
  LEXUS GX 460 2019 خصائص لكزس

بالتنيومبريميرالفئة

الميزات الخارجية

نظام تعديل المستوى اآللي مصابيح أمامية LED ذات شعاع منخفض ومصابيح أمامية إضائة عالية الكثافة

نظام دخول وتشغيل ذكي

تشغيل المحرك عن بعد

With Camera (D+P)With Camera (D+P)مرايا أبواب كهربائية مع ذاكرة، مرتبطة بناقل الحركة الخلفي

حساسات امامية و خلفية للزوايا

265/60R18 :اإلطارات األمامية

Gunmetal «1818عجالت ألومنيوم

فتحة سقف بانورامية قابلة لإلمالة واإلبعاد والتقريب اآللي، ونظام حماية بلمسة واحدة في االزدحام المروري

نافذة زجاجية على الباب الخلفي تفتح بشكل منفصل

جناح خلفي

قضبان سقف

أدصلل مواقملا ذالوفلاعتبة حماية للمصد الخلفي

التصميم الداخلي

Leatherالمقود ومقبض عمود نقل السرعة من الجلد والخشب 

Lexus Nuluxe LeatherSemi -Aniline Leatherنوعية المقاعد

77عدد المقاعد

مقاعد أمامية كهربائية مع 8 وضعيات مختلفة

D&Pتدفئة و تهوية المقعد

لوحة القيادة مع إضاءة واضحة مؤشر القيادة االقتصادية )اإليكولوجية(

شاشة عرض معلومات متعددة

مشغل لكزس الفاخر مكبر صوت, راديو AM/FM, DSP, معالج اشارات رقمي
DVD مع 9 مكبرات صوت

مشغل مارك ليفنسون 
DVD مع 17 مكبر صوت

نظام لكزس للمالحة شاشة متعددة الرؤية 7 بوصة

نظام المالحة من لكزس، مع شاشة قياس 8 بوصة تقدم عدة خيارات للعرض

التشغيل ووسائل الراحة

مثّبت سرعة

عمود المقود متداخل وقابل لإلمالة كهربائيًا مع وظيفة اإلبعاد والتقريب اآللي خاصية الذاكرة

مفاتيح في المقود للتحّكم بالقيادة

نظام تكييف آلي تحكم مستقل بدرجات الحرارة لثالثة مناطق

ومقبس صوت ميني ،USB مقبسا

نظام بلوتوث السلكي

نظام ترفية للمقاعد الخلفية

صندوق تبريد

مساحات أمامية ذات توقيت متناوب مع حّساسات مطر

نظام التحّكم بزحف السّيارة نظام المساعدة على هبوط المنحدرات

نظام الفرامل المانعة لالنغالق

السالمة واألمان

 راداري متكيفوسائد هوائية )أمامية، عند الركبة، جانبية، وعند الستائر(

نظام التحّكم في الجر

TRC-A نظام التحكم في الجر النشط

VSC نظام التحّكم بثبات السّيارة

مصابيح مكابح وامضة

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

نظام دعم الفرامل

شاشة للرؤية الجانبية

شاشة للرؤية الخلفية

نظام األمان قبل التصادم

AL-TPWS تحديد الموقع تلقائًيا - نظام تحذير من إنخفاض مستوى معدل ضغط اإلطارات

شاشة مراقبة النقاط غير المرئية )النقاط العمياء( مع التنبيه عند الرجوع للخلف

نظام المساعدة على صف )ركن( السيارة

نظام التحّكم والمساعدة في القيادة على المنحدرات والمرتفعات

220,000280,000السعر )درهم(




