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مالحظة: قد تختلف المركبات المصورة والمواصفات المذكورة في هذا الكتالوج حسب الطرازات 
والمعّدات المتوفرة في منطقتك. 

يرجى االستفسار عن تفاصيل المزايا المتوّفرة في أقرب صالة عرض الموزع المحلي الخاص بك.
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المفهوم

الفخامة المتقدمة. 
 )SUV( الرائدة في مجال السيارات الرياضية العملية RX تواصل

تقدمها وتكون دائًما في الطليعة. وتبقى وفية للقيم المتقدمة 
المترسخة في جينياتها لخوض غمار تحديات جديدة بفعالية، حيث 

يوفر تصميمها المتطور وأدائها الرائع وتقنيات التصنيع فائقة 
التطور قيمة متجددة إلثراء أساليب الحياة العصرية.
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مالحظة: قد تختلف المركبات المصورة والمواصفات المذكورة في هذا الكتالوج حسب الطرازات 
والمعّدات المتوفرة في منطقتك. 

يرجى االستفسار عن تفاصيل المزايا المتوّفرة في أقرب صالة عرض الموزع المحلي الخاص بك. 
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مالحظة: قد تختلف المركبات المصورة والمواصفات المذكورة في هذا الكتالوج حسب الطرازات 
والمعّدات المتوفرة في منطقتك. 

يرجى االستفسار عن تفاصيل المزايا المتوّفرة في أقرب صالة عرض الموزع المحلي الخاص بك. 

I N T E L L I G E N C E  SI Xالمفهوم

 RX لقد جرى تطوير مفهوم “الفخامة المتقدمة” للموديل

بهدف ترسيخ ثالث عناصر أساسية لمتعة القيادة: ‘التصميم 

الفخم والجريء’، “والقيادة الديناميكية’, “والتقنيات فائقة 

التقدم وإمكانية االتصال”. يركز “التصميم الفخم والجريء” 

على األبعاد الجريئة واألنيقة التي تمزج بين القوة والحدية 

ويولد شعوًرا استثنائيًا بوحدة الحال. حيث تمتزج المكونات 

الوظيفية الدقيقة بسالسة مع الهيكل الخارجي المثير لتولد 

تصميًما قويًا واعًدا يفيض باألناقة الحادة. 

ويسعى مفهوم “القيادة الديناميكية” إلى ترسيخ اإلحساس 

بوحدة الحال مع السيارة لتحسين متعة القيادة من خالل تعزيز 

تماسك بنية الجسم ونظام التعليق الجديد. ويسهم كل من 

التسارع السلس والسهل واللمسات الذكية والمريحة في عجلة 

القيادة في تحقيق خصائص دوران ممتازة وإحساس دقيق 

بتوجيه عجلة القيادة يتجاوب بسرعة ودقة مع أفعال السائق 

لالستمتاع براحة الركوب المترف سواء كنت تنعطف في أحد 

التقاطعات أو تقوم بتغيير مسار السيارة من حارة سير إلى 

أخرى على الطريق السريع.

أما “التقنيات فائقة التقدم وإمكانية االتصال” فتهدف إلى 

إدماج التقنيات المتطورة التي يقدرها كل سائقي RX في 

سيارة واحدة بطريقة سلسة تعزز تجربة القيادة الفريدة. 

وتتنامى متعة القيادة بفضل تبني RX تقنية المصابيح 

األمامية طراز BladeScan AHS )نظام الضوء العالي 

التفاعلي( لقيادة أكثر موثوقية وأمنًا في الليل ونظام الوسائط 

المتعددة )الملتميديا( ذي شاشة تعمل باللمس وإمكانية 

توصيل ال تشوبها شائبة للهاتف الذكي.
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التصميم

تتجسد “الصالبة المغرية” بشكل مثير في خطوط التصميم 
الخارجية التي تنضح بالتميز وتمزج ما بين الفخامة والجرأة، وفي 
نفس الوقت يمنح الكابين ومقصورة األمتعة رحابة ممتازة يشتهر 

 .RX بها طراز
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مالحظة: قد تختلف المركبات المصورة والمواصفات المذكورة في هذا الكتالوج حسب الطرازات 
والمعّدات المتوفرة في منطقتك. 
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الخارج

تظهر األبعاد الجريئة واألنيقة واألسطح المنسابة التي 
تساهم في إضفاء حضور قوي مغري عن المكونات 
الوظيفية الدقيقة والمصممة بطريقة فريدة لتمتزج 

بالشبك األمامي المميز من ليكزس والمصابيح األمامية 
المدمجة فائقة الدقة إلضفاء المزيد من الهيبة. 

الداخل

إن االستخدام البارع لمواد ممتازة وعالية الجودة 
من بينها المعدن والجلد والخشب يوجد تباينًا 
رفيع الذوق للتقنيات المتقدمة وبيرز الصفات 

الغنية لكل من هذه المواد وامتزاجها مًعا في جّو 
الكابين الراقي. 

مالحظة: قد تختلف المركبات المصورة والمواصفات المذكورة في هذا الكتالوج حسب الطرازات 
والمعّدات المتوفرة في منطقتك. 

يرجى االستفسار عن تفاصيل المزايا المتوّفرة في أقرب صالة عرض الموزع المحلي الخاص بك. 

I N T E L L I G E N C E  SI Xالتصميم
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األداء

لتعزيز فكرة الشغف باألداء الرياضي تم تحسين تماسك بنية 
جسم السيارة وشحذ مهارات RX المتسمة باالستجابة الديناميكية 

والتحكم الحدسي التلقائي وهي خصائص ستقدرها في القيادة 
اليومية، وتستمتع بها أكثر على الطرق المفتوحة. 
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مالحظة: قد تختلف المركبات المصورة والمواصفات المذكورة في هذا الكتالوج حسب الطرازات 
والمعّدات المتوفرة في منطقتك. 
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الشاسيه

في جوهر متعة القيادة الديناميكية لطراز RX، ينصب التركيز التام على تحسين األداء 

المذهل والتحكم الرياضي، ال سيما تحقيق استقرار وثبات رائعين أثناء القيادة لتصبح 

فيها تصرفات وحركات السائق واستجابة السيارة شيئا واحًدا. ولقد تحقق ذلك من 

خالل الهيكل خفيف الوزن وفائق الصالبة المصنوع من فوالذ الختم الساخن شديد 

القوة مع األلومينيوم وتعزيزات للمتانة موزعة بطريقة استراتيجية باستخدام تقنيات 

الخصائص االنسيابية االيروديناميكيةانتاج مبتكرة تشمل اللحام باللولب الليزري ومواد الصقة لجسم السيارة. 

يساهم األسلوب الشامل لتصميم الخصائص االنسيابية االيروديناميكية 

في تحسين مستوى الهدوء في الكابين ورفع كفاءة استهالك الوقود، 

وانخفاض درجة التأثر باضطرابات الهواء، وتحقيق استقرار وثبات 

رائعين حتى أثناء القيادة بسرعات عالية. ويكتمل تصميم جسم السيارة 

بما فيه الصدامات والجناح الخلفي وزعانف الزوايا بأرضية مسطحة 

على الجانب السفلي من الهيكل وأغطية المحرك واألذرع السفلية 

وزعانف االستقرار الهوائي. 
دفرنس مسبق التحميل

يعمل الدفرنس المبتكر على تحميل العزم مسبًقا تحت األحمال 

الخفيفة أو سرعات الدوران المنخفضة مما يؤدي لتحقيق 

توجيه شديد الدقة ألجل استقرار رائع عند السير في خط 

مستقيم، وأداء قوي عند التسارع. 

النظام الهجين

ألجل قيادة ديناميكية وأداء بيئي استثنائي، يجمع نظام دفع لكزس الهجين بذكاء 

بين قوة محرك بنزين هالي الكفاءة سعة ٣،٥ ليترات والقوة الكهربائية المتولدة من 

محرك كهربائي عالي المردود.

 V محرك هجين ٣،٥ ليتر ٦ أسطوانات

يمتاز المحرك الهجين ٦ أسطوانات v طراز دورة اتكنسون 

)Atkinson Cycle( بنظام التوقيت الذكي المتغير المزدوج 
للصمامات )Dual VVT-i( ونظام )D-4S( المتطور لحقن 

الوقود وذلك لتحقيق أداء مثير وقيادة سهلة بدرجة رائعة 
وتوفير في استهالك الوقود وانخفاض غازات العادم.*

)E-Four( الدفع الكهربائي على 4 عجالت

يستخدم نظام الدفع الكهربائي على ٤ عجالت )E-Four( محرًكا 

كهربائيًا خلفيًا يعمل بشكل مستقل عن المحرك األمامي وذلك لتحسين 

توزيع قوة الدفع األمامية والخلفية. كما أنه يمتاز بضوابط لمعدالت 

االنزالق واالنعراج لتحقيق استقرار وثبات رائعين أثناء القيادة ضمن 

مجموعة واسعة من ظروف القيادة المختلفة. 

*VVT-i: توقيت صمامات متغير- ذكي. D-4S: محرك حقن مباشر ٤ أشواط بالبنزين نسخة ممتازة. 

مالحظة: قد تختلف المركبات المصورة والمواصفات المذكورة في هذا الكتالوج حسب الطرازات 
والمعّدات المتوفرة في منطقتك. 

يرجى االستفسار عن تفاصيل المزايا المتوّفرة في أقرب صالة عرض الموزع المحلي الخاص بك.
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V محرك بنزين ٣،٥ ليتر ٦ أسطوانات

إن محرك “دورة أتكنسون” ٦ أسطوانات V مع تقنية التوقيت المتغير الذكي 

المزدوج للتحكم بالصمامات Dual VVT-i )جانب الدخل: VVT-iW( يولد قوة أداء 

دفع مبهجة ومتوازنة مع كفاءة ممتازة في استهالك الوقود. ونظام حقن الوقود 

المبتكر D-4S يمتاز بحاقنات وقود مباشرة وفوهات حقن لتحقيق مردود قوة وعزم 

وكفاءة في استهالك الوقود وفي الوقت ذاته االلتزام بالمعايير الصارمة للحد من 
غازات العادم.*

محرك الحقن المباشر للبنزين ٢،٠ ليتر مع شاحن توربيني

إن محرك “دورة أتكنسون” الذي يمتاز بصغر حجمه وخفيته والذي يسع ٢،٠ 

ليتر مع تقنية الشحن التوربيني وتقنية التوقيت المتغير الذكي المزدوج للتحكم 

بالصمامات Dual VVT-i )جانب الدخل: VVT-iW( يولد قوة أداء دفع مبهجة 

ومتوازنة مع كفاءة ممتازة في استهالك الوقود. ويمتاز كذلك بتقنيات مبتكرة بما فيه 

 D-4ST لتعزيز الكفاءة الحرارية ونظام حقن الوقود المبتكر بنظام توربو ESTEC
يساهم في تحقيق المزيد من العزم والكفاءة في استهالك الوقود.*** 

)Super ECT 8( ناقل الحركة ٨ سرعات

يمتاز ناقل الحركة اآللي ٨ سرعات فائق الذكاء بنسب تروس 

واسعة تؤدي إلى سالسة بدء االنطالق والتسارع، واقتصاد ممتاز 

في استهالك الوقود مما يسهم في تحقيق أداء القيادة الديناميكية 

واستعراض قوة سالسة RX المميزتين في مختلف الظروف. كما 

أن ناقل الحركة اآللي متعدد األوضاع وخاصية التحكم بالتنقيل 
AI-SHIFT تعزز متعة القيادة.* *

)Super ECT 6( ناقل الحركة ٦ سرعات

يمتاز ناقل الحركة اآللي ٦ سرعات فائق الذكاء بمنطق تحكم متطور يعمل على 

القيادة عند الطلب يحقق مستوى تحكم عالي بالسيارة وسالسة وخفية في عملية 

بدء والتسارع. لقد تم ضبط ناقل الحركة بشكل ممتاز وتمديد نطاق القفل ليتوافق 

مع خصائص المحرك التوربيني مما يؤدي إلى تحقيق اقتصاد ممتاز في استهالك 

 RX الوقود.  مما يسهم في تحقيق أداء القيادة الديناميكية واستعراض قوة سالسة

المميزتين في مختلف الظروف. كما أن خاصية التحكم بالتنقيل AI-SHIFT تعزز 

متعة القيادة.

)AWD( نظام الدفع على جميع العجالت

يعمل هذا النظام المحكوم إلكترونيًا باستمرار على تغيير 

توزيع قوة الدفع إلى العجالت الخلفية وذلك بالتحول من الدفع 

األمامي فقط إلى الدفع على جميع العجالت AWD لتحقيق 

أداء مستقر متناسب مع ظروف القيادة وخاصة أثناء 

االنعطاف إضافة إلى اقتصاد ممتاز في استهالك الوقود. 

* VVT-iW: توقيت صمامات متغير- ذكي عريض.

** ECT: ناقل حركة محكوم الكترونيًا. AI: الذكاء الصناعي. 

*** ESTEC: احتراق فعال للحرارة ممتاز واقتصادي. D-4ST: محرك حقن مباشر ٤ أشواط 

بالبنزين نسخة ممتازة مع توربو. 

مالحظة: قد تختلف المركبات المصورة والمواصفات المذكورة في هذا الكتالوج حسب الطرازات 
والمعّدات المتوفرة في منطقتك. 

يرجى االستفسار عن تفاصيل المزايا المتوّفرة في أقرب صالة عرض الموزع المحلي الخاص بك.
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ماصات االهتزاز

إن العناية الدقيقة بتحسين مكونات كل واحد من ماصات االهتزاز تحسن قوة اإلخماد 

مما يساعد على تخفيف أثر تقلبات وتغيرات سطح الطريق الصغيرة والكبيرة 

وامتصاص الرّجات الكبيرة للحفاظ على ليونة األداء الرشيق مع راحة ركوب رائعة. 

يقلل جهاز التحكم باالحتكاك في ماصات االهتزاز من أثار الذبذبات عالية التردد على 

الطرقات غير المستوية لحد ما لتعزيز راحة الركوب. 

AVS )نظام التعليق المتغير المتكيّف(
نظام التعليق المتغير المتكيف AVS يتحكم بشكل مثالي 

بقوة تخميد ممتصات الصدمات على العجالت األربع 

جميعها استجابة ألفعال السائق وظروف سطح الطريق 

وبذلك يسهم في تحقيق مستويات ممتازة من السيطرة 

والراحة أثناء الرحلة. 

التعليق األمامي والخلفي

لقد تم تحسين التصميم الهندسي للتعليق األمامي طراز قوائم 

مكفرسون االنضغاطية المطّور حديثًا ومواضع األذرع على 

التعليق الخلفي طراز العظمة الشوكية المزدوجة لتحقيق 

استجابة توجيه ووضعية دوران ممتازتين سواء منت تقود في 

شوارع المدينة أو غير منتظمة. تم إيالء اهتمام خاص لزيادة 

صالبة المحامل المحورية لتعزيز درجة االستجابة، ومثبتات 

االستقرار للتقليل من عدم اتزان المقود. 

اختيار وضع القيادة

توفر خاصية اختبار وضع القيادة تحكًما متكاماًل بعدة أنظمة 

كي تتيح لك موازنة قوة األداء بما يناسب أسلوبك في القيادة. 

 ،)AVS( في السيارات المجهزة بنظام التعليق المتغير المتكيّف

 )Normal( يمكنك االختيار والتغيير بين األوضاع العادي

واالقتصادي )Eco( والرياضي )Sports S( والرياضي الفائق 

)Sports S+(. إضافة إلى ذلك، يتيح وضع الضبط المخصص 
)Customize Mode( للسائقين ضبط تهيئاتهم المفضلة 
لمنظومة الدفع ونظام )AVS( ونظام التوجيه الكهربائي 

)EPS( ومكيف الهواء. 

فرامل على شكل قرص

لقد تم تحسين الفرامل في السيارات التي تعمل بالوقود لتوفير 

مستويات ممتازة من قوة الكبح عند استخدام الفرامل. 

أما للطراز الهجين، فتم التركيز على توفير إ

مالحظة: قد تختلف المركبات المصورة والمواصفات المذكورة في هذا الكتالوج حسب الطرازات 
والمعّدات المتوفرة في منطقتك. 

يرجى االستفسار عن تفاصيل المزايا المتوّفرة في أقرب صالة عرض الموزع المحلي الخاص بك. 
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الخصائص

تحتل RX مراكز قيادية على الدوام وتقدم مزايا رائعة تجمع بين 
التكنولوجيا المتقدمة والتصميم الحاد.  وتساهم كل من مزايا 

االتصال المتقدمة والخصائص العملية واألمان في تعزيز الراحة 
وتغمرك بجو خال من التوتر وغني بالهدوء. 
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E

مالحظة: قد تختلف المركبات المصورة والمواصفات المذكورة في هذا الكتالوج حسب الطرازات 
والمعّدات المتوفرة في منطقتك. 
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مصابيح أمامية رئيسية LED ثنائية الشعاع ثالثية األضواء

المصابيح األمامية الرئيسية طراز LED ثنائية الشعاع ثالثية األضواء تجمع بين 

التصميم الجميل ذي المالمح الواضحة والتوزيع الممتاز للضوء. أما مصابيح 

إشارات االنعطاف التتابعية فتضاء في تتابع انسيابي من الجهة الداخلية باتجاه 

خارج السيارة. 

باب يفتح كهربائيًا بدون لمس/ غطاء صندوق أمتعة كهربائي ال يدوي

حتى ولو كانت كلتا يديك مشغولتين فطالما أنك تحمل المفتاح اإللكتروني 

فسيكون بإمكانك فتح وإغالق غطاء صندوق األمتعة تلقائيًا بتحريك قدمك 

تحت الصادم الخلفي ثم تحريكها إلى الخارج مرة أخرى. 

مقابض األبواب

يأتي التصميم الراقي لمقابض األبواب بمثابة ترحيب دافئ فهو 

يتمتع بشكل ديناميكي يسهل اإلمساك به. ويوجد على طول 

مقابض األبواب األمامية خط مضاء يشترك مع لمبة إضاءة 

منطقة القدمين في توجيهك أثناء الليل ثم يخبو الضوء بلطف. 

الصادم الخلفي

 RX يظهر توازن الفخامة والحدية في تصميم “الصالبة المغرية” الخاصة بطراز

بشكل واضح جًدا في الصادم الخلفي. تساهم خطوط التصميم الممتدة من الجانبين 

إلى الصادم في ابراز جمالية التصميم االنسيابي من مساحة الزجاج الخلفي حتى 

المؤخرة ليعزز جمال المظهر العام والستكمال صورة السيارات العملية الرياضية 

)SUV( القوية التي يستحضرها الشكل الثالثي األبعاد للواجهة السفلية. تتميز 
النماذج الهجينة بشريط مزين مطلي بقطع معدنية أسفل الصادم السفلي.

فتحة السقف

إن موضع فتحة السقف لجهة األمام يعزز إخساس الركاب 

في الكابين باالنتعاش والرحابة. وهي قابلة للفتح واإلغالق 

واإلمالة ألعلى وأسفل بلمسة زر موجود في كونسولة السقف. 

وقد روعي خفة الوزن في مكونات هذه الفتحة بهدف 

المساهمة في توفير الوقود. 

LED مصابيح ضباب أمامية بلمبات

إن لمبات LED المدمجة في الصدام األمامي تعزز 

مركز الثقل المنخفض للوجه األمامي. فهي تطلق 

حزمة ضوئية براقة تنبعث مما يساهم في تحقيق 

رؤية رائعة وقيادة آمنة في الليل وفي ظروف 

اإلضاءة الضعيفة. 

 LED مجموعة األضواء الخلفية بلمبات

تمتاز المصابيح لكزس الخلفية المميزة ب ٤زخارف كبيرة 

بشكل L على المصابيح العلوية إلى الجانبين على هيئة انحناء 

عميق مما يجعلها تبدو عريضة بطريقة تعبر عن قوة الحضور. 

يؤكد التصميم العريض وموقع اللمبات المنخفض على مركز 

الثقل المنخفض في RX. ومؤشرات االنعطاف العريضة 

بلمبات LED تضيء بشكل متقطع من الطرف الداخلي للمبة 

إلى الخارج لإلشارة بشكل واضح إلى اتجاه االنعطاف. 

المصابيح األمامية الرئيسية بلمبات LED ثنائية الشعاع

تتميز المصابيح الرئيسية ثنائية الشعاع بلمبة واحدة فردية 

تنتقل من الضوء العالي إلى المنخفض لتطلق ضوًء براًّقا 

يوفر رؤية ممتازة في الليل. كما ينبعث من )مصابيح السير 

النهاري( DRL على هيئة رأس السهم شعاًعا مميًزا لعالمة 

لكزس. 

مالحظة: قد تختلف المركبات المصورة والمواصفات المذكورة في هذا الكتالوج حسب الطرازات 
والمعّدات المتوفرة في منطقتك. 

يرجى االستفسار عن تفاصيل المزايا المتوّفرة في أقرب صالة عرض الموزع المحلي الخاص بك. 
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العدادات

لمسة فخامة جميلة أخرى تتمثل في تصميم العدادات التي تجمع بين البساطة 

العملية ألربعة مؤشرات كالسيكية مع شاشة عرض رقمية عالية التقنية. وهي 

تجمع بين عداد سرعة تقليدي كبير ومؤشر سرعة دوران المحرك له أوجه ثالثية 

األبعاد يوفر رؤية واضحة بدرجة ممتازة. 

وظيفة تنسيق الوسائط المتعددة )ملتيميديا(

تقوم هذه الوظيفة بإدماج التقنيات المتطورة بطريقة سلسة في RX لتنسيق عرض 

المعلومات الصادرة عن أنظمة الوسائط المتعددة )ملتيميديا( على شاشة الرؤية 

المتعددة الكهربائية )EMV( الكبيرة تعمل باللمس في مركز لوحة األجهزة وشاشة 

عرض معلومات متعددة  TFT مقاس ٤،٢ بوصة التي في 

مجموعة العدادات. 

شاشة الرؤية المتعددة الكهربائية )EMV( التي تعمل باللمس

ولتعزيز الروابط ما بين اإلنسان واآللة، تتيح شاشة العرض التي 

تعمل باللمس للسائق ورّكاب المقعد األمامي بالتحكم في األنظمة 

المختلفة بشكل حدسي عن طريق لمس الشاشة مباشرة مثل الهاتف 

الذكي. ولمزيد من الراحة والسهولة فإن عرض المعلومات المتعددة 

واالتصاالت الواردة من الهاتف الجوال )الخليوي( وبعض البيانات 

المالحية على شاشة الرؤية المتعددة الكهربائية EMV يمكن عرضها 

كذلك على شاشة العرض متعددة المعلومات والتحكم بها باستخدام 

األزرار التي على عجلة القيادة. 

عرض المعلومات الملونة على الزجاج األمامي

 عرض المعلومات الكبير الملون عند خط نظر السائق على الجزء السفلي من الزجاج 

األمامي يقوم بعرض مجموعة من معلومات القيادة األساسية والتحذيرات التي يكثر 

الرجوع إليها. وال يحتاج السائق ألكثر من تحريك عينيه كي يراها. 

واجهة اللمس عن بعد

 تتيح واجهة اللمس عن بعد تشغيل لوحة اللمس البسيطة 

على طراز الهواتف الذكية للمستخدم بالتفاعل بشكل غريزي 

مع النظامين المالحي والصوتي على شاشة الرؤية المتعددة 

الكهربائية EMV. وكونها مدمجة في الكونسول الوسطي 

فهي تتيح سهولة التحكم باألنظمة من دون أي تغيير يطرأ على 

وضعية القيادة أو خط الرؤية. 

منافذ USB/ مقبس ميني/ مخارج قدرة كهربائية

عدد ٢ منفد USB ومقبس ميني واحد ومخرج قدرة كهربائية واحد في صندوق الكونسول 

الوسطي لدعم استخدام األجهزة اإللكترونية والشحن. وهناك مخارج إضافية إلمداد القدرة 

الكهربائية في مواضع عملية في مجموعة العدادات الوسطية وعلى جانب حيز األمتعة. باإلضافة 

إلى منفذ USB عدد ٢ لشحن األجهزة اإللكترونية في الكونسول الوسطي وفي الجهة الخلفية من 

صندوق الكونسول الوسطي لركاب المقاعد الصف الثاني. 

منافذ USB/ قابس ميني/ مخارج قدرة منافذ USB )الكونسول الوسطي(

كهربائية )صندوق الكونسول الوسطي(

منافذ الشحن USB )في الجهة الخلفية 

من الكونسول الوسطي(

أزرار لمبة LED في كونسول السقف

تشمل مظاهر الترحيب الراقي داخل الكابين سهولة التشغيل 

الغريزي للمبة السقف البيضاء الدافئة LED واللمبات الحريرية 

البيضاء LED لقراءة الخرائط في الكونسول العلوي بالسقف. 

وذلك بواسطة مفاتيح حساسة للمس تلحظ اقتراب اإلصبع 

منها لتشغيل أو إطفاء اللمبة المناسبة. 

شاحن السلكي

يتيح الطبق الخاص بشحن األجهزة 

الموجود في صندوق الكونسول األوسط 

شحن بطاريات الهواتف الذكية واألجهزة 

اإللكترونية المتوافقة مع Qi السلكيًا ببساطة 

بمجرد وضعها على طبق الشاحن. 

حامل الهاتف الذكي

 لقد تم دمج حامل الهاتف الذكي بشكل مثالي في 

الكونسول الوسطي بمحاذاة منافذ USB لتسهيل 

عملية الشحن. وقد صمم خصيًصا الستيعاب عدد من 

الهواتف الذكية، ولتعزيز قابلية االستخدام وسهولة 

الوصول تم وضع الحامل في مواضع عملية إلى جانب 

مقعد الركاب األمامي. 

مالحظة: قد تختلف المركبات المصورة والمواصفات المذكورة في هذا الكتالوج حسب الطرازات 
والمعّدات المتوفرة في منطقتك. 

يرجى االستفسار عن تفاصيل المزايا المتوّفرة في أقرب صالة عرض الموزع المحلي الخاص بك. 
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نظام الترفيه في المقاعد الخلفية

IPS يتميز نظام الترفيه عالي الجودة بشاشتي عرض 

)In-Plane Switching( كبيرتين طراز LCD مقاس ١١،٦ 
بوصة مركبتين على ظهري المقعدين األماميين. وتوفران 

زوايا مشاهدة رائعة، ويمكن كذلك إمالتها بشكل يدوي. 

ويتيح دخل HDMI قابلية توصيل مرنة. 

المساحة الخاصة باألمتعة

 RX التركيز على ابتكار مقصورة فسيحة يضفي على سيارة

سعة كبيرة لخمسة أشخاص وأمتعتهم. لذا فالباب الخلفي 

ينفتح على مصراعيه لتوفير مدخل سهل إلى مساحة كبيرة 

لألمتعة تتسع ألربع حقائب جولف كاملة من الحجم الكبير أو 

٤ حقائب مالبس كبيرة مع وجود ٣ ركاب في مقاعد الصف 

الثاني. ويوجد مكان مؤقت خلف مقاعد الصف الثاني لحفظ 

غطاء الحماية مما يفسح المجال الستيعاب األشياء الكبيرة. 

مفاتيح التحكم بالباب الخلفي الذي يعمل كهربائيًا

توجد أزرار التحكم بالباب الخلفي في لوحة األجهزة وفي 

المفتاح اإللكتروني. باإلضافة إلى ذلك، عند الضغط مرتين على 

زر اإلغالق والقفل المدمج في الباب الخلفي، يغلق ويقفل الباب 

أوتوماتيكيًا. ويوجد ذاكرة تتيح لمستخدم السيارة ضبط زاوية 

فتحة الباب. 

مظالت شمس لنوافذ األبواب الخلفية

مظالت الشمس اليدوية على نوافذ األبواب الخلفية تعطي 

شاغلي مقاعد الصف الثاني تحكًما عمليًا في الحرارة والضوء. 

ويساعد عدم وجود فجوات بين المظالت ولوح ديكور النوافذ 

على منع أشعة الشمس من الوصول إلى مقاعد الصّف الثاني 

مباشرًة. 

مقاعد الصّف الثاني

الراحة الراقية التي توفرها مقاعد الصّف الثاني أساسها 

التشكيل الفسيح الذي يتيح وضعية جلوس وحيّز رأس 

ممتازين وموضع أقدام طبيعي من أجل راحة تتسم 

باالسترخاء. وتتيح وظيفة إمالة ظهور المقاعد ووظيفة 

تقديمها وترجيعها للركاب إمكانية ضبط وضعها حسب الرغبة 

لتحسين راحة الرحالت. 

مقاعد الصّف الثاني القابلة للطّي كهربائيًا

وبهدف تعزيز تنّوع االستخدامات واليسر العملي، يمكن إمالة 

ظهور مقاعد الصّف الثاني عبر لمس زر مدمج في كل مقعد من 

مقاعد الصّف الثاني. كما يمكن طيّها لتصبح في وضع منبسط 

أو قائم باستعمال المفاتيح الموجودة في مقاعد الصّف الثاني 

وعلى جانب حيّز األمتعة. 

النظام الصوتي مارك ليفنسن

 النظام الصوتي المحيطي الراقي طراز “مارك ليفنسن” يضم 

١٥ سماعة فائقة الذبذبة العالية تطلق صوتًا رائًعا وتساهم 

بشكل كبير في توفير استهالك الطاقة. كما يضم هذا النظام 

تفنيه )كالري فاي( التي تعمل على تحليل مصادر الموسيقى 

الرقمية المضغوطة في لحظة استقبالها وتقوم بذكاء باسترداد 

الدقة العالية مهما كان مصدر الموسيقى مما يطلق نغمات غنية 

منخفضة المدى جميلة متوسطة إلى عالية المدى يستمتع بها 

الركاب في كل المقاعد.* 

*  VVT-iفي الموديالت RX450hL/RX350L يكون مجهار الترددات دون المنخفضة مدمًجا 

تحت أرضية حيّز األمتعة.  

مالحظة: قد تختلف المركبات المصورة والمواصفات المذكورة في هذا الكتالوج حسب الطرازات 
والمعّدات المتوفرة في منطقتك. 

يرجى االستفسار عن تفاصيل المزايا المتوّفرة في أقرب صالة عرض الموزع المحلي الخاص بك.
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RX450hL/RX350L
تتغير خصائص طراز RX450hL/RX350L لتناسب احتياجاتك الخاصة، سواء 

كنت ترغب في صّف من المقاعد المريحة لعدد أكبر من الركاب أو حجيرة أمتعة 

رحبة. ولتمكين جميع ركاب السيارة من التمتع بقابلية رؤية ممتازة وإحساس جيد 

بالرحابة واالنفتاح تم تصميم المقاعد على غرار مقاعد السينما مما يجعل ارتفاع 

العينين أعلى قلياًل في كل صّف من صفوف المقاعد المتتابعة. 
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حيّز األمتعة

يوفر الطرازان RX450hL/RX350L حيّز أمتعة منبسًطا خاليًا من الفجوات، 

بغض النظر عما إذا كانت مقاعد الصّف الثالث مستخدمة أو مخّزنة. ويتم تخزين 

غطاء حيّز األمتعة تحت أرضية حيّز األمتعة لتوفير مساحة كبيرة لألمتعة حتى عند 

تحميل سبعة أشخاص. وتأتي ظهور مقاعد الصفين الثاني والثالث بتصميم مقّسم 

إلتاحة إمكانية ضبطها حسبا يالئم قطع األمتعة المختلفة. ويتم التحكم في مقاعد 

الصّف الثالث القابلة للطّي كهربائيًا بواسطة مفاتيح في لوح ديكور جانب الراكب 
لمقاعد الصّف الثاني وفي الجانب األيسر من حيّز األمتعة. *

وضع الدخول مشيًا

المس ذراع الدخول مشيًا على جانب مقاعد الصّف الثاني لجعل 

المقاعد تنزلق لألمام. ويمكن أيًضا طّي المقاعد بحيث تصبح 

منبسطة تماًما لتسهيل الدخول إلى مقاعد الصّف الثالث. وتتيح 

األرضية المنبسطة إمكانية دخول مريحة. 

مقاعد السائق والراكب األمامي

يتيح كل من مقعد السائق والراكب األمامي راحة ودعم ال مثيل 

لهما. وهما يتميزان بمسند ذراع سهل التحريك بحسب الرغبة 

بشكل متدرج قابل للقفل يتيح للركاب بضبط مسند الذراع 

إلى الزاوية التي تناسب راحتهم وحمالت أكواب قابلة للطي 

على جانب كل مقعد. وباإلضافة إلى وضع الدخول مشيًا، تتيح 

مساحة التنقل بين مقاعد الصف الثاني والثالث وصول سهل 

إلى مقاعد الصّف الثالث لمزيد من الراحة. 

مسند ذراع مقاعد الصّف الثاني

 يمكن طي مسند الذراع في مقاعد الصف الثاني على غرار المقاعد العادية لتسهيل 

الوصول إلى منفذي USB لشحن األجهزة ومقابس سماعات الرأس الخاصة بنظام 

الترفيه الخلفي. يوجد أيًضا حمالت أكواب عملية عدد ٢، ومفاتيح التحكم بدرجة 

تدفئة المقاعد، ولوحة تحكم عن بعد ضمنية لتشغيل نظام الترفيه في المقاعد الخلفية 

لمنح ركاب الصفوف الخلفية مزيًدا من المتعة والراحة والترفيه. 

مكيّف هواء مقاعد الصّف الثالث

لمقاعد الصّف الثالث اليمنى واليسرى فتحات مكيّف هواء قابلة 

للضبط في اللوحات الجانبية. وإضافة إلى ذلك، توجد لوحة 

تحّكم بجانب المقعد األيسر لتمكين شاغلي المقاعد الخلفية من 

ضبط درجة الحرارة وتدفق تيار الهواء وإعدادات أخرى. 

مقاعد الصّف الثالث

توفر وظيفة تقريب ظهور مقاعد الصّف الثاني وترجيعها 

موضع أقدام فسيح للراحة أكبر عندما يكون هناك ركاب في 

مقاعد الصّف الثالث. المقاعد المقسمة بنسبة ٥٠/٥٠ تنطوي 

كهربائيًا بشكل منفصل لتوفير أفضل حيّز لألمتعة ولكي تتسع 

لعدد الركاب المتغير.

* مقاعد الصّف الثاني تنطوي يدويًا.

مالحظة: قد تختلف المركبات المصورة والمواصفات المذكورة في هذا الكتالوج حسب الطرازات 
والمعّدات المتوفرة في منطقتك. 

يرجى االستفسار عن تفاصيل المزايا المتوّفرة في أقرب صالة عرض الموزع المحلي الخاص بك.
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السالمة

تم تصميم أنظمة السالمة النشطة والمبتكرة للمساعدة على دعم القيادة 
اآلمنة والموثوقة الخالية من اإلجهاد مدعومة بنظام استشعار متقدم 

لتحسين متعة القيادة وتعزيز االطمئنان وراحة البال عند القيادة. 

مالحظة: قد تختلف المركبات المصورة والمواصفات المذكورة في هذا الكتالوج حسب الطرازات 
والمعّدات المتوفرة في منطقتك. 

45يرجى االستفسار عن تفاصيل المزايا المتوّفرة في أقرب صالة عرض الموزع المحلي الخاص بك.  44



نظام األمان قبل التصادم

عندما ترصد مستشعرات الرادار ذي الموجات المِللمترية والكاميرا أحادية العينية 

وجود مركبة في األمام أو أحد المشاة أثناء النهار والليل، أو راكب دراجة أثناء 

النهار* وتقرر أنه من المحتمل حدوث تصادم، تقوم بتنبيه السائق وتفعل مؤازرة 

فرامل ما قبل التصادم عندما يضغط السائق دواسة الفرامل. ورذا لم يتمكن 

السائق من ضغط دواسة الفرامل، تقوم بتفعيل فرامل ما قبل التصادم للمساعدة 

على تجنّب حدوث تصادم أو تخفيف قوة الصدمة. 

AHS )نظام الضوء العالي التفاعلي(
مع تقنية BladeScan AHS، يتم إسقاط الضوء من مصابيح LED األمامية على 

صفيحة دوارة بسرعة عالية جًدا تعرف “بالمرآة الدائرية على شكل شفرة”، حيث 

يمر الضوء المعكوس بسرعة عبر عدسة إلضاءة وجهة القيادة األمامية. فتقوم 

مصابيح LED بالتشغيل واإلطفاء بسرعة خيالية وذلك لتمكين توزيع الضوء بشكل 

دقيق وتحسين نطاق اإلضاءة عن طريق حجب منطقة صغيرة أمام السيارة. مما يتيح 

لنظام BladeScan توفير مجال أوسع من اإلضاءة عالية الشعاع مع توزيع الضوء 

الطبيعي لتعزيز رؤية أكتاف الطرق وغيرها من المناطق البعيدة، وتسهل عملية 

كشف السائق للمشاة وإشارات الطرق من دون إبهار سائقي المركبات في الجهة 

المقابلة أو في األمام.

LTA )المساعدة على تتبع حارة السير(
 ،)LTA( عندما يتم تفعيل نظام المساعدة على تتبع حارة السير

فإنه يقوم بتنبيه السائق إلى االنحرافات المحتملة عن حارة 

السير أو عن الطريق ويساعد على مؤازرة توجيه عجلة القيادة 

لتجنبها. يضاف إلى ذلك أنه عندما يتم تفعيل مثبت السرعة 

الراداري الديناميكي )مع نطاق السرعة الكاملة( أثناء القيادة 

على الطريق السريعة والطرق العادية، يقوم بالمساعدة على 

مؤازرة توجيه عجلة القيادة لتجنب مغادرة حارة السير. 

مثبت السرعة الراداري الديناميكي

إضافة إلى المحافظة على سرعة ثابتة، يستخدم مثبت السرعة 

الراداري الديناميكي مستشعرات الرادار والكاميرا لرصد مركبة 

تتحّرك في األمام واإلبقاء على مسافة مناسبة بينها وبين سيارتك. 

نظام مراقبة البقعة غير المرئية

عندما ترصد الموجات شبة المللمترية للرادارات 

الموجودة في الصدام الخلفي وجود سيارات في 

المسارات المجاورة وهي غير مرئية في مرايا 

 LED األبواب، يقوم النظام بتشغيل مؤشر تحذير

في مرآة الباب المجاور لهذه المسارات في اللحظة 

التي تدخل فيها سيارة هذه المنطقة العمياء أي 

غير المرئية.

 )Drive-start Control( نظام التحكم ببدء الدفع

رذا ما تم رصد تبديل سرعات غير طبيعي أثناء التسارع مثل التنقل من 

 ،R إلى P أو من D إلى P أو من R إلى N أو من ،R إلى D أو ،D إلى R
يظهر تحذير في الشاشة متعددة المعلومات ويتم تخفيض خرج قوة 

المحرك من أجل تجنب االنطالق المفاجئ وتفادي االصطدام. 

PKSA )منبّه مساندة اإليقاف المطّول(
يقوم نظام PKSA برصد األجسام مثل الجدران 

الموجودة في اتجاه حركة السيارة، وكذلك األشياء 

التي تقترب من السيارة من الخلف أثناء الرجوع 

للوراء** مثل المركبات والمشاة وينبّه السائق على 

شاشة العرض وعن طريق جرس إذا قّدر النظام أنه 

من المحتمل حدوث تصادم. 

أكياس هواء SRS )نظام تقييد الحركة التكميلي(

تضم RX أكياس هواء )SRS( تعمل على مرحلتين للمقاعد 

األمامية وأكياس هواء )SRS( للركبتين لمقعد السائق، وكيس 

هواء ألرضية مقعد الراكب األمامي تساند عمل حزام األمان 

حيث ترفع الحافة األمامية ألرضية المقعد أثناء وقوع اصطدام 

أمامي، وأكياس هواء جانبية )SRS( )للمقاعد األمامية ومقاعد 

 )SRS( وأكياس الدرع الستائري ،)الصّف الثاني الطرفية
)لنوافذ األبواب األمامية والخلفية. *****

شاشة المنظر البانورامي 

للمساعدة على التحقق من المناطق المحيطة بالسيارة والتي 

من الصعب رؤيتها من مقعد السائق، يبيّن النظام منظًرا فوقيًا 

آنيًا )في الزمن الحقيقي( للسيارة على شاشة EMV تعمل 

باللمس، مستخدًما صورة تجميعية بواسطة كاميرات مجهزة 
في المناطق األمامية والجانبية والخلفية للسيارة.***

13

2

بدون التحكم

مع التحّكم

تحّرك مفاجئ

يحّد من التحّرك المفاجئ.

تصادم أثناء الرجوع للخلف

 R يتغير وضع ناقل الحركة من النطاق
إلى D أثناء التسريع. 

*  رصد المشاة وراكبي الدراجات غير متوفر في بعض األسواق. يرجى االستفسار عن التفاصيل 
لدى الوكيل المحلي. 

**  رصد السيارات التي تقترب من الخلف أثناء الرجوع للوراء غير متوّفر في بعض األسواق. يرجى 
االستفسار عن التفاصيل لدى الوكيل المحلي.

***  المنطقة التي تبيّنها الكاميرات محدودة. احرص على التحقق من المناطق المحيطة بسيارتك قبل 
المضي قدًما. 

****  أكياس هواء SRS هي أنظمة تكميلية الستخدامها مع أحزمة المقاعد. يجب على السائق وجميع 
ركاب السيارة ارتداء أحزمة مقاعدهم بطريقة صحيحة طوال الوقت. ال تقم أبًدا بتركيب نظام 

CRS )نظام تقييد حركة الطفل( متجه للخلف على مقعد الراكب األمامي. وبالنسبة لنظلم تقييد 
حركة الطفل CRS المتّجه لألمام، يوصى باستخدامه في المقاعد الخلفية. يرجى عدم استعمال 

كماليات للمقاعد تغطي األجزاء التي يفترض في أكياس هواء SRS الجانبية أن تنفتح فيها. يمكن 
لمثل تلك الكماليات أن تحول دون تفعيل أكياس هواء SRS الجانبية بطريقة صحيحة، األمر الذي 

يتسبب في حدوث إصابات خطيرة )أغطية مقاعد Lexus األصلية مصممة خصيًصا للموديالت 
المجهزة بأكياس هواء SRS جانبية. لمعرفة مدى توفرها في منطقتك، يرجى االستفسار لدى 

الوكيل المحلي(. الصورة تبيّن جميع أكياس هواء SRS مفعّلة وذلك ألغراض التوضيح فقط 
)أكياس هواء SRS الجانبية والستائرية الواقية ال تنفتح إلى على الجانب الذي يتعّرض للتصادم 

في حالة وقوع حادث حقيقي(. لمعرفة التفاصيل حول هذه وغيرها من خصائص األمان المهمة، 
تأكد من قراءة دليل المالك بعناية. 

مالحظة: وظائف األنظمة قد ال تعمل بطريقة صحيحة وذلك تبًعا للحالة الجويّة وحالة الطريق وحالة 
السيّارة أو عوامل أخرى. تأكد من قراءة دليل المالك بعناية. ال تعتمد بشكل زائد على هذه األنظمة، ألّن 

هناك حدوًدا لألداء الذي يمكن أن تحقّقه. إّن مسؤولية االنتباه للمناطق المحيطة بالسيارة والقيادة بشكل 
آمن تقع دائًما على عاتق السائق. 

السيارات المصورة والمواصفات الواردة تفاصيلها في هذا الكتالوج قد تختلف عن الموديالت والتجهيزات 
المتوّفرة في منطقتك. 

يرجى االستفسار عن تفاصيل المزايا المتوّفرة في أقرب صالة عرض الموزع المحلي الخاص بك.
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إف سبورت 

تم تصميم أنظمة السالمة النشطة والمبتكرة للمساعدة على دعم القيادة 
اآلمنة والموثوقة الخالية من اإلجهاد مدعومة بنظام استشعار متقدم 

لتحسين متعة القيادة وتعزيز االطمئنان وراحة البال عند القيادة. 

مالحظة: قد تختلف المركبات المصورة والمواصفات المذكورة في هذا الكتالوج حسب الطرازات 
والمعّدات المتوفرة في منطقتك. 

49يرجى االستفسار عن تفاصيل المزايا المتوّفرة في أقرب صالة عرض الموزع المحلي الخاص بك.  48



نظام استقرار نشيط

يتحكم هذا النظام بنشاط بنظام التعليق األمامي والخلفي في ظروف القيادة 

المختلفة، فيقوم بتخفيف الميالن للحفاظ على االستقرار أثناء االنعطاف وتعزيز 

راحة الركوب. وتساعد خاصية )سكايهوك( للتحكم بالتمايل على تخفيف تمايل جسم 

السيارة أثناء القيادة في الطرقات الوعرة مما يساهم في زيادة سالسة الركوب. 

مخمدات األداء

تسمح كل من مخمدات األداء الموجودة في الجزء األمامي والخلفي في الحفاظ على تماسك اإلطارات بشكل أفضل 

ويمنع االهتزاز لإلسهام في تحقيق مستويات ممتازة من راحة وهدوء الرحلة.

موّلد الصوت

يقوم هذا النظام بتوليد صوت مثير ذو إحساس رياضي، 

ويعمل على رفع مستوى ضغط بعض الذبذبات الصوتية 

المعينة في المحرك بترددات صدى مختلفة لتوليد صوت 

متناغم عند التسارع خاص بمحرم إف سبورت. 

A- شبك تهوية أمامي
B- الصدام األمامي
C- عجالت المنيوم

D- مرايا األبواب
E- الشعارات على الرفارف األمامية

ويظهر موقف “إف سبورت” الهجومي الجريء فوًرا من خالل عجالت الومينيوم 

كبيرة قطرها ٢٠ بوصة، وشبك التهوية األمامي الخاص والجناح السفلي المدمج فيه 

جزء سفلي واقي يعمل من الناحية البصرية على جعل مركز الثقل يبدو منخفًضا. 

والصدام السفلي الخلفي المطلي بالكروم اللماع، ومرايا األبواب باللون األسود 

وشعارات F SPORT الجميلة على الرفارف األمامية والباب الخلفي كلها تعزز 

الموقف الرياضي والمتميّز لهذه السيارة الرياضية العملية الممتازة. 

وعند الجلوس في مقعد السائق، يطغى فوًرا اإلحساس بالسيطرة والقيادة الرياضية 

وذلك من خالل الدعم الزائد للجسم، وعجلة القيادة، ومقبض عتلة تبديل السرعات 

المكسوين بالجلد المثقب، والعدادات والشاشات الرياضية الخاصة بهذا الطراز 

والدواسات المثقوبة المصنوعة من األلومينيوم كلها تضفي حًدا رياضيًا متطرًفا على 

القيادة. فهذا الشعور بالسيطرة التامة ينتقل إلى قيادة إف سبورت المبهجة من خالل 

الوزن الدقيق للتعليق األمامي والخلفي والقدرة على تفصيل خيارات أوضاع القيادة 

لتعزيز استقرار األداء ورفع درجة االستجابة الحادة. كما تعزز بهجة األداء القوي 

بواسطة الصوت المثير الذي يطلقه موّلد الصوت عندما تضغط دواسة الوقود.

E

A

B

C

D

E

مالحظة: قد تختلف المركبات المصورة والمواصفات المذكورة في هذا الكتالوج حسب الطرازات 
والمعّدات المتوفرة في منطقتك. 

يرجى االستفسار عن تفاصيل المزايا المتوّفرة في أقرب صالة عرض الموزع المحلي الخاص بك. 
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عدادات إف سبورت

إن العداد التقليدي الخاص لمؤشر سرعة دوران المحرك في 

إف سبورت يعبّر عن األداء الديناميكي القوي وهو محاط بحلقة 

فضية كبيرة ويضم عقربًا طوياًل مضاًء بالكامل ومؤشر سرعة 

دقيق ومؤشرات اختيار وضع التنقيل/ القيادة في مركزه.

الكسوة المصنوعة من األلومينيوم

تؤكد الكسوة المصنوعة من مادة األلومينيوم الحقيقية 

والموجدة التي تكسو األبواب والكونسول الوسطى على 

النمط الرياضي الفريد وعالي الجودة لهذه السيارة، فكل من 

قوامها ولمساتها النهائية جذابة تأسر الناظرين وتحثك على 

اللمس مما يعزز كذلك متعة قيادة إف سبورت. 

عتبات األبواب إف سبورت 

عند فتح األبواب تظهر عتبات األبواب إف سبورت الحصرية 

تمزج بين الجمال والقابلية العملية وتكسوها لمسات نهائية من 

األلومينيوم المصقول مع شعار Lexus المطبوع باللون األسود 

عن طريق النفث والذي يوفر حماية ممتازة ضد الخدوش. 

شاشة عرض إف سبورت متعددة المعلومات

شاشة إف سبورت نوع )TFT( ملونة مقاس ٨ بوصات لعرض 

المعلومات المتعددة ترفع مستوي االستجابة الفورية لتجربة 

القيادة بأسلوب )F SPORT( وذلك بعرض حساس الجاذبية 

)G sensor( مع زاوية التوجيه وفتحة دواسة الوقود وقضبان 
الضغط الهيدروليكي للفرامل. 

مقاعد إف سبورت األمامية

المقاعد األمامية الرياضية هي محصلة عملية تصنيع “رغوي 

مدمج” مبتكرة. وهي توفر مزيًجا من الراحة المحسنة واإلسناد 

الراسخ وأداء التثبيت الممتاز للقيادة الرياضية. 

A- العدادات والعرض متعدد المعلومات
B- عجلة القيادة

C- دواسات ألومينيوم 
D- مقبض عتلة التبديل
E- الكسوة )ألومينيوم(

F- ألواح العتبات
G- المقاعد األمامية

مالحظة: قد تختلف المركبات المصورة والمواصفات المذكورة في هذا الكتالوج حسب الطرازات 
والمعّدات المتوفرة في منطقتك. 

يرجى االستفسار عن تفاصيل المزايا المتوّفرة في أقرب صالة عرض الموزع المحلي الخاص بك. 

I N T E L L I G E N C E  SI Xإف سبورت
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**>٤x٤< **كهرماني ذات لمعة اللؤلؤ >٢xأبيض صقيل مايكا معدني >٨

**>٦x٨<*معدني مايكا ضارب إلى الصفرة ترابي >٤xطبقات تباين األزرق الحراري >١

أزرق مايكا غامق >٨x٥<أبيض نوفا زجاجي >٠٨٣<*

عجالت ٢٠ بوصة )هايبر كروم معدني(عجالت ٢٠ بوصة المنيوم )برونزية(عجالت ٢٠ بوصة المنيومعجالت ١٨ بوصة المنيوم

)F SPORT عجالت ٢٠ بوصة )تجهيزات

>1J7< تيتانيوم سونيك

أحمر مايكا كريستالي المع >3R1<أسود جرافيتي رقائق زجاجية >٢٢٣<

كوارتز سونيك >٠٨٥<**

أسود >٢١٢<

*  متوفرة لتجهيزات إف سبورت فقط. 

** غير متوفر لتجهيزات إف سبورت. 

مالحظة: قد تختلف المركبات المصورة والمواصفات المذكورة في هذا الكتالوج حسب الطرازات 
والمعّدات المتوفرة في منطقتك. 

يرجى االستفسار عن تفاصيل المزايا المتوّفرة في أقرب صالة عرض الموزع المحلي الخاص بك. 

 األلوان
من الداخل والخارج

إن األناقة الراقية لأللوان الخارجية المثيرة لإلعجاب وتوليفات 
الكسوة المتميزة تفيض بعمق مغري وفاتن مما يمنحك تجربة 

استثنائية “للفخامة المتقدمة.”
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أوكرأسود

بني فخمبني فخم كريمي غنيكريمي غني

عاجي

أوكرأسود

Ivory

 >جلد ناعم<>جلد شبه انيليني<
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عاجي

أسود

أسود وأبيض

أسود

أحمر متوهج

مالحظة: قد تختلف المركبات المصورة والمواصفات المذكورة في هذا الكتالوج حسب الطرازات 
والمعّدات المتوفرة في منطقتك. 

يرجى االستفسار عن تفاصيل المزايا المتوّفرة في أقرب صالة عرض الموزع المحلي الخاص بك. 

 >جلد ناعم )تجهيزات إف سبورت F SPORT( <>قماش وجلد صناعي<
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جلد شبه انيليني

جلد ناعم

قماش وجلد صناعي

 جلد ناعم

)F SPORT تجهيزات(

عاجي

أسود

أوكر

بني فخم

كريمي غني

عاجي

أسود

أوكر

بني فخم

كريمي غني

عاجي

أسود

أسود

أسود وأبيض

أحمر متوهج

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

المنيومغشاء رقيق ثالثي األبعادجوزخيزران )بامبو(شيماموكوخشب مقطوع بالليزر

الكسوة الداخلية
األلوان الداخلية مادة المقاعد

>الكسوة< 

شيماموكو

جوز 

خشب مقطوع بالليزر

خيزران )بامبو(

المنيومغشاء رقيق ثالثي األبعاد

عاجي

عاجي

كريمي غني

عاجي

أوكر

أوكر

أحمر متوّهج )تجهيزات إف سبورت(

أسود

كريمي غني

أسود

أسود

أسود )تجهيزات إف سبورت(

بني فخم

بني فخم

أسود وأبيض )تجهيزات إف سبورت(

>قماش وجلد صناعي<

>قماش وجلد صناعي<

 >جلد ناعم<

مالحظة: قد تختلف المركبات المصورة والمواصفات المذكورة في هذا الكتالوج حسب الطرازات 
والمعّدات المتوفرة في منطقتك. 

يرجى االستفسار عن تفاصيل المزايا المتوّفرة في أقرب صالة عرض الموزع المحلي الخاص بك. 

       التوليفات المتوفرة:

RX450hL/RX350L غير متوفر لموديالت *

61 60



الخارج
Ο زجاج أمامي عازل للصوت ويمنع دخول األشعة فوق البنفسجية

Ο زجاج الباب األمامي والجانبي الخلفي والباب الخلفي وزجاج الزاوية الخلفية عازلة لألشعة فوق البنفسجية

Ο فتحة سقف يمكن إمالتها وزلقها كهربائيًا بضغطة زر واحدة مع نظام حماية ضد االنحشار

Ο شقف بانورامي مع ستارة كهربائية تعمل بضغطة زر واحدة ونظام الحماية ضد االنحشار

Ο >RX450hL/RX350L< قضبان السقف

Ο  لمؤشر االنعطاف LED مرايا أبواب جانبية تنطوي تلقائيًا بحلقة وصل داخلية مع ترس إرجاع، لمبة
الجانبي

Ο مقابض األبواب؛ إضاءة منطقة األقدام

Ο >RX450hL/RX350L< حلية صادم خلفي سفلية حصرية بسطح خارجي ساتان

Ο  صدامات أمامية وخلفية خاصة، شبك أمامي خاص، مرايا أبواب خاصة وشعارات على الرفاف األمامية
)F SPORT والباب الخلفي وعجالت المنيوم )تجهيزات خاصة بالطراز إف سبورت

الداخل
Ο عدادات أوبتترون

Ο متعددة المعلومات ملونة مقاس ٤،٢ بوصة TFT شاشة عرض نوع

Ο شاشة عرض معلومات ملونة على الزجاج األمامي

Ο ساعة كالسيكية بعقارب

Ο )مرايا مكياج مع لمبات إضاءة في الشماسات )المقاعد األمامية

Ο في كونسول السقف؛ طراز لمسي LED أزرار لمبة

Ο صندوق بالكونسول األوسط

Ο شاحن السلكي

Ο  مقابس طاقة: ١ في مجموعة األجهزة المركزية، ١ في صندوق الكونسول األوسط، ١ في ظهر صندوق
الكونسول األوسط، ١ على جانب منطقة األمتعة

Ο  حامالت األكواب )المقاعد األمامية ومقاعد الصّفين الثاني/ الثالث الطرفية(، يمكن تعديل ارتفاع حامالت
األكواب بالمقاعد األمامية

Ο جيوب األبواب )األبواب األمامية والخلفية(، وحافظات القوارير

Ο )جيوب الكونسول )إلى جانب الراكب األمامي

Ο حامل الهاتف الذكي

Ο ستائر يدوية لنوافذ األبواب الخلفية

Ο إضاءة داخلية محيطة شاملة

Ο لوحات مضاءة لعتبات األبواب

Ο غطاء صندوق األمتعة

Ο  مكيف هواء أوتوماتيكي، وظيفة التحكم بتدفق الهواء >إس- فلو كونترول<، مع تحكم مستقل بدرجات
الحرارة للمقاعد األمامية، وفلتر تنقية الهواء وإزالة الروائح والغبار

Ο >RX450hL/RX350L< لوحة تحكم في تكييف الهواء الخلفي

Ο  مقاعد أمامية حصرية وكسوة وعجلة قيادة ومقبض تبديل السرعات وعدادات ودواسات المنيوم ولوحات
)F SPORT عتبات األبواب خاصة )تجهيزات إف سبورت

التشغيل
Ο عمود عجلة القيادة تلسكوبي قابل لإلمالة وضبط الطول كهربائيًا مع وظيفة إبعاد تلقائي/ إعادة تلقائية

Ο أزرار تحكم على عجلة القيادة

Ο  >RX450hL/RX350L< )تبديل آلي تتابعي هجين )هايبريد سيكونشال شيفت ماتيك

Ο >RX450hL/RX350L< ناقل حركة متعدد األوضاع

Ο  )Customize Mode( اختيار وضع القيادة مع وضع الضبط المخصص

Ο أزرار ذاكرة وضع المقعد )للمقاعد األمامية(، ذاكرة ثالثة أوضاع

Ο مثبت السرعة

Ο نظام دخول/ تشغيل ذكي

Ο مفتاح البطاقة

Ο شاشة نظام المساعدة على ركن السيارة

Ο مستشعر لكزس للمساعدة على إيقاف/ ركن السيارة

Ο شاشة عرض المنظر البانورامي

Ο باب خلفي كهربائي يفتح من دون لمس، مع ضبط زاوية الفتح

النظام المالحي والنظام الصوتي
Ο نظام لكزس للتوجيه المالحي

Ο شاشة لكزس للجهاز السمعي “لكزس ديسبالي أوديو” مقاس ٨ بوصات

Ο مقاس ١٢،٣ بوصة، واجهة التحكم باللمس عن بعد )EMV( شاشة عرض الرؤية المتعددة الكهربائية

األبعاد والوزن

٥٠٠٠ مم >RX450hL/RX350L<، ٤٨٩٠ مم  الطول اإلجمالي:  
 >RX450hL/RX350L<   

١٨٩٥ مم العرض اإلجمالي:  

١٧٠٠ مم >RX450hL/RX350L<، ١٦٨٥ مم  االرتفاع اإلجمالي:  
 ،>RX450hL/RX350L<   

>RX450hL/RX350L< ١٦٩٠ مم   

٢٧٩٠ مم قاعدة العجالت:  

١٦٤٠ مم األمامية  المسافة بين العجالت: 

١٦٣٠ مم الخلفية   

،>RX450hL< *٢٢٢٠- ٢٢٨٠ كجم، ٢٢١٠- ٢٢٧٠ كجم وزن السيارة فارغة:  

،>RX450hL< ٢١٢٠- ٢٢١٠ كجم   

،>RX350L< **٢٠٩٠-٢١٥٠ كجم، ٢٠٨٠-٢١٤٠ كجم   

١٩٩٠-٢٠٨٥ كجم >RX350 4WD< )الدفع الرباعي(،   

١٩١٥- ٢٠١٠ كجم >RX350 2WD< )الدفع بعجلتين(   

،>RX450hL< ٢٨٤٠ كجم وزن السيارة اإلجمالي:  

،>RX450hL< ٢٧١٥ كجم   

،>RX350L< ٢٧٢٠ كجم   

٢٥٧٥ كجم >RX350 4WD< )الدفع الرباعي(،   

٢٥٠٠ كجم >RX350 2WD< )الدفع بعجلتين(   

الشاسيه

قوائم انضغاط ماكفرسون )األمام(/ شعبة مزدوجة )الخلف(،  التعليق:  
نوابض لولبية، 

ماصات اهتزاز مملوءة بالغاز، قضيب توازن   

)EPS( جريدة مسننة وترس. توجيه معزز بالطاقة الكهربائية نظام التوجيه:  

أقراص مهّواة قطرها ٣٢٨ مم الفرامل:  األمامية 

أقراص قطرها ٣٣٨ مم الخلفية   

٥،٩ م أدنى نصف قطر دوران )اإلطارات(: 

،>RX450hL/RX450h< ٦٥ ليتر سعة خّزان الوقود:  

>RX350L/RX350< ٧٢ ليتر   

٢٣٥/ ٦٥آر١٨، ٥٥/٢٣٥آر٢٠ اإلطارات:  

Ο  ،FM/AM الصوتي الممتاز )لكزس آر إكس بريميوم ساوند سيستم(، راديو بموجات RX نظام لكزس
مشغل أسطوانات DVD في لوحة العدادات، ٩ سماعات )أو ١٢ سماعة(، متوافق مع تشغيل ملفات MP3 و

ASL منظم أوتوماتيكي لمستوى الصوت ،DSP ويندوز ميديا أوديو( مع معالج اإلشارة الرقمية( WMA

Ο FM/ نظام صوتي محيطي راقي طراز “مارك ليفنسن بريميوم سوراوند سيستم”، راديو بموجات
 WMAو MP3 في لوحة العدادات، ١٥ سماعة، متوافق مع تشغيل ملفات DVD مشغل أسطوانات ،AM
)ويندوز ميديا أوديو( مع معالج اإلشارة الرقمية DSP، منظم أوتوماتيكي لمستوى الصوت ASL، ونظام 

“كالري فاي” لتنقية الصوت وQLS )كوانتوم لوجيك سوراوند(

Ο  وظيفة بلوتوث، االتصال دون استخدام اليدين، توصيالت السلكية مع مشغل متوافق مع بروفايل الصوت
AV والفيديو

Ο   IPS نظام تسلية المقاعد الخلفية )مقاعد الصّف الثاني فقط(، شاشات عرض
طراز LCD مقاس ١١،٦ بوصة مدمجة في ظهور المقاعد األمامية. مقبس HDMI، عدد ٢ مقبس سماعات 

الرأس، وحدة تحكم عن بعد السلكية

Ο )مقبس ميني )في صندوق الكونسول الوسطي /USB عدد ٢ منفذ

Ο  )مسند الذراع الوسطي لمقاعد الصّف الثاني( USB عدد ٢ منفذ شحن

المقاعد
Ο مقاعد أمامية تضبط كهربائيًا بثمانية اتجاهات، دعم ألسفل الظهر يضبط بطريقتين كهربائيًا

Ο  مقاعد أمامية تضبط كهربائيًا ب ١٠ اتجاهات، إمكانية ضبط طول أرضية المقعد، المقاعد المهّواة، دعم
اسفل الظهر كهربائيًا بأربعة طرق

Ο >RX450hL/RX350L< مقاعد الصّف الثاني الكهربائية، امالة الظهر وقابلية الطّي

Ο مقاعد الركاب في الصّف الثاني، إمالة الظهر وقابلية الطّي يدويًا

Ο ظهور مقاعد الصّف الثاني قابلية الطّي مقّسمة ٤٠/٦٠

Ο >RX450hL/RX350L< مقاعد الصّف الثالث قابلة للطّي كهربائيًا مقّسمة بنسبة ٥٠/٥٠

السالمة
Ο  مثبت السرعة ،)LTA( المساعدة على تتبع حارة السير< +Lexus Safety System نظام أمان لكزس

الراداري الديناميكي، نظام األمان قبل التصادم، نظام الشعاع العالي المتكيّف، نظام الضوء العالي 
>)AHB( األتوماتيكي

Ο )VDIM( نظام اإلدارة المتكاملة لديناميكيات السيارة

Ο نظام مراقبة المنطقة العمياء حول السيارة التي ال يراها السائق

Ο )PKSA( منبّه مساندة اإليقاف المطّول

Ο )RCTA( نظام التنبيه لحركة المرور في الخلف

Ο التحكم ببدء السير

Ο )TRC( نظام التحكم بالجّر

Ο )VSC( منّظم استقرار السيارة

Ο )EBD( مع توزيع قوة الكبح الكترونيًا )ABS( نظام الفرامل المقاومة لالنغالق

Ο نظام مساعدة الفرامل

Ο التحكم بالمساعدة على اإلقالع على المنحدرات

Ο مع نظام تفاعلي مستوى الشعاع تلقائيًا LED مصابيح رئيسية كشافة ٣ عيون

Ο مع نظام ضبط مستوى الشعاع تلقائيًا LED مصابيح رئيسية نوع

Ο LED مصابيح إشارات انعطاف متتابعة طراز

Ο LED DRL المصباح النهاري طراز

Ο LED مصابيح ضباب أمامية

Ο LED مصابيح ضباب خلفية

Ο LED مؤشرات انعطاف عريضة الزاوية بلمبات

Ο )مرايا مضادة لإلبهار أوتوماتيكيًا )المرايا الداخلية والخارجية

Ο )( تعمل على مرحلتين )المقاعد األماميةSRS( أكياس هواء

Ο )( للركبتين )مقعد السائقSRS( أكياس هواء

Ο )مقعد الراكب األمامي( )SRS( كيس هواء ألرضية المقعد

Ο )( جانبية )المقاعد األمامية ومقاعد الصّف الثاني الطرفيةSRS( أكياس هواء

Ο )لنوافذ األبواب األمامية والخلفية( )SRS( ستائر أكياس هواء

Ο )مقاعد أمامية تخفف اإلصابة الناتجة عن لسعة السوط )حركة الجسم االرتدادية عند وقوع صدمة من الخلف

Ο )( بثالث نقاط تثبيت )جميع المقاعدELR( أحزمة مقاعد

Ο )آليات الّشد المسبق ومخففات الضغط )المقاعد األمامية ومقاعد الصّف الثاني الطرفية

Ο )ISOFIX( قضبان تثبيت مقعد الطفل المتوافق مع نظام إيزوفكس

Ο )مقاعد الصّف الثاني الطرفية، مقعد الصّف الثالث األيسر(

Ο نظام أمان منبّه إنذار ونظام منع تشغيل المحرك، صفارة إنذار ذاتية القدرة الكهربائية

Ο )AL-TPWS( نظام التحذير إلى ضغط هواء اإلطارات- وتحديد اإلطار المتضرر تلقائيًا

>RX450hL/RX450h< المحّرك

سعة ٣،٥ ليترات، ٦ أسطوانات V، ٤كامات ،٢٤ صمام النوع:  

)طراز 2GR-FXS وقود خالي من الرصاص(   

٣٤٥٦د/د سعة الكبّسات:  

)EEC ١٩٣ حصان عند ٦٠٠٠ د/د )صافي خرج القوة األقصى:  

)EEC ٣٣٥ كجم-م عند ٤٦٠٠د/د )صافي عزم الدوران األقصى:  

محرك بنزين نسخة ممتازة ٤ أشواط )D-4S( يعمل بالحقن  نظام الوقود:  
المباشر للوقود

>RX350L/RX350< المحرك

سعة ٣،٥ ليترات، ٦ أسطوانات V، ٤كامات ،٢٤ صمام النوع:  

)طراز 2GR-FXS وقود خالي من الرصاص(   

٣٤٥٦د/د سعة الكبّسات:  

)EEC ٢٢١ حصان عند ٦٣٠٠ د/د )صافي خرج القوة األقصى:  

)EEC ٣٧٠ كجم-م عند ٤٦٠٠- ٤٧٠٠ د/د )صافي عزم الدوران األقصى:  

محرك بنزين نسخة ممتازة ٤ أشواط )D-4S( يعمل بالحقن  نظام الوقود:  
المباشر للوقود

>RX450hL/RX450h< المحركات الكهربائية

)6JM( محرك مغناطيس دائم النوع:  المحّرك األمامي: 

خرج القوة األقصى: ١٢٣ حصان   

عزل الدوران األقصى: ٣٣٥ كجم-م   

)2FM( محرك مغناطيس دائم النوع:  المحّرك الخلفي: 

خرج القوة األقصى: ٥٠ حصان   

عزل الدوران األقصى: ١٣٩ كجم-م   

٢٣٠ حصان*٢ خرج القوة اإلجمالية للنظام: 

>RX450hL/RX450h< البطارية

Ni-MH مغلقة بإحكام )هجين نيكل- معدن( النوع:  

٣٠ وحدة القياس:  

متسلسل طريقة التوصيل:  

٦،٥ أمبير ساعي السعة:  

Ο  .يمكن إلضافة مزايا أخرى أن يغير األرقام في هذا الجدول

Ο  .تحتفظ شركة تويوتا بحق تعديل أي من تفاصيل المعدات والمواصفات بدون إشعار مسبق

Ο  .تفاصيل المواصفات والمعدات قابلة للتعديل بغية الوفاء بالشروط والمتطلبات المحلية

Ο  .للحصول على معلومات حول أي من هذه التعديالت في منطقتك يرجى االتصال بأقرب وكيل لديك

مالحظة: السيارات المصّورة والمواصفات المفصّلة في هذا الكتالوج قد تختلف عن الموديالت والتجهيزات المتوفرة في منطقتك. 
لون هيكل السيارة قد يختلف اختالًفا بسيًطا عن لون الصور الوارد في هذا الكتالوج. 

يرجى االستفسار عن تفاصيل المزايا المتوّفرة في أقرب صالة عرض الموزع المحلي الخاص بك.

* طراز مقاعد السائق.

**  إجمالي خرج قدرة النظام من المحّرك والموتورات الكهربائية )باستخدام البطارية( على أساس القياسات داخل الشركة. 

>RX450hL/RX450h/RX350L/RX350< الخصائص الرئيسية>RX450hL/RX450h/RX350L/RX350< المواصفات

٢٧٩٠ مم

>RX450h/RX350< ٤٨٩٠ مم ،>RX450hL/RX350L< ٥٠٠٠ مم

١٦٣٠ مم

١٧٠٠ مم

 ،>RX450hL/RX350L<

،>RX450h< ١٦٨٥ مم

>RX350< ١٦٩٠ مم

يرجى االستفسار عن تفاصيل المزايا المتوّفرة في أقرب صالة عرض الموزع المحلي الخاص بك.

١٦٤٠ مم
١٨٩٥مم
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