكييف هواء مزدوج : تحكم مستقل في درجة الحرارة للمقاعد األمامية
With Handsfree

(Kick Sensor)
باب خلفي كهربائي

ساعة LED بعقارب

ومقبس صوت ميني ،USB مقبسا

نظام عرض البيانات على الزجاج األمامي باأللوان

تحكم عن بعد باللمس

نظام الشحن عن بعد

تشغيل المحرك عن بعد

)ASC( التحكم التفاعلي بالصوت

(AVS) نظام التعليق المتغير المتكيف
With Sport+ اختيار وضعية القيادة ) اقتصادي، عادي و سبورت (

السالمة واألمان

مثّبت سرعة 

مساعد تغيير المسار مع نظام مراقبة النقطة غير المرئية  ونظام مراقبة حركة المرور خلف المركبة
وسائد هوائية )أمامية، عند مستوى الركبة، جانبية وستارة هوائية( 

TRC نظام التحّكم في الجر

VSC نظام التحّكم بثبات السّيارة

EBD مع نظام توزيع قّوة الفرامل اإللكتروني ABS نظام الفرامل المضاد لالنغالق

نظام دعم الفرامل

PVMA نظام شاشة الرؤية الخلفية

)AL-TPWS( تحديد الموقع تلقائًيا - نظام التحذير من انخفاض مستوى ضغط اإلطارات

نقاط تثبيت لمقعد الطفل متوافقة مع نظام ISOFIX في الجزء الخارجي من المقاعد الخلفية

المرآة الداخلية ومرايا األبواب مانعة للتوهج

مسند رأس للمقاعد األمامية

مصابيح LED نهارية

180,000 160,000 150,000 السعر )درهم( - تشمل ضريبة القيمة المضافة 




