
  LEXUS LX 570  2019 خصائص لكزس
Signature بالتنيوم بالتنيوم بريستيج بريمير الفئة

الميزات الخارجية
21” Forged 21” 21” 20” عجالت ألومنيوم

275/50R21 275/50R21 275/50R21 285/50R20 اإلطارات األمامية اإلطارات الخلفية
With AHS With AHS With AHS With AHB LED مصابيح أمامية 3 عيون

     نظام تعديل المستوى اآللي
     نظام الشعاع العالي اآللي

     نظام الشعاع العالي اآللي المتأقلم
     انارة االضائة بطريقة متتالية

مصابيح انعطاف LED بزاوية رؤية عريضة
مصابيح ضباب خلفية

منظفات مصابيح أمامية
Black Black عوارض جانبية مطلية بالكروم

زجاج أمامي عازل للصوت ولألشعة فوق البنفسجية
فتحة سقف بانورامية قابلة لإلمالة واإلبعاد والتقريب اآللي، ونظام حماية بلمسة واحدة في االزدحام المروري

جناح خلفي
Black قضبان سقف

واقيات طين
مساحات خلفية ذات توقيت متناوب
عتب حماية للمصد األمامي والخلفي

شبك أمامي حصرية
التصميم الداخلي

Leather مقود جلد وخشب
إضاءة محيطة غير مباشرة

wعدادات أوبتيترون
شاشة عرض معلومات متعددة ملونة من شرائح الترانزستور الرقيقة عالية الدقة مقاس 8 بوصة

عرض المعلومات الملون على الزجاج
ساعة بعقارب متزامنة مع نظام تحديد المواقع العالمي

أزرار مصباح الكونسول العلوي LED تعمل باللمس
ستارة خلفية يدوية واقية من الشمس 

عتب واقي مضيئ
نظام بلوتوث للتحدث على الهاتف النقال دون استخدام اليدين، أو اتصال السلكي نقال متوافق مع بروفايل 

الصوت والفيديو
,DVD الصوتي الراقي مع مشغل أقراص LX نظام لكزس 

م9 مكبرات صوت, معالج صوت رقمي, ومنظم مستوى صوت آلي
ظام مارك ليفنسون الصوتي الراقي بصوت محيطي مع 19 مكبر للصوت

نظام ترفية للمقاعد الخلفية: شاشة 11.6 ومقبس صوت ميني, مقبسين للسماعات, جهاز تحكم السلكي
نظام لكزس للمالحة

نظام لكزس LX الصوتي الراقي مع مشغل أقراص DVD, م9 مكبرات صوت, معالج صوت رقمي, ومنظم مستوى صوت آلي
بداالت رياضية
حصيرة شحن

المقاعد
شبيه الجلد مع 

تطريز على شكل 
ماسي

شبيه الجلد شبيه الجلد سلس جلد المقعد

مقعد السائق كهربائي 10 وضعيات مع دعم ألسفل الظهر، ووسادة جلوس قابلة لتعديل طولها
مقعد السائق كهربائي 8 وضعيات، مع دعم ألسفل الظهر

تدفئة للمقاعد )األمامية(
مقاعد مهواة )المقاعد األمامية والمقاعد الجانبية لصف المقاعد الثاني(
مقاعد الصف الثاني قابلة لالنزالق كهربائًيا مع مساند أذرع في الوسط

التشغيل ووسائل الراحة
مثبت سرعة

     عادي
     مثبت سرعة لجميع سرعات 

نظام الشحن االسلكي للهواتف الذكية
عمود المقود كهربائي متداخل وقابل لإلمالة مع خاصية اإلبعاد والتقريب االلي وذاكرة لحفظ األوضاع

مفاتيح تحّكم على المقود
نظام اختيار وضعية القيادة مع نظام تعديل

باب خلفي كهربائي )إختيار وضعية اإلرتفاع(
تشغيل المحرك من بعد

مكبد يد كهربائي
نظام تحّكم بأجواء المقصورة مع تكييف مستقل في 4 مناطق

نظام دخول وتشغيل ذكي مع بطاقة
USB ومقبس صوت ميني / مقبسا

صندوق تبريد
نظام التحكم بالزحف، ونظام صعود التالل

صمام منظم أداء
السالمة واألمان

 نظام السالمة في لكزس + نظام األمان قبل التصادم، مثبت سرعة متكيف،
نظام التنبيه عند الخروج عن المسار، نظام الشعاع العالي اآللي

RCTA نظام مراقبة النقاط الغير المرئية )النقاط العمياء( مع نظام مراقبة حركة المرور خلف المركبة
10 10 10 10 وسائد هوائية المقاعد األمامية، على مستوى الركبة، جانبية، وستارية

وسائد هوائية بنظام الشد التكميلي SRS على مرحلتين للمقاعد األمامية
نقاط متعددة لتثبيت مقعد الطفل في المركبة

TRC-A نظام التحكم في الجر النشط
VSC نظام التحّكم بثبات المركبة

مكابح مانعة لإلنغالق مع نظام EBD (نظام القوة إلكترونيا للتوقف بأمان)
نظام المساعدة على الكبح

(WIL-Whiplash Injury Lessening) مساند رأس أمنة للمقاعد األمامية
شاشة لنظام الرؤية الخلفية عند الرجوع للخلف

مصابيح LED نهارية
5,000 500,000 475,000 405,000 السعر )درهم( - تشمل ضريبة القيمة المضافة




