 الجديدتانCONTINENTAL GT CONVERTIBLE  وCONTINENTAL GT سيارتا

 وCONTINENTAL GT سيارتا
 الجديدتانCONTINENTAL GT CONVERTIBLE
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قيادة ال مثيل لها
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المواصفات والخيارات

صورة فوتوغرافية – توضح مواصفات األلوان في السيارات:
سيارة  :Continental GTأزرق المع

سيارة  :Continental GTتنجستن Tungsten

 :Continental GT Convertibleثلجي

 :Continental GT Convertibleأحمر داكن ككرة الكريكيت

مقصورة داخلية بلون أرزق  Imperial Blueوجلد من Portland

مقصورة داخلية بلون أرزق  Imperial Blueوجلد من Portland

مقصورة داخلية مكسوة بجلد بلون أحمر داكن ككرة الكريكيت

مقصورة داخلية مكسوة بجلد بلون أحمر

قشرة من خشب  Liquid Amberبلون أسود Piano Black

قشرة من خشب  Liquid Amberبلون أسود Piano Black

قشرة من خشب  Liquid Amberبلون أسود Piano Black

داكن ككرة الكريكيت ورمادي بلون الكتّان
قشرة من خشب Dark Stained Madrona

من هنا يبدأ المستقبل.
ترسم السيارتان الجديدتان  Continental GTو
 Continental GT Convertibleمعًا مالمح مستقبل
السيارات الفائقة األداء (.)Grand Touring
تمثل هاتان السيارتان االستثنائيتان – بخطوطهما الرشيقة التي
ترسم مسارًا حادًا جديدًا النسيابية الهواء – معالم حقبة جديدة:
حقبة من القوة منقطعة النظير ،وبراعة هائلة في الصنعة اليدوية،
وتطور فائق في تقنية السيارات.
تحظى اآلن سيارة الكوبيه االستثنائية بصحبة شقيقتها مكشوفة
السقف التي تُعد أفضل سيارة من هذه الفئة في عصرنا هذا،
صُنِعت بجودة فائقة لتلبي احتياجات العمالء الذي يُقدِّرون التميّز
واألناقة .فمع السمات المميزة لسيارات  Bentleyمن القوة
والرفاهية ،تعيد سيارة  Continental GTالجديدة رسم مالمح
قدرات السيارات الفاخرة فائقة األداء (.)Grand Tourer
سيارات مصممة لالنطالق في رحالت ممتعة تزخر بذكريات ال
تُنسى .فسواءً كانت وجهتك شاليهك الخاص الواقع بين الجبال ،أو
شاطئًا خاصًا محجوزًا لك ،ستصل إلى تلك الوجهة وشعور الهدوء
واالسترخاء يمآلن روحك لتستمتع بكل ما ينتظرك من متعة وإثارة.

رحلة ال تنتهي.
تُعد سيارتا  Continental GTوContinental GT Convertible
الجديدتان أحدث اإلصدارات في سجل العالمة اإلنجليزية الحافل
بالسيارات الفاخرة فائقة األداء (.)Grand Tourer
وقد كانت تلك السيارة إنجازًا ال مثيل له عند أول ظهور لها؛ فقد
اعتمدت على السمعة العظيمة التي اكتسبتها سيارة R-Type
 Continentalلتصبح من بعدها رمزًا لما يجب أن تكون عليه السيارات
الفاخرة فائقة األداء ( ،)Grand Tourerوتجسيدًا حيًا لمزيج Bentley
من أناقة التصميم ودقة الصنعة اليدوية والقوة منقطعة النظير.
تقدم سيارة  Continental GTبنسختيّها المفتوحة السقف
والكوبيه مستويات جديدة من حيث التصميم واألداء .تأتي السيارة
بمحرك جديد سعة  6لترات مزود بشاحن توربيني مزدوج ذي 12
أسطوانة على شكل حرف  Wيعمل بناقل حركة ثنائي القابض
بثمان سرعات لتقدم لك تسارعًا استثنائيًا وأسلوب قيادة ال تجده
في أي سيارة أخرى .وإلى جانب تلك القوة احتوت السيارة في
جميع أركانها على أحدث التقنيات تعمل على تعزيز تجربة القيادة،
دون الهيمنة عليها بدال ً منك.
ما إن يلوح لك الطريق المفتوح – ومهما كانت وجهتك التي تختار،
ستجد سيارة  Continental GTالجديدة رهن إشارتك لتصحبك
إليها بأناقة وأسلوب غير مسبوقين.

مقدمة

أيهما تفضل :سيارة ذات سقف
مكشوف أم كوبيه؟
تتوفر سيارة  Continental GTالجديدة بتصميمين أنيقَين؛
لكل منهما جاذبيته الخاصة.
تُقدم النسخة الكوبيه نموذجًا مثاليًا للسيارة الفاخرة فائقة األداء
من إنتاج العالمة اإلنجليزية العريقة :فهي تجمع بين األناقة
واللمسات البديعة للصناعة اليدوية والحضور الطاغي الذي ال مثيل
له على الطريق .أما النسخة مكشوفة السقف ،فهي تأخذ من
شقيقتها الكوبيه كل ما يميّزها ،لتضيف إلى ذلك إمكانية طي
السقف بلمسة زر ،واالستمتاع باالنتعاش في الهواء الطلق داخل
سيارة  Bentleyمفتوحة السقف.
وسواء كنت تفضل أن تشق طريقك في الهواء بانسيابية ،أو أن
تشعر بتدفق الهواء المنعش داخل المقصورة ،فستستمتع بأداء
يحبس األنفاس ومساحة رحبة تتسع للركاب واألمتعة على حد
سواء بغض النظر عن تصميم السيارة الذي تختاره.
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التصميم

التصميم

تصميم متميز.
تعد سيارتا  Continental GTوContinental GT Convertible
الجديدتان تجسيدًا جديدًا بالغ الوضوح للغة تصميم .Bentley
كانت الرؤية الموضوعة عند الشروع في تطوير هاتين السيارتين
الجديدتين المذهلتين تتمثل في إعادة تقييم السيارة الفاخرة فائقة
األداء تقييمًا شامال ً بنسختيّها الكوبيه ومكشوفة السقف .لتقدم
في نهاية المطاف مثاال ً حقيقيًا مذهال ً وجديدًا تمامًا للجمال في
عالم السيارات مفعم بالقوة والفخامة.
يتناغم البروز األمامي القصير مع غطاء المحرك الطويل لتكتمل األبعاد
المعروفة للسيارة الفاخرة فائقة األداء ( ،)Grand Tourerبينما يبرز
"خط القوة" الرائع – إحدى الميزات التي تتألق بها سيارات Bentley
– بوضوح بين المصباحين األماميين .ويعمل السقف المصنوع من
القماش في السيارة مكشوفة السقف بسالسة ملموسة ،وأناقة
أكثر من أي وقت مضى ،سواء كان في وضع القفل أو الفتح.
فتكتسي السيارة معهما – حتى في وضع الثبات – مظهرًا
ديناميكيًا .وتجمع هذه السيارة بين األناقة والسرعة ،بغض النظر
عن تصميم جسم السيارة المفضل لديك.
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التصميم

قوة غير مسبوقة وأناقة
منقطعة النظير.
صنع هيكل سيارة  Continental GTالجديدة من األلومنيوم والفوالذ
وتركيبة متطورة من المواد تمنح جميعها السيارة قوة ملموسة
وتأثيرًا مذهال ً يخطف األبصار.
يعبر التصميم المنحوت والمحدد بوضوح عن واحدٍ من مالمح سيارة
 R-Type Continentalاألصلية – أول سيارة من  Bentleyتحمل
اسم .Continental
سيارة تستشرف المستقبل ،وال تتعلق بالماضي .يبرز "خط
القوة" – العالمة المميزة التي تتفرد بها سيارات  – Bentleyمن
بين المصابيح األمامية ذات الشعاع المقسّم راسمًا طريقه بطول
جانبي السيارة وصوال ً إلى جهتها الخلفية ذات المظهر القوي.
تمكن فريق تصميم  – Bentleyبفضل تقنية التشكيل الحراري
الفائق – وهي أسلوب دقيق يعتمد على تسخين ألواح األلومنيوم
حتى  500درجة مئوية ،من تقديم مالمح بالغة الحدة وضوح .وهي
المرة األولى التي تستخدم فيها هذه التقنية في األلواح الجانبية
بالكامل لسيارة بهذا الحجم .كما استطاع أيضًا فريق التصميم
بفضل هذه التقنية إزالة القائم  Bالذي يفصل بين النوافذ األمامية
والخلفية إلضفاء مظهر أكثر أناقة على السيارة.
وعلى خالف بقية جسم السيارة ،صنع غطاء صندوق األمتعة من
تركيبة من المواد تتيح وضع الهوائي أسفل سطحه ،دون تعرضه
للعزل وفقدان اإلشارة .وهو ما تتالشى معه الحاجة إلى استخدام
هوائي خارجي غير محبب للبصر.
تمثل هذه السيارة بنسختيها  Continental GTو
 Continental GT Convertibleطفرة حقيقية في مالمح التصميم
العصري للسيارات الفاخرة فائقة األداء (.)Grand Tourer
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التصميم

أدق التفاصيل.
صِيغت كل تفصيلة خارجية بطريقة تحرص على تعزيز المزايا
الجمالية الكلية لسيارة  Continental GTالجديدة.
وُضِعت مصابيح  LEDاألمامية المقسمة داخل إطار مصقول بالكروم
محيط بها ،كما اُستُوحيت اللمسات الزخرفية الداخلية من المصنوعات
الزجاجية ذات قطع الكريستال لتصوغ تصميمًا يجعلها تتألق
كاألحجار الكريمة عند إضاءتها .لتحصل على قطعة فنية أكثر روعة،
ال سيما عندما تصدر ومضاتها المضيئة ترحيبًا بك فور اقترابك منها.
زُيّنَت المرايات الجانبية والشبكة األمامية والشارات جميعها بالكروم
لتتناغم مع تصميم كلمة  Bentleyالبارزة على صندوق األمتعة
محاطة بشارة حرف " "Bالمُجنَّحة التي تزين صندوق األمتعة
وغطاء المحرك والعجالت .أما األجزاء الخارجية للمقابض المطلية
بالكروم ،فتتميز بسطحها المحزز في لمسة تصميمية لمساعدتك
في مسكها بإحكام.
ويبرز جمال الجهة الخلفية للسيارة مع المصابيح الخلفية بيضاوية
الشكل ذات الضوء األحمر المتألق كقطع الكريستال المتأللئة ،ما
يظهر بوضوح مدى عمق التأثير ثالثي األبعاد .ينعكس هذا الشكل
على أنابيب العادم الكبيرة البيضاوية التي تمتد أسفل السيارة،
كما تضيف أطرافها المثقبة مزيدًا من التفاصيل الجميلة الالفتة
للنظر ،فضال ً عن تقليل درجة حرارة العادم فيمكنك اعتبارها مثاال ً
آخر على اهتمام  Bentleyمنقطع النظير بالتفاصيل.
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التصميم

مصممة الستمتاع
بالقيادة النهارية.

•مظهر طويل ومنخفض ومفعم بالحركة مع بروز أمامي قصير

تتجلى مزايا المقصورة الداخلية الفاخرة في سيارة

•خطوط تصميمية بالغة الحدة أنجزت بفضل تقنية التشكيل

 Continental GT Convertibleالجديدة عندما يُطوى السقف.

التصميم :حقائق.
الحراري الفائق
•ال يوجد قائم يفصل بين النوافذ الجانبية األمامية والخلفية

قد حرص المصممون على إبراز لمسات واضحة من التناغم
واالندماج بين التصميم الخارجي والمقصورة داخلية في الوضع
المكشوف للسيارة.

من أجل إطاللة رشيقة وعصرية
•مصابيح  LEDأمامية وأخرى خلفية بتأثير قطع الكريستال
معزَّزة بتقنية اإلضاءة الشعاعية *LED Matrix

تمتد القشرات الخشبية األنيقة التي تُغلِّف المقصورة الداخلية
لتزيّن األبواب؛ فتُبرِز بذلك رحابة المقصورة الداخلية والخطوط
المنحنية الخارجية ،كالخط الحاد أعلى أقواس العجالت الخلفية.
كما تتألق السيارة بمظهر أنيق انسيابي في الوضع المكشوف
بفضل آلية إغالق السقف ذات التصميم الجديد وغطاء المقعد

•مجموعة مختارة من تصميمات العجالت ولمساتها النهائية،
تشمل مقاسات  21و 22بوصة
•إمكانية االختيار بين لون الكروم الالمع أو األسود للشبكة
السفلية المقسَّمة
•توفر سبعة أشكال مختلفة للسقف المكون من أربع طبقات

الخلفي المنخفض.
يمكن اآلن طلب تجهيز السيارة بغطاء سقف جديد ملفت للنظر
مصنوع من نسيج صوفي خشن حيث ينسجم تمامًا مع طالء
المقصورة الداخلية بلون أحمر داكن ككرة الكريكيت.

لالختيار من بينها
•آلية قفل جديدة للسقف القابل للطي من لالنتقال السريع
إلى شكل انسيابي مع فتح السقف

تتوفر تشكيلة متنوعة من األلوان التي يمكن االختيار من بينها لطالء
لمقصورة الداخلية والجسم الخارجي لسيارة Continental GT
 Convertibleالجديدة ،وبذلك تقدم لك فرصة ثمينة لتصميم سيارة
أحالمك من  Bentleyالتي بالتأكيد ستخطف األبصار على الطريق.
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*مواصفات مخصصة حسب السوق.

األداء

قوة مبهرة.
يُجسّد محرك سيارة  Continental GTالجديدة ذو سعة  6لترات
و 12أسطوانة على شكل حرف  – Wوالذي صنع حصريًا في
شركة  Bentley Motorsفي كرو بإنجلترا الجيل التالي المبتكر من
مجموعة نقل القدرة والحركة لشركة .Bentley
تبلغ القوة القصوى للمحرك  626حصانًا ( 635حصانًا  467 /كيلو
واط) وعزم  664رطال ً على القدم ( 900نيوتن متر) لتدفع السيارة
من وضع الثبات إلى  60ميال ً في الساعة في مدة ال تتجاوز 3.6
ثانية (من وضع الثبات إلى  100كم/ساعة في غ عضون 3.7
ثانية) – وصوال ً إلى سرعتها القصوى المذهلة البالغة  207ميال ً
م/ساعة).
في الساعة ( 333ك 
وتنطلق السيارة المكشوفة المزودة بالمحرك  12Wذاته من وضع
الثبات إلى سرعة  100كم/ساعة خالل  3.8ثانية (من  0إلى 60
ميال ً/ساعة في غضون  3.7ثانية) ،في حين تبلغ السرعة القصوى
ذاتها التي تصل إليها شقيقتها الكوبيه.
تُعد هذه القدرة على التسارع السلس غير المحدود السمة
المميزة لسيارات  Bentleyوهي القدرة التي وصلت في سيارة
 Continental GTالجديدة إلى آفاق جديدة لتحقق أداءً ال مثيل
له في عالم سيارات الفاخرة فائقة األداء (.)Grand Tourer

األداء

تقنية متطورة لمجموعة
الدفع والحركة.
في قلب مجموعة الدفع والحركة فائقة التقنية ،يقع ناقل حركة
ثنائي القابض بثماني سرعات.
يخرج هذا الناقل – بما يوفره من نقالت سرعات أكثر سرعة
وسالسة من غيره من صناديق التروس التلقائية – أقصى قدرات
المحرك المذهلة كما يعزز مفهوم االستهالك االقتصادي للوقود إلى
جانب دفع السيارة بمعدل تسارع سلس وناعم.
في الوضع الرياضي ،تتميز نقالت السرعات بأقصى سرعة كما
تقدم لك تدفق عزم ال ينقطع ومعدل تسارع مذهل بالفعل .بينما
يتميز الوضع المريح بتباطؤ طفيف في النقالت ،يمنحك تجربة قيادة
سلسة بدرجة ال تكاد تصدقها.
تعمل السيارة بنظام دفع رباعي نشط يعتمد بشكل افتراضي على
الدفع الخلفي في ظل الظروف المعتادة ،إال أنه يعمل على تزويد
المحور األمامي بالقوة المطلوبة في الحال – عند الحاجة – لتشعر
بثقة كاملة أثناء القيادة .إلى جانب ذلك ،تعمل المستشعرات
المتصلة بنظام الخرائط الموجودة في القابض اإللكتروني متعدد
الطبقات على متابعة دوران كل عجلة باستمرار .وعن طريق جمع
تلك البيانات بالسرعة الكلية والحركة الطرفية للشاسيه ،تستطيع
السيارة التجاوب مع أيّ تغييرات تطرأ على حالة الطريق فورًا.
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سيارة مصممة لتجربة قيادة مثالية.
صُممِّت سيارة  Continental GTالجديدة قلبًا وقالبًا لتمنحك قدرة
مذهلة على التحكم دون التخلي عن تجربة القيادة الراقية التي
تشتهر بها .Bentley
ينخفض المحرك قليال ً عن المحور األمامي من أجل توزيع أمثل
للوزن؛ ما يمنحك قدرة استثنائية على التحكم .يعمل نظام تعليق
القيادة الديناميكية النشط باستمرار على تعديل وضع القضيب
المانع لالنقالب لتقليل حركة هيكل السيارة عند القيادة السريعة.
توفر كذلك العجالت الكبيرة والعريضة مساحة تالمس أكبر مع
سطح الطريق طوال الوقت – وهي من الميزات التي ال غنى عنها
عند التسارع أو الكبح .تأتي العجالت الخلفية أيضًا بعرض أكبر
لتحسين قدرة الجر وزيادة التوازن في المنعطفات.
تعمل السيارة بنظام توجيه آلي يتميز بالرشاقة ويمنحك قدرة على
التوجيه دون مجهود ،فضال ً عن تزويد السيارة بميزات محسنة تحقق
ثباتًا عند المنعطفات وتضمن توفير راحة ال مثيل لها لجميع الركاب.
وفي سبيل تحسين األداء اإليروديناميكي ،زوِّدت السيارة بجناح
خلفي داخلي* يخرج تلقائيًا عند سرعة محددة مسبقًا للمساعدة
في تعزيز األداء على السرعات المرتفعة أو يمكن إخراجه قبل ذلك
لرفع كفاءة السيارة .يمكن أيضًا تشغيل الجناح الخلفي يدويًا.

*سيارة الكوبيه.

األداء

سيارة تمنحك تجربة
قيادة مخصصة.
يمكن تخصيص قدرات قيادة سيارة  Continental GTالجديدة
لتناسب نمطك الشخصي وأسلوبك المميز.
تحتوي سيارة  Continental GTالجديدة على نظام تحكم Bentley
 Dynamic Rideالمانع لالنقالب كتجهيز قياسي ،وباعتبارها أول
سيارة من  Bentleyتدمج نظام التعليق بالزنبركات الهوائية ثالثي
الغرف فإنها تجمع بين التحكم الفائق والقيادة الفاخرة المطورة
بشكل ملحوظ.

األداء :حقائق.
•محرك بشاحني توربيني مزدوج سعة  6.0لترات
ذو  12أسطوانة على شكل W
•من  0إلى  60ميال ً في الساعة خالل  3.6ثانية
(من  0إلى  100كم/ساعة خالل  3.7ثانية)*

•قوة قصوى تبلغ  626حصانًا ( 635حصانًا 467 /كيلو واط)
ال ً/ساعة)
م/ساعة ( 207مي 
•سرعة قصوى تبلغ  333ك 
•ناقل حركة ثنائي القابض بثماني سرعات
•دفع رباعي نشط

يقدم نظام أوضاع قيادة  Bentleyأربعة أوضاع للقيادة .وضع Comfort

•توجيه آلي كهربي

(مريح) ،والذي يعمل على تحسين الشاسيه ومجموعة نقل القدرة

•نظام تعليق نشط بزنبركات هوائية

على الهواء .أما وضع ( Sportرياضي) ،فيعيد تهيئة المحرك فورًا

•نظام القيادة الديناميكي من Bentley

والحركة من أجل تجربة قيادة فخمة تجعلك تشعر كما لو كنت تقود
ليمنحك استجابة أكثر حدة وديناميكية .جرى كذلك تبديل إعدادات
التعليق النشط والشاسيه لتحقيق امتصاص أفضل للصدمات وتوجيه
أكثر مباشرة ودقة في المنعطفات ،فضال ً عن منحك مزيداً من
الرشاقة لتجربة قيادة مفعمة باإلثارة .وعلى الجانب اآلخر يمنحك

•أوضاع قيادة ( Bentley: Comfortمريح)( Sport ،رياضي)،
( Bentleyبنتلي)( Custom ،مخصص)
•جناح خلفي مدمج*

وضع  Bentleyمزيجًا مثاليًا من الوضعين السابقين .هناك أيضًا
وضع ( Customمخصص) ،الذي يتيح لقائد السيارة تعيين إعداداته
الخاصة لكيفية استجابة مجموعة الدفع والحركة والتحكم والتوجيه.
يمكنك الوصول بكل سهولة إلى أوضاع قيادة  Bentleyاألربعة عبر
زر تحكم مُحزَّز موجود في وسط وحدة الكونسول الوسطى .كمثال
آخر على اهتمام  Bentleyمنقطع النظير بالتفاصيل.
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*سيارة الكوبيه.

التقنيات

التقنيات

بلمسات من أناملك ،تجد عالمًا
من المعلومات بين يديك.

تجربة سلسة داخل السيارة.
زُوِّدت سيارة  Continental GTالجديدة بتقنيات رائدة داخلها وخارجها.

زُوِّدت السيارة للمرة األولى في  Bentleyبشاشة عالية الدقة خلف

زُوِّد تابلوه السيارة بشاشة عالية الدقة تعمل باللمس حجمها

عجلة القيادة تعرض لك عداد السرعة وعداد سرعة دوران المحرك

 12.3بوصة تقع في منتصفه تمامًا لتمنح قائد السيارة والراكب

محاطًا بحواف رقمية بلون الكروم ،وبكل منها مؤشرات بالغة األناقة.

األمامي قدرة على الوصول إلى نظام المعلومات الترفيهي الفريد من
نوعه .يمكن تقسيم تلك الشاشة العريضة إلى نافذتين منفصلتين

وفي الوضع الموسع ،يمكن تصغير أحد العدادات لعرض بيانات

تمامًا – تعرض الكبرى منهما معلومات الرحلة أو معلومات المالحة

عداد الرحالت أو الخريطة أو تفاصيل الوسائط الجاري تشغيلها في

لقائد السيارة ،بينما تسمح الثانية للراكب في المقعد األمامي

السيارة في ذلك الوقت ،أما نظام العرض على الزجاج األمامي

باستخدام الوظائف األخرى كاختيار مقاطع الموسيقى أو التحكم في

فيمكنه عرض المعلومات المهمة لقائد السيارة على الزجاج

نظام التدفئة والتهوية .وبفضل مستشعر القرب المدمج بالشاشة،

األمامي ،بما في ذلك سرعة السيارة وحدود السرعة القصوى

يتم إظهار الرموز المطلوبة على الشاشة عند اقتراب أي يدٍ منها؛

واالتجاهات المحددة بواسطة نظام المالحة.

مما يجعل هذا النظام أكثر سهولة في االستخدام أثناء الحركة.
زُوِّدت السيارة كذلك بباقة من الخدمات المتصلة لتمكّن
السيارة وراكبيها من الوصول إلى المحتوى الرقمي عند
الحاجة .وتشمل تلك الخدمات تطبيق ®،Apple CarPlay
والراديو المتصل باألقمار االصطناعية * ،Satellite Radioوتطبيق
™ ،Google Point of Interestوخاصية المكالمات الخاصة
* Private eCallومعلومات المتابعة الفورية لحركة المرور* .يمكنك
الوصول إلى تلك الخدمات من خالل شاشة اللمس الوسطى أو
شاشة العرض الرقمية للعدادات الموجودة خلف عجلة القيادة.
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*يعتمد توفر الخدمة على السوق.

التقنيات

شاشة  Bentleyالدوارة
الشاشة الدوارة االختيارية من  *Bentleyهي الشاشة األولى
من نوعها في العالم ،وهي من الميزات الفريدة التي تبرهن على
إمكانات  Bentleyالتقنية ودقة صنعتها – تتيح لك هذه الشاشة إضفاء
لمستك الشخصية الخاصة على عدادات السيارة طبقًا لتفضيالتك.
فور انطالق المحرك بهديره المميز ،ستجد الجزء المغطى بالقشرة
الخشبية من التابلوه يدور أمامك معلنًا عن تلك الشاشة الرائعة
عالية الدقة التي تعمل باللمس بحجم  12.3بوصة .صُمِّمت شاشة
اللمس لتتيح لك سهولة استخدام منقطعة النظير ،كما زُوِّدت
بمستشعر قرب مهمته إظهار أدوات التحكم التي تحتوي عليها
الشاشة فور اقتراب يدك منها.
يمكن تخصيص هذه الشاشة لتعرض المعلومات التي تختارها ،كما
تتيح لك عبر خاصية تقسيم العرض مشاهدة ثالث شاشات مرة
واحدة؛ فعلى سبيل المثال يمكنك رؤية خريطة المالحة ،وتطبيق
التحكم في الموسيقى ،وسجل مكالمات هاتفك المحمول.
ولكي نمنحك مزيدًا من اللمسات الكالسيكية في مظهر التابلوه
ولوحة العدادات ،يمكن تدوير الشاشة مرة أخرى لتظهر لك لوحًا
آخر من التابلوه مزينًا بالقشرة الخشبية يحتوي على ثالثة عدادات
تناظرية مزينة بحواف من الكروم المصقول .وعند انتهاء رحلتك
ستدور الشاشة دورة أخيرة عكسية لتعود إلى وضعها األصلي؛
لتظهر بقشرة خشبية راقية ذات مظهر أملس أنيق.

*تجهيز اختياري بتكلفة إضافية.
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التقنيات

ستحظى بكل أنواع المساعدة التي تنتظرها.
مجموعة شاملة من نظم المساعدة والدعم التي تمنح قاعد

يستكشف نظام التعرف على العالمات المرورية* حدود السرعة

السيارة تجربة قيادة ممتعة مع أحدث عناصر تقنيات عالم السيارات.

والمناطق التي يمنع التجاوز فيها .تعرض المعلومات على مجموعة
العدادات الرقمية ونظام العرض على الزجاج األمامي* ،إذا كان مزودًا

يعمل مثبت السرعة المتوائم* على التحكم في سرعة السيارة
بما يتناسب مع المسافة بينها وبين السيارة التي أمامها .إذ
تستكشف مستشعرات الرادار المنطقة الواقعة أمامك من الطريق
لتمكنك من الحفاظ على سرعتك المحددة .إذا أبطأت السيارة التي
أمامك ،فسوف تبطئ سيارتك على الفور وصوال ً إلى وضع السكون،

بالسيارة .كما يمكنه التعرف على القيود المؤقتة على السرعة.

على إصدار تنبيه صوتي عند اقترابها أكثر من الالزم من سيارة
أخرى متوقفة في األمام أو الخلف .إضافة إلى تنبيه مرئي آخر
يظهر على شاشة اللمس بجانب عرض الكاميرا الخلفية.
زُوِّدت السيارة بثالث كاميرات إضافية في جوانبها المختلفة؛ لتتيح

أن تلمس قدمك دواسة الوقود ولو لمرة واحدة.

لك عرض صورة بزاوية  360درجة* ،كما يمكنك أيضًا أن تختار

يعمل مساعد رؤية النقطة العمياء على رصد المنطقة المجاورة

تتيح المصابيح األمامية المطوّرة بتقنية  – **LED Matrixالتي
تظهر في سيارات  Bentleyألول مرة – استخدام شعاع المصباح
الرئيسي دائمًا دونما انقطاع.

تأتي السيارة كذلك مجهزة بنظام المساعدة في الركن الذي يعمل

إذا اقتضت الضرورة ذلك .وكذلك إذا عادت حركة المرور للسير،
فستتسارع سيارتك وصوال ً إلى سرعة السير المحددة مسبقًا دون

مباشرة لجانبي السيارة والجهة الخلفية منها؛ بحيث يظهر تحذير

سيارة تشق الظالم
بإضاءتها الغامرة

مشاهدة الصور التي تلتقطها كل واحدة منها عند محاولة الركن
في المساحات الضيقة.

تتألف مصفوفة المصابيح من  55مصباح  LEDيمكن التحكم في
كلٍّ منها على حدة ،ويمكن إضاءة كل واحد منها أو إطفاؤه أو خفت
إضاءته حسب الحاجة .تتوقف إضاءة األجزاء الوسطى من النور
العالي عند اكتشاف حركة مرور قادمة ،بينما تتكفل باقي المصابيح
بإضاءة الطريق أمامك.
يعمل هذا النظام على تكييف الشعاع بالشكل الذي يناسب
مختلف الظروف بصورة مُثلى سواء على الطرق السريعة أو داخل

مرئي على المرآة الخارجية عند محاولتك التحرك إلى حارة أخرى

بفضل كل تلك الميزات التي تهدف إلى مساعدة السائق؛ ومن

فيها سيارة أخرى تقترب منك .يستخدم مساعد الحفاظ على

بينها نظام التحذير عند الرجوع إلى الخلف* ،ومساعد التنبيه

المسار* كاميرا فيديو الكتشاف أي انحراف خارج حدود المسرب

والتحذير عند الخروج وغيرها ،يمكنك بالتأكيد قيادة هذه السيارة

الذي تسير فيه وإجراء تعديالت بسيطة على الحركة عند الضرورة.

بثقة تامة في أي وقت.

المدن أو في المناطق الريفية – كما تستطيع مصابيح  LEDخفض
إضاءتها لحجب الضوء المنعكس من عالمات الطريق التي قد تسبب
تشويشًا على رؤية سائق السيارة.
زُوِّد النظام أيضًا بكاميرا للرؤية الليلية لمساعدتك على القيادة
في األماكن ضعيفة اإلضاءة؛ بحيث تنبّه سائق السيارة للعوائق
الموجودة خارج نطاق إضاءة المصابيح األمامية .تستكشف هذه
الكاميرا التي تعمل باألشعة تحت الحمراء العقبات وتظهرها على
شاشة العدادات الرقمية.
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*تجهيز اختياري بتكلفة إضافية.
**مواصفات مخصصة حسب السوق.

التقنيات

السيارة األمثل لجميع
فصول السنة.
ليس هناك أفضل من سيارة  Continental GT Convertibleالجديدة
سواء في األجواء الممطرة أو تحت أشعة الشمس الذهبية.
يتوفر السقف رباعي الطبقات بمجموعة متنوعة من األلوان
والخامات المذهلة التي يمكنك االختيار من بينها ،كما يتيح لك
مستوىً فائقًا من الحماية والعزل لدرجة ال تشعر معها بأنك على
متن سيارة مكشوفة.
وبلمسة زر ،يمكن طي السقف بسرعة حتى في حالة القيادة
ال ً/ساعة)؛ فلن تكون
بسرعات تصل إلى  50كم/ساعة ( 30مي 
بحاجة مطلقًا للتوقف لتجعل أشعة الشمس تغمر مقصورة السيارة.
يمكن تزويد مقعد السائق ومقعد الراكب األمامي بفتحات تبريد
حفاظًا على راحة الظهر والقدمين حتى في أشد فترات الظهيرة
سخونةً ،ليكتمل بذلك إحساسك باالنتعاش بينما تداعب تيارات
الهواء الباردة خصالت شعرك .ويعزلك السقف رباعي الطبقات عن
العالم الخارجي عزال ً تامًا لحمايتك من تقلبات الطقس .ولكن ما
دامت حالة الطقس بعيدة عن هطول األمطار أو تساقط الثلج ،يمكنك
االستمتاع الهواء المنعش حتى في أشد األيام برودةً في الوضع
المكشوف للسيارة ،ويرجع الفضل في ذلك إلى إمكانية تدفئة
مساند األذرع األمامية ،ومدفئات للعنق بالمقاعد األمامية .وتعمل
مدفئات العنق المدمجة بأناقة في المقاعد المريحة االختيارية على
توزيع نسمات الهواء الدافئ برفق حول عنقك وأكتافك.
وهكذا يمكنك االستمتاع بتجربة القيادة المكشوفة على الطريق
مهما كانت أحوال الطقس والظروف المحيطة.
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التقنيات

النظام الصوتي والبيئة
المحيطة بالسيارة.
فلتر كربون نشط يعمل على احتجاز الغبار وحبوب اللقاح وغيرها
من الجزيئات الدقيقة ليضمن لك االستمتاع بجو نظيف وآمن
ومتجدد طوال الوقت .يمكنك اختيار وحدة المؤين االختيارية
لالستمتاع بهواء أكثر نظافة.
يمكنك طلب سيارة  Continental GTالجديدة بما تختاره من بين
ثالثة أنظمة صوتية .أدخلت  Bentleyتعديالت مُحسَّنة على نظام
الصوت القياسي ،كما يمكنك اختيار نظام صوت Bang & Olufsen
المخصص لسيارات  Bentleyبقدرة  1,500وات المزود بوحدة
 BeoSonicللتحكم في الصوت ،أو نظام  Naimالمخصص لسيارات
 Bentleyبقدرة  2,200وات المزود بتقنية البيس النشط لتنعم
بتجربة صوتية مثالية.

تصميمٌ مستدامٌ.
صُمِّمت سيارة  Continental GTالجديدة بكل مالمح أدائها المثير

التقنيات :حقائق.
ة/المنخفضة
•المصابيح األمامية الذكية ذات اإلضاءة العالي 
بتقنية *LED Matrix

من أجل مستقبل مستدام.
فجميع المكونات كالتشغيل والتوقف التلقائي ،والتطورات التي
أدخلت عليها للتحكم الحراري ،واسترجاع النظام الكهربائي ،وناقل
الحركة ثنائي القابض وغيرها تلعب دورًا مهمًا في تقليل االنبعاثات،
وهو الدور نفسه الذي تؤديه وظيفة إلغاء تنشيط األسطوانات التي
تعرف أيضًا باسم اإلزاحة المتغيرة .فعند اكتشاف معالج التحكم

•مساعد رؤية النقطة العمياء
•كاميرا الرؤية الخلفية
•نظام العرض على الزجاج األمامي**
•مثبت السرعة المتوائم**

في المحرك فتحة بسيطة في الخانق ،يقوم بغلق صمامات ست

•نظام التعرف على العالمات المرورية**

من أسطواناتها االثنتيّ عشرة؛ لتعمل بعد ذلك األسطوانات الست

•كاميرا الرؤية العلوية**

المتبقية بكفاءة أعلى دون أي فقد ناتج عن االحتكاك أو نقل الغاز.
وفي اللحظة التي تتسارع فيها السيارة مرة أخرى ،تتسع فتحة
الخانق ويعود المحرك مرة أخرى إلى العمل بكامل سعته دون أي

•كاميرا الرؤية الليلية**

•سقف متحرك كهربائيًا (مزود بالطراز المكشوف فقط)

تأثير على األداء.
زُوِّدت سيارة  Continental GTالجديدة بمجوعة كبيرة من
المكونات المبتكرة التي تضمن بقاء مستوى انبعاثاتها في النطاق
األفضل في فئتها ،فيمكنها حتى أن تعمل بوقود تصل نسبة
اإليثانول فيه إلى .%10
تأسست  Bentleyعلى مبادئ الهندسة المبتكرة وبإلهام من
العقلية المبدعة لمؤسسها ولتر أوين .وها هي تعيد تحقيق
إنجازاتها األولى .تواصل سيارة  Continental GTالجديدة تلك العادة
العريقة بتقديمها باقة من العناصر التقنية المتطورة تجعل منها
سيارة فائقة األداء ( )Grand Tourerتتجاوز كل الحدود.
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*مواصفات مخصصة حسب السوق.
**تجهيز اختياري بتكلفة إضافية.

المقصورة الداخلية

المقصورة الداخلية

تصميم ملهم للمقصورة الداخلية.

تحتوي المقصورة الداخلية على كنز مذهل من التفاصيل اليدوية
الرائعة؛ فالتصميم الماسي المحزز الجديد يعكس الضوء بأشكال

تصميم مريح للغاية لسيارة  Continental GTالجديدة يضم

جميلة ليمنحك شعورًا ناعمًا وراقيًا عند التعامل مع أدوات التحكم،

تقنيات حديثة وعصرية لم يحفل بها من قبل أي طراز من سيارات

كما تكسب اللمسات ذات اللون البرونزي تشطيب تلك المكونات

 ،Bentleyإلى جانب مزيد من اللمسات التصميمية التي تتميز

لمسة مثالية .أما الجزء الخلفي من السيارة فيعكس التصميم فيه

بها  Bentleyلراحة منقطعة النظير وجو بالغ الفخامة.

القوة التي تتسم بها الجهة الخلفية للسيارة والتي تخلق رابطًا
فريدًا بين المقصورة الداخلية والتصميم الخارجي.

يبدأ التصميم – كما هو الحال في جميع الطرازات – بتابلوه مصمم
على شكل شعار  Bentleyالمُجنَّح المتماثل .لكن الجديد هذه
المرة أن فريق التصميم ارتقى باللمسات الجمالية إلى آفاق أرحب.
ينساب الكونسول الوسطي البارز بنعومة بين المقاعد األربعة

تتميز السيارة في جميع أركانها باهتمام ملحوظ باستخدام خامات
أصيلة وفريدة ،مثل تصميم الكونسول الوسطي المستوحى من
اللمسات النهائية ‘ ’Côtes de Genèveالتي تراها في تصميم
أرقى الساعات.

ذات التصميم الجديد المريح للغاية التي تحفل بها سيارة
 .Continental GTثم يرتفع الكونسول بانسيابية متجهًا إلى التابلوه
بتصميم خشبي متصل يحتضن قائد السيارة وركابها.
يمكنك اختيار ألواح التابلوه لتزيينها بقشرات خشبية مفردة متميزة،
أو اختيار تلك الميزة االستثنائية التي تميز سيارة Continental GT
الجديدة؛ أال وهي القشرات الخشبية الثنائية المميزة.
وعلى سبيل إبراز اهتمام  Bentleyبالتفاصيل – تلك العادة التي ال
ينافسها فيها أحد – اختار المصممون مجموعة مذهلة من الجلود
الطبيعية وتقسيمات األلوان الداخلية ال يتوقف مداها عند المقاعد
وحدها .إذ تمتد تلك المصنوعات الجلدية اليدوية إلى لوحة العدادات
االنسيابية المُطعَّمة بالجلد ،تم تمتد منها لتصل إلى فرش األبواب.

كلُ شيءٍ في مكانه المناسب.
وُضِعت كل أداة تحكم مزودة في سيارة  Continental GTبعناية
فائقة بحيث تستطيع الوصول إلى كل شيء من المقاعد وأوضاعها
إلى تكييف الهواء وتشغيله بسهولة بالغة حتى أثناء القيادة.
اهتم التصميم الداخلي كذلك بمساحات التخزين فاحتوى على
الكثير منها ،فخصص مكانًا للهواتف المحمولة أو المحافظ يقع على
جانبي الكونسول الوسطي .وخلف عصا نقل السرعة ،ستجد
حامل أكواب مغطىً ،فضال ً عن مساحة التخزين في األبواب التي
تتسع لزجاجة بحجم لتر واحد .يمكنك كذلك العثور على منافذ
 USBالثنائية في مكان خفي أسفل مسند الذراع األمامي ،وهو
مكان مثالي لوضع أجهزتك الرقمية وشحنها ،ناهيك عن ميزة
الشحن الحِثيّ ( )Inductive Chargingاالختيارية.
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المقصورة الداخلية

مقعد يمنحك شعورًا بالقوة.
صُمِّم كل مقعد من مقاعد سيارة  Continental GTالجديدة
ليمنحك دعمًا وراحة ال نهائيين ،كما تتوقع من سيارة تسري روح
السيارات الفاخرة فائقة األداء ( )Grand Touringفي أوصالها.
تتميز المقاعد بكسوة جلدية عالية الجودة ومطرزة يدويًا؛
لتكتسب الطابع الرشيق المميز للمقاعد الرياضية دون التخلي
عن الراحة .تأتي المقاعد األمامية القياسية القابلة للتعديل
إلى  12وضعًا مزودةً بإعدادين للتخزين بالذاكرة لكل مقعد
منهما ،كما تضم مواصفات المقاعد األمامية المريحة االختيارية

المقصورة الداخلية :حقائق.
•لوحة عدادات فريدة انسيابية مُطعَّمة بالجلد
•مساحات تخزين داخلية فسيحة
•أدوات تحكم مصممة بما يتناسب مع وضعية الجسم
سواءً لقائد السيارة أو ركابها
•تصميم ماسي محزز جديد
•منافذ شحن  USBثنائية في األمام والخلف مع ميزة
الشحن الحثيّ ( )Inductive Chargingاالختيارية

( 20 )Front Comfort Seat Specificationوضعًا لتعديل المقاعد

•إمكانية اختيار القشرة الخشبية الثنائية الرائعة والفريدة*

ومساند رأس ووسادات قابلة للتعديل كهربيًا لتمنحك أكبر قدر من

•تصميم جديد رشيق للمقاعد بتطريز

الرفاهية أثناء القيادة ناهيك عن أوضاع التهوية والمساج المتعددة
ومسند الذراع القابل للتدفئة.

‘*’diamond-in-diamond

•مقاعد أمامية قابلة للتعديل إلى  12وضعًا مزودة بنظام

يضفي التصميم أيضًا – مع نمط تطريز ‘ ’diamond-in-diamondالذي

للتدفئة وتخزين اإلعدادات بالذاكرة تأتي كتجهيز قياسي،

يشكل جزءًا من مواصفات القيادة المخصصة من  – Mullinerملمسًا
مخمل ًيّا ناعمًا ،يظهر في الوسائد ودعامات األجزاء العليا ،بينما

مع توفر طلب مقاعد أمامية قابلة للتعديل إلى  20وضعًا*

تتميز األجزاء الوسطى مفتوحة المسام بنعومة استثنائية ،تجعل
أداء وظائف التدفئة والتهوية والمساج تعمل بكفاءة منقطعة النظير.
تحظى أدوات التحكم – شأن أي عنصر من عناصر السيارة – بعناية
فائقة في التصميم :كما تقع أزار اختيار ذاكرة المقعد في بطانة
الباب لتختار وضعية الجلوس المفضلة لديك قبل حتى أن تجلس.

مزودة بأنظمة إضافية للتدفئة والتهوية والمساج وتخزين
اإلعدادات بالذاكرة كتجهيز اختياري.
•كونسول وسطي مزخرف بلمسات مستوحاة من تصميم
الساعات السويسرية والمعروفة باسم "كوت دي جنيف
*"Côtes de Genève
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*تجهيز اختياري بتكلفة إضافية.

إضفاء لمساتك الشخصية على السيارة

إضفاء لمساتك الشخصية على السيارة

عبِّر عن نفسك.
يمكنك تخصيص مكونات سيارة  Continental GTالجديدة بما
يناسب احتياجاتك الشخصية .فالسيارة تقدم لك مجموعة كبيرة
من اإلضافات االختيارية المصنوعة من أفضل الخامات التقليدية
والعصرية المقدمة بأحدث طرق اإلنتاج دون التخلي عن ميزة
الصناعة اليدوية التي تشتهر بها .Bentley
تقدم مواصفات القيادة المخصصة من  Mullinerمجموعة منتقاة
بعناية من المكونات المصنوعة يدويًا؛ وتشمل تطريز الجلد المخصص
من  Bentleyبأسلوب ‘ ،’diamond-in-diamondوالبطانات الجلدية
المخططة والدواسات الرياضية ،فضال ً عن عجالت السيارة ذات
مقاس  22بوصة التي تأتي بلمسات نهائية متنوعة.
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إضفاء لمساتك الشخصية على السيارة

اللمسات النهائية الخارجية.
قد تكون األلوان وسيلة فعّالة للتعبير عن الذات .لذلك ،نحن نقدم
مجموعة واسعة من األلوان للجسم الخارجي ،والتي قد اختارها
فريق التصميم لدى  Bentleyبعناية .وقد تم اختيار كل لون منها

األلوان القياسية.
•جرانيتي ()Granite
•لون بنتلي المميز ()Hallmark

خصيصًا إلبراز الخطوط األنيقة التي تتميز بها Continental GT؛ مما

•لون ضوء القمر ()Moonbeam

يمنحها حضورًا استثنائيًا على الطريق.

•بيلوغا (متصل) ()Beluga

يتوفر  17لونًا قياسيًا ،كما يوجد  46لونًا إضافيًا في المجموعة

•لون العقيق ()Onyx

الموسعَّة ،إلى جانب تشكيلة ألوان جديدة من طالءات

•أبيض ثلجي (متصل) ()Glacier White

Mulliner؛ مما يتيح طيفًا واسعًا من خيارات األلوان الصافية وذات

•أبيض رملي ()White Sand

اللمسات الالمعة والساتانية والبرّاقة كحبات اللؤلؤ .ومن المزايا
االستثنائية المقدمة من  Mullinerلون الطالء حسب طلب العميل
()Personal Commission Paint؛ لتحصل على سيارة مميزة بلون
فريد .فأطلق العنان لخيالك.

•جملي ()Camel
•كاشميري داكن ()Dark Cashmere
•هافانا ()Havana
•أحمر (متصل) ()St. James’ Red
•زمردي ()Midnight Emerald
•أزرق ياقوتى داكن ()Dark Sapphire
•مارلين ()Marlin
•ميتيور ()Meteor
•بورتوفينو ()Portofino
•ثندر ()Thunder
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إضفاء لمساتك الشخصية على السيارة

العجالت.

عجلة سبائكية ذات  5أضالع ثالثية

عجلة سبائكية ذات  5أضالع ثالثية

عجلة سبائكية تشتمل على 5

عجلة سبائكية ذات  10أضالع

عجلة سبائكية ذات  10أضالع مقاس

مقاس  21بوصة – مطلية* (قياسية)

مقاس  21بوصة – مطلية باللون

أذرع ثالثية مقاس  21بوصة – عجلة

مقاس  21بوصة – مطلية

 21بوصة – مطلية باللون الرمادي

الرمادي ولمسات المعة مُشكَّلة آليًا

سوداء المعة مُشكَّلة آليًا**

ولمسات المعة مُشكَّلة آليًا

تتوفر السيارة بمقاسين مختلفين ولمسات نهائية متعددة
للعجالت :عجالت مقاس  21بوصة قياسية واختيارية لحضور أقوى
وأفضل على الطريق ،وعجالت مقاس  22بوصة مفرغة ومصممة
حديثًا كجزء من مواصفات القيادة المخصصة من .Mulliner

عجلة سبائكية ذات  10أضالع
مقاس  21بوصة – مصقولة

عجلة سبائكية ذات  5أضالع مفتوحة
مقاس  22بوصة –

مطلية¤

عجلة سبائكية ذات  5أضالع مفتوحة
مقاس  22بوصة – مطلية باألسود
وبحواف مصقولة
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عجلة سبائكية ذات  5أضالع مفتوحة
مقاس  22بوصة –

مصقولة¤

عجلة سبائكية ذات  5أذرع مفتوحة
مقاس  22بوصة –

سوداء¤¤

يدويًا¤

*عجلة قياسية .تأتي جميع العجالت األخرى مع التجهيزات االختيارية مدفوعة الثمن.
**متوفرة فقط عند تحديد مواصفات .Blackline
¤متوفرة فقط في مواصفات القيادة المخصصة من .Mulliner
¤¤متوفرة فقط عند تحديد مواصفات  Blacklineومواصفات القيادة المخصصة من .Mulliner

إضفاء لمساتك الشخصية على السيارة

القشرات.

قشرات ثنائية جديدة.

تتميز  Bentleyبحرصها الدائم على استخدام خامات طبيعية

ألول مرة في العالم سيمكنك طلب سيارة Continental GT

واالستعانة بالصنعة اليدوية المميزة.

الجديدة بالقشرات الخشبية الثنائية المذهلة المصنوعة يدويًا في
ورشة أخشاب .Bentley

بدءًا بالتجزيعات الشقراء المتقنة لخشب  *Tamo Ashإلى
النمط مستعرض الشكل المصمم المُطعَّم بقشرة من خشب

أبدعت أنامل مصممي  Bentleyسبعة خيارات متباينة من القشرات

 ،Dark Fiddleback Eucalyptusتستمد  Bentleyمكوناتها الداخلية

الثنائية لتضفي على السيارة روح الفخامة وتمنحك شعورًا باتساع

من أنواع كثيرة ومتنوعة من األشجار حيث يجري استخالص هذه

أكبر للمساحة.

القشرات بطريقة مستدامة من الغابات في جميع أنحاء العالم.
تضيف قشرة  *Koaالجديدة لمسة عصرية متوسطة اللون إلى
هذه الفئة من السيارات.

ويُكسى الجزء العلوي من التابلوه بالقشرة الخشبية المختارة،
في حين يتألق الجزء السفلية من التابلوه والكونسول الوسطي
بقشرة سوداء.

خضعت كل قطعة خشب تزيّن تصميم سيارة Continental GT
الجديدة لصنفرة شديدة وطالئها بطبقة المعة خمس مرات –
وتستغرق القطعة منها عشرة أيام كاملة حتى تصل إلى الشكل
النهائي القياسي المناسب لسيارات  .Bentleyكل ما يُستخدَم

يفصل بين طبقتيّ القشرة شريط رفيع من الكروم المصقول سمكه
 3ملليمترات يمر بمحاذاة فتحات الهواء الدائرية ،وينساب في خط
متصل بطول التابلوه وصوال ً إلى األبواب.

في هذه السيارة له أصل معروف؛ حتى القشرة التي تزخرف
المقصورة الداخلية يمكن معرفة الشجرة ذاتها التي جاءت منها،
حيث بداية تلك العملية المعقدة التي يمتد العمل بها نحو خمسة
أسابيع لكل سيارة.
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*تجهيز اختياري بتكلفة إضافية.

إضفاء لمساتك الشخصية على السيارة

إضفاء لمساتك الشخصية على السيارة

القشرات المفردة

قشرة من خشب
Tamo Ash

القشرات الثنائية

قشرة من
خشب Koa

قشرة من خشب
Burr Walnut

قشرة داكنة
من خشب
Dark Fiddleback
Eucalyptus

قشرة من خشب
Cut Walnut

*Crown
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قشرة من خشب
Liquid Amber

قشرة مزخرفة داكنة
اللون من خشب
Burr Walnut

قشرة سوداء

لمسات نهائية
مستوحاة
‘**’Côtes de Genève

قشرة من خشب
من Tamo Ash
وأخرى سوداء

قشرة من خشب
 Koaوأخرى سوداء

قشرة من خشب
Dark Fiddleback
Eucalyptus
وأخرى سوداء

قشرة من خشب
Burr Walnut
وأخرى سوداء
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قشرة من خشب
Crown Cut Walnut
وأخرى سوداء

قشرة من خشب
Liquid Amber
وأخرى سوداء

قشرة من خشب
Dark Stained
Burr Walnut
وأخرى سوداء

*قشرة خشبية قياسية .جميع القشرات الخشبية األخرى تجهيزات اختيارية بتكلفة إضافية** .الكونسول الوسطي فقط.
ً
قليال عن األلوان الفعلية للسيارات.
يرجى العلم بأن األلوان الموضحة هنا معروضة ألغراض التوضيح فقط؛ ومن ثم فإنها قد تختلف

إضفاء لمساتك الشخصية على السيارة

الجلود الطبيعية.
تم تنجيد جميع مكونات المقصورة الداخلية لسيارة Continental GT
الجديدة وكسوتها يدويًا .وتتميز عملية صناعة الجلود الطبيعية بأنها
من العمليات التي تستغرق وقتًا طويالً ،وتحتاج إلى مهارات فريدة ال
يكتسبها صاحبها إال بعد سنوات من الممارسة.
يحتاج كل جزء من هذه السيارة االستثنائية إلى معالجة مختلفة
بدءًا من المقاعد حتى الجهة العلوية من التابلوه وعجلة القيادة.
ولهذا السبب تستخدم الجلود ذات المرونة الطبيعية العالية
في األسطح المنحنية ،مثل المقاعد أكثر من التزيين والمناطق
المسطحة ،مثل بطانات األبواب .وفي الوقت نفسه تكتسي عجلة
القيادة بنوع مختلف من الجلد المقاوم للمواد الكيميائية الطبيعية
التي تمتصها من بشرة السائق.
تأتي سيارة  Continental GTالجديدة بمجموعة كبيرة من الجلود
اختار فريق تصميم  Bentleyكل لون منها إلخراج المقصورة الداخلية
في أبهى حُلة .يمكنك اختيار جلود شبه أنيلينية ()Semi-aniline
لكسوة المقاعد واألبواب*؛ ما يمنحك شعورًا أكثر نعومة مقارنةً
بملمس الجلد القياسي لالستمتاع بالراحة والرفاهية القصوى.
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*تجهيز اختياري بتكلفة إضافية.

إضفاء لمساتك الشخصية على السيارة

بني محروق
()Burnt Oak

دامسون ()Damson

أحمر داكن ككرة
الكريكيت

سادل ()Saddle

هوتسبير ()Hotspur
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إضفاء لمساتك الشخصية على السيارة

نيوماركت تان
()Newmarket Tan

جملي ()Camel

ماغنوليا ()Magnolia

كتان ()Linen

بورتالند ()Portland

بوربويز ()Porpoise

بيلوغا ()Beluga

برونيل ()Brunel
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أخضر
()Cumbrian Green

أزرق ()Imperial Blue

جميع الجلود الطبيعية متوفرة كتجهيز قياسي .يرجى العلم بأن األلوان الموضحة هنا
ً
قليال عن األلوان الفعلية للسيارات.
معروضة ألغراض التوضيح فقط؛ ومن ثم فإنها قد تختلف

خيارات السقف.
يمكنك االختيار من بين سبعة ألوان خارجية مختلفة وثماني بطانات
متنوعة داخلية للسقف لتضفي لمسة شخصية فريدة سيارة
 Continental GT Convertibleالجديدة .وهذا دليلٌ ساطعٌ آخر يبين
مدى التزام  Bentleyبالصناعة اليدوية الفاخرة في أدق التفاصيل.

إضفاء لمساتك الشخصية على السيارة

إضفاء لمساتك الشخصية على السيارة

البطانة الداخلية للسقف

سوداء

السطح الخارجي للسقف

أزرق

رمادي

بني داكن

*
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رمادي داكن

ميتاليك*

أحمر

داكن*

نسيج صوفي

خشن*

ماغنوليا ()Magnolia

جملي ()Camel

رمادي فاتح

أزرق

رمادي
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سادل ()Saddle

بيلوغا ()Beluga

أحمر

*تجهيز اختياري بتكلفة إضافية .جميع األلوان األخرى قياسية .يرجى العلم بأن األلوان الموضحة
ً
قليل عن األلوان الفعلية للسيارات.
هنا معروضة ألغراض التوضيح فقط؛ ومن ثم فإنها قد تختلف

إضفاء لمساتك الشخصية على السيارة

اختيارات المقصورة الداخلية.
تتوفر الخيارات التالية للمقصورة الداخلية:
•شاشة  Bentleyالدوارة

•دواسات رياضية

•خياطة متباينة
•خياطة متباينة مع زينة المقاعد
•خياطة مستعرضة يدوية
•مواصفات المقعد المريح القابل للتعديل إلى  20وضعًا
ومزود بنظام تدفئة وتهوية ومساج ووظيفة ذاكرة
•تحزيزات ماسية على فتحات التهوية المصممة بشكل
عين الثور وأغطية القفل وإطارات الساعة*

•شعارات  Bentleyالمطرزة
•كونسول وسطي مزين باللمسات النهائية لساعات
‘’Côtes de Genève
• 15لونًا للجلود الطبيعية
•خمس تقسيمات لونية
•إمكانية االختيار من بين سبع قشرات فردية
وقشرات ثنائية إضافية
•سبعة لمسات نهائية لغطاء السقف
(لسيارة  Continental GT Convertibleفقط)

*غير متوفرة في جميع البلدان.

•ثماني بطانات اختيارية داخلية للسقف
(لسيارة  Continental GT Convertibleفقط)
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•شاحن حثّي للهواتف
•إضاءة داخلية
•دواسات مضيئة
•نظام صوتي من نوع  Bang & Olufsenالمخصص
لسيارات Bentley
•نظام صوتي من نوع  Naimالمخصص لسيارات Bentley

إضفاء لمساتك الشخصية على السيارة

اإلصدار األول ()First Edition
متوفر بنُسَخ إنتاجية محدود للغاية ،وهو أبرز اإلصدارات

يشمل اإلصدار األول من سيارتيّ  Continental GTو

التي تعبر بدقة عن روح سيارتي  Continental GTو

 Continental GT Convertibleأيضًا الميزات الحصرية التالية:

 Continental GT Convertibleالجديدتين.

•شعار اإلصدار األول ( )First Editionالخارجي

يحتوي اإلصدار على مجموعة من الخيارات واإلضافات المتميزة التي

•شعار اإلصدار األول ( )First Editionعلى التابلوه

اختارها المصممون ،ما يؤهله إلرساء معايير جديدة غير مسبوقة

•لوحات دواسات اإلصدار األول ()First Edition

في عالم السيارات الفاخرة فائقة األداء (:)Grand Touring
•مواصفات القيادة المخصصة من ( Mullinerبعجالت مقاس
 22بوصة متوفرة بمجموعة متنوعة من اللمسات النهائية)
•مواصفات القيادة داخل المدن

•تطريز شعار اإلصدار األول ( )First Editionأو Bentley
•خياطة متباينة مخصصة لـ First Edition
•القشرات الثنائية

•باقة مواصفات الترحال Touring
•مواصفات الراحة في المقعد األمامي
•شاشة  Bentleyالدوارة
•إضاءة ترحيبية
•إضاءة داخلية
•دواسات مضيئة
•حصائر أرضية كثيفة الوبر
•مصابيح  LEDترحيبية من Mulliner
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تختلف مواصفات سيارات اإلصدار األول باختالف السوق؛ لذا يرجى
االتصال بوكيل  Bentleyالمحلي في منطقتك لمزيد من المعلومات.

إضفاء لمساتك الشخصية على السيارة

حزم اختيارية.
لجعل اختيارك لسيارة  Continental GTالخاصة بك أكثر سهولة ،ابتكر مهندسو  Bentleyومصمموها باقات من الميزات االختيارية من بين الباقات التكنولوجية التي تجعل القيادة أسهل،
حتى الكماليات المميزة التي تمنح التصميم مزيدًا من األناقة.
مواصفات القيادة المخصصة من Mulliner

باقة مواصفات الترحال Touring

•مساند رأس كهربية

تفاصيل داخلية وخارجية فاخرة مع مزيد من اللمسات

ميزات مساعدة رقمية للتجول دون مجهود.

•أحزمة أمان مزودة بإبزيم مكسو بالجلد الطبيعي

التصميمية الرياضية.
•عجالت سبائكية ذات  5أضالع مفتوحة مقاس  22بوصة
(تتوفر مطلية أو مصقولة أو سوداء بحواف مصقولة يدويًا)
•تطريز ‘ ’Diamond-in-diamondللمقاعد وأغلفة األبواب
وألواح الربع الخلفي
•بطانات جلدية محززة
•دواسات رياضية
•غطاء فخم لفتحة ملء الوقود والزيت

•مساعد الحفاظ على المسار النشط

•مساند أذرع قابلة للتدفئة

•مثبت السرعة المتوائم مع نظام المساعدة في

•مدفأة عنق (طراز )Continental GT Convertible

االزدحام المروي*

•نظام الحماية المعدل من Bentley
•نظام الرؤية الليلية
•نظام العرض على الزجاج األمامي*

مواصفات Blackline Specification

•شعارات  Bentleyالمطرزة
•قشرة  Piano Blackأو Dark Stained Burr Walnut

•إطار شبكة تهوية الرادياتير األسود الالمع مع إطار محيط أسود

مواصفات القيادة داخل المدن
ميزات مساعدة رقمية لتسهيل القيادة داخل المدن.
•كاميرا الرؤية العلوية
•نظام التعرف على العالمات المرورية*

•فتحة تهوية باألجنحة وعتبات جانبية سفلية سوداء
•مصد خلفي وزينة لوحات أرقام السيارات سوداء
•زينة سوداء للمصابيح األمامية والخلفية
•إطارات محيطة بنافذة جانبية سوداء

ووحدة الكونسول.
•فتحات تهوية محززة بتصميم عين الثور
•حافة محززة لساعة لوحة العدادات

•أنابيب عادم سوداء

شاشة  Bentleyالدوارة
ميزة اختيارية مذهلة تجمع بين دقة الصنعة اليدوية
وأحدث التقنيات الرقمية.
•تحزيزات ماسية للعدادات الثالثة:
•البوصلة
•عداد الوقت

•نظام مساعدة القيادة داخل المدينة

مواصفات الراحة في المقعد األمامي

•التحذير من وجود مشاة

أقصى ما وصلت إليه  Bentleyعلى صعيد راحة قائد

•التحذير عند الرجوع إلى الخلف

السيارة والراكب األمامي.

•مرايا أبواب بوظيفة أوتوماتيكية لمنع اإلبهار

•مقاعد مزودة بنظام تهوية

•فتح صندوق األمتعة دون استخدام األيدي

•نظام مساج متعدد األوضاع للمقاعد
•طول وسادة قابل للتعديل
•مساند جانبية قابلة للتعديل

*مواصفات مخصصة حسب السوق.

معالجة معدنية متقدمة للعناصر اإلضافية في التابلوه

•أغطية قفل محززة

•مقابض أبواب سوداء

(تجهيز اختياري مجاني)

مواصفات التحزيز الماسي
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•عداد درجة حرارة الهواء في الخارج
يرجى الرجوع إلى صفحة  36لالطالع على المزيد من
المعلومات حول شاشة  Bentleyالدوارة.

إضفاء لمساتك الشخصية على السيارة

اختيارك.
يحتاج طلبك سيارة  Continental GTالجديدة إلى رحلة مثيرة
تستمتع بها بين مجموعة الخيارات المتاحة لك .ويمكن لوكالء
 Bentleyأن يقدموا لك النصيحة واإلرشاد الالزمين أثناء اطالعك
على تلك المجموعة الكبيرة من الخيارات التي تشمل الطالء
الخارجي والقشرات والجلود الطبيعية وحتى الخياطة.
إذا كنت تعرف على وجه التحديد ما تبحث عنه ،أو كنت فقط تريد
التجربة بنفسك ،فستتيح لك أداة  Bentley Configuratorإمكانية
التعرف عن قرب على الخيارات المختلفة .سيمكنك بمجرد تحديد
مواصفات سيارتك المفضلة أن تحفظ التصميم الذي كوّنته وترسله
بالبريد اإللكتروني إلى الوكيل.
www.BentleyConfigurator.com

76

إضفاء لمساتك الشخصية على السيارة

إضفاء لمساتك الشخصية على السيارة

الكماليات.
يشارك مصممونا ومهندسونا في تحديد مواصفات جميع الكماليات
المستخدمة في سيارة الكوبيه  Continental GTوالسيارة
المكشوفة  Continental GT Convertibleعلى حد سواء.

الحصول على سيارتك
باتفاقية تمويل.

تشمل مجموعة الزوائد الرياضية – المصممة خصيصًا لسيارة
 Continental GTالجديدة – عتبات سفلية أمامية ،وشفرات هواء
أمامية ،وعتبات جانبية ،وعاكس هواء خلفي ،وجناح خلفي حاد.
مجموعة خيارات مثالية إلضفاء لمسة شخصية ومظهر ديناميكي

سيارةُ جديرةٌ بالتقدير.
كما هو الحال في كل سيارة تقدمها  ،Bentleyهناك طريقة واحدة
فقط لتستطيع فعال ً أن تدرك قيمة تلك السيارة – أن تجلس في

يتم إعداد االتفاقيات التمويلية لسيارات  Bentleyبما يناسبك

على سيارة الكوبيه  Continental GTوشقيقتها المكشوفة

مقعد القيادة ،وتضع يدك حول عجلة القيادة وتستشعر قوة االنطالقة

تمامًا لضمان تحقيق أقصى فائدة استثمارية لك.

المبهرة ومدى تسارعها بمجرد أن تلمس قدمك دواسة الوقود.

تشتمل الكماليات األخرى على أغطية سيارة واقية مخصصة

على الرغم من أن الممولين اآلخرين ال يهتمون إال بظروف العميل،

حسب رغبات العمالء لالستخدام الداخلي والخارجي وكسوات

فإن قسم خدمات  Bentleyالمالية يقدم باقات مخصصة ال تراعي

أما الخطوة الثانية من الرحلة نحو الحصول على سيارة

 Continental GT Convertibleالجديدتين.

واقية لألرضية وعجالت وإطارات مخصصة لفصل الشتاء.

ظروفك الشخصية فحسب ،بل تعتمد أيضًا على السيارة التي تريد

يمكن تطريز اسم طفلك على مقعد األطفال المكسو بالفرش

الحصول عليها.

المخصص لسيارات .Bentley

 Continental GTالجديدة ،فنوصيك بالتحدث إلى وكيل
 Bentleyفي بلدك .تعرف على أقرب معرض لك عبر الموقع
اإللكتروني BentleyMotors.com

يرجى زيارة وكيل  Bentleyفي بلدك لمعرفة المزيد ،أو تفضل بزيارة
موقعنا اإللكتروني BentleyMotors.com

يرجى االتصال بوكيل  Bentleyفي بلدك للحصول على التفاصيل
المتعلقة بمجموعة الكماليات جميعها.
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BENTLEY عالم

عالم BENTLEY

عالم .Bentley
ليست  Bentleyمجرد سيارة تتميز بدقة الصنعة اليدوية الفائقة
أو التصميم الذي ال يضاهى أو حتى القوة التي ال حدود لها؛ إنما
هي تجربة متكاملة أكبر بكثير من مجرد سيارة؛ تجربة ال تشبهها
أي تجربة أخرى.

تشكيلة .Bentley Collection
في تشكيلة  ،Bentley Collectionيتالقى التصميم العصري مع
المواد فائقة الدقة .إنها مجموعة حصرية مختارة يدويًا من القطع
الفخمة التي تعكس أناقتها السلسة البسيطة رؤية Bentley
وشغفها وصنعتها اليدوية فائقة الجودة.
ال تقتصر فئة  Continental GTالجديدة على السيارات وما يتعلق بها
فحسب ،بل تجسد مصدرًا لإللهام في إبداع مجموعة من المنتجات
الجديدة ،بدءًا من المعاطف الجلدية الكالسيكية للرجال والنساء
حتى حقائب السفر وحقائب اليد المصنوعة يدويًا بجودة فاخرة.
لالطالع على التشكيلة الكاملة المقدمة من  ،Bentleyيرجى
االتصال بوكيل  Bentleyفي بلدك أو زيارة المتجر اإللكتروني في
BentleyCollection.com
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عالم BENTLEY

تجربة .Bentley

شبكة .Bentley Network

تساعدك "تجربة  "Bentleyعلى فهم التصميم واإلنشاء الهندسي

تخيل تطبيقًا يضع عالم  Bentleyبين يديك.

الالزمين إلبداع سيارة  Bentleyحيث تمنحك تلك التجربة الفرصة

يتيح تطبيق  Bentley Networkالقدرة على الوصول إلى الخدمات

لزيارة مصنع .Bentley

األساسية لمالكي السيارة ،وخط اتصال حصري بـ Bentleyوعضوية

يمكنك مشاهدة مجموعة الطرازات كاملة واستكشاف منطقة

في مجتمع يضم مالكي السيارة ممن يتمتعون بطباع متشابهة

تنفيذ الطلبات الخاصة وغرفة  Mullinerالمشهورة وبوتيك Bentley

حول العالم – إنه تطبيق يضع عالم  Bentleyالمستقبلي بين يديك

كنافذة تطل منها على عالم عالمة  Bentleyالتجارية.

بكل ما تحمله الكلمة من معنى.

لتسجيل رغبتك والتعرف على المزيد ،يرجى االتصال بوكيل

يقدم هذا التطبيق المتاح حصريًا لمالكي  Bentleyعرضًا سريعًا

 Bentleyالمحلي.

لفعاليات  Bentleyالفريدة – إلى جانب دعوات لها األولوية لحضور
أي منها سواء كانت سباقات السيارات المثيرة أو حفالت العشاء
الهادئة ناهيك عن مجموعة من السباقات المذهلة المسجلة في

فعاليات .Bentley

جدول سباقات السيارات العالمية.

تقيم  Bentleyعددًا من الفعاليات كل عام لسائقي سيارات

يشمل التطبيق مجموعة كبيرة من الخدمات االستثنائية المقدمة

 Bentleyوعشّاقها.

لمالكي السيارة منها مبادرات مثل ‘ ’Bentley on Demandالتي
تتيح لك استخدام  Bentleyعلى سبيل االستعارة.

عبر برنامج  Extraordinary Worldالذي يتيح الفرصة الستكشاف
أبعد المناطق الطبيعية وأكثرها جماال ً في العالم على متن سيارة

كن أول مَن يُتابع آخر أخبار  Bentleyوإعالنات المنتجات وغيرها من

 Bentaygaالفخمة ،إلى جوالت القيادة الخاصة داخل أوروبا والتعر

أنواع المحتوى الحصري عبر تطبيق شبكة  .Bentley Networkكما

ف عن قرب ألذ األطباق التي تتميز بها كل بلد إلى جانب المعالم

يمكنك أيضًا أن تشارك أفكارك ورؤاك وخبراتك مع مجتمع حصري

الترفيهية والثقافة ،ستجد دومًا فعالية من  Bentleyتروي شغف

عبر اإلنترنت يضم مالكي سيارات  Bentleyالذين يشبهونك تمامًا.

كل شخص سواء كان باحثًا عن المتعة أو مغامرًا يجمع بين حب

ابحث عن " "Bentley Networkعبر متجر التطبيقات App Store

المغامرة والثقافة.

أو متجر .Google Play Store

يرجى زيارة وكيل  Bentleyفي بلدك لمعرفة المزيد ،أو تفضل بزيارة
موقعنا اإللكتروني BentleyMotors.com
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المواصفات والخيارات

Continental GT
المواصفات القياسية
المكابح
•مكابح قرصية أمامية مهواة مقاس  40 × 420مم مع فكيّ
مكابح أسودين مزينين بشعار Bentley
•مكابح قرصية خلفية مهواة مقاس  30 × 380مم مع فكيّ
مكابح أسودين مزينين بشعار Bentley
•مؤشر تآكل بطانة المكابح
•توجيه العزم بالمكابح
العجالت
•عجلة سبائكية ذات  5أضالع ثالثية مقاس  21بوصة – مطلية
•نظام مراقبة ضغط اإلطارات إلكترونيًا ()TPMS
•إطار صيفي مقاس  21بوصة
التوجيه
•التوجيه اآللي الحساس للسرعة
التعليق
•نظام تعليق هوائي ثالثي الحجرات مزود بتحكم مستمر في
امتصاص الصدمات ()CDC
•برنامج التحكم اإللكتروني في الثبات ( )ESPمع نظام تحكم
في قوة الجر (/)TCSنظام مكابح مانعة لالنغالق (/)ABSنظام
توزيع إلكتروني لقوة المكابح (/)EBDنظام كبح هيدروليكي
(/)HBAنظام تحكم في عزم السحب ()MSR
•نظام تحكم ديناميكي في ارتفاع القيادة (يعدل تلقائيًا على
السرعات المختلفة) ووظيفة تحديد المسافة بين جسم
السيارة واألرض
•نظام التعليق الديناميكي Bentley
•وضع ديناميكيات القيادة
المظهر الخارجي
•مجموعة طالءات قياسية
•فتحة تهوية المعة باألجنحة بها صف أضالع سوداء مؤلف
من  12قطعة
•شبكة تهوية رادياتير المعة
•شبكات المصد األمامي السفلية باللون األسود
•إضاءة ساطعة بالنوافذ الجانبية
•أقفال كهربية لألبواب وصندوق األمتعة
•مرايا أبواب قابلة للضبط كهربائيًا ومزودة بوظائف التدفئة
والطي الكهربائي والذاكرة واالنخفاض عند الرجوع إلى الخلف
•غطاء حيز محرك باللون األسود/الكرومي وشارات أجنحة
 Bentleyعلى صندوق األمتعة

المواصفات والخيارات

•عتبات مزينة بعالمة BENTLEY
•حروف كلمة  BENTLEYعلى صندوق األمتعة
•الجانب الداخلي من الدواسات ببطانة منقوش عليها
"( "Handbuilt in Crewe, Englandصُنعِت يدويًا في
كرو ،إنجلترا)
•الدخول وتشغيل اإلشعال دون مفتاح
•مصابيح أمامية بتقنية  *Full LED Matrixمع نظام
مساعد الضوء العالي
•مصابيح  LEDكاملة إضافية ومصابيح خلفية
•نظام التحكم في مسافة الركن أمامًا وخلفًا
•التحذير عند الخروج
•تحذير رؤية النقطة العمياء
•مساعد ركن السيارة
•زر تشغيل/إيقاف المحرك
•مقابس طاقة (اثنان في المقصورة وواحد في صندوق األمتعة)
•إنذار ونظام مانع السرقة
•زجاج أمامي عازل للصوت والحرارة
•زجاج جانبي عازل للصوت
•زجاج خلفي مدفأ
•طرفان بيضاويّان ألنابيب العام
•مساحات زجاج أمامي بوظيفة استشعار لألمطار
•مثبت السرعة
•كاميرا للرجوع إلى الخلف مع عرض رسومي على الشاشة
•مقبس لشحن البطارية*
المقصورة الداخلية
•مقاعد ألربعة ركاب
•مقاعد مستقيمة بتصميم انسيابي مكسوة بالجلد الطبيعي
•دعامات وبطانات من األلكانتارا –  15لونًا
•بطانة داخلية للمقاعد والجزء السفلي من المقصورة من
جلد النابا –  15لونًا قياسيًا
•تقسيم لوني أحادي وأربعة تقسيمات لونية ثنائية
•مقاعد أمامية قابلة للتعديل كهربائيًا إلى  12وضعًا ومزودة
بخاصية التدفئة وذاكرتيّ تخزين
•مسند ذارع أمامي واحد (مع قابلية لالنزالق لألمام/الخلف –
مزود بمساحة للتخزين مقبس طاقة بجهد  12فولت ومأخذا
شحن USB
•مقعدان خلفيّان مزودان بمساحة للتخزين في الوسط
مقبس طاقة بجهد  12فولت ومأخذا شحن USB
•قشرة من خشب Crown Cut Walnut
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المواصفات والخيارات

•فتحات تهوية معدنية بتصميم عين الثور مزودة بأغطية غلق
•ساعة  Bentleyذات العقارب المزينة بحافتها البسيطة
•أحزمة أمان ذات إبزيم أسود
•لمسة المعة على غطاء صندوق األمتعة
•سجاد كثيف وبر النسيج – ينسجم مع الجلد الطبيعي
الرئيسي والثانوي
•فرش سجاد قياسي في األمام
•سجاد لصندوق األمتعة بلون Beluga
•مرآة رؤية خلفية مزودة بخاصية تعتيم تلقائية
•حامال أكواب في الكونسول الخلفي
•عمود مقود قابل للضبط من حيث اإلمالة والتقريب ومزود
بوظيفتيّ الذاكرة والدخول السهل
•نظام تحكم أوتوماتيكي متعدد المناطق لتكييف الهواء
•حامال أكواب في الكونسول الوسطي
•صندوق تابلوه قابل للقفل مجهز بمُبرِّد
•مساحات تخزين في األبواب األمامية والكونسول
الوسطي وتحت مسند الذراع األوسط
•واقيات شمسية بمرايا زينة مضاءة
•إضاءة لحيز األقدام وإضاءة محيطة
•حقيبة لتخزين ألواح التزلج¤
•مصابيح سفلية في غطاء صندوق األمتعة
•دواسات قدم قياسية
•عصا نقل حركة مكسوة بالجلد
•مقابض تعشيق مركبة بالمقود
•عجلة قيادة أحادية اللون ،وثالثية األضالع ،ومكسوة
بالجلد الطبيعي
التقنيات
•نظام معلومات ترفيهي بشاشة لمس تكاثفية مقاس
 12.3بوصة ذات دقة عالية .مستشعرات قرب وأزرار تحكم.
راديو رقمي ،ونظام مالحة مزود بقرص صلب وواجهة
موسيقى متطورة ( )AMIوفتحة منفصلة ألسطوانات
 DVD/CDوفتحتان لبطاقات  SDوخاصية Bluetooth
) (A2DPودفق )Wi-Fi (uPnP
•نظام المالحة – مزود بخاصية تحويل النص إلى صوت
مسموع وإدخال العناوين باألوامر الصوتية وطريقة العرض
ثالثية األبعاد للمباني والمنشآت.
•نظام *Apple Car Play
•قرص صلب بسعة  60جيجا بايت
•هوائي مخفي
•وحدة هاتف *4G LTE

•نقاط اهتمام ( Googleالبحث)*

•استقبال معلومات المرور في الوقت الفعلي عبر اإلنترنت*

•نظام  Bentleyالصوتي 10 ،مكبرات صوت 650 ،وات
•البث التدفقي للصوتيات بميزة  BluetoothوWi-Fi
•نظام االستشعار المسبق للمكابح (نظام حماية *)Bentley
•مصابيح مكابح متوائمة
•وسادات هوائية لقائد السيارة والراكب
•وسائد هوائية جانبية
•نظام مانع التصادم*
•نظام  ،Pre-crashخلفي*
•مكابح متعددة للصدامات*
المواصفات االختيارية
المظهر الخارجي
•ألوان طالء خارجية إضافية
•فكوك مكابح مزينة بشعار  Bentleyباللون األحمر
•شبكة مقسمة في المصد السفلي المطلي بالكروم الساطع
المقصورة الداخلية
•إمكانية االختيار من بين سبعة قشرات خشبية إضافية:
 Burr Walnutأو  Dark Stained Burr Walnutأو
) Dark Fiddleback Eucalyptus (NCOأو  Koaأو
 Liquid Amberأو  Piano Blackأو Tamo Ash
•لمسة نهائية مستوحاة من تصميم ساعات
‘ ’Côtes de Genèveللكونسول الوسطي
•ويُكسى الجزء العلوي من التابلوه بالقشرات الخشبية
الثنائية المفضلة ،في حين يتألق الجزء السفلية من
التابلوه والكونسول الوسطي بقشرة سوداء.
•حصائر أرضية كثيفة الوبر في الجانب األمامي
•فرش سجاد كثيف الوبر بأطراف ذات لون معاكس (أمامية)
•زخرفة مساند الرأس بشعارات Bentley
•بطانة جلدية محززة
•دواسات رياضية
•جلود شبه أنيلينية ( )Semi-anilineفي المقاعد واألبواب¤
•خياطة متباينة
•خياطة وتزيينات متباينة اللون

•خياطة مستعرضة يدوية
•ترصيع التابلوه وألواح تزيين األبواب بخط رقيق من الكروم
•عجلة قيادة قابلة للتدفئة ثنائية األلوان وثالثية األضالع
ومكسوة بالجلد الطبيعي
•عجلة قيادة محززة قابلة للتدفئة وثنائية األلوان وثالثية
األضالع ومكسوة بالجلد الطبيعي
•عجلة قيادة قابلة للتدفئة وأحادية اللون وثالثية األضالع
ومكسوة بالجلد الطبيعي
•عجلة قيادة محززة قابلة للتدفئة وأحادية اللون وثالثية
األضالع ومكسوة بالجلد الطبيعي
الراحة
•زجاج أمامي قابل
•شاحن بطارية*
•مؤين هواء
•عتبات ودواسات  Bentleyمضاءة
•سخان التوقف
•مفتاح فتح باب المرآب عن بعد*
•مفتاح إضافي
•صندوق إسعافات أولية ومثلث تحذير
•مانع الرياح (( )NCOطراز  GT Convertibleفقط)
•مثلث تحذير*
•مجموعة أدوات ومرفاع*
للتسخين*

التقنيات
•مثبت السرعة المتوائم*

•شاشة  Bentleyالدوارة
•نظام صوتي من نوع  Naimالمخصص لسيارات Bentley
•نظام صوتي من نوع  Bang & Olufsenالمخصص
لسيارات Bentley
•شاحن حثي للهواتف*
•إضاءة ترحيبية
•مصابيح  LEDترحيبية من Mulliner
•نظام التعقب المقدم من  Bentleyباستخدام نظام
تحديد المواقع العالمي*
•موالف رقمي للتلفاز*
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العجالت
•عجلة سبائكية ذات  5أضالع ثالثية مقاس  21بوصة –
مطلية باللون الرمادي ولمسات المعة مُشكَّلة آليًا
•عجلة سبائكية ثالثية األضالع مقاس  21بوصة –
مطلية باللون األسود ولمسات المعة مُشكَّلة آليًا**
•عجلة سبائكية ذات  10أضالع مقاس  21بوصة – مطلية
•عجلة سبائكية ذات  10أضالع مقاس  21بوصة –
مطلية باللون الرمادي ولمسات المعة مُشكَّلة آليًا
•عجلة سبائكية ذات  10أضالع مقاس  21بوصة – مصقولة
•عجلة سبائكية ذات  5أضالع مفتوحة مقاس  22بوصة –
مطلية¤¤
•عجلة سبائكية ذات  5أضالع مفتوحة مقاس  22بوصة –
مطلية باألسود وبحواف مصقولة¤¤
•عجلة سبائكية ذات  5أضالع مفتوحة مقاس  22بوصة –
مصقولة¤¤
•عجلة سبائكية ذات  5أضالع مفتوحة مقاس  22بوصة –
سوداء^
•عجالت وإطارات مخصصة لفصل الشتاء
•إطارات مخصصة لفصل الصيف*
•عجلة احتياطية لالستخدام المؤقت للعودة*
المواصفات
•مواصفات القيادة المخصصة من Mulliner
•باقة مواصفات الرحالت الطويلة (*)Touring
•مواصفات القيادة داخل المدن
•مواصفات الراحة في المقعد األمامي
•مواصفات اإلضاءة الداخلية
•مواصفات التحزيز الماسي
•باقة مواصفات المدخنين Smoker
•مواصفات Blackline Specification

*مواصفات مخصصة حسب السوق.
**متوفرة فقط عند تحديد مواصفات .Blackline
¤غير متوفر في السيارة المكشوفة .Continental GT Convertible
¤¤متوفرة فقط في مواصفات القيادة المخصصة من .Mulliner
^متوفرة فقط عند تحديد مواصفات  Blacklineومواصفات القيادة المخصصة من .Mulliner
يُرجى الرجوع إلى تاجر التجزئة لبيع سيارات  Bentleyللحصول على أحدث المعلومات.

السيارة المكشوفة
Continental GT Convertible

المواصفات والخيارات

استكشف فئة  Continental GTالجديدة
الكتشاف اإلمكانيات باستخدام أداة التهيئة أو المصوّر المرئي ،تفضل بزيارة  BentleyMotors.comأو االتصال بوكيل  Bentleyالمحلي.

المواصفات القياسية
(باإلضافة إلى مواصفات سيارة الكوبيه )Continental GT

Continental GT

استهالك الوقود (دورة وكالة حماية البيئة

المحرك :محرك بسعة  6لترات و 12أسطوانة على شكل حرف
 Wمزود بشاحن توربيني مزدوج وميزة إلغاء تنشيط األسطوانات

القيادة داخل المدينة (الواليات المتحدة) -.-- :ميل لكل جالون

الطاقة القصوى 635 :حصان عند عدد لفات
 6000لفة/دقيقة  467 /كيلوواط

المظهر الخارجي
•غطاء قماشي معزول رباعي الطبقات قابل للطي تلقائيًا
متوافر بثالثة ألوان :أسود ،أزرق ،رمادي

الحد األقصى للعزم 900 :نيوتن متر  664 /رطل قدم عند – 1350
 4500لفة في الدقيقة

المقصورة الداخلية
•البطانة الداخلية للسقف متوفرة بثمانية ألوان :بيلوغا وأزرق
وجملي ورمادي ورمادي فاتح وماغنوليا ،وأحمر وبني داكن
•عاكس الرياح
•وحدة تخزين بين المقعدين الخلفيين متصل بها مقبس بجهد
 12فولت ومأخذ شحن USB

ناقل الحركة :ثماني سرعات ثنائي القابض
مجموعة الدفع والحركة :دفع رباعي نشط
السرعة القصوى 207 :ميال ً في الساعة  333 /ك 
م/ساعة
 100-0كم/ساعة 3.7 / 3.6 :ثانية
قاعدة العجالت 2851 :مم  112.2 /بوصة
الطول اإلجمالي 4850 :مم  190.9 /بوصة

المواصفات االختيارية
(باإلضافة إلى مواصفات سيارة الكوبيه )Continental GT

العرض (بما في ذلك المرايا) 2187 :مم  86.1 /بوصة
االرتفاع اإلجمالي 1405 :مم  55.3 /بوصة

المظهر الخارجي
•تتوفر إمكانية االختيار بين أربعة ألوان إضافية لغطاء
السقف :بني داكن ،أحمر داكن ،رمادي داكن ميتاليك ولون
الصوف الخشن

خزان الوقود 90 :لترًا  20 /غالونًا  24 /غالونًا أمريكيًا
حجم صندوق األمتعة 358 :لترًا  12.64 /قدمًا مكعبة
الوزن بدون حمولة (أوروبي) 2244 :كجم  4947 /رطال ً
الوزن اإلجمالي 2725 :كجم  6007 /رطال ً

المقصورة الداخلية
•تتضمن مواصفات الراحة للمقعد األمامي بالسيارة
المكشوفة  Convertibleالمزايا اإلضافية التالية:
•مدفأة للعنق
•مسند ذراع أمامي قابل للتدفئة
•أحزمة أمان مزودة بإبزيم مكسو بالجلد الطبيعي

القيادة على الطرق السريعة (الواليات المتحدة) -.-- :ميل لكل جالون
االستهالك المُجمَّع -.-- :ميل لكل جالون
السيارة المكشوفة Continental GT Convertible
المحرك :محرك بسعة  6لترات و 12أسطوانة على شكل حرف W
مزود بشاحن توربيني مزدوج وميزة إلغاء تنشيط األسطوانات
الطاقة القصوى 635 :حصان عند عدد لفات
 6000لفة/دقيقة  467 /كيلوواط

انبعاثات ثاني أكسيد الكربون الكلية 317 :جم  /كم
نطاق القيادة 399,5 :ميال ً  643 /كم
استهالك الوقود (دورة وكالة حماية البيئة

¤)EPA

القيادة داخل المدينة (الواليات المتحدة) -.-- :ميل لكل جالون
القيادة على الطرق السريعة (الواليات المتحدة) -.-- :ميل لكل جالون
االستهالك المُجمَّع -.-- :ميل لكل جالون

الحد األقصى للعزم 900 :نيوتن متر  664 /رطل قدم عند – 1350
 4500لفة في الدقيقة

صورة فوتوغرافية – توضح مواصفات األلوان في السيارات:

ناقل الحركة :ثماني سرعات ثنائي القابض

سيارة  :Continental GTأزرق المع

مجموعة الدفع والحركة :دفع رباعي نشط
م/ساعة
السرعة القصوى 207 :ميال ً في الساعة  333 /ك 

مقصورة داخلية بلون أرزق  Imperial Blueوجلد من Portland

 100-0كم/ساعة 3.8 / 3.7 :ثانية
قاعدة العجالت 2849 :مم  112.2 /بوصة
الطول اإلجمالي 4850 :مم  190.9 /بوصة
العرض (بما في ذلك المرايا) 2187 :مم  86.1 /بوصة

قشرة من خشب  Liquid Amberبلون أسود Piano Black
سيارة  :Continental GTتنجستن Tungsten
مقصورة داخلية بلون أرزق  Imperial Blueوجلد من Portland
قشرة من خشب  Liquid Amberبلون أسود Piano Black

االرتفاع اإلجمالي 1399 :مم  55.1 /بوصة

 :Continental GT Convertibleأحمر داكن ككرة الكريكيت

استهالك الوقود (دورة القيادة األوربية الجديدة *)NEDC

خزان الوقود 90 :لترًا  20 /غالونًا  24 /غالونًا أمريكيًا

معدل استهالك الوقود في المدينة 16.9 :ميال ً لكل جالون 16.7 /
لترًا  100 /كم
معدل استهالك الوقود خارج المدينة 29.7 :ميال ً لكل جالون 9.5 /
لترًا  100 /كم
االستهالك الكلّي 23.3 :ميال ً لكل جالون 12.2/لترًا 100/كم

حجم صندوق األمتعة 235 :لترًا  8.3 /قدمًا مكعبة

مقصورة داخلية ذات اللونين األحمر الداكن ككرة الكريكيت
والرمادي كالكتان

الوزن بدون حمولة (أوروبي) 2414 :كجم  5322 /رطال ً
الوزن اإلجمالي 2865 :كجم  6316 /رطال ً

قشرة من خشب Dark Stained Madrona

انبعاثات ثاني أكسيد الكربون  278 :CO₂جم/كم
استهالك الوقود (دورة القيادة العالمية الموحدة
للمركبات الخفيفة )WLTP
منخفض 12.7 :ميال ً لكل جالون  22.3 /لترًا  100 /كم
متوسط 20.3 :ميال ً لكل جالون  13.9 /لترًا  100 /كم
مرتفع 23.9 :ميال ً لكل جالون  11.8 /لترًا  100 /كم
مرتفع للغاية 24.1 :ميال ً لكل جالون  11.7 /لترًا  100 /كم
االستهالك الكلّي 20.8 :ميال ً لكل جالون  13.6 /لترًا  100 /كم
انبعاثات ثاني أكسيد الكربون الكلية 308 :جم  /كم
نطاق القيادة 411,3 :ميل  662 /كم
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¤)EPA

مرتفع 23.9 :ميال ً لكل جالون  11.8 /لترًا  100 /كم
مرتفعة جدًا 23.5 :ميال ً لكل جالون  12.0 /لترًا  100 /كم
االستهالك الكلّي 20.2 :ميال ً لكل جالون  14.0 /لترًا  100 /كم

استهالك الوقود (دورة القيادة األوربية الجديدة *)NEDC

معدل استهالك الوقود في المدينة 16.4 :ميال ً لكل
جالون  17.2 /لترًا  100 /كم
معدل استهالك الوقود خارج المدينة 30.1 :ميال ً لكل
جالون  9.4 /لترًا  100 /كم
االستهالك الكلّي 23.0 :ميال ً لكل جالون  12.3 /لترًا  100 /كم
انبعاثات ثاني أكسيد الكربون  280 :CO₂جم  /كم
استهالك الوقود (دورة القيادة العالمية الموحدة
للمركبات الخفيفة )WLTP
منخفض 12.3 :ميال ً لكل جالون  22.9 /لترًا  100 /كم
متوسط 19.1 :ميال ً لكل جالون  14.8 /لترًا  100 /كم
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 :Continental GT Convertibleثلجي
مقصورة داخلية ذات لون أحمر داكن ككرة الكريكيت
قشرة من خشب  Liquid Amberبلون أسود Piano Black

*تنطق معدالت استهالك الوقود المشار إليها وفقًا لدورة القيادة األوربية الجديدة
( )NEDCعلى البلدان التالية:
أرمينيا وأذربيجان والبحرين وروسيا البيضاء والبرازيل وكمبوديا وتشيلي وجمهورية
الدومينيكان ومصر وغواتيماال وهونغ كونغ والهند وإندونيسيا واليابان وكازاخستان والكويت
ولبنان وماكاو وماليزيا ومنغوليا والمغرب ونيوزيلندا وسلطنة عمان وبنما وبيرو والفلبين
وقطر وروسيا االتحادية والسعودية وسنغافورة وتايوان وتايالند واإلمارات العربية المتحدة.
¤لم تتوفر تقديرات  EPA 2019في وقت النشر .يرجى مراجعة www.fueleconomy.
 govلالطالع على أحدث المعلومات.
تختلف المسافة التي تقطعها بناءً على عدة عوامل من بينها عاداتك في القيادة
وحالة السيارة.

تشتمل جميع الموديالت الموضحة في هذه النشرة على مواصفات اختيارية .قد يتم تغير المواصفات والمعدات القياسية والخيارات والمنسوجات واأللوان دون إخطار.
يمكنك دائمًا معرفة أحدث المعلومات لدى وكيل  Bentleyالذي تتعامل معه .يعد اسم  BENTLEYوتصميم شعار ‘ ’Bذي األجنحة بمثابة عالمتين تجاريتين
مسجلتين لشركة  Bentleyموتورز ليميتد .تقر شركة  Bentley Motors Limitedبحقوق الغير في العالمات التجارية األخرى.
قد تشتمل الموديالت الموضحة هنا على مواصفات أوروبية وغير أوروبية © .سبتمبر .2019

