جاكوار XF

R

وضع المطر/الثلج/الجليد

عند اختيار وضع المطر/الثلج/الجليد ،يقوم النظام بتخميد التسارع أوتوماتيكي ًا وتوفير قدرة جر تدريجية في ظروف الطرق الزلقة.

S

عرض األقمار االصطناعية

عرض األقمار االصطناعية يتيح لك مشاهدة صورة ملتقطة عبر األقمار االصطناعية كوضعية عرض اختيارية لنظام المالحة.

بطاقة ذاكرة ()SD

بطاقة الذاكرة الرقمية اآلمنة ( )SDهي عبارة عن بطاقة ذاكرة فالش ُتستخدم لتخزين كميات كبيرة من البيانات بصيغة مضغوطة.

محرك أقراص بالحالة الصلبة ()SSD

مصممة السترجاع كميات كبيرة
محركات األقراص بالحالة الصلبة ( )SSDهي عبارة عن أجهزة تخزين ال تتضمن أجزا ًء متحركة ،وهي
ّ
من البيانات بشكل سريع.
V

شاشة عرض أجهزة القياس االفتراضية مقاس  12.3بوصة

تحل مكان لوحة
شاشة العرض االفتراضية ألجهزة القياس مقاس  12.3بوصة هي عبارة عن شاشة ( TFTشرائح الترانزستور الرقيقة) ّ
أجهزة القياس التقليدية .تعرض مجموعة كبيرة من المعلومات المهمة للقيادة .تتوفر أربعة مواضيع جرافيكية وعرض لخريطة ثالثية األبعاد.
W

الوضع الشتوي

عند اختيار الوضع الشتوي ،يقوم النظام بتخميد التسارع أوتوماتيكي ًا وتوفير قدرة جر تدريجية في ظروف الطرق الزلقة.

X

مصابيح أمامية زينون

تمنح مصابيح الزينون األمامية ثنائية الوظيفة إضاءة أفضل مع مصابيح إضاءة نهارية من نوع  LEDعلى شكل شفرة ' 'Jلمظهر مذهل
على الطريق.

إخطار مهم
تسعى شركة جاكوار الند روڤر ليميتد دائم ًا إليجاد السبل الممكنة لتحسين مواصفات سياراتها وتصميماتها وإنتاجها ،وهي ُتدخل عليها تعديالت على
دليال نهائي ًا للمواصفات الحالية ،كما أنه ال
نحو متواصل .مع أننا نبذل قصارى جهدنا من أجل إصدار منشورات حديثة ،فإنه يجب عدم اعتبار هذا الكتيب
ً
يمثل عرض ًا لبيع أي سيارة بعينها .السيارات المعروضة هي من مجموعة سيارات جاكوار العالمية .تختلف المواصفات والخيارات والتوافر وفق ًا لألسواق،
لذا ينبغي التحقق مع وكيل جاكوار المحلي في منطقتك .إن الموزعين والوكالء ال ينوبون عن شركة جاكوار الند روﭭر ليميتد في أي تعهد أو ضمان
صريح أو ضمني .تعتمد المقارنة على بيانات واختبارات الشركة المص ّنعة قبل النشر.

األلوان
ألوان الطباعة واأللوان المعروضة على اإلنترنت هي تمثيلية فقط.

االبتكار البيئي في جاكوار
المبتكر لأللومنيوم خفيف الوزن في طرازات  XFو XEو XJو F-PACEو F-TYPEوالذي يحتوي على ما يصل إلى  %50من المواد المعاد
االستخدام
َ
تدويرها من عملية تصنيع الهياكل ،يمنحها الكثير من الفوائد على مستوى األداء .هذا يشمل تحسين استهالك الوقود وتقليل انبعاثات ثنائي أكسيد
الكربون خالل مرحلة االستخدام في دورة حياة السيارة بسبب الهياكل األخف وزن ًا .هدفنا المستمر هو التأكد من فصل وإعادة تدوير خردة األلومنيوم
المستخلصة من عملياتنا عبر نظام الدائرة المغلقة ودمجها مجدد ًا لتشكل صفيحة ألومنيوم بنفس مستوى الجودة .يساهم ذلك في الحد من انبعاثات
ثنائي أكسيد الكربون بالمقارنة مع استخدام صفائح ألومنيوم غير مستعملة ،خالل مرحلة اإلنتاج من دورة الحياة.
تلتزم جاكوار بتخفيض اعتمادها على الوقود الحفري ،وذلك باستخدام موارد طبيعية أقل وإنتاج مخلفات أقل كجزء من منهجها لتطوير األعمال
المسؤولة والمستدامة ،والتي تطلق عليها تسمية االبتكار البيئي .تشمل خطة الشركة العمل بشكل متواصل للحد من انبعاثات ثنائي أكسيد الكربون
واستخدام الموارد الطبيعية ،ولقد نجحنا في نهاية عام  2014في خفض انبعاثات ثنائي أكسيد الكربون الناجمة عن التشغيل بنسبة  ،%28والحد من
انبعاثات عوادم أسطول الشركة في أوروبا بنسبة  ،%25والنفايات إلى المكب بنسبة  ،%75وكفاءة الخدمات اللوجستية بنسبة ( ،)%18واستهالك
المياه بنسبة ( ،)%10وذلك ألي سيارة تص ّنع منذ عام  .2007باإلضافة إلى ذلك تتم موازنة انبعاثات ثنائي أكسيد الكربون الناتجة عن التصنيع
والتجميع ألي سيارة جاكوار ُتصنع في المملكة المتحدة منذ عام  2009بنسبة  ،%100وذلك في إطار إستراتيجيتنا لعام  2020للتصنيع المحايد
للكربون .ومنذ عام  2013شكلت مشاريع “الكربون من أجل التنمية” جزء ًا أساسي ًا من برنامج المسؤولية االجتماعية العالمية الذي أطلقته الشركة.
تخفض مقدار طن معادل من ثنائي
لكل طن من ثنائي أكسيد الكربون ينبعث أثناء عملية التجميع ،تستثمر جاكوار في مشاريع تخفيض الكربون التي ّ
أكسيد الكربون في مكان آخر وتوفر فوائد اجتماعية وإنسانية في الوقت ذاته .منذ عام  ،2013نجح البرنامج في إزاحة  800000طن من ثنائي أكسيد
الكربون وساهم في تحسين حياة ما يزيد عن مليوني شخص من خالل برنامجنا الحائز على جوائز “الكربون مقابل المياه” لمؤسسة  Lifestrawلخفض
االنبعاثات .مع األخذ بعين االعتبار نمو المبيعات العالمية للشركة وزيادة االستثمار في منشآت التشغيل األكثر كفاءة ،نفخر بتحقيق أهدافنا لالبتكار
البيئي والتفوق عليها في بعض الحاالت على النحو المخطط له بين عامي  .2015-2012لكن األمور ال تتوقف عند هذا الحد .فقد حصلت مرافقنا
التصنيعية على شهادة األيزو  ISO14040منذ عام  ،1998وفي عام  2013تم اختيار جاكوار الند روڤر لتكون الشركة األولى في مؤشر المسؤولية
االجتماعية للشركات بين شركات المملكة المتحدة .عام  ،2014بنينا على هذا النجاح من خالل حصولنا على جائزة الملكة للمؤسسات في مجال التنمية
المستدامة لعام  .2014وبفضل نظرتنا المستقبلية فقد طورنا رؤيتنا لعام  2020الخاصة بنمو األعمال المستدامة التي تركز على التطوير المستمر
لتخفيض انبعاثات ثنائي أكسيد الكربون من عوادم المحركات ،وتحقيق الحيادية الكربونية على مستوى التشغيل وخفض نسبة إنتاج النفايات إلى
الصفر .كما ستعمل الشركة أيض ًا على تحسين حياة  12مليون شخص بحلول عام  2020كجزء من برنامج المسؤولية االجتماعية العالمية للشركات.

THE ART OF PERFORMANCE
نقوم بدفع األداء إلى الحد األقصى ،كل يوم .أداؤنا .أداء سياراتنا .نحن نبتكر ونصمم ونص ّنع.
نتقن وضع القواعد ،ثم نكسرها .لنبلغ آفاق ًا جديدة .ونتجاوز حدود المعروف .هكذا يصبح األداء فناً.
جاكوار.The Art of Performance .

مسجلة لصالح شركة ميريديان أوتو لمتد (.)Meridian Audio Limited
ميريديان ( )Meridianهي عالمة تجارية
ّ

عالمة كلمة ® Bluetoothوشعاراتها مملوكة لشركة  ،Bluetooth SIG, Incوأي استخدام لهذه العالمة بواسطة شركة Jaguar Land
 Rover Limitedيتم بموجب ترخيص.

 iPodو iPod touchو iPadهي عالمات تجارية لشركة  Apple Incومسجلة في الواليات المتحدة ودول أخرى.

السيارة المعروضة على الغالفين األمامي والخلفي XF S :بلون أبيض ثلجي مع مزايا اختيارية معتمدة (بحسب السوق).
شركة جاكوار الند روڤر ليميتد
المكتب المسجل :الطابق  ،7الجناح ،E
مبنى المقر الرئيسي ،واحة دبي للسيليكون،
ص.ب ،32588 .دبي اإلمارات العربية المتحدة
ُمسجَ لة في إنجلترا برقم1672070 :
jaguar-me.com
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 – XFالفكرة

تضيف  XFنجاح ًا إلى رصيد التفوق الذي حققته سيارة جاكوار األكثر حصد ًا للجوائز .فبفضل امتالكها لتركيبة
منقطعة النظير من حيث الشكل والمواد المستخدمة ،نجحت السيارة في طرح مزيج من التصميمات التي تسلب
األلباب عالوة على الديناميكيات والتحسينات التي تسهم في ابتكار سيارة تحقق اإلثارة والكفاءة على السواء.
كل تلك التحسينات تمت عبر االستعانة بأحدث التقنيات التي تضمن تحقيق األمان والتواصل والرفاهية.
توجد  XFضمن سيارات الصالون من جاكوار بين  XEالرياضية األنيقة و XJفائقة الفخامة .إن مزج هذه السمات
المتميزة من جاكوار هو ما يجعل  XFأكثر سيارة صالون ديناميكية ومتميزة لألعمال في فئتها.

السيارة المعروضة XF S :بلون أبيض ثلجي مع مزايا اختيارية معتمدة (بحسب السوق)
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ذكاء إضافي

تقنيات مبتكرة تجعل القيادة أكثر سهولة وأماناً XF .توفر مزايا اختيارية تتضمن
مصابيح أمامية تكيفية من نوع  ،LEDوشاشة عرض على الزجاج األمامي (،)HUD
ونظام تثبيت سرعة تكيفي مع مساعد الحفاظ على مسافة األمان ومساعد
ركن متقدم.

التوصيل

 InControl Touchهو نظام الوسائط المتعددة الجديد كلي ًا
في  XFوالذي يتميز بتصاميمه الرسومية المعاصرة .خاصية
التحكم باللمس والحركة أو خيار اإلدخال الصوتي االختياري
يوفران إمكانية التحكم المطلق عبر مجموعة متنوعة من
المزايا التي تشمل الصوت ،والمناخ والمالحة بمساعدة األقمار
الصناعية InControl Touch .هو مركز األوامر الشخصية.

تقنيات القيادة المتقدمة

المحسنة الستهالك الوقود .يقدم
تجمع  XFاألداء مع مميزات الكفاءة
ّ
نظام نقل الحركة األوتوماتيكي اإللكتروني ثماني السرعات سالسة
التغيير بسرعة فائقة كما يتكيف أوتوماتيكي ًا مع أسلوب القيادة لالنتقال
من الوضع االقتصادي إلى الوضع الرياضي.

هيكل مصنوع من األلومنيوم خفيف الوزن

هيكل جاكوار خفيف الوزن والمصنوع من األلومنيوم يساعد في جعل
 XFأخف وزناً  ،وأكثر قوة وصالبة بنسبة  28في المئة بالمقارنة مع
طرازات  XFالسابقة .لذلك فإن  XFأخف وزناً حتى  190كجم عن
سابقتها ،مما يساهم في تحسين التحكم ،واألداء والكفاءة.

الديناميكيات الهوائية المتقدمة

 XFقادرة على تحقيق معامل سحب منخفض يبلغ  ،Cd. 0.29والذي ُيعد من
أدنى المعدالت في فئتها .لقد تم تصميم الجانب السفلي من السيارة باستخدام
الديناميكيات الهوائية ليكون انسيابي ًا قدر اإلمكان ،في حين تعمل فتحات المصد
األمامي على تحسين تدفق الهواء من خالل أقواس العجالت XF .تشق غمار الهواء،
المحسنة.
الدقة والكفاءة
تقلّ ل من حدة الضوضاء الناجمة عن الرياح لمزيد من ّ
ّ

 – XFالحقائق
تتم ّيز  XFعن منافسيها عبر مزجها بشكل رائع للهندسة المتقدمة
وأحدث التقنيات والتصميم العصري.

الكفاءة واألداء

توفر طرازات  XFمجموعة من المحركات عالية األداء .من اقتصاد في استهالك الوقود
يصل إلى  7.5لتر 100/كم ،إلى محركات تصل سرعتها القصوى إلى  250كم/ساعة
وتسارع من  0إلى  100كم/ساعة في غضون  5.3ثانية فقط – كل ذلك يجعل من
قيادة  XFمتعة لكل السائقين.

المزايا العملية والرحابة

مهارة حرفية تواكب العصر ومقصورة جميلة وفاخرة مع ح ّيز للجلوس براحة واالستمتاع بكل رحلة.
مقارنة مع طراز  XFالسابق فقد تم زيادة حيز الساقين والركبتين بمقدار  24مم ،األمر الذي يجعل
ً
 XFالجديدة من أفضل السيارات ضمن فئتها .كما تم زيادة المساحة الخلفية المخصصة لألرجل
بمعدل  15مم وزيادة المساحة المخصصة للرأس حتى  27مــم** ،األمر الذي يضيف قدر ًا أكبر من
الراحة والرفاهية للركاب.
** ينطبق على طرازات  XFغير المزودة بفتحة السقف االختيارية.

قد تكون المزايا الموصوفة أعاله اختيارية وتختلف باختالف السوق.
السيارة المعروضة XF S :بلون أبيض ثلجي مع مزايا اختيارية معتمدة (بحسب السوق).
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التصميم

مبادئ التصميم الخارجي
نقاء
التصميم

مصابيح أمامية
تكيفية من نوع

LED

المصممون األكفاء دائم ًا ما يقولون أن األقل أفضل".
"األمر متعلق بالضروريات األساسية.
ّ
إيان كالوم ،مدير التصميم في جاكوار.

 XFتؤكد على مبادئ جاكوار التي تركز في جوهرها على نقاء التصميم .المالمح القوية تفيض بالطابع الديناميكي وتعزز
قدراته – سواء كان ذلك عبر تحسين الديناميكيات الهوائية والرؤية أو الثبات والسالمة .تتوفر  XFمع مصابيح أمامية تكيفية
من نوع  *LEDمع مصابيح إضاءة نهارية على شكل شفرة  Jتضفي على السيارة مظهر ًا يلفت األنظار على الطريق .تقترب
جودة اإلضاءة التي توفرها مصابيح  LEDمن ضوء النهار ،مما يساعد السائق على تمييز األشياء بسهولة أكثر ويحد من التعب.
السيارة المعروضة :إلى اليمين XF S :بلون أبيض ثلجي مع مزايا اختيارية معتمدة (بحسب السوق)

* ميزة اختيارية ،تتوافر مصابيح زينون أيض ًا اعتماد ًا على الطراز الذي تم اختياره.
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الديناميكيات الهوائية الخارجية
تصميم مستوحى من

F-TYPE

تصميم ديناميكي هوائي

عبر دائرتها المزدوجة والتفاصيل األفقية المتداخلة ،تحاكي مصابيح  XFالخلفية من نوع LED
التصميم المستوحى من  .F-TYPEتتميز مصابيح الفرامل من نوع  LEDبأنها أكثر إشراق ًا
من مصابيح الهالوجين ،وأقل استهالك ًا للطاقة – مما يساهم في النهج الذي تسلكه XF
نحو تحقيق قدر أكبر من الكفاءة .مصابيح  LEDتضيء بشكل أسرع – كي يتمكن سائق
السيارة التي تسير خلفك من التنبه بسرعة أكبر عند الضغط على فرامل  .XFيتميز تصميم
المصابيح الخلفية بتعرجات طولية ُتعد إحدى اللمسات الرائعة التي أضيفت إلى .XF

يعزز شكلها
تصميم  XFالخارجي االنسيابي هو ذو طابع ديناميكي هوائي بشكل طبيعيّ .
المتقدم القيادة والديناميكيات والدقة .حتى أن ارتفاع وانحناء غطاء الصندوق ،وشكلها
المنحني العام والجناح المثبت بإتقان ،تم تصميمها لتقليل مقاومة الهواء وزيادة توجيه الهواء
أسفل الهيكل .وكمثال على ذلك ،ينتج هيكل السيارة ما يقرب من  50كيلو غرام من مقاومة
الهواء عند سرعة 160كم/س لثبات أكبر وتساعد  XFللمحافظة على ثباتها على الطريق.

السيارة المعروضة :سيارة  XF PRESTIGEبلون فضي روديوم مع مزايا اختيارية معتمدة (بحسب السوق)
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المقصورة
تسلسل مثير لعملية التشغيل

حرفية معاصرة

افتح باب  XFوسيدعوك زر التشغيل إلى الدخول .تنبض  XFمع نبضات القلب لتخلق عالقة
عاطفية بينها وبين السائق .نبضاتها المزدوجة بمعدل  72نبضة تماثل نبضات قلب نمر
الجاكوار الرابض .تقف  XFمتأهبة ،جاهزة لالنطالق .اضغط اآلن زر التشغيل .ها هي XF
تنبض بالحياة وتظهر اإلضاءة الداخلية .بتصميم ُم ْت َقن ،تدور فتحات التهوية وتنفتح ،ويرتفع
قرص االختيار  JaguarDriveبسالسة ،ويبدأ المحرك بالهدير  -كلها عوامل تلهمك كيف
ستكون تجربة القيادة التي تنتظرك.
تقدم مقصورة  XFأعلى مستويات الراحة ،والرفاهية والعديد من الخيارات .تم تخفيض عدد
المفاتيح واألزرار للحفاظ على طلّ ة أنيقة وعصرية ،إضافة إلى سهولة االستخدام .مهما كان
تصميم المقصورة الداخلية الذي اخترته في  ،XFفإن المواد المستخدمة هي دائم ًا من أعلى
مستويات الجودة .نولي اختيار الجلود والتشطيبات أكبر قدر من االهتمام إلضفاء لمسة
من الفخامة على كل ما في داخل  .XFسواء كنت تفضل األلومنيوم ،أو ألياف الكربون،
أو تطعيمات الخشب لتتكامل مع تشكيلة الجلود الجميلة ،ستبدو  XFدائم ًا رائعة من حيث
المظهر والملمس.

المقصورة الداخلية المعروضة إلى اليسار والصفحة السابقة :تأتي  XF Sبمقاعد بلون محاري فاتح/كهرماني أسود مع
سجاد باللون الكهرماني األسود وتبطين للسقف بلون
لوحة علوية باللون الكهرماني األسود مع درزات متباينة ،وفرش ّ
كهرماني أسود مع مزايا اختيارية معتمدة (بحسب السوق)
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التصميم

.1
.2

 .1المساحة المخصصة للرأس  970مم  .2حيز الركبتين  87مم

حيز المقصورة
حيّ ز خلفي أوسع للركبتين

جاكوار  XFالجديدة كلي ًا هي وجهة أصحاب التفرد والباحثين عن الفخامة .بالمقارنة مع الجيل السابق من  ،XFفقد تم زيادة حيز الساقين والركبتين
بمقدار  24مم ،األمر الذي يجعلها من أفضل السيارات ضمن فئتها .كما تم زيادة المساحة الخلفية المخصصة لألرجل بمقدار  15مم وزيادة
المساحة المخصصة للرأس حتى  27مم* ،األمر الذي يضيف قدر ًا أكبر من الراحة والرفاهية للركاب .بنا ًء على التصميم المثير للمقصورة الداخلية
في الطراز السابق ،تعزز اإلضاءة المحيطية أجواء  .XFاختر ميزة اإلضاءة الداخلية القابلة للتهيئة لتحصل على خيار من عشرة ألوان داخلية .يتواصل
توفر المزايا مع مكيف هواء رباعي النطاقات ،يمنح كل راكب الفرصة لضبط درجة الحرارة وتدفق الهواء وفق ًا لتفضيالته .لضمان راحتك داخل
بغض النظر عن الظروف الخارجية ،اخضعنا نظام تكييف الهواء في  XFلمجموعة من أقسى االختبارات في العالم ،في ظروف حرارة
السيارةّ ،
محيطة تتراوح بين  50و  30-درجة مئوية .تتميز مقصورة  XFالداخلية بالمرونة .يمكنك اختيار تهيئة المقاعد بنسبة  40:20:40للحصول على
مساحة أرحب واستخدامات متعددة للمساحات .مهما كان األمر الذي تريده ،وحيثما تطلبه ،تقدم لك  XFكل ما تريد.

* ينطبق على طرازات  XFغير المزودة بفتحة سقف اختيارية.
سجاد باللون الكهرماني األسود
التجهيزات الداخلية المعروضة :تأتي  XF Sبمقاعد بلون محاري فاتح/كهرماني أسود مع لوحة علوية باللون الكهرماني األسود مع درزات متباينة ،وفرش ّ
وتبطين للسقف بلون كهرماني أسود مع مزايا اختيارية معتمدة (بحسب السوق)
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التصميم

اﻷداء

اﻟﻤﺤﺮﻛﺎت
ﻣﺤﺮﻛﺎت

INGENIUM

وﻇﻴﻔﺔ

اﻟﺘﺸﻐﻴﻞ  /اﻹﻳﻘﺎف*

ﺗﻘﺪم  XFاﺧﺘﻴﺎر ًا ﻣﻦ ﻣﺤﺮﻛﺎت اﻟﺪﻳﺰل* أو ﻣﺤﺮﻛﺎت اﻟﺒﻨﺰﻳﻦ اﻟﻤﺘﻄﻮرة ﻋﺎﻟﻴﺔ اﻟﻜﻔﺎءة ﻟﺘﻘﺪم ﻟﻠﺴﺎﺋﻖ ﺗﺠﺮﺑﺔ ﻗﻴﺎدة دﻳﻨﺎﻣﻴﻜﻴﺔ
وأدا ًء ﺳﺮﻳﻊ اﻻﺳﺘﺠﺎﺑﺔ ﺗﺘﻤﻴﺰ ﺑﻪ ﺟﺎﻛﻮار .ﺗﻢ ﺗﺠﻬﻴﺰ ﻣﺤﺮﻛﺎت  XFﺑﺘﻘﻨﻴﺔ اﻟﺘﺸﻐﻴﻞ  /اﻹﻳﻘﺎف* واﻟﺸﺤﻦ اﻟﺬﻛﻲ اﻟﻤﺘﺠﺪد،
اﻟﺬي ﻳﻘﻮم ﺑﺠﻤﻊ اﻟﻄﺎﻗﺔ اﻟﺤﺮﻛﻴﺔ ﻣﻦ ﻋﻤﻠﻴﺔ اﻟﻔﺮﻣﻠﺔ ﺑﻬﺪف ﺷﺤﻦ اﻟﺒﻄﺎرﻳﺔ ،ﻣﻤﺎ ﻳﻀﻤﻦ أﻗﺼﻰ ﻗﺪر ﻣﻦ اﻟﺘﻮﻓﻴﺮ ،ﺧﺼﻮﺻ ًﺎ
ﺧﻼل اﻟﻘﻴﺎدة ﻓﻲ اﻟﻤﺪﻳﻨﺔ .ﻟﻠﺤﺼﻮل ﻋﻠﻰ ﻣﻌﻠﻮﻣﺎت ﻋﻦ اﺳﺘﻬﻼك اﻟﻮﻗﻮد واﻧﺒﻌﺎﺛﺎت ﺛﻨﺎﺋﻲ أﻛﺴﻴﺪ اﻟﻜﺮﺑﻮن وأرﻗﺎم اﻷداء
ﻟﻤﺤﺮﻛﺎت  ،XFﻳﺮﺟﻰ اﻻﻃﻼع ﻋﻠﻰ اﻟﺼﻔﺤﺘﻴﻦ .٩١-٩٠

*
اﺑﺘﺪاء ﻣﻦ
ﻣﺤﺮﻛﺎت اﻟﺪﻳﺰل
ً

 ١١٤ﺟﺮام/ﻛﻢ ﻻﻧﺒﻌﺎﺛﺎت ﺛﻨﺎﺋﻲ أﻛﺴﻴﺪ اﻟﻜﺮﺑﻮن
ﺗﺘﻮﻓﺮ  XFﺑﻤﺤﺮك دﻳﺰل* ﺟﺪﻳﺪ ﺗﺮﺑﻮ ﺗﺸﺎرﺟﺪ رﺑﺎﻋﻲ اﻷﺳﻄﻮاﻧﺎت ﺑﺴﻌﺔ  ٢٫٠ﻟﺘﺮ وﻗﻮة  ١٨٠ﺣﺼﺎﻧﺎً ،ﻣﻦ ﻧﻮع
 Ingenium .Ingeniumﻫﻲ ﺳﻼﻟﺔ ﺟﺪﻳﺪة ﻣﻦ اﻟﻤﺤﺮﻛﺎت اﻟﻤﺼﻤﻤﺔ ﻟﺘﺴﻬﻴﻞ اﻷداء وﺗﻮﻓﻴﺮ اﻟﻜﻔﺎءة وإﺿﻔﺎء
اﻟﻔﺨﺎﻣﺔ .ﻣﻊ اﻟﻘﺘﻨﻴﺎت اﻟﻤﺘﻘﺪﻣﺔ واﻟﻬﻴﻜﻞ اﻟﻤﺼﻨﻮع ﺑﺎﻟﻜﺎﻣﻞ ﻣﻦ اﻷﻟﻮﻣﻨﻴﻮم ،ﻳﻤﻨﺢ ﻣﺤﺮك Ingenium
اﻟﺴﻴﺎرة ﻛﻔﺎءة ﻣﺬﻫﻠﺔ ﻓﻲ ﺗﻮﻓﻴﺮ اﺳﺘﻬﻼك اﻟﻮﻗﻮد واﻧﺒﻌﺎﺛﺎت ﺛﻨﺎﺋﻲ أﻛﺴﻴﺪ اﻟﻜﺮﺑﻮن .ﻋﺎدة ،ﻳﻜﻮن وزن ﻣﺤﺮك
 Ingeniumأﺧﻒ ﺑﺤﻮاﻟﻲ  ٢٠ﻛﻠﻎ ﻣﻘﺎرﻧﺔ ﺑﻤﺤﺮﻛﺎت اﻟﺠﻴﻞ اﻟﺴﺎﺑﻖ ،ﻣﻤﺎ ﻳﺠﻌﻠﻪ أﻛﺜﺮ ﻛﻔﺎءة .وأﻛﺜﺮ ذﻛﺎ ًء أﻳﻀ ًﺎ
– إذ ﻳﺘﻢ اﻟﺘﺤﻜﻢ ﻓﻴﻪ ﻋﺒﺮ اﻟﻜﻤﺒﻴﻮﺗﺮ ﻣﻊ ﺗﺒﺮﻳﺪ ﺗﻜﻴﻔﻲ ﻟﻠﻤﺤﺮك ﻳﻌﻤﻞ ﻋﻨﺪ اﻟﺤﺎﺟﺔ .ﻳﺄﺗﻲ أﺣﺪث ﺟﻴﻞ ﻣﻦ ﺗﻘﻨﻴﺔ
اﻟﺸﺎﺣﻦ اﻟﺘﻮرﺑﻴﻨﻲ اﻟﻤﺘﻐﻴﺮ ﻟﻴﺰﻳﺪ ﻣﻦ ﻗﻮة واﺳﺘﺠﺎﺑﺔ ﻋﺰم اﻟﺪوران ﻋﻠﻰ اﻟﺴﺮﻋﺎت اﻟﻤﻨﺨﻔﻀﺔ ﻣﻦ أﺟﻞ ﺗﻘﺪم
ﻣﺘﺴﻖ وﻗﻮي ﺑﺪون ﺗﺄﺧﺮ.

* ﺗﺨﺘﻠﻒ ﺑﺤﺴﺐ اﻟﺴﻮق.
اﻷرﻗﺎم اﻟﻤﻘﺪﻣﺔ ﻓﻲ اﻟﺼﻔﺤﺎت  ٢٣-٢٠ﻫﻲ ﻧﺘﻴﺠﺔ اﻻﺧﺘﺒﺎرات اﻟﺮﺳﻤﻴﺔ ﻟﻠﺸﺮﻛﺔ اﻟﻤﺼﻨﻌﺔ وﻓﻘ ًﺎ ﻟﺘﺸﺮﻳﻌﺎت اﻻﺗﺤﺎد اﻷوروﺑﻲ .ﻗﺪ ﻳﺘﺒﺎﻳﻦ اﺳﺘﻬﻼك اﻟﻮﻗﻮد اﻟﻔﻌﻠﻲ ﻟﻠﺴﻴﺎرة ﻋﻦ اﻟﻨﺴﺒﺔ اﻟﻤﺤﻘﻘﺔ ﻓﻲ ﺗﻠﻚ اﻻﺧﺘﺒﺎرات،
ﻛﻤﺎ أن ﻫﺬه اﻷرﻗﺎم ﻫﻲ ﺑﻐﺮض اﻟﻤﻘﺎرﻧﺔ ﻓﺤﺴﺐ .ﺗﺨﺘﻠﻒ أرﻗﺎم اﻟﺒﻴﺎﻧﺎت اﻟﻔﻨﻴﺔ اﻟﻤﻌﺮوﺿﺔ ﺑﺤﺴﺐ اﻟﺴﻮق .ﻳﺮﺟﻰ اﻻﺗﺼﺎل ﺑﺎﻟﻮﻛﻴﻞ اﻟﻤﺤﻠﻲ ﻟﻤﻌﺮﻓﺔ اﻟﺒﻴﺎﻧﺎت اﻟﺨﺎﺻﺔ ﺑﻜﻞ إﻗﻠﻴﻢ.
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اﻷداء

محركات الديزل* حتى

 100-0كم/ساعة في  6.2ثانية
يمنح محرك الديزل* تربو تشارجد سداسي األسطوانات بسعة  3.0لتر وقوة  300حصان دقة وكفاءة
منقطعتي النظير .لتلبية متطلبات أداء  ،XFفقد تمت زيادة القدرة إلى  300حصان مع عزم دوران
يصل إلى  700نيوتن متر ألداء أكثر استجابة .يقدم نظام الضغط العالي لحقن الوقود ،بتقنية
القضيب المشترك ،كفاءة احتراق أفضل وانبعاثات أقل .يستخدم المحرك تقنية مبتكرة للشحن
التوربيني التسلسلي المتوازي المزدوج – وهو مفهوم كانت جاكوار الند روڤر رائدته .توفر تلك
التقنية قوة سلسة وفورية على جميع سرعات المحرك وتعمل على تبريد المياه على مرحلتين للحفاظ
على الطاقة .فهو ينطلق من 100-0كم/ساعة في  6.2ثانية مع نسبة انبعاثات ثنائي أكسيد
الكربون تبلغ  144جرام/كم فقط على الدورة األوروبية المشتركة.

محركات بنزين لغاية

 100-0كم/ساعة في  7.0ثانية
محركات البنزين رباعية األسطوانات الموجودة في  XFتوفر القوة واالستجابة في جميع نطاق قدرات
ويحسن الكفاءة .يحقق محرك البنزين تربوتشارجد رباعي األسطوانات بسعة
المحرك مما يزيد السرعة
ّ
 2.0لتر (بقوة  240حصاناً) مستويات أداء ودقة يوفرها “محرك سداسي األسطوانات” ،وإنما بهيكل
مدمج أكثر واقتصادي أكثر.
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األداء

محركات بنزين لغاية

 100-0كم/ساعة في  5.3ثانية
على غرار  ،F-TYPEيتوفر محرك بنزين سوبرتشارجد سداسي األسطوانات بسعة  3.0لتر بإصدارين
بقوة  340و 380حصاناً.
المحرك الذي تبلغ قوته  380حصان ًا قادر على تسجيل معدل تسارع من 100-0كم/ساعة في  5.3ثوان؛
بينما يتمكن المحرك الذي تبلغ قوته  340حصان ًا من تسجيل معدل تسارع من 100-0كم/ساعة في
 5.4ثوان .يوفر هذا المحرك المصنوع من األلومنيوم إمكانية وصول فورية إلى مستويات عالية من
فضال عن صوت قوي وفريد.
األداء وعزم الدوران على كل السرعات،
ً

ناقل حركة أوتوماتيكي
ناقل حركة أوتوماتيكي ثماني السرعات

تحوال سريع ًا من أجل
يتميز ناقل الحركة األوتوماتيكي في  XFباالستجابة الفائقة ،والسالسة والفعالية .فهو يحقق
ً
فضال عن إعدادات ناقل
تسارع وتجاوز بال عناء .يغير النظام التكيفي الذكي طريقة توصيل القوة من الخانق بمهارة،
ً
الحركة لتناسب ظروف قيادة معينة .من خالل ذراع االختيار الدوار األسود الالمع واألنيق ،يتيح نظام التحكم بالقيادة
وانتقاال رياضي ًا للتروس المنخفضة في الوضع الديناميكي،
انتقاال أسرع بين السرعات
من جاكوار والفريد من نوعه
ً
ً
وانتقاالت مبكرة للسرعات األعلى في الوضع االقتصادي .مع ناقل الحركة األوتوماتيكي يمكنك اختيار التحكم
اليدوي في تغيير السرعات بلمسة إصبع ،عن طريق البداالت على المقود.
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األداء

الديناميكيات الهوائية المتقدمة
معامل سحب منخفض

Cd. 0.29

تم تحسين شكل  XFبشكل كبير لتعزيز الكفاءة الديناميكية الهوائية وثباتها على الطرقات السريعة .فهي تخترق الهواء – للحد
من استهالك الوقود وخفض االنبعاثات .تستفيد جميع العناصر من أقصى إمكانات التصميم الخارجي الديناميكي الهوائي مع
تمرر الهواء في أقواس
الحفاظ على أبعاد  XFالمذهلة .فتحات التهوية العمودية الموجودة في الحواف الخارجية للمصد األمامي ّ
العجالت وتخرجه من فوق العجالت األمامية .ثم يمر الهواء على طول جانبي  XFحيث تكون األبواب مسطحة أكثر للتقليل من
االختالفات في ضغط الهواء والمساهمة أكثر في حاالت السحب المنخفض .كما تم تصميم الحماية الشاملة للجزء السفلي
لتعزيز عناصر الكفاءة والتوفير والدقة التي توفرها  XFإلى أقصى حد.

السيارة المعروضة XF PORTFOLIO :بلون توتي أسود مع مزايا اختيارية معتمدة (بحسب السوق)
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هيكل مصنوع من األلومنيوم خفيف الوزن
قوي

صلب

 %75من األلومنيوم

تصدرت جاكوار صناعة السيارات المصنوعة من األلومنيوم ألكثر من عقد من الزمان .إن أحدث ابتكاراتنا هو الهيكل المصنوع من األلومنيوم
ّ
خفيف الوزن .فهو أخف وزن ًا إلى حد بعيد ،وأقوى وأقسى بنسبة  28في المئة بالمقارنة مع الهيكل الذي استخدم في الطراز السابق
من  .XFوقد تم استخدام األلومنيوم لتشكيل جانبي الجسم ،وغطاء المحرك واألجنحة األمامية لسيارة ُ .XFتدمج األلواح المصنوعة من
األلومنيوم خفيف الوزن مع بعضها باستخدام مادة الصقة قوية جد ًا ،ومن ثم تثقب بمسامير صلب البورون المغلفة بالزنك والتي تضغط
المادة الالصقة لتشكيل رباط محكم وإلنتاج هيكل قوي وصلب بشكل استثنائي .هذه العملية المتطورة ،إلى جانب الهيكل المصنوع من
األلومنيوم خفيف الوزن ،تسهم في تحقيق تخفيض في الوزن يصل إلى  190كغ بالمقارنة مع الطراز السابق.

| 28

األداء

نظام التعليق الخلفي ذو الوصالت المدمجة

نظام التعليق الخلفي ذو الوصالت المدمجة يسمح لسيارة  XFبتحقيق مزيج مثالي من
تجربة قيادة فاخرة وراقية وتحكم دقيق وسريع االستجابة .النظام الفريد لهذه الفئة من
السيارات ،يفصل ويدير بشكل مستقل القوى الجانبية والطولية والعمودية المؤثرة على
التعليق لتعزيز السيطرة والراحة .تم سبك أو صب العديد من المكونات في األلومنيوم
– وهي أفضل التقنيات إلنتاج نظام تعليق قوي وخفيف الوزن.

الديناميكيات
التكيفية

تعليق ترقوي مزدوج من األلومنيوم

يعتبر نظام التعليق األمامي الترقوي والمصنوع كلياً من األلومنيوم األفضل في
مجاله ويماثل ذلك الموجود في  F-TYPEمن أجل قيادة دقيقة وتحكم أفضل.

الديناميكيات المتكيفة

نظام الديناميكيات التكيفية االختياري يحقق ديناميكيات دقيقة وتجربة قيادة فاخرة
عن طريق مراقبة وضع العجالت وحركات الجسم .يقوم نظام المثبطات الفعالة
بضبط التعليق لتوفير التوازن األمثل بين الراحة واألناقة في جميع األوقات.

مفصل أمامي من األلومنيوم

يساعد المفصل األمامي المصنوع من األلومنيوم على تحسين خفة
الحركة وسرعة االستجابة والدقة في  ،XFكما يتيح تحكم ًا مستوحى
من السيارات الرياضية.

الشاسيه والتعليق
تقنية تعليق متفردة

مريحة وديناميكية

تستجيب  XFبرشاقة وتتحرك بديناميكية مع الحفاظ على الراحة أثناء القيادة .إنه ذلك التوازن الفريد الذي يضفي
عليها مزايا جاكوار الحقيقية .الركيزة المثالية لديناميكيات القيادة في  XFتقوم على هندسة األلومنيوم الخفيفة،
وإنما القوية والقاسية جداً ،والتي توزع الوزن بنسبة تقارب من .50:50
أنظمة التعليق األمامية والخلفية المتطورة تعزز الهيكل الذي يحقق مزيج ًا رائع ًا من األناقة والرقي .التقنيات
المتقدمة المتصاص الصدمات – سواء السلبية أو التكيفية – تضمن تحسين جودة القيادة وتزيد من اتساع القدرات
التحكم بنظام التعليق ورشاقته وسرعة استجابته تجعل  XFتنبض بروح السيارات الرياضية.
الديناميكية في .XF
ّ

منفذ تهوية الفرامل

يسمح منفذ تهوية الفرامل المصنوع من البولي بروبلين المملوء
بالزجاج بمرور الهواء على الفرامل لتعزيز أدائها أثناء القيادة السريعة.
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ديناميكيات القيادة المتقدمة
تعزيز الرشاقة

التكيف المستمر
الديناميكيات المتكيفة

ً
كهربائيا
نظام التوجيه المعزز

الجيل الجديد من نظام التوجيه المعزز كهربائي ًا ( )EPASفي  XFيقدم استجابة رائعة،
وتحكم ًا فريد ًا وقوة مساعدة فورية .يتم تفعيله عند الطلب  -مما يوفر الطاقة للحاالت
فضال عن التوفير في استهالك الوقود .من خالل السماح لإلدارة الحاسوبية
الطارئة،
ً
المتطورة لتكييف مستويات دعم التوجيه ،يمنحك نظام التوجيه المعزز كهربائي ًا
يمكن
سيطرة دقيقة على السرعة ومساعدة شاملة خالل المناورات البطيئة .كما ّ
ومساعد الركن.
مزايا السالمة المتقدمة مثل ُمساعد المحافظة على حارة السير ُ

سواء كنت تقوم بالتسارع على الطريق السريع أو االنعطاف على طريق ريفي أو تتنقل
في أنحاء المدينة ،تقوم الديناميكيات التكيفية بتعديل استجابات  XFبما يتناسب مع
متطلبات قيادتك .فهي تعمل على تحليل التسارع ومستويات االنعطاف وأنشطة الخانق
والفرامل باإلضافة إلى تفعيل ميزة االنطالق السريع .كما يتم تحليل عملية التوجيه وحركة
جسم السيارة بمعدل  500مرة في الثانية .باستخدام هذه المعلومات ،تقوم المثبطات ذات
التحكم اإللكتروني المستمر بضبط تحسين إعدادات التعليق والحفاظ على الديناميكية
والراحة في .XF

الديناميكيات القابلة للتهيئة

بتقنية مستوحاة من  ،F-TYPEتتيح الديناميكيات القابلة للتهيئة االختيارية* ،إمكانية ضبط
ديناميكيات  XFلدواسة الوقود وعلبة تروس نقل الحركة ومجموعة التوجيه ،بما يتناسب مع أدائك
ومتطلبات القيادة .يتم تفعيلها عند اختيار الوضع الديناميكي في  .JaguarDrive Controlيعزز
الوضع الديناميكي طابع  XFالرياضي .فهو يعمل على زيادة استجابة الخانق ،وزيادة ثقل التوجيه
وإجراء تبديل السرعات بصورة أسرع وبسرعات محرك أعلىُ .أضيف المزيد من اإلثارة البصرية
إلى المقصورة مع أقراص أجهزة القياس ووضعية اإلضاءة القابلة للتهيئة التي توفر توهج ًا باللون
األحمر .الوضع الديناميكي يعزز االتصال مع أداء جاكوار  XFالرياضي .لطرازات  XFالمزودة بنظام
 ،InControl Touch Proيمكن لنظام  Dynamic-iأيض ًا عرض مؤشرات األداء مثل  G-Forceووقت
اللفة باإلضافة إلى معطيات الخانق والفرامل.
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* ال تتوفر ميزة الديناميكيات القابلة للتهيئة في طراز .Pure

تقنيات القيادة

مراقبة التقدم على جميع األسطح
تعزيز ثقة السائق

مثبت السرعة على السرعات المنخفضة

عد نظام مراقبة التقدم على جميع األسطح متم ّيز ًا في هذه الفئة من السيارات ،وهو عبارة عن تقنية لتثبيت السرعة على
ُي ّ
السرعات المنخفضة يهدف إلى مساعدة  XFعلى التحكم في حاالت الجر المنخفض .نظام مراقبة التقدم على جميع األسطح
يسمح للسائق بالتركيز على توجيه السيارة .بمجرد تفعيله ،يمكنك استخدام أزرار تثبيت السرعة لتحديد السرعة "الهدف" بين
 3.6كم/ساعة و 30كم/ساعة .يعمل النظام للوصول إلى والحفاظ على هذه السرعة مع التحكم األمثل في السحب.
نظام مراقبة التقدم على جميع األسطح يتوفر قياسي ًا في جميع المحركات المزودة بناقل حركة أوتوماتيكي ،وهو مصمم ليوفر
لسائقي  XFمزيد ًا من الثقة على األسطح الزلقة ،والمتكسرة والجليدية ،والتضاريس المتعرجة والمنحدرات الوعرة .كما يساعد
على تسهيل قيادة  XFفي الظروف الصعبة .كذلك ،يتميز نظام مراقبة التقدم على جميع األسطح ( )ASPCبخاصية االنطالق
من وضع التوقف الذي يتيح لسيارة  XFالتقدم على السيارات األخرى على الطرق ضعيفة التماسك ،وكذلك وظيفة التحكم في
السيارة عند هبوط المنحدرات والتي تتحكم في سرعة السيارة على المنحدرات الشديدة.

الحصى
باستخدام أي مجموعة من اإلطارات ،بإمكان نظام مراقبة التقدم على جميع األسطح ( )ASPCتحقيق مستويات من السحب قابلة للمقارنة عند القيادة بواسطة سائق يتمتع
بخبرة كافية .عند تركيب إطارات مناسبة لجميع الفصول أو لفصل الشتاء على  XFفهي قادرة على تعزيز قدرات السيارة على األسطح الزلقة.
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العشب الرطب

الجليد/الثلج

طريق مبلل

يعتمد توجيه عزم الدوران على ضغط الكبح لإلبطاء
داخل العجالت األمامية والخلفية بشكل مستقل.

يتم الحفاظ على الطاقة للحصول
على سرعة ثابتة للعجالت الخارجية.

توجيه عزم الدوران
تعزيز قدرات االنعطاف

يعزز توجيه عزم الدوران في  ،XFعن طريق الكبح ،قدراتها عند اجتياز المنعطفات الضيقة .توفر تقنية توجيه عزم
مستقال عند الفرملة على العجالت األمامية والخلفية بشكل منفرد لتحسين قوى االنعطاف المؤثرة
الدوران تحكم ًا
ً
على السيارة .في معظم األحوال يتم اعتماد المزيد من ضغط الكبح داخل العجالت الخلفية إذ يدعم ذلك أقصى قدرة
عند االنعطاف ،في حين يتم ضغط الكبح داخل العجالت األمامية لمزيد من الفعالية والدقة .والنتيجة هي تخفيف
التوجيه من أجل انعطافات حادة وقيادة أكثر اتساق ًا على الطريق .تحقق تقنية توجيه عزم الدوران زيادة في الرشاقة
مماثلة للسيارات الرياضية وتعزز ثقة السائق.

قوة دورانية إضافية حول محاور السيارة.

السيارة المعروضة XF PRESTIGE :بلون فضي روديوم مع مزايا اختيارية معتمدة (بحسب السوق)
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الثبات والتحكم
نظام التحكم الديناميكي بالثبات

نقص التوجيه

نظام التحكم بعزم دوران المحرك

مساعد التحكم بثبات المقطورة

ُتحافظ نظم الثبات من جاكوار على توازن وأمان  XFسواء كنت تقوم بالقيادة بحماس ،أو تود ببساطة التأكد من قدرة السيارة على االحتفاظ
بثباتها في الظروف القاسية.
يقوم نظام التحكم الديناميكي بالثبات ( )DSCبمراقبة السلوك الديناميكي لسيارة  XFوالتدخل لتحقيق أقصى قدر من الثبات وتحسين
التماسك على الطريق .يقوم نظام التحكم الديناميكي بالثبات بتقليل عزم دوران المحرك وتشغيل الفرامل على العجالت لتصحيح اتجاه سير
السيارة من خالل معادلة معدالت التوجيه المرتفعة أو المنخفضة .يساهم نظام التحكم الديناميكي بالثبات في تحسين التحكم في انخفاض
التوجيه ويقلل سرعة  XFويتحكم في المحرك بفعالية أكبر.
نظام التحكم بعزم دوران المحرك ( )EDCيخفف من فرصة قفل العجالت الناجمة عن الفرملة القوية في الظروف الزلقة .فهو يعمل عن طريق
زيادة عزم الدوران لفترة وجيزة على العجالت حسب الحاجة.

نظام التحكم بثبات المقطورة ( )TSAيمنحك المزيد من الثبات عند القطر .إذا كشف نظام التحكم بثبات المقطورة عن وضع خطر
عند انحراف  ،XFفيمكنه مساعدتك على استعادة السيطرة عليها عن طريق خفض سرعتها تدريجي ًا من خالل تخفيض قوة المحرك واعتماد
المكابح بشكل فردي على كل جانب من جانبي السيارة للسيطرة على التأرجح.

اعتماد الكبح على العجالت المناسبة
لمواجهة نقص التوجيه  /زيادة التوجيه

زيادة التوجيه

السيارة المعروضة XF R-SPORT :بلون رمادي أمونيت مع مزايا اختيارية معتمدة (بحسب السوق)
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شاشة العرض على الزجاج األمامي
شاشة عرض على الزجاج األمامي باستخدام تقنية الليزر

شاشة العرض االختيارية على الزجاج األمامي ( )HUDبتقنية الليزر تقوم بعرض المعلومات األساسية على الزجاج األمامي للسيارة .حتى في ضوء الشمس
المباشر ،تظل الصورة نقية وواضحة وتعرض سرعة السيارة والتنقل وإشعارات التحكم في ثبات السرعة والتنبيهات المسبقة .تساعد هذه التقنية في التقليل
من الوقت الذي تقضيه في النظر إلى لوحة المؤشرات ،كما تبقيك على دراية مستمرة بسرعة السيارة.

نظام تثبيت السرعة التكيفي
مع مساعد الحفاظ على مسافة األمان

التعرف على إشارات

المرور*

إرشادات المالحة عند القيادة
على المنعطفات

السرعة
* غير متوفر في السوق.
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المعلومات والترفيه

تقنيات
نظام

INCONTROL

INCONTROL TOUCH

نظام

INCONTROL TOUCH PRO

يمكن االختيار من بين نظامين من أنظمة  InControlللمعلومات والترفيه،InControl Touch :
والذي يتوافر قياسي ًا أو يمكن ترقيته إلى .**InControl Touch Pro

* يدعم مشغالت الموسيقى المتوافقة.
** بينما يتواصل تقديم  InControlبانتظام ،فإن توافر مزايا وخيارات محددة يعتمد على السوق.
قد يتطلب استخدام بعض البرامج أو التطبيقات التابعة لطرف ثالث طلب ترخيص مستخدم نهائي من المالكين.
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المعلومات والترفيه

.2

 8بو

 10ب

صات

نظام

INCONTROL TOUCH

تجهيز قياسي على جميع سيارات

XF

شاشة تعمل باللمس مقاس  8بوصة
شاشة عرض قياس  5بوصة على لوحة أجهزة القياس مع مؤشرات تناظرية
نظام صوتي من جاكوار ( 80واط)
راديو FM
منفذ  ،*USBبلوتوث® ووصالت إضافية AUX

نظام

و
صات

INCONTROL TOUCH PRO

متوفر كترقية

شاشة تعمل باللمس مقاس  10.2بوصة مع لمس متعدد اإلشارات
وشاشة رئيسية قابلة للتخصيص
شاشة عرض على لوحة األجهزة قياس  12.3بوصة مع مؤشرات
افتراضية وعرض خرائط ثالثية األبعاد على كامل الشاشة
محسن  InControl Touch Proمع محرك أقراص
نظام مالحة ّ
بالحالة الصلبة ()SSD
نظام صوتي رقمي من ميريديان ( 380واط):
راديو  ،FMبلوتوث® ووصلتين من نوع USB
مخصصة سعة  10جيجابايت
وسائط تخزين ّ
محرك أقراص CD/DVD

خيارات إضافية

خيارات إضافية

نظام صوتي من ميريديان ( 380واط)
نظام مالحة InControl Touch SD

نظام صوتي رقمي محيطي من ميريديان ( 825واط)
تلفزيون رقمي**

للحصول على معلومات حول نظام≠≠  InControl Touchراجع الصفحات .45-44

للحصول على معلومات حول نظام  InControl Touch Proراجع الصفحات .47-46

نظام

INCONTROL TOUCH

ً
قياسيا
نظام معلومات وترفيه متقدم ،متوفر

يمثّل نظام الترفيه  InControl Touchمحور االتصال ،والمراقبة والترفيه في  .XFالمزايا الرئيسية هي:
شاشة تعمل باللمس قياس  8بوصات في قلب الكونسول الوسطي .واجهة بيانية واضحة وسريعة االستجابة لسيطرة سريعة.
شاشة تعمل باللمس سهلة االستخدام تستجيب مباشرة إليماءات اللمس والمسح.
سهال بفضل إرشادات المالحة التفصيلية الصوتية ،وعرض التقاطعات
توجيه المالحة* يجعل التخطيط للرحالت واتباع الطرق
ً
والخرائط ثالثية األبعاد .يمكن لوظيفة «حساب الموقع» تحديد موقع السيارة بدقة حتى عندما يكون تلقي إشارات نظام تحديد
المواقع العالمي  GPSغير ممكن ًا – وهي مثالية لمراكز المدن أو القيادة عبر األنفاق.
توصيل الهاتف بالبلوتوث يسمح لك بربط هاتفك الذكي والتحكم فيه عن طريق  InControl Touchسواء إلجراء المكالمات
الهاتفية أو تشغيل الموسيقى :ببساطة وسهولة وبدون أسالك.
االستمتاع بعالم من الموسيقى وذلك بفضل راديو  FMومنفذ  **USBووصالت إضافية .AUX
التكنولوجيا المدمجة لتحويل النص إلى صوت† تقلل االنشغال عن القيادة بقراءة الرسائل النصية الواردة .يمكنك الرد بسهولة
عدة مسبقاً.
عبر رسائل قصيرة ُم ّ
يتوافر تحكم دقيق في المناخ عن طريق الشاشة التي تعمل باللمس .ضبط مستويات درجة الحرارة واتجاه وشدة تدفق الهواء
وتشغيل المقاعد المدفأة أو المبردة (في حال تركيبها).
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شاشة تعمل باللمس قياس  8بوصات معروضة بالحجم الفعلي

الصوت

قياسي :نظام صوتي من جاكوار ( 80واط)
اختياري :نظام صوتي من ميريديان ( 380واط)

إرشادات المالحة
شاشة عرض
الوسائط المتعددة

نظام مالحة *InControl Touch SD

شاشة عرض قياس  5بوصة على لوحة أجهزة القياس مع مؤشرات تناظرية
راديو  ،FMمنفذ  ،**USBبلوتوث® ووصالت إضافية AUX

* تجهيزات اختيارية.
** تدعم مشغالت الموسيقى المتوافقة.
† فقط عندما يكون نظام المالحة مثبتاً.
بينما يتواصل تقديم  InControlبانتظام ،فإن توافر مزايا وخيارات محددة يعتمد على السوق.
ُيرجى مراجعة وكيل جاكوار المحلي لمزيد من التفاصيل .إن استخدام  Wi-Fi Hotspotيتطلب تثبيت شريحة من نوع  Standard SIMمع باقة خدمات إنترنت مناسبة.

نظام

INCONTROL TOUCH PRO

الترقية إلى الجيل الجديد من نظام المعلومات والترفيه

الجيل الجديد من أجهزة وبرمجيات  InControl Touch Proيرتقي باالتصال ونظام المعلومات والترفيه في  XFإلى أعلى
مستوى .مزايا  InControl Touch Proتستبدل وتعزز مزايا المتوفرة في نظام  InControl Touchالجوانب الرئيسية لنظام
 InControl Touch Proوهي:
شاشة  10.2بوصة تعمل باللمس أكبر حجم ًا وأكثر استجابة موجودة في قلب الكونسول الوسطي مع شاشة رئيسية قابلة
للتخصيص وأوقات استجابة بمنتهى السرعة .لوحة جانبية تفاعلية تجعل تعدد المهام بغاية السهولة.
التحكم اللمسي الدقيق يتيح لك التحكم بالمعلومات والتفاعل معها بسرعة وبسالسة .تستجيب الشاشة التي تعمل باللمس
القرص للتكبير والتصغير والمسح.
بنفس الطريقة كالهاتف الذكي أو الكمبيوتر اللوحي ،وتوفر إيماءات اللمس المتعدد مثل َ
شاشة العرض قياس  12.3بوصة ،ولوحة المؤشرات االفتراضية وعرض الخرائط على الشاشة ثالثية األبعاد بالكامل كلها مزايا
تضفي على القيادة متعة إضافية .توجد ضمن لوحة المؤشرات أمام السائق مباشرة .قم باختيار عرض الخرائط على الشاشة ثالثية
األبعاد بالكامل أو اختر واحد ًا من أربعة أساليب رسومية لتالئم تفضيالتك الشخصية
نظام مالحة
محسن*مع أوقات استجابة أسرع مقارنة باألنظمة التقليدية .إحدى المزايا المبتكرة العديدة لنظام المالحة
ّ
 InControl Touch Proهي أنها تتيح لك تحديد وجهتك والحصول على تنبيهات من النظام إذا لم يكن لديك وقود كافٍ للرحلة.
بالتالي تعرض محطات تعبئة الوقود على الطريق الذي تقود عليه ،عند انخفاض مستويات الوقود لديك .يعرض النظام خيارات
مواقف السيارات أوتوماتيكياً.
ذاكرة تخزين شخصي للوسائط تبلغ  10جيجابايت يمكن استخدامها للموسيقى واألفالم“ .توصيل وتشغيل” باستخدام منفذي
نقال سريع ًا للبيانات.
 USBمما يتيح لك ً
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شاشة تعمل باللمس قياس  10.2بوصة معروضة بالحجم الفعلي

الصوت

قياسي :نظام صوتي رقمي من ميريديان ( 825واط)
اختياري :نظام صوتي رقمي محيطي من ميريديان ( 825واط)

إرشادات المالحة
شاشة عرض
الوسائط المتعددة

محسن بمحرك أقراص الحالة الصلبة مع نظام InControl Touch Pro
نظام مالحة ّ

شاشة عرض على لوحة األجهزة قياس  12.3بوصة مع مؤشرات افتراضية وعرض خرائط ثالثية األبعاد على كامل الشاشة

راديو  ،FMبلوتوث® ووصلتي  ،**USBتلفزيون رقمي*† ،ذاكرة قابلة لالستخدام بحجم  10جيجابايت ومحرك أقراص CD/DVD

* تجهيزات اختيارية
** تدعم مشغالت الموسيقى المتوافقة.
† تختلف بحسب السوق.
ُيرجى مراجعة وكيل جاكوار المحلي لمزيد من التفاصيل .هناك مزايا معينة تتطلب تثبيت شريحة  SIMمع عقد خدمات انترنت مناسب.
بينما يتواصل تقديم  InControlبانتظام ،فإن توافر مزايا وخيارات محددة يعتمد على السوق.

شاشة عرض ألجهزة القياس االفتراضية مقاس  12.3بوصة مع  4أساليب بيانية

النظام الصوتي
نظام صوتي من جاكوار

نظام صوتي من ميريديان

استمتع بموسيقى نابضة بالحياة بفضل أنظمة الصوت المتطورة في  .XFيوفر نظام الصوت
من جاكوار نطاق ًا سمعي ًا من خالل ثمانية مكبرات صوت .إلضفاء تجربة استماع محسنة يمكن
اختيار أنظمة صوت ميريديان االختيارية .تستخدم هذه األنظمة تقنية صوتية متقدمة مع مراعاة
توزيع مكبرات الصوت بدقة لتوفير جودة صوت منقطعة النظير ،وهي مرتبطة من ناحية التصميم
مع ميريديان ،عمالقة الصوت البريطانيين.
اختر من بين مجموعة من األنظمة الصوتية ،بما في ذلك النظام الصوتي الرقمي الجديد بقوة
 380واط مع  11مكبر صوت أو النظام الصوتي الرقمي المحيطي بقوة  825واط مع  17مكبر
صوت .جميع األنظمة التي تختارها تضمن لك ولكل ركاب  XFتجربة صوت مثيرة.

مضخم صوت نقي
يعكس مكبر الصوت في الباب األمامي أمواج النغمات المتوسطة المدى
يعكس مكبر الصوت في الباب الخلفي أمواج النغمات المتوسطة المدى
رسم تخطيطي يمثل النظام الصوتي المحيطي من ميريديان بقوة  380واط.

تتوافق األنظمة الصوتية المتوفرة مع

قياسي

INCONTROL TOUCH

قياسي

اختياري

80

380

واط

واط

8

11

سماعات

سماعة

4

12

قنوات لمكبر الصوت

نظام صوتي
من جاكوار
يعتمد ارتفاع الصوت على تزايد السرعة*
 80واط
 8سماعات
 4قنوات لمكبر الصوت

تتوافق األنظمة الصوتية المتوفرة مع

مكبر صوت

نظام صوتي
من ميريديان
مضخم صوت DSP
يعتمد ارتفاع الصوت على تزايد السرعة*
 380واط
 11سماعة
 12قناة لمكبر الصوت

INCONTROL TOUCH PRO

اختياري

380
واط

11

سماعة

12

مكبر صوت

نظام صوتي رقمي
من ميريديان
مضخم صوت DSP
تقنية  Audyssey MultEQلموازنة الصوت
تحكم ديناميكي بحجم الصوت**
 380واط
 11سماعة
 12قناة لمكبر الصوت

825
واط

17

سماعة

16

قناة لمكبر الصوت

نظام صوتي رقمي
محيطي من ميريديان
مضخم صوت DSP
تقنية  Audyssey MultEQلموازنة الصوت
تحكم ديناميكي بحجم الصوت**
 825واط
 17سماعة
 16قناة لمكبر الصوت

* تضبط الصوت تلقائي ًا مع تغير سرعة السيارة.
** تضبط الصوت تلقائي ًا مع تغير سرعة السيارة و/أو تغير مستويات الضوضاء المحيطة.
السيارة المعروضة XF PRESTIGE :بلون فضي روديوم مع مزايا اختيارية معتمدة (بحسب السوق)
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4

2

3

3

2

1
1
3
3

تمثيل رسومي فقط.

السالمة والكفاءة

أنظمة متقدمة لمساعدة السائق

1

نظام مراقبة النقطة العمياء واستشعار السيارات
عند الرجوع للخلف*

يحذرك نظام مراقبة النقطة العمياء من السيارات
أو العقبات الموجودة بجانب  ،XFوكذلك السيارات
القادمة من الخلف من مسافة بعيدة ،عن طريق رمز
تحذيري يوجد في المرآة الخارجية المناسبة .يعزز نظام
استشعار المركبات المقتربة قدرات نظام مراقبة
المنطقة العمياء ويقوم بتحذيرك من خالل الشاشة
التي تعمل باللمس عند مرور مركبة أثناء الرجوع إلى
الخلف – عند مغادرة أماكن الركن ذات الرؤية المحدودة،
على سبيل المثال.

2

نظام المساعدة على

الركن*

نظام المساعدة على الركن يجعل عملية الركن
في األماكن الضيقة أسهل من أي وقت مضى.
تقوم  XFبالتوجيه الذاتي وبدقة أثناء مناورات الركن
العمودية أو المتوازية – وال يتع ّين على السائق سوى
التحكم في الفرامل والبنزين .يمكن لوظيفة مساعد
الخروج المساعدة في إرشاد  XFعند مغادرة أماكن
الركن المتوازية.

3

نظام الكاميرا

المحيطي*

يمنحك نظام الكاميرا المحيطي رؤية خارجية بزاوية
 360درجة على الشاشة التي تعمل باللمس .يساعد
هذا النظام على إجراء مناورات مختلفة من الركن
بجانب الرصيف إلى الدخول والخروج من األماكن
الضيقة والتقاطعات.

4

نظام تثبيت السرعة التكيفي مع مساعد الحفاظ
على مسافة األمان*

يستخدم نظام تثبيت السرعة التكيفي تقنية الرادار
لضبط السرعة تلقائي ًا بهدف الحفاظ على مسافة آمنة
من السيارة الموجودة في المقدمة .إذا أبطأت المركبة
أمامك ،تقلل  XFسرعتها للحفاظ على مسافة آمنة.
تستأنف  XFسرعتها المحددة مسبق ًا بمجرد خلو الطريق
أمامها من أي معوقات .إذا توقفت سيارة ما في المقدمة
بشكل كامل ،تقوم وظيفة مساعد الحفاظ على مسافة
األمان بإيقاف  XFبشكل سلس .بمجرد أن تتحرك
السيارات ،قم بلمس دواسة البنزين وسوف تقوم XF
بتتبع السيارة في المقدمة مرة أخرى.

* تجهيزات اختيارية ،التوافر والتثبيت يعتمد على السوق.
السيارة المعروضة XF PRESTIGE :بلون فضي روديوم مع مزايا اختيارية معتمدة (بحسب السوق)
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فعالة
تقنيات ّ
احتكاك منخفض

وظيفة التشغيل/اإليقاف

تقنيات نظيفة

الجميع يريد القيام بأمور أكثر بالقليل المتوفر .لهذا السبب تستخدم  XFمجموعة من التقنيات
للحد من استهالك الوقود وانبعاثات ثنائي أكسيد الكربون مع الحفاظ على طبيعة جاكوار الديناميكية.

* يعتمد على السوق.
** متوفر في طرازات مختارة بقوة  180و 240حصان ًا (يعتمد على السوق).
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تتوفر جميع محركات  XFمع وظيفة التشغيل/اإليقاف*.
يتم إيقاف المحرك عند الوصول إلى حالة التوقف الكامل
ويعاد تشغيله على الفور عند الحاجة .يقلل نظام  XFالجديد
وزن البطارية لغاية  10كغ للمساعدة على استهالك الوقود،
خصوص ًا خالل القيادة في المناطق الحضرية .يستمر نظام
تكييف الهواء في  XFفي العمل بشكل طبيعي خالل
إيقاف المحرك .تتم إعادة تشغيل المحرك تلقائي ًا في حالة
عدم تبريد المقصورة بكفاءة.

عجالت مسبوكة من خالئط األلومنيوم مقاس 17

بوصة**

تتوفر  XFمع عجالت خفيفة الوزن ،ومع إطارات ذات مقاومة
منخفضة للدوران لتحقيق أقصى قدر من الكفاءة دون فقدان
الراحة األسطورية التي توفرها جاكوار.

المنخفض**

الديناميكيات الهوائية المتقدمة

تقنيات االحتكاك

 XFقادرة على توفر معامل سحب منخفض بشكل ال يصدق
يبلغ  ،Cd. 0.29ما يعادل أفضل ما يقدمه منافسيها .يتيح
ذلك لجاكوار  XFاختراق الهواء بكل سهولة ،مما يساعد المحرك
على بذل جهد أقل وبالتالي استهالك أقل للوقود واالنبعاثات.

تساعد بعض التقنيات مثل الطالء الذكي على مكابس XF
والتروس في مجموعة  Ingeniumعلى تقليل االحتكاك،

وخاصة على درجات حرارة المحرك المنخفضة .ذلك يساعد
على توفير أفضل مستويات الكفاءة في األداء.

إضفاء الطابع الشخصي

 – XFاختيارك
قم بتهيئة سيارتك على موقع jaguar-me.com

3 21
اختيار

المحرك

الطراز والخيارات

اللون

صفحة 56

صفحة 58

صفحة 66

الفعالة
اختر واحد ًا من أقوى محركات البنزين أو الديزل* ّ
في  XFليناسب أسلوبك في القيادة.

قارن المزايا القياسية والخيارات على طرازات .XF

قم بالتعبير عن أسلوبك الفردي الخاص مع واحد من األلوان الخارجية
المذهلة لسيارة .XF

* تختلف بحسب السوق.
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اختيار

اختيار

إضفاء الطابع الشخصي

اختيار

654
اختيار

اختيار

العجالت

المقصورة

أكسسوارات جاكوار

صفحة 68

صفحة 70

صفحة 88

قم بإضافة اللمسات النهائية الشخصية لسيارتك  ،XFوبتعزيز
مظهرها المذهل ،مع مجموعة من العجالت جميلة التصميم.

هناك مجموعة واسعة من أرقى المواد ،والجلود ،والقشور
الزينية والتشطيبات التي تناسب جميع األذواق الشخصية.

قم بإضفاء طابعك الشخصي عبر تعزيز التصميم والمزايا العملية
والتنوع مع أكسسوارات  XFالرسمية من وكيل جاكوار المحلي.

1

اختيار

المحرك
قم بتهيئة سيارتك على موقع jaguar-me.com

محركات الديزل

*

 2.0لتر

 3.0لتر سداسي األسطوانات

تربوتشارجد رباعي األسطوانات

توين تربوتشارجد

القوة القصوى  180حصان ًا
أقصى عزم دوران  430نيوتن-متر
التسارع  100-0كم/ساعة في  8.1ثانية
السرعة القصوى  229كم/ساعة
معدل  4.3لتر 100/كم
انبعاثات ثنائي أكسيد الكربون  114جرام/كم

القوة القصوى  300حصان ًا
أقصى عزم دوران  700نيوتن-متر
التسارع  100-0كم/ساعة في  6.2ثانية
أقصى سرعة أوتوماتيك  250كم في الساعة
معدل  5.5لتر 100/كم
انبعاثات ثنائي أكسيد الكربون  114جرام/كم

PURE, PRESTIGE, R-SPORT

S

8.1

229

6.2

250

أوتوماتيكي
 100-0كم/س

أوتوماتيكي
السرعة القصوى كم/ساعة

أوتوماتيكي
 100-0كم/س

أوتوماتيكي
السرعة القصوى كم/ساعة

ثوان

كم/س

ثانية

* تختلف بحسب السوق.
يرجى العودة إلى صفحات المواصفات الفنية لإلطالع على أرقام استهالك الوقود الكاملة.
األرقام المقدمة هي نتيجة الختبارات المصنع الرسمية وفق ًا لتشريعات االتحاد األوروبي.
قد يختلف استهالك الوقود الفعلي للمركبة عن ذلك المتحقق في تلك االختبارات كما أن هذه األرقام بغرض المقارنة فحسب.
تختلف أرقام البيانات الفنية المعروضة بحسب السوق .يرجى االتصال بالوكيل المحلي لمعرفة البيانات الخاصة باإلقليم.
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كم/س

محركات البنزين
 2.0لتر

 3.0لتر سداسي األسطوانات

 3.0لتر سداسي األسطوانات

تربوتشارجد رباعي األسطوانات

سوبرتشارجد

سوبرتشارجد

القوة القصوى  240حصان ًا
أقصى عزم دوران  340نيوتن-متر
التسارع  100-0كم/ساعة في  7.0ثوان
السرعة القصوى  248كم/ساعة*
معدل  7.5لتر 100/كم
انبعاثات ثنائي أكسيد الكربون  179جرام/كم

القوة القصوى  340حصان ًا
أقصى عزم دوران  450نيوتن-متر
التسارع  100-0كم/ساعة في  5.4ثانية
أقصى سرعة  250كم /ساعة
معدل  8.3لتر 100/كم
انبعاثات ثنائي أكسيد الكربون  198جرام/كم

القوة القصوى  380حصان ًا
أقصى عزم دوران  450نيوتن-متر
التسارع  100-0كم/ساعة في  5.3ثانية
أقصى سرعة  250كم/ساعة
معدل  8.3لتر 100/كم
انبعاثات ثنائي أكسيد الكربون  198جرام/كم

PURE, PRESTIGE, PORTFOLIO, R-SPORT

PRESTIGE, PORTFOLIO, R-SPORT

S

7.0

248

أوتوماتيكي
 100-0كم/س

أوتوماتيكي
السرعة القصوى كم/ساعة

ثوان

كم/س

5.4
ثوان

أوتوماتيكي
 100-0كم/س

250
كم/س

أوتوماتيكي
السرعة القصوى كم/ساعة

5.3
ثوان

أوتوماتيكي
 100-0كم/س

250
كم/س

أوتوماتيكي
السرعة القصوى كم/ساعة

2

اختيار

الطراز

قم بتهيئة سيارتك على موقع jaguar-me.com

LUXURY

PURE

المزايا الرئيسية
عجالت مسبوكة من خالئط األلومنيوم مقاس  17بوصة
مصابيح أمامية زينون ثنائية الوظيفة مع مصابيح إضاءة
نهارية نوع  LEDعلى شكل شفرة ' 'Jتشمل نظام غسيل
المصابيح األمامية آلي ًا
مقاعد Luxtec
مقاعد أمامية يمكن ضبطها يدوي ًا بثمان وضعيات بميزة
االنحناء المعزز آلي ًا
مسند ذراع خلفي مع حامل أكواب مزدوج
تطعيمات سوداء مصقولة
طبقة خارجية للوحة أجهزة القياس من األلومنيوم
الداكن Morse Code
مراقبة التقدم على جميع األسطح
الصور تتضمن معدات اختيارية.
تجدر اإلشارة إلى أنه قد يتم تغيير المزايا القياسية في حالة تحديد مستويات بديلة من التطعيمات.
قد تختلف كذلك المزايا القياسية حسب بلد الشراء والمحرك ونظام نقل حركة.
يرجى الرجوع إلى دليل المواصفات واألسعار أو موقع السوق المحلي.
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PRESTIGE

PORTFOLIO

المزايا الرئيسية (باإلضافة إلى طراز )PURE

المزايا الرئيسية (باإلضافة إلى طراز )PRESTIGE

عجالت مسبوكة من خالئط األلومنيوم مقاس  18بوصة
فتحة سقف كهربائية بخاصية اإلمالة والفتح كهربائي ًا
مقاعد مكسوة بجلود الثيران
مقاعد أمامية يمكن ضبطها آلي ًا بعشرة وضعيات
عجلة قيادة من الجلد األملس المحبب
سجاد
فرش ّ
إضاءة داخلية خافتة
مساعد ركن أمامي وخلفي
كاميرا للرؤية الخلفية

عجالت مسبوكة من خالئط األلومنيوم مقاس  19بوصة
مقاعد مكسوة بجلود وندسور
طبقة خارجية للوحة أجهزة القياس مكسوة بجلود وندسور
خشب ُبعقد رمادية المعة
مقاعد أمامية يمكن ضبطها آلي ًا بـ  14وضعية مع
تعديل مساند أسفل الظهر آلي ًا بأربع وضعيات
عمود مقود قابل للضبط آلي ًا
وظيفة الذاكرة لمقعد السائق والراكب
نظام مساعد الركن برؤية  360درجة
إضاءة داخلية خافتة قابلة للتعديل

SPORT

R-SPORT

المزايا الرئيسية (باإلضافة إلى طراز )PURE

عجالت مسبوكة من خالئط األلومنيوم مقاس  19بوصة
مجموعة هيكل ' 'R-Sportبما في ذلك المصد األمامي،
عتبات جانبية وجناح على غطاء حيز األمتعة
التعليق الرياضي (ديزل  180حصان ًا وبنزين  240حصان ًا فقط)
مقاعد رياضية مكسوة بجلود توروس مع تطعيمات
تكنيكال شبكية
صفائح معدنية لعتبات األبواب وعجلة قيادة متعددة المهام
تحمل شعار ''R-Sport
إطار أسود المع للنوافذ الجانبية
طبقة خارجية للوحة أجهزة القياس من األلومنيوم
الداكن Morse Code

S

المزايا الرئيسية (باإلضافة إلى طراز )R-SPORT

عجالت مسبوكة من خالئط األلومنيوم مقاس  20بوصة
مجموعة هيكل  Sبما في ذلك مصد أمامي رياضي ،عتبات
جانبية سوداء المعة ،ستارة خلفية وجناح على غطاء حيز األمتعة
ماسكات فرامل باللون األحمر
مقاعد رياضية مكسوة بجلود توروس مع حشوات من القماش
المزأبر تحمل شعار ''S
قشرة من خشب األبنوس المزخرف بلون رمادي
طبقة خارجية للوحة أجهزة القياس من األلومنيوم الداكن
سداسي الشكل
دواسات رياضية لماعة
صفائح معدنية لعتبات األبواب وعجلة قيادة متعددة المهام
تحمل شعار ''S
ديناميكيات تكيفية
نظام صوتي من ميريديان ( 380واط)

2

تحديد

الخيارات

قم بتهيئة سيارتك على موقع jaguar-me.com

PURE

PRESTIGE

PORTFOLIO

R-SPORT

S

2

2

2

2

2

راجع صفحة 24

2

2

2

2

2

D97B

2

2

2

2

2

راجع صفحة 52
يرشح أشعة الشمس للحد من الوهج ومنع األشعة فوق البنفسجية الضارة من دخول المقصورة

D90L

2

2

2

2

2

مساعد االنطالق على المنحدرات

2

2

2

2

2

نظام التحكم في القيادة  JaguarDriveمع الوضع االقتصادي ،الديناميكي ،والعادي والشتوي
نظام التوجيه المعزز كهربائي ًا ()EPAS
فرامل يد كهربائية مع تحرير الفرامل عند قيادة السيارة
نظام المساعدة لفرامل الطوارئ
تشغيل أضواء التحذير تحت الكبح الثقيل

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

الوسائد الهوائية

2

2

2

2

2

توجيه عزم الدوران
نظام التحكم الديناميكي بالثبات والتحكم في السحب
نظام تثبيت السرعة مع نظام تحديد السرعة األوتوماتيكي
مساعد التحكم بثبات المقصورة
نوافذ أمامية وخلفية معززة كهربائي ًا مع إمكانية الفتح /الغلق بلمسة واحدة وخاصية منع االحتجاز
مساحات للزجاج األمامي مستشعرة للمطر
مرآة خارجية للباب بلون الهيكل ،ومدفأة ،وقابلة للضبط كهربائي ًا
نظام التحكم في المناخ بنطاقين
منفذ  USBومقبس إضافي وأجهزة ®iPod
االتصال الهاتفي عبر تقنية ®Bluetooth
تدفق الصوت باستخدام تقنية ®Bluetooth
إضاءة داخلية
نظام المفتاح الذكي من جاكوار – التشغيل بدون مفتاح
عجالت احتياطية بمقاس صغير لتوفير المساحة ( 18بوصة)
نظام مراقبة ضغط اإلطارات
مقعد خلفي مقسم قابل للطي بنسبة  40:20:40مع مسند للذراع

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

المزايا الرئيسية القياسية
الرقم
ناقل حركة أوتوماتيكي ثماني السرعات مع نظام النقل المتتابع من جاكوار ،Jaguar Sequential Shift
أزرار تبديل السرعة ونظام مراقبة التقدم على جميع األسطح
نظام التوقف/التشغيل الذكي
زجاج أمامي عاكس لألشعة تحت الحمراء (الشاشة األمامية فقط)
مصابيح أمامية زينون ثنائية الوظيفة مع مصابيح إضاءة نهارية من نوع  LEDعلى شكل شفرة  Jمع إمكانية
تعديل المستوى أوتوماتيكي ًا ونظام غسيل المصابيح األمامية آلي ًا

C40D
H48W

الوصف

* غير متوفرة في المحركات سداسية األسطوانات.

 2قياسي  7خياري — غير متوافر  5خيار كجزء من المجموعة
ُيرجى مراجعة وكيل جاكوار المحلي لمعرفة التفاصيل

للحصول على قائمة كاملة بالمزايا والمجموعات االختيارية ،يرجى الرجوع إلى دليل المواصفات واألسعار لسيارة  XFأو تهيئة سيارتك على موقع jaguar-me.com
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َيحول دون رجوع  XFإلى الخلف عند االنطالق على المنحدرات،
مما يساعدك على االنطالق المثالي على التالل في كل مرة
راجع صفحة 24
راجع صفحة 33
يعمل على تحرير فرامل اليد تلقائي ًا دون الحاجة لتدخل السائق بمجرد الضغط على دواسة البنزين لالنطالق
يزيد من ضغط الكبح في حاالت الطوارئ
للسائق والراكب األمامي مع الكشف عن شاغلي مقاعد الركاب
وستارة جانبية وأمامية بطول كامل بجانب النافذة الجانبية
راجع صفحة 39
راجع صفحة 39
يتدخل عندما يكشف النظام عن انحراف أو حركة يحتمل أن تكون خطرة للسيطرة على المقصورة

راجع صفحة 43
راجع صفحة 43
راجع صفحة 43

PURE

PRESTIGE

PORTFOLIO

R-SPORT

S

المزايا الديناميكية

الرقم

ترقية نظام التعليق الرياضي*

C31S

7

7

7

2

—

ديناميكيات تكيفية .تشمل ديناميكيات قابلة للتهيئة (غير متوفرة في المحركات بقوة  240حصاناً)
نظام تثبيت السرعة التكيفية مع مساعد الحفاظ على مسافة األمان

C35A

—

7

7

7

2

H41F

7

7

7

7

7

المزايا الرئيسية االختيارية

الوصف
تضيف نوابض رياضية ومثبطات
راجع صفحة  31و33
راجع صفحة 50

المزايا والتشطيبات الخارجية
المزايا والتطعيمات الخارجية
فتحة سقف كهربائية مع إمالة/فتح
غطاء آلي للصندوق الخلفي (فتح وإغالق)
خاص ّية اإلغالق الهادئ لألبواب (تتطلب وجود نظام الدخول بدون مفتاح)
غطاء شبكي لمدخل الهواء مع هاالت من الكروم الفاخر
إطار من الكروم للنوافذ الجانبية
إطار أسود المع للنوافذ الجانبية

F45C

7

2

2

2

2

B69B

7

7

2

7

2

G45B/F04B

7

7

7

7

7

G12V

—

7

7

—

—

D53C

2

2

2

7

7

—

طقم هيكل R-Sport
طقم هيكل S

إزالة شعار المحرك

B05H

—

5

5

2

2

—

—

—

2

—

—

—

—

—

2

7

7

7

7

—

تضمن إغالق األبواب أوتوماتيكي ًا ،بإحكام وانسيابية وبأقل جهد مبذول

يتضمن مصد أمامي  ،R-Sportوفتحات تهوية جانبية بلون الهيكل ،وجناح مثبت على غطاء حيز األمتعة،
وفتحات تهوية جانبية آلية من الكروم الالمع مع شعار R-Sport
يتضمن مصد أمامي  ،Sوفتحات جانبية بلون أسود المع وحاجز خلفي ،وجناح مثبت على غطاء حيز األمتعة،
وفتحات تهوية جانبية آلية من الكروم الالمع
يزيل شعار المحرك

2

اختيار

خياراتك

قم بتهيئة سيارتك على موقع jaguar-me.com

PURE

PRESTIGE

PORTFOLIO

R-SPORT

S

الزجاج والمرايا الخارجية

الرقم

زجاج أمامي مدفأ بفوهات غاسلة مدفأة
مرايا أبواب مدفأة مع وظيفة التعتيم األوتوماتيكي والطي المعزز كهربائي ًا ومصابيح اقتراب
(يتطلب مرايا رؤية خلفية بوظيفة التعتيم األوتوماتيكي)
مرايا أبواب مدفأة مع وظيفة التعتيم األوتوماتيكي والطي المعزز كهربائياً ،ذاكرة ومصابيح اقتراب
(يتطلب مرايا رؤية خلفية بوظيفة التعتيم األوتوماتيكي ومقاعد مزودة بوظيفة الذاكرة)

D96A

7

7

7

7

7

B28P

7

2

—

2

—

B28M

7

7

2

7

2

المزايا والتشطيبات الخارجية (تابع)

الوصف

المصابيح األمامية واإلضاءة
مصابيح أمامية  LEDمع مصابيح إضاءة نهارية من نوع  LEDعلى شكل شفرة ' ،'Jومصابيح تكيفية ،ومصابيح انعطاف،
ونظام أوتوماتيكي لمساعدة اإلضاءة العالية ( )AHBAونظام غسيل المصابيح األمامية آلي ًا

D90T

7

7

7

7

7

C05C

7

7

7

7

7

C05B

7

7

7

7

7

7

7

7

7

7

7

7

7

7

7

7

7

7

7

7

راجع صفحة 10

القطر
قضيب قطر قابل للفصل
قضيب قطر قابل للطي كهربائي ًا

األلوان الخارجية
طالء غير معدني
طالء معدني
طالء فاخر

 2قياسي  7خياري — غير متوافر
ُيرجى مراجعة وكيل جاكوار المحلي لمعرفة التفاصيل

للحصول على قائمة كاملة بالمزايا والمجموعات االختيارية ،يرجى الرجوع إلى دليل المواصفات واألسعار لسيارة  XFأو تهيئة سيارتك على موقع jaguar-me.com
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(يرجى مراجعة الصفحات  67-66للحصول على مجموعة األلوان الكاملة)
راجع صفحة 66
راجع صفحة 67-66
راجع صفحة 67

PURE

PRESTIGE

F53F

—

F53C

PORTFOLIO

F53B

7

7
7

R-SPORT

F53A

S

المقاعد

الرقم
7

7

المقاعد والقشور

—

7

7

—

7

7

2

7

7

الوصف

مقاعد أمامية مدفأة
مقاعد أمامية وخلفية مدفأة
مقاعد أمامية مكيفة (تتطلب وجود مقاعد جلدية مع تعديل لمساند أسفل الظهر معزز كهربائي ًا بأربع وضعيات)
مقاعد أمامية مكيفة مع مقاعد خلفية مدفأة (تتطلب وجود مقاعد جلدية مع تعديل لمساند أسفل الظهر
معزز كهربائي ًا بأربع وضعيات)
مقاعد أمامية يمكن ضبطها يدوي ًا بثمان وضعيات بميزة االنحناء المعزز آلي ًا
مقاعد أمامية معززة كهربائي ًا بعشر وضعيات مع تعديل يدوي الرتفاع مسند الرأس
تعديل مساند أسفل الظهر كهربائي ًا بأربع وضعيات (يتوفر فقط مع مقاعد بعشر وضعيات)
وظيفة الذاكرة لمقعد السائق (تتوافر فقط مع مقاعد بعشر وضعيات)

—

7

7

7

7

2

—

—

—

—

7

2

—

2

2

F52A

7

7

—

7

2

H44N

7

7

—

7

2

مقاعد أمامية يمكن ضبطها آلي ًا مع  14وضعية

Z03Q

—

—

—

*7

7

مقاعد أمامية يمكن ضبطها آلي ًا مع  14وضعية

Z03Z

—

—

2

—

—

مقاعد رياضية مكسوة بجلد توروس

B41T

—

—

—

2

7

Z03V

التطعيمات

تبطين السقف

* متوفر فقط في المقاعد الرياضية المكسوة بجلد توروس (.)B41T

مقاعد أمامية وخلفية مدفأة ومبردة

تعديل مقعد السائق ،والمرايا وعمود مقود القيادة
مع تعديل ارتفاع مسند الرأس يدوياً ،وتعديل مساند أسفل الظهر آلي ًا بأربع وضعيات
ووظيفة الذاكرة لمقعدي السائق والراكب
مع تعديل ارتفاع مسند الرأس يدوياً ،تعديل مساند أسفل الظهر آلي ًا بأربع وضعيات
ووظيفة الذاكرة لمقعدي السائق والراكب

يرجى مراجعة الصفحتين  87-86لالطالع على المجموعة الكاملة للقشرة الزينية

تبطين السقف ومزايا المقصورة
تبطين للسقف بلون محاري فاتح
تبطين للسقف بلون كهرماني أسود
تبطين للسقف بالقماش المزأبر

مقاعد أمامية مدفأة ومبردة

HAMT

2

2

2

7

7

HPDB

7

7

7

2

2

H01D

7

7

7

7

7

2

اختيار

خياراتك

قم بتهيئة سيارتك على موقع jaguar-me.com

PURE

PRESTIGE

PORTFOLIO

R-SPORT

S

التجهيزات الداخلية

الرقم

صفائح عتبات معدنية مضا َءة تحمل نقش جاكوار
سجاد أرضية
سجاد فاخر
فرش ّ
دواسات رياضية لماعة
عجلة قيادة مدفأة (تتطلب وجود مقاعد أمامية مدفأة)
عمود مقود قابل للضبط آلي ًا
مرآة داخلية للرؤية الخلفية مزودة بخاصية التعتيم التلقائي
تكييف مع إمكانية التوقيت وخاصية التدفئة عن ُبعد
نظام تحكم في المناخ بأربعة نطاقات مع مقبسي طاقة إضافيين
(يتطلب استشعار جودة الهواء وعلبة قفازات مبردة)
استشعار جودة الهواء وعلبة قفازات مبردة
ستائر يدوية واقية من الشمس للنوافذ الجانبية الخلفية
ستارة كهربائية واقية من الشمس للنافذة الخلفية
إضاءة داخلية خافتة
إضاءة داخلية خافتة قابلة للتهيئة مع عشرة ألوان
مجموعة المدخنين
مقبسا طاقة إضافيان

F28F

—

7

7

7

7

H69H

7

2

—

2

2

H69K

7

7

2

7

7

G48S

7

7

7

7

2

F97A

7

7

7

7

7

D07J

7

7

2

7

2

B68B

7

2

2

2

2

H10F

7

7

7

7

7

C88G

7

2

2

2

2

C89A, B23H

7

2

2

2

2

H73B

7

7

7

7

7

H76G

7

7

2

7

2

B65A

7

2

—

2

2

B65B

7

7

2

7

7

A03B

7

2

2

2

2

D72B

7

—

—

—

—

C13A

7

2

2

2

2

C11A

7

2

2

2

2

C14A

7

2

2

2

2

C14D

7

7

7

7

7

C18B

7

7

7

7

7

C17A

7

7

2

7

7

B39N

7

7

7

7

7

H71C

7

7

7

7

7

F04B

7

7

2

7

7

تبطين السقف ومزايا المقصورة (تابع)

الوصف

راجع صفحة 100

راجع صفحة 19
تتضمن منفضة ووالعة سجائر
مقبس طاقة بقوة  12فولت إضافي في الكونسول الوسطي الخلفي وحيز األمتعة

السالمة واألمان
نظام مساعد الركن األمامي (يتطلب نظام مساعد الركن الخلفي)
نظام مساعد الركن الخلفي
كاميرا للرؤية الخلفية
نظام الكاميرا المحيطي (يتطلب مرايا قابلة للطي كهربائياً)
نظام مساعد الركن (يتطلب مساعد الركن األمامي والخلفي)
نظام مساعد الركن برؤية  360درجة (يتطلب أنظمة مساعد الركن األمامي والخلفي)
مساعد فتح باب المرآب (® ،HomeLinkيتطلب مرآة رؤية خلفية بوظيفة التعتيم األوتوماتيكي)
نظام مراقبة المنطقة العمياء واستشعار المركبات عند الرجوع للخلف (يتطلب مرآة رؤية خلفية
بوظيفة التعتيم األوتوماتيكي ومساعد الركن الخلفي)
نظام المفتاح الذكي من جاكوار  -الدخول بدون مفتاح

 2قياسي  7خياري — غير متوافر
ُيرجى مراجعة وكيل جاكوار المحلي لمعرفة التفاصيل

للحصول على قائمة كاملة بالمزايا والمجموعات االختيارية ،يرجى الرجوع إلى دليل المواصفات واألسعار لسيارة  XFأو تهيئة سيارتك على موقع jaguar-me.com

| 64

إضفاء الطابع الشخصي

راجع صفحة 50
ركن موازي وعمودي

راجع صفحة 50

PURE

PRESTIGE

G61C
B44V

2

2

2

2

2

7

7

2

7

2

2

2

—

2

—

7

7

2

7

2

الوصف
راجع صفحة 45
راجع صفحة 45
راجع صفحة 45
راجع صفحة 49-48
راجع صفحة 49-48

االختياري

نظام  InControl Touch Proمع شاشة تعمل باللمس قياس  10.2بوصة ،وشاشة عرض عالية الدقة للمؤشرات
االفتراضية قياس  12.3بوصة ،ونظام  SSDللمالحة ونظام صوتي رقمي من ميريديان ( 380واط)
نظام  InControl Touch Proمع شاشة تعمل باللمس قياس  10.2بوصة ،شاشة عرض عالية الدقة للمؤشرات
االفتراضية قياس  12.3بوصة ،نظام  SSDللمالحة ونظام صوتي رقمي من ميريديان ( 825واط)
تلفزيون رقمي

تتوفر المزايا مع نظام

PORTFOLIO

نظام  InControl Touchمع شاشة تعمل باللمس مقاس  8بوصة
شاشة عرض قياس  5بوصة على لوحة أجهزة القياس مع مؤشرات تناظرية
نظام مالحة InControl Touch SD
نظام صوتي من جاكوار ( 80واط)
نظام صوتي من ميريديان ( 380واط)

تتوفر المزايا فقط مع نظام

2

2

2

2

2

الرقم

INCONTROL TOUCH

INCONTROL TOUCH PRO

R-SPORT

تتوفر المزايا فقط مع نظام

S

المعلومات واالتصاالت والترفيه

Z59X

7

7

7

7

7

راجع صفحة 47-46

Z59Y

7

7

7

7

7

راجع صفحة 47-46

G61D

7

7

7

7

7

راجع صفحة 43

G62A

7

7

7

7

7

راجع صفحة 41

 INCONTROL TOUCHوINCONTROL TOUCH PRO

شاشة عرض على الزجاج األمامي مع زجاج أمامي عاكس لألشعة تحت الحمراء

مجموعات الخيارات

مجموعة الطقس البارد

Z88D

7

7

7

7

7

مجموعة الراحة اآللية
مجموعة نظام المساعدة على الركن

Z28B

7

7

—

7

—

Z68S

7

—

—

—

—

مجموعة نظام المساعدة على الركن المتقدم

Z68T

7

7

—

7

7

نظام المساعدة على الركن المتقدم مع نظام الكاميرا المحيطي

Z68U

7

7

7

7

7

مجموعة السالمة الفعالة

Z76C

7

7

7

7

7

المجموعة السوداء

Z93L

—

7

7

7

7

مجموعة وسائل الراحة للمقاعد الخلفية

Z12A

7

7

—

7

7

تتكون من زجاج أمامي مدفأ ،وغاسل مدفأ ،وعجلة قيادة مدفأة ومقاعد أمامية وخلفية مدفأة
(مقاعد أمامية مدفأة فقط في طراز )Pure
تتضمن خاصية الدخول بدون مفتاح ،وغطاء كهربائي لحيز أمتعة ومقبسي طاقة إضافيين
تتضمن نظام مساعد الركن الخلفي واألمامي وكاميرا الرؤية الخلفية
تتضمن مجموعة نظام المساعدة على الركن مع رؤية بزاوية  360درجة ومساعد الركن.
راجع صفحة 50
تتضمن نظام المساعدة على الركن المتقدم باإلضافة إلى نظام الكاميرا المحيطي
(تحل مكان كاميرا الرؤية الخلفية) .راجع صفحة 50
تتضمن نظام تثبيت السرعة التكيفي ونظام الحفاظ على مسافة األمان ،ونظام مراقبة المنطقة العمياء
واستشعار المركبات عند الرجوع للخلف (يتطلب مرايا قابلة للطي كهربائي ًا ومساعد الركن الخلفي)
تتضمن شبكة أمامية سوداء المعة ،وفتحات تهوية جانبية آلية ،وطبقة خارجية لغطاء حيز األمتعة،
وإطارات للنوافذ وشفرات مجموعة الهيكل (باستثناء طراز )S
مدفأة (تدفئة المقاعد األمامية فقط في طراز  ،)Pureونظام تحكم
تتضمن مقاعد أمامية وخلفية ّ
في المناخ بأربعة نطاقات ،وستائر يدوية واقية من الشمس للنوافذ الجانبية الخلفية وستائر كهربائية واقية
من الشمس للنوافذ الخلفية (تتطلب مستشعر جودة الهواء وعلبة قفازات مبردة)

3

اختيار

اللون

قم بتهيئة سيارتك على موقع jaguar-me.com
غير معدني
أبيض قطبي

معدني
أسود أبنوسي

أبيض ثلجي

أسود فاحم

فضي روديوم

رمادي أمونيت

أزرق ياقوتي داكن

أزرق سيزيوم**

لون السباقات البريطانية األخضر

لون السباقات اإليطالية األحمر

* متوفر فقط لغاية صيف .2016
** متوفر بدء ًا من صيف .2016

مجموعة األلوان الفاخرة
كوارتزيت

أحمر أوديسي

أحمر الشفق

رمادي ستورم

أسود سماوي*

أسود توتي

رمادي تيمبست

فضي غاليوم**

إنغوت

أسود كوزميك**

4

اختيار

العجالت

قم بتهيئة سيارتك على موقع jaguar-me.com

 17بوصة خفيفة الوزن
 15قضيب
تشطيبات العجالت المسبوكة من خالئط األلومنيوم
العجالت المسبوكة من خالئط األلومنيوم/الحجم
حجم اإلطار
الرمز

فضي

فضي

فضي

فضي

فضي

"7.5J x 17

"7.5J x 17

"8.0J x 18

"8.0J x 18

"8.0J x 18

225/55 R17

225/55 R17

245/45 R18

245/45 R18

245/45 R18

C54B

C54C

C53R

C53S

C53T

Pure

7

2

7

7

7

Prestige

7

71

7

2

7

Portfolio

—

—

7

7

7

R-Sport

—

—

7

7

7

S

—

—

—

—

—

 18بوصة
 10قضبان

HELIX

تشطيبات العجالت المسبوكة من خالئط األلومنيوم
العجالت المسبوكة من خالئط األلومنيوم/الحجم
حجم اإلطار
الرمز

 18بوصة
 10قضبان

HELIX

 19بوصة
 7قضبان مزدوجة

RAZOR

 19بوصة
 14قضيب

AXIS

 19بوصة
 14قضيب

AXIS

متباين/متحول إلى اللون األلماسي
ّ

أسود المع

فضي

فضي

متباين/متحول إلى اللون األلماسي
ّ

"8.0J x 18

"8.0J x 18

"8.0J x 19

"8.0J x 19

"8.0J x 19

245/45 R18

245/45 R18

245/40 R19

245/40 R19

245/40 R19

C53P

C53O

C53U

C53V

C53Z

Pure

7

7

7

7

7

Prestige

7

7

7

7

7

Portfolio

7

7

2

7

7

R-Sport

7

7

7

7

7

S

—

—

7

7

7

 2قياسي  7خياري — غير متوافر
 1متوفرة فقط مع محركات رباعية األسطوانات  2تجهيز ًا اختياري ًا مع محركات رباعية األسطوانات ،وقياسي ًا مع محركات سداسية األسطوانات.
قد تختلف المزايا القياسية واالختيارية بحسب التوافر في السوق.
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 17بوصة
 9قضبان

TURBINE

 18بوصة
 5قضبان

FAN

 18بوصة
 7قضبان مزدوجة

CHALICE

 18بوصة
 10قضبان

HELIX

إضفاء الطابع الشخصي

 19بوصة
 10قضبان

VORTEX

تشطيبات العجالت المسبوكة من خالئط األلومنيوم
العجالت المسبوكة من خالئط األلومنيوم/الحجم
حجم اإلطار
الرمز

 19بوصة
 5قضبان

BLADE

 19بوصة
 5قضبان

BLADE

 20بوصة
 9قضبان مزدوجة

MATRIX

 20بوصة
 9قضبان مزدوجة

MATRIX

فضي

تشطيبات رمادية وتشطيبات برؤوس ماسية

أسود المع

فضي

متباين/متحول إلى اللون األلماسي
ّ

"8.0J x 19

"8.0J x 19

"8.0J x 19

"8.5J x 20

"8.5J x 20

245/40 R19

245/40 R19

245/40 R19

255/35 R20

255/35 R20

C53W

C53Y

C53X

C53H

C53J

Pure

7

7

7

7

7

Prestige

7

7

7

7

7

Portfolio

7

7

7

7

7

R-Sport

7

2

7

7

7

S

7

7

7

7

7

 20بوصة
 5قضبان مزدوجة

STAR

تشطيبات العجالت المسبوكة من خالئط األلومنيوم
العجالت المسبوكة من خالئط األلومنيوم/الحجم
حجم اإلطار
الرمز

 20بوصة
 5قضبان مزدوجة

VENOM

 20بوصة
 5قضبان مزدوجة

VENOM

 20بوصة
 5قضبان مزدوجة

LABYRINTH

فضي

تشطيبات رمادية وتشطيبات برؤوس ماسية

أسود المع

تشطيبات رمادية وتشطيبات برؤوس ماسية

"8.5J x 20

"8.5J x 20

"8.5J x 20

"8.5J x 20

255/35 R20

255/35 R20

255/35 R20

255/35 R20

C53K

C53F

C53L

C53G

Pure

7

7

7

7

Prestige

7

7

7

7

Portfolio

7

7

7

7

R-Sport

7

7

7

7

S

7

7

7

2
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5

اختيار

الطراز

قم بتهيئة سيارتك على موقع jaguar-me.com

PURE

مقاعد مع درزات
متباينة اللون

لوحة أجهزة علوية
مع درزات متجانسة

التطعيمات الداخلية
ورموز الخيارات

تبطين للسقف
من جلد المورزيني*

فرش
سجّ اد

قشرة
زينية

كهرماني أسود مع كهرماني أسود
التيه مع التيه
محاري فاتح مع محاري فاتح

كهرماني أسود مع كهرماني أسود
إسبريسو مع إسبريسو
محاري مع محاري

TR23
TR24
TR25

كهرماني أسود** أو محاري فاتح
محاري فاتح
محاري فاتح

كهرماني أسود
إسبريسو
محاري

أسود المع
أسود المع
أسود المع

مقاعد مع درزات
متباينة اللون

لوحة أجهزة علوية
مع درزات متجانسة

التطعيمات الداخلية
ورموز الخيارات

تبطين للسقف
من جلد المورزيني*

فرش
سجّ اد

قشرة
زينية

كهرماني أسود مع كهرماني أسود
التيه مع التيه
محاري فاتح مع محاري فاتح

كهرماني أسود مع كهرماني أسود
إسبريسو مع إسبريسو
محاري مع محاري

TR26
TR28

كهرماني أسود** أو محاري فاتح
محاري فاتح
محاري فاتح

كهرماني أسود
إسبريسو
محاري

خشب الجوز الالمع
خشب الجوز الالمع
خشب الجوز الالمع

مقاعد مع درزات
متباينة اللون

لوحة أجهزة علوية
مع درزات متجانسة

التطعيمات الداخلية
ورموز الخيارات

تبطين للسقف
من جلد المورزيني*

فرش
سجّ اد

قشرة
زينية

كهرماني أسود مع كهرماني أسود
التيه مع التيه
محاري فاتح مع محاري فاتح
إسبريسو مع إسبريسو
أسمر سينا مع أسمر سينا

كهرماني أسود مع كهرماني أسود
إسبريسو مع إسبريسو
محاري مع محاري
إسبريسو مع إسبريسو
كهرماني أسود مع كهرماني أسود

TR37

كهرماني أسود** أو محاري فاتح
محاري فاتح
محاري فاتح
محاري فاتح
كهرماني أسود** أو محاري فاتح

كهرماني أسود
إسبريسو
محاري
إسبريسو
كهرماني أسود

خشب دردار المع
خشب دردار المع
خشب دردار المع
خشب دردار المع
خشب دردار المع

قياسي
مقاعد Luxtec

PRESTIGE

قياسي
مقاعد مكسوة بجلود توروس

PORTFOLIO

قياسي
مقاعد مكسوة بجلود وندسور

* يتوفر تبطين للسقف من القماش المزأبر كميزة اختيارية.
** يتوفر تبطين للسقف بلون كهرماني أسود كميزة اختيارية.
† يتوفر تبطين للسقف بلون محاري فاتح كميزة اختيارية.
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TR27

TR38
TR39
TR40
TR41

R-SPORT

مقاعد بلونين
مع درزات متباينة

لوحة علوية
مع درزات متباينة

التطعيمات الداخلية
ورموز الخيارات

تبطين للسقف
من جلد المورزيني*

فرش
سجّ اد

قشرة
زينية

مقاعد رياضية مكسوة بجلود توروس
مع تطعيمات تكنيكال شبكية

كهرماني أسود/كهرماني أسود
مع محاري فاتح

كهرماني أسود مع محاري فاتح

TR29

كهرماني أسود أو محاري فاتح†

كهرماني أسود

أسود المع

مقاعد رياضية مكسوة بجلود توروس

قياسي

إختياري

S

كهرماني أسود/كهرماني أسود
مع محاري فاتح
كهرماني أسود/أحمر مع أحمر
كهرماني أسود/محاري فاتح مع محاري فاتح
بروغ/بروغ مع محاري فاتح

كهرماني أسود مع محاري فاتح

TR29 + B41T

كهرماني أسود أو محاري فاتح†

كهرماني أسود

أسود المع

كهرماني أسود مع أحمر
كهرماني أسود مع محاري فاتح
كهرماني أسود مع محاري فاتح

TR30

كهرماني أسود أو محاري فاتح†

TR31

كهرماني أسود أو محاري فاتح†

TR32

كهرماني أسود أو محاري فاتح†

كهرماني أسود
كهرماني أسود
كهرماني أسود

أسود المع
أسود المع
أسود المع

مقاعد بلونين
مع درزات متباينة

لوحة علوية
مع درزات متباينة

التطعيمات الداخلية
ورموز الخيارات

تبطين للسقف
من جلد المورزيني*

فرش
سجّ اد

قشرة
زينية

قياسي
مقاعد رياضية مكسوة بجلود توروس
مع حشوات من القماش المزأبر

كهرماني أسود/كهرماني أسود
مع محاري فاتح
أحمر/كهرماني أسود مع كهرماني أسود

مقاعد رياضية مكسوة بجلود توروس

كهرماني أسود/كهرماني أسود
مع محاري فاتح
أحمر/كهرماني أسود مع كهرماني أسود
محاري فاتح/كهرماني أسود
مع كهرماني أسود
بروغ/بروغ مع محاري فاتح

كهرماني أسود مع محاري فاتح

TR33

كهرماني أسود أو محاري فاتح†

كهرماني أسود

خشب أبنوس مزخرف بلون رمادي

كهرماني أسود مع أحمر

TR34

كهرماني أسود أو محاري فاتح†

كهرماني أسود

خشب أبنوس مزخرف بلون رمادي

إختياري
كهرماني أسود مع محاري فاتح

TR33 + B41T

كهرماني أسود أو محاري فاتح†

كهرماني أسود

خشب أبنوس مزخرف بلون رمادي

كهرماني أسود مع أحمر

TR34 + B41T

كهرماني أسود أو محاري فاتح†

كهرماني أسود

خشب أبنوس مزخرف بلون رمادي

كهرماني أسود مع محاري فاتح

TR35

كهرماني أسود أو محاري فاتح†

كهرماني أسود

خشب أبنوس مزخرف بلون رمادي

كهرماني أسود مع محاري فاتح

TR36

كهرماني أسود أو محاري فاتح†

كهرماني أسود

خشب أبنوس مزخرف بلون رمادي

إضفاء الطابع الشخصي
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5

اختيار

المقصورة

قم بتهيئة سيارتك على موقع jaguar-me.com

التجهيزات الداخلية المعروضة :مقاعد  Lutexمع لوحة علوية بلون كهرماني أسود ،وطبقة خارجية
من األلومنيوم الداكن  ،Morse Codeوقشرة زينية سوداء المعة وتبطين اختياري للسقف بلون كهرماني.

3

4
2
1

5

6

PURE
توليفات األلوان الداخلية
قياسية
1

2

3

4

5

6

مقاعد مع درزات متباينة اللون

القشرات الزينية

تبطين للسقف من جلد المورزيني*

لوحة علوية مع درزات متباينة اللون

التشطيبات

سجاد
فرش ّ

كهرماني أسود

أسود المع

كهرماني أسود** أو محاري فاتح

كهرماني أسود مع كهرماني أسود

ألومنيوم داكن Morse Code

كهرماني أسود

التيه

أسود المع

محاري فاتح

إسبريسو مع إسبريسو

ألومنيوم داكن Morse Code

إسبريسو

كهرماني أسود مع محاري فاتح

أسود المع

محاري فاتح

محاري مع محاري

ألومنيوم داكن Morse Code

محاري

خيارات القشرة الزينية
قشرة من ألياف الكربون ،قشرة باللون الرمادي الالمع ،قشرة من خشب األبنوس المزخرف الالمع ،قشرة من خشب األبنوس المزخرف بلون رمادي ،قشرة من الخشب المخطط الالمع ،قشرة من خشب الورد الالمع أو قشرة من خشب الجوز الالمع

* يتوفر تبطين للسقف من القماش المزأبر كميزة اختيارية.
** يتوفر تبطين للسقف بلون كهرماني أسود كميزة اختيارية.

إضفاء الطابع الشخصي

| 73

5

اختيار

المقصورة
التجهيزات الداخلية المعروضة :مقاعد مكسوة بجلود توروس بلون كهرماني أسود مع درزات متجانسة بلون كهرماني أسود ،ولوحة علوية
بلون كهرماني أسود ،وطبقة خارجية من األلومنيوم الداكن  ،Morse Codeوأسود المع اختياري وتبطين اختياري للسقف بلون كهرماني.

قم بتهيئة سيارتك على موقع jaguar-me.com

3

4
2
1

5

6

PRESTIGE
توليفات األلوان الداخلية
قياسية
1

2

3

4

5

6

مقاعد مع درزات متباينة اللون

القشرات الزينية

تبطين للسقف من جلد المورزيني*

لوحة علوية مع درزات متباينة اللون

التشطيبات

سجاد
فرش ّ

كهرماني أسود مع كهرماني أسود

خشب الجوز الالمع

كهرماني أسود** أو محاري فاتح

كهرماني أسود مع كهرماني أسود

ألومنيوم داكن Morse Code

كهرماني أسود

التيه مع التيه

خشب الجوز الالمع

محاري فاتح

إسبريسو مع إسبريسو

ألومنيوم داكن Morse Code

إسبريسو

محاري فاتح مع محاري فاتح

خشب الجوز الالمع

محاري فاتح

محاري مع محاري

ألومنيوم داكن Morse Code

محاري

خيارات القشرة الزينية
ألياف الكربونُ ،عقد رمادية المعة ،قشرة من خشب األبنوس المزخرف الالمع ،قشرة من خشب األبنوس المزخرف بلون رمادي ،قشرة من الخشب المخطط الالمع ،قشرة من خشب الورد الالمع أو قشرة من خشب الجوز الالمع

* يتوفر تبطين للسقف من القماش المزأبر كميزة اختيارية.
** يتوفر تبطين للسقف بلون كهرماني أسود كميزة اختيارية.

إضفاء الطابع الشخصي
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5

اختيار

المقصورة

قم بتهيئة سيارتك على موقع jaguar-me.com

التجهيزات الداخلية المعروضة :مقاعد مكسوة بجلود وندسور بلون التيه مع درزات متباينة بلون التيه ،ولوحة علوية بلون إسبريسو،
وطبقة خارجية من األلومنيوم الداكن  ،Morse Codeوخشب أبنوس المع اختياري وتبطين بلون محاري فاتح.

3

4
2

5

6

1

PORTFOLIO
توليفات األلوان الداخلية
قياسية
1

2

3

4

5

6

مقاعد مع درزات متباينة اللون

القشرات الزينية

تبطين للسقف من جلد المورزيني*

لوحة علوية مع درزات متباينة اللون

التشطيبات

سجاد
فرش ّ

كهرماني أسود مع كهرماني أسود

خشب دردار المع

كهرماني أسود** أو محاري فاتح

كهرماني أسود مع كهرماني أسود

ألومنيوم داكن Morse Code

كهرماني أسود

التيه مع التيه

خشب دردار المع

محاري فاتح

إسبريسو مع إسبريسو

ألومنيوم داكن Morse Code

اسبريسو

محاري فاتح مع محاري فاتح

خشب دردار المع

محاري فاتح

محاري مع محاري

ألومنيوم داكن Morse Code

محاري

إسبريسو مع إسبريسو

خشب دردار المع

محاري فاتح

إسبريسو مع إسبريسو

ألومنيوم داكن Morse Code

اسبريسو

أسمر سينا مع أسمر سينا

خشب دردار المع

كهرماني أسود** أو محاري فاتح

كهرماني أسود مع كهرماني أسود

ألومنيوم داكن Morse Code

كهرماني أسود

خيارات القشرة الزينية
قشرة باللون األسود الالمع ،قشرة من ألياف الكربون ،قشرة من خشب األبنوس المزخرف الالمع ،قشرة من خشب األبنوس المزخرف بلون رمادي ،قشرة من الخشب المخطط الالمع ،قشرة من خشب الورد الالمع أو قشرة من خشب الجوز الالمع

* يتوفر تبطين للسقف من القماش المزأبر كميزة اختيارية.
** يتوفر تبطين للسقف بلون كهرماني أسود كميزة اختيارية.

إضفاء الطابع الشخصي
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5

اختيار

المقصورة

قم بتهيئة سيارتك على موقع jaguar-me.com

التجهيزات الداخلية المعروضة :مقاعد رياضية مكسوة بجلود توروس مع حشوات من نسيج شبكي تكنيكال ودرزات متباينة بلون محاري
فاتح ،ولوحة علوية بلون كهرماني أسود مع درزات متباينة بلون محاري فاتح ،وطبقة خارجية من األلومنيوم الداكن ،Morse Code
وأسود المع وتبطين اختياري بلون محاري فاتح.

3

4
2

5

6

1

R-SPORT
توليفات األلوان الداخلية
قياسية
1

2

3

4

6

5

مقاعد ثنائية اللون مع درزات متباينة

القشرات الزينية

تبطين للسقف من جلد المورزيني*

لوحة علوية مع درزات متباينة اللون

التشطيبات

سجاد
فرش ّ

كهرماني أسود/كهرماني أسود
مع محاري فاتح

أسود المع

كهرماني أسود أو محاري فاتح**

كهرماني أسود مع محاري فاتح

ألومنيوم داكن Morse Code

كهرماني أسود

خيارات القشرة الزينية
قشرة من ألياف الكربون ،قشرة باللون الرمادي الالمع ،قشرة من خشب األبنوس المزخرف الالمع ،قشرة من خشب األبنوس المزخرف الرمادي ،قشرة من الخشب المخطط الالمع ،قشرة من خشب الورد الالمع أو قشرة من خشب الجوز الالمع

* يتوفر تبطين للسقف من القماش المزأبر كميزة اختيارية.
** يتوفر تبطين للسقف بلون محاري فاتح كميزة اختيارية.

إضفاء الطابع الشخصي
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5

اختيار

المقصورة

قم بتهيئة سيارتك على موقع jaguar-me.com

التجهيزات الداخلية المعروضة :مقاعد رياضة مكسوة بجلود توروس مثقبة بلون محاري فاتح مع درزات متباينة بلون محاري فاتح،
ولوحة علوية بلون كهرماني أسود مع درزات متباينة بلون محاري فاتح ،وطبقة خارجية من األلومنيوم الداكن ،Morse Code
وقشرة زينية اختيارية من خشب مخطط حريري المع وتبطين اختياري بلون محاري فاتح.

3

4
2

5

6

1

R-SPORT
توليفات األلوان الداخلية
الخيارات
1

2

3

4

6

5

مقاعد ثنائية اللون مع درزات متباينة

القشرات الزينية

تبطين للسقف من جلد المورزيني*

لوحة علوية مع درزات متباينة اللون

التشطيبات

سجاد
فرش ّ

كهرماني أسود/كهرماني أسود
مع محاري فاتح

أسود المع

كهرماني أسود أو محاري فاتح**

كهرماني أسود مع محاري فاتح

ألومنيوم داكن Morse Code

كهرماني أسود

كهرماني أسود/أحمر مع أحمر

أسود المع

كهرماني أسود أو محاري فاتح**

كهرماني أسود مع أحمر

ألومنيوم داكن Morse Code

كهرماني أسود

كهرماني أسود/محاري فاتح
مع محاري فاتح

أسود المع

كهرماني أسود أو محاري فاتح**

كهرماني أسود مع محاري فاتح

ألومنيوم داكن Morse Code

كهرماني أسود

بروغ/بروغ مع محاري فاتح

أسود المع

كهرماني أسود أو محاري فاتح**

كهرماني أسود مع محاري فاتح

ألومنيوم داكن Morse Code

كهرماني أسود

خيارات القشرة الزينية
قشرة من ألياف الكربون ،قشرة باللون الرمادي الالمع ،قشرة من خشب األبنوس المزخرف الالمع ،قشرة من خشب األبنوس المزخرف الرمادي ،قشرة من الخشب المخطط الالمع ،قشرة من خشب الورد الالمع أو قشرة من خشب الجوز الالمع

* يتوفر تبطين للسقف من القماش المزأبر كميزة اختيارية.
** يتوفر تبطين للسقف بلون محاري فاتح كميزة اختيارية.

إضفاء الطابع الشخصي
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5

اختيار

المقصورة

قم بتهيئة سيارتك على موقع jaguar-me.com

التجهيزات الداخلية المعروضة :مقاعد رياضية مكسوة بجلود توروس مع حشوات بطانة السقف من القماش المزأبر الكهرماني األسود
ودرزات متباينة بلون محاري فاتح ،وتشطيبات من األلومنيوم الداكن سداسي الشكل ،وقشرة زينية من خشب األبنوس بلون رمادي
وتبطين اختياري للسقف بلون كهرماني.

3

4
2
1

5

6

S
توليفات األلوان الداخلية
قياسية
1

2

3

4

5

6

مقاعد ثنائية اللون مع درزات متباينة

القشرات الزينية

تبطين للسقف من جلد المورزيني*

لوحة علوية مع درزات متباينة اللون

التشطيبات

سجاد
فرش ّ

كهرماني أسود/كهرماني أسود
مع محاري فاتح

خشب أبنوس مزخرف بلون رمادي

كهرماني أسود أو محاري فاتح**

كهرماني أسود مع محاري فاتح

ألومنيوم داكن سداسي الشكل

كهرماني أسود

أحمر/كهرماني أسود مع كهرماني أسود

خشب أبنوس مزخرف بلون رمادي

كهرماني أسود أو محاري فاتح**

كهرماني أسود مع أحمر

ألومنيوم داكن سداسي الشكل

كهرماني أسود

خيارات القشرة الزينية
قشرة باللون األسود الالمع ،قشرة من ألياف الكربون ،قشرة باللون الرمادي الالمع ،قشرة من خشب األبنوس المزخرف الالمع ،قشرة من الخشب المخطط الالمع ،قشرة من خشب الورد الالمع أو قشرة من خشب الجوز الالمع

* يتوفر تبطين للسقف من القماش المزأبر كميزة اختيارية.
** يتوفر تبطين للسقف بلون محاري فاتح كميزة اختيارية.
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5

اختيار

المقصورة

قم بتهيئة سيارتك على موقع jaguar-me.com

التجهيزات الداخلية المعروضة :مقاعد رياضة مكسوة بجلود توروس مثقبة بلون محاري فاتح مع درزات متباينة ،ولوحة علوية بلون كهرماني
أسود مع درزات متباينة بلون محاري فاتح ،وتشطيبات من األلومنيوم الداكن السداسي الشكل ،وقشرة زينية من خشب األبنوس بلون
رمادي وتبطين للسقف بلون كهرماني.

3

4
2
1

5

6

S
توليفات األلوان الداخلية
الخيارات
1

2

3

4

5

6

مقاعد ثنائية اللون مع درزات متباينة

القشرات الزينية

تبطين للسقف من جلد المورزيني*

لوحة علوية مع درزات متباينة اللون

التشطيبات

سجاد
فرش ّ

كهرماني أسود/كهرماني أسود
مع محاري فاتح

خشب أبنوس مزخرف بلون رمادي

كهرماني أسود أو محاري فاتح**

كهرماني أسود مع محاري فاتح

ألومنيوم داكن سداسي الشكل

كهرماني أسود

أحمر/كهرماني أسود مع كهرماني أسود

خشب أبنوس مزخرف بلون رمادي

كهرماني أسود أو محاري فاتح**

كهرماني أسود مع أحمر

ألومنيوم داكن سداسي الشكل

كهرماني أسود

محاري فاتح/كهرماني أسود
مع كهرماني أسود

خشب أبنوس مزخرف بلون رمادي

كهرماني أسود أو محاري فاتح**

كهرماني أسود مع محاري فاتح

ألومنيوم داكن سداسي الشكل

كهرماني أسود

بروغ/بروغ مع محاري فاتح

خشب أبنوس مزخرف بلون رمادي

كهرماني أسود أو محاري فاتح**

كهرماني أسود مع محاري فاتح

ألومنيوم داكن سداسي الشكل

كهرماني أسود

خيارات القشرة الزينية
قشرة باللون األسود الالمع ،قشرة من ألياف الكربون ،قشرة باللون الرمادي الالمع ،قشرة من خشب األبنوس المزخرف الالمع ،قشرة من الخشب المخطط الالمع ،قشرة من خشب الورد الالمع أو قشرة من خشب الجوز الالمع

* يتوفر تبطين للسقف من القماش المزأبر كميزة اختيارية.
** يتوفر تبطين للسقف بلون محاري فاتح كميزة اختيارية.

إضفاء الطابع الشخصي
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5

اختيار

المقصورة

قم بتهيئة سيارتك على موقع jaguar-me.com

قشرة باللون األسود الالمع

قشرة من ألياف الكربون

قشرة باللون الرمادي الالمع

قشرة من خشب األبنوس المزخرف الالمع

قشرة من خشب األبنوس المزخرف بلون رمادي

قشرة من الخشب المخطط الالمع

قشرة من خشب الورد الالمع

قشرة زينية من خشب الجوز الالمع

6

اختيار

أكسسوارات جاكوار

لمعرفة المزيد عن المجموعة الكاملة من أكسسوارات جاكوار المتاحة والمثبتة لدى الوكالء،

يرجى الرجوع إلى الوكيل المحلي أو زيارة الموقعhttp://accessories.jaguar.com/me/en/ :

حامل دراجات مثبت على السقف*
C2A1539

رف لحمل الدراجات سهل التركيب وقابل للقفل ،قادر على حمل دراجة واحدة على كل حامل.
يمكن تركيب ثالثة حامالت كحدٍ أقصى.
* يتطلب قضبان مستعرضة للسقف .T2H14468
السيارة المعروضة XF PRESTIGE :بلون فضي روديوم مع مزايا اختيارية معتمدة (بحسب السوق)

| 88

إضفاء الطابع الشخصي

دوار من األلومنيوم
محول ّ
ّ

T2R6547

 T2R6547CAYأحمر

سجاد أرضية فاخر

LHD – T2H7171PVJ
LHD AWD – T2H7173

مسند الذراع األوسط (مبرد/مسخن)

T2H7739

مســند ذراع خلفي أوســط مع وظيفة تبريد أو تســخين األطعمة والمشــروبات .يتميز بغطاء علوي
مصنوع من الجلد ،ويتم تثبيته عن طريق حزام أمان المقعد األوسط وتشغيله بواسطة المقبس
الكهربائي اإلضافي الخلفي .مثالي للرحالت الطويلة مع األسرة.

إن استبدال بداالت ناقل الحركة على عجلة القيادة والمتوفرة باأللومنيوم الفاخر يمنح نقطة التواصل
الرئيســية مع الســيارة لمسـ ًـة عالية الجودةُ .صنعت بداالت ناقل الحركة من األلومنيوم المقطع آلي ًا
وتم صقلها يدوي ًا للحصول على تشطيبات فاخرة ،كما تمت معالجتها باألكسدة لضمان عدم تلفها
مع االستخدام المتكرر.

فرش أرضية أمامي فاخر ،بتركيز  2050جم/متر مربع ،يحمل شعار جاكوار المميز وشريط حواف
بجلد النوبوكُ .يضفي الفرش الفاخر لمسات نهائية مميزة على المقصورة.

حامل جهاز iPad
T2H7757

دواسات عتبات مضيئة وذات طابع شخصي**
T2H17122PVJ

واقيات خلفية من األوساخ

يتــم تثبيــت حامــل جهــاز ® iPadالذي يحمل عالمة جاكوار التجارية في مســاند المقاعد األمامية،
لتوفير حل مرن للترفيه في المقاعد الخلفية .يضمن التصميم الذي يتميز بسرعة الفك إمكانية
تركيب وفك جهاز ® iPadبمنتهى السرعة والسهولة.

تشطيبات أنيقة لدواسات عتبات أبواب السائق أو الركاب ،مصنوعة من الفوالذ المقاوم للصدأ
تضيء عند فتح باب السائق أو الركاب .وتبرز بفضل اإلضاءة الخافتة باللون األزرق الفوسفوري.
بإمكان العمالء اختيار رمز أحادي اللون من خطوط أو نصوص معتمدة.

استكماال لخطوط السيارة ،وتوفر حماية من األوساخ واألحجار
واقيات خلفية بماركة جاكوار ُتعد
ً
المتطايرة أثناء القيادة.

T2H12954

** غير متوفر في طراز .Pure

إضفاء الطابع الشخصي

| 89

6

قم بتهيئة سيارتك على موقع jaguar-me.com

فتحات تهوية جانبية سوداء المعة*
 – T4N5176الجانب األيسر
 – T4N5178الجانب األيمن

فتحات تهوية جانبية من ألياف الكربون
 – T2H18318الجانب األيسر
 – T2H18319الجانب األيمن

تشطيبات فتحات التهوية السفلية – أسود المع
 – T2H14010لطرازات  Portfolio ،Prestige ،PureوS
 – T2H14518لطراز  R-Sportفقط

فتحات تهوية جانبية سوداء المعة تحمل عالمة جاكوار التجارية ،تعكس مظهر ًا خارجي ًا ديناميكي ًا
بلمسات جذابة .خيارات الجانب األيسر واأليمن متوفرة.

فتحات تهوية جانبية مصنوعة من ألياف الكربون فائق الجودة توفر تحسين ًا للتصميم المستوحى
من األداء .خيارات الجانب األيسر واأليمن متوفرة.

تشطيبات فتحات التهوية السفلية باللون األسود الالمع تبرز التصميم الخارجي لسيارة XF

أغطية للمرايا بلون أسود المع
 – C2D6067PECالجانب األيسر
 – C2D6066PECالجانب األيمن

أغطية للمرايا مصنوعة من ألياف الكربون
 – C2P24176الجانب األيسر
 – C2P24177الجانب األيمن

تشطيبات للباب الخلفي – أسود المع

ُتبرز أغطية المرايا باللون األسود الالمع روعة التصميم العصري للمرايا الخارجية.
خيارات الجانب األيسر واأليمن متوفرة.

أغطية مرايا من ألياف الكربون فائقة الجودة توفر تحسين ًا للتصميم المستوحى من األداء.
خيارات الجانب األيسر واأليمن متوفرة.

* غير متوفر في طراز  ** .R-Sportيتطلب قضبان سقف مستعرضة .T2H14468
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ويمكن تركيبها مع أكسسوارات خارجية أخرى باللون األسود الالمع.

T2H6925

إضفاء األناقة والتميز الواضح مع تشطيبات للباب الخلفي باللون األسود الالمع.

قضبان سقف مستعرضة

رف لحمل معدات الرياضات المائية**
C2Z21730

صندوق المعدات الرياضية**
C2Z21730

قضبان مستعرضة تحمل عالمة جاكوار التجارية مطلوبة لتركيب جميع معدات الحمل الموجودة
على السقف .مصممة خصيص ًا لسيارتك.

نظام متعدد االستخدامات لنقل مجموعة كبيرة من معدات الرياضات المائية ،بما في ذلك ألواح
التزحلق على الماء أو ألواح التزلج الشراعية أو زورق الكاياك .قابل لإلمالة لتسهيل عملية تحميل
األغراض وتفريغها.

مخصص للمعدات الرياضية بسعة تخزين  320لتر،
صندوق واسع للسقف قابل للقفل ّ
وأبعاد  34 × 84 × 206سم.

T2H14468

سجاد أرضية فاخر لحيز األمتعة

 – T2H7174PVJخيار يوفر المساحة NLI
 – T2H7175PVJخيار يوفر المساحة NGI
 – T2H7176PVJخيار ال يوفر المساحة

فــرش أرضيــة فاخــر ناعم الملمس في مقصورة األمتعة باللون الكهرماني األســود يحمل شــعار
جاكــوار .كثافــة عميقــة تبلــغ  2050جرام/المتر المربع مع حواف من جلــد النوبوك ودرزات متباينة
والمزودة
المجهزة بنظام In-Control Touch Pro
باللون األبيض الفاتح (دوف) .للسيارات
ّ
ّ
المزودة بصندوق أدوات لصيانة اإلطارات.
بإطار لتوفير للمساحة أو للسيارات
ّ

جناح خلفي

T2H6236LML

ـكال رياضيـ ًا إضافيـ ًا مع هذا الجناح الخلفي الذي يتوفر بلــون الهيكل و ُيعد ترقية
امنــح  XFشـ ً
للمظهــر الخارجــي .لطــرازات  Prestige ،Pureو Portfolioجناح مث ّبت على صندوق
األمتعة الخلفي في موضع بارز إلمكانية صبغه بواسطة الوكيل المحلي .يتوفر الجناح قياسي ًا
لطرازي  R-Sportو.S

رف لحمل الدراجات مثبت على قضيبين
 – C2Z22695رف لحمل دراجتين
 – C2Z22697رف لحمل ثالث دراجات
يتــم تركيــب رف حمــل الدراجات الفاخر على قضيب الجر الكروي بوســائل ســريعة لتثبيت الحمولة،
|مــع تأميــن آليــة القفــل .تصميم ذكي يتيح إمالة رف الحمل إلبعاده عن الســيارة أثناء تركيبه،
مع إتاحة الوصول إلى حيز المؤخرة الخلفي.
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المواصفات الفنية
قم بتهيئة سيارتك على موقع jaguar-me.com

المحركات
السعة
القوة القصوى
عدد دورات المحرك/الدقيقة
أقصى عزم دوران
عدد دورات المحرك/الدقيقة

سي سي
 / EECحصان (كيلوواط)
دورة في الدقيقة
 / EECنيوتن متر (رطل /قدم)
دورة في الدقيقة

 100-0كم/س
 60-0ميل /س
السرعة القصوى

ثانية
ثانية
كم/س (ميل/س)

األداء

استهالك الوقود

 2.0لتر
تربوتشارجد رباعي األسطوانات
ديزل* (أوتوماتيك)

 3.0لتر سداسي األسطوانات
توين تـربوتشارجد
ديزل* (أوتوماتيك)

1999
)132( 180
4000
430
2500-1750

2993
)221( 300
4000
700
2000

دفع خلفي

دفع خلفي

8.1
7.7
)142( 229

6.2
5.8
)155( 250

1

القيادة داخل المدينة
القيادة خارج المدينة
القيادة داخل المدينة وخارجها
انبعاثات ثنائي أكسيد الكربون
سعة خزان الوقود (المستخدمة)

لتر 100/كم (ميل/جالون)
لتر 100/كم (ميل/جالون)
لتر 100/كم (ميل/جالون)
جم/كم
لتر تقريب ًا

الطول اإلجمالي
العرض اإلجمالي (شامل المرايا)
العرض اإلجمالي (باستثناء المرايا)
االرتفاع اإلجمالي
قاعدة العجالت
المسافة بين العجلتين األماميتين
المسافة بين العجلتين الخلفيتين
االرتفاع األرضي
قطر دائرة الدوران (من الحافة إلى الحافة)
حجم صندوق السيارة

مم
مم
مم
مم
مم
مم
مم
مم
م
لتر

)54.3( 5.1
)74.3( 3.8
)65.7( 4.3
114
66

)42.8( 6.6
)58.9( 4.8
)51.4( 5.5
144
66

4954
2091
1880
1457
2960
 1597( 1605عجالت مقاس  20بوصة)
 1586( 1594عجالت مقاس  20بوصة)
116
11.61
540

4954
2091
1880
1457
2960
 1597( 1605عجالت مقاس  20بوصة)
 1586( 1594عجالت مقاس  20بوصة)
110
11.61
540

األبعاد

الوزن

2

1595
2250

1750
2350

الوزن من
الوزن اإلجمالي للسيارة

كجم
كجم

Pure

2

—

Prestige

2

—

توافر المحركات

Portfolio

—

—

R-Sport

2

—

S

—

2

 2متوفر — غير متوفر
* تختلف بحسب السوق.
 1األرقام المبينة هي نتيجة الختبارات المصنع الرسمية وفق ًا لتشريعات االتحاد األوروبي .قد يتباين استهالك الوقود الفعلي للسيارة عن النسبة المحققة في تلك االختبارات ،كما أن هذه األرقام هي بغرض المقارنة فحسب.
تختلف أرقام البيانات الفنية المعروضة بحسب السوق .يرجى االتصال بالوكيل المحلي لمعرفة البيانات الخاصة باإلقليم.
 2تمثل األوزان السيارات بالمواصفات القياسية .اإلضافات االختيارية تزيد الوزن.
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المحركات
السعة
القوة القصوى
عدد دورات المحرك/الدقيقة
أقصى عزم دوران
عدد دورات المحرك/الدقيقة

سي سي
 / EECحصان (كيلوواط)
دورة في الدقيقة
 / EECنيوتن متر (رطل /قدم)
دورة في الدقيقة

 100-0كم/س
 60-0ميل /س
السرعة القصوى

ثانية
ثانية
كم/س (ميل/س)

األداء

استهالك الوقود

 25tجاكوار سعة  2.0لتر
ً
حصانا
تربوتشارجد رباعي األسطوانات بقوة 240
بنزين (أوتوماتيك)

 35tسعة  3.0لتر
سـوبرتشارجد سـداسي األسطوانات
بنزين (أوتوماتيك)

 Sسعة  3.0لتر
سوبـرتشارجد
بنزين (أوتوماتيك)

1999
)177( 240
5500
340
4000-1750

2995
)250( 340
6500
450
4500

2995
)280( 380
6500
450
4500

دفع خلفي

دفع خلفي

دفع خلفي

7.0
6.7
)154( 248

5.4
5.2
)155( 250

5.3
5.1
)155( 250

1

القيادة داخل المدينة
القيادة خارج المدينة
القيادة داخل المدينة وخارجها
انبعاثات ثنائي أكسيد الكربون
سعة خزان الوقود (المستخدمة)

لتر 100/كم (ميل/جالون)
لتر 100/كم (ميل/جالون)
لتر 100/كم (ميل/جالون)
جم/كم
لتر تقريب ًا

الطول اإلجمالي
العرض اإلجمالي (شامل المرايا)
العرض اإلجمالي (باستثناء المرايا)
االرتفاع اإلجمالي
قاعدة العجالت
المسافة بين العجلتين األماميتين
المسافة بين العجلتين الخلفيتين
االرتفاع األرضي
قطر دائرة الدوران (من الحافة إلى الحافة)
حجم صندوق السيارة

مم
مم
مم
مم
مم
مم
مم
مم
م
لتر

)26.9( 10.5
)48.7( 5.8
)37.7( 7.5
179
74

)24.1( 11.7
)44.8( 6.3
)34.0( 8.3
198
74

)24.1( 11.7
)44.8( 6.3
)34.0( 8.3
198
74

4954
2091
1880
1457
2960
 1597( 1605عجالت مقاس  20بوصة)
 1586( 1594عجالت مقاس  20بوصة)
116
11.61
540

4954
2091
1880
1457
2960
 1597( 1605عجالت مقاس  20بوصة)
 1586( 1594عجالت مقاس  20بوصة)
116
11.61
540

4954
2091
1880
1457
2960
 1597( 1605عجالت مقاس  20بوصة)
 1586( 1594عجالت مقاس  20بوصة)
116
11.61
540

األبعاد

الوزن

2

1590
2210

1710
2330

1710
2330

الوزن من
الوزن اإلجمالي للسيارة

كجم
كجم

Pure

2

—

—

Prestige

2

2

—

Portfolio

2

2

—

R-Sport

2

2

—

S

—

—

2

توافر المحركات
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األبعاد
العرض اإلجمالي (شامل المرايا)  2091ملم
العرض اإلجمالي (باستثناء المرايا)  1880ملم
حجم التخزين  540لتر ًا

 1457مم

 2091مم

 116مم*

 1605مم ( 1597مم عجالت مقاس  20بوصة)
 1880مم
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1594مم (1586مم عجالت مقاس  20بوصة)

دائرة الدوران

من الرصيف إلى الرصيف  11.61متر

2960مم
 4954مم

*  110مم لمحرك ديزل  30dسعة  3.0لتر سداسي األسطوانات توين تربوتشارجد.
تم قياس األبعاد على سيارة بدون حمولة.
(تم القياس وفق ًا لطريقة  VDAلالختبار المعياري باستخدام كتل بحجم  50 × 100 × 200مم).

إضفاء الطابع الشخصي

| 95

خبرة جاكوار
ليس هناك طريقة أفضل للتعرف على سيارات جاكوار إال عبر قيادتها .تقدم تجربة جاكوار
مجموعة من الفرص الفريدة حق ًا لتحقيق االستفادة القصوى من سياراتنا .تجاربنا على
الطريق تسمح لك بدفع قدراتك ،وقدرات سيارتك وغيرها من طرازات جاكوار إلى أقصى
حد .كما أن تجربة جاكوار تقدم لك الفرصة لرؤية جاكوار تنبض بالحياة خالل جولة إلى أحد
مرافق التصنيع لدينا في المملكة المتحدة.
اعرف المزيد عبر زيارة jaguar-me.com

خلف الكواليس
لإلطالع على كامل عملية تصنيع سياراتنا – بدء ًا من قولبة الصفائح
تمنحك زيارة المصنع فرصة فريدة من نوعها ّ
وصوال إلى وضع اللمسات النهائية الدقيقة .سيحظي الزوار في مصنع إنتاج السيارات الحديث بفرصة
المعدنية
ً
ّ
اإلطالع على آلية عمل الفنيين على اآلالت المتطورة إلتقان سيارات جاكوار األكثر إبهار ًا – من طراز F-TYPE
القوي إلى  F-PACEذي األداء األسطوري.
اعرف المزيد من خالل زيارة jaguar-me.com
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تجارب القيادة

تجارب مذهلة

إن فرصة قيادة أحدث سيارات جاكوار بسرعتها القصوى ،أو استحضار تاريخها هما أمران قلّ ما
يتاحان .توفر تجارب قيادة جاكوار عيش مغامرات فريدة من نوعها تبقى في الذاكرة.تخ ّيل نفسك
خلف عجلة قيادة إحدى سيارات جاكوار عالية األداء ،على مسار خاص ،ومع مدرب من جاكوار بجوارك.
هذه هي أكاديمية جاكوار للقيادة.

وارتق بها إلى مســتويات أعلى مع مغامراتنا الدولية التي ســتواجه خاللها أقســى الظروف على
عزز مهاراتك في القيادة
ّ
ِ
الطرقــات المعبــدة والوعــرة .توفــر تجاربنا المذهلــة رحالت وتحديات تختبر فيها مهاراتك فــي القيادة وتطورها كذلك .في
كل عام ،ينضم إلينا عمالء جاكوار واألشــخاص الشــغوفين بعالمتنا التجارية الختبار تجربة القيادة على الجليدُ .يعد منتجع
التزلج في غســتاد ،سويســرا ،المكان المثالي لالســتمتاع باإلثارة التي تمنحها القيادة على الجليد .تســتمر تجربة القيادة
على الجليد ليومين في فصل الشتاء من كل عام .يمكنك االطالع على الحدث أدناه .إذا أردت االنضمام إلينا في الشتاء
القادم ،سنحرص على إبقائك على اطالع.

اعرف المزيد من خالل زيارة jaguar-me.com

اعرف المزيد من خالل زيارة jaguar-me.com
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سهال وممتعاً،
اختر سيارة  XFوستنضم إلى عالم جاكوار المثير .ذلك يجعل امتالك وقيادة سيارتك أمر ًا
ً
فضال عن توفير مجموعة من الخدمات الحصرية ومنتجات الحياة العصرية.
ً

الصيانة

األسطول واألعمال

تــم تصميــم  XFلتقليص تكاليــف الخدمة والصيانة إلى أدنى حد
ممكــن .فعلى ســبيل المثــال ،يمكن لمحركات الديزل Ingenium
الجديــدة* تحقيــق  34000كم بشــكل ال يصدق أو عامين* بين

تكرس جاكوار جهودها لتصنيع مجموعة فاخرة من األساطيل وسيارات
ّ
الشركات وذلك عبر توفير طرازات جذابة من السيارات والحرص على
تقديم خدمة عمالء متميزة .سيارات جاكوار تفيض حيوية وتميز ًا وهي
وتفرد
مبتكرة لمســاعدة الشــركات على التعبير عن طابعها الفريد
ّ
أعمالهــا .تلتــزم جاكــوار بتوفير خدمات ما بعــد البيع تركز كلي ًا على
العمالء ،مما يساعد على بقاء كل سيارة في حالة ممتازة ،ويضمن
تأديتها لعملها بأعلى مستوى وبالطريقة األكثر فعالية من حيث
التكلفة للشركات .تفضل بزيارة .jaguar-me.com

الخدمات وذلك بفضل ذكاء التصميم وتقنيات الزيوت المتقدمة.
قطع الغيار األصلية

تــم تصميــم قطع الغيار األصلية من جاكــوار ،واختبارها وتصنيعها
والتحمل .تم تصميم
طبق ًا لمعايير صارمة لضمان الجودة والمالءمة
ّ
كل قطعة في سيارتك  XFللمساهمة في تحقيق األداء األمثل
والحفاظ على عمرها إلى أطول فترة ممكنة.
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خدمات جاكوار المالية

مساعدة جاكوار

مجلة جاكوار

احصل على األداء السلس واألناقة بشكل قياسي مع كل
ســيارة من جاكوار .خدمات جاكوار المالية تجعل الشــراء عملية بسيطة
وممتعة .ســواء كنت تبحث عن جاكوار جديدة أو مســتعملة ،لالســتخدام
الشخصي أو التجاري ،فلدينا الخيار الذي يمنحك تحكم ًا تاماً .يرجى
التحدث إلى وكيل جاكوار المحلي لمعرفة المزيد.

ميزة المساعدة على الطريق من جاكوار تمد لك يد العون في حاالت
الطوارئ سواء بسبب عطل أو عند التعرض لمشاكل بسيطة مثل
ثقب في اإلطار .يمكنك االعتماد على المساعدة على الطريق من
جاكوار مهما كان الوضع وأينما كنت.

هي المجلة الرسمية لشركة جاكوار كارز .تتناول مواضيع ُتعنى بكل
من سيارات جاكوار  ،XE ،XJ ،F-TYPE ،F-PACEو ،XFإضافة إلى
عالم الفخامة ،والذوق ،والتصميم والسفر.

تأمين منخفض

يمكن الوصول إلى المكونات الرئيسية في  XFبسهولة إلجراء خدمة
وإصالح سريعين وبتكاليف محدودة .تحقق  XFتقييمات تأمين تنافسية،
مع التركيز على انخفاض تكاليف التصليح** .لمعرفة المزيد عن مزايا
استخدام  XFفي األعمال ،يرجى االتصال بوكيل جاكوار المحلي.

مجموعة جاكوار

تم إنتاج أحدث مجموعة من منتجات جاكوار بنفس دقة التصميم
واالهتمام بالتفاصيل التي تتمتع بها سياراتنا .يبرز ذلك بوضوح في
مجموعتنا من المالبس والمنتجات الجلدية الفاخرة ومستلزمات السفر
الفاخرة .لالحتفال بتراث جاكوار ،لدينا أيض ًا مجموعة تكرم اإلنجازات
السابقة وتضم هدايا لمالبس مستوحاة من السباقات .لمعرفة المزيد،
يرجى زيارة متجرنا على اإلنترنت في www.jaguar.com/shop

* تعتمد على السوق وأسلوب القيادة.
** تقديرات الشركة المصنعة.
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| 99

مسرد مصطلحات
A

G

مصابيح أمامية تكيفية بإضاءة  LEDكاملة

نظام تحديد المواقع العالمي

تضبط المصابيح األمامية التكيفية من نوع  LEDنفسها تلقائي ًا لمتابعة معطيات المقود وتسليط الضوء حيثما كان مطلوب ًا .كما أنها توجه الشعاع
حيثما تشير ،وتعمل إلى جانب نظام مساعدة اإلضاءة العالية لمنع أضوائك من التأثير على رؤية المركبات القادمة.

نظام تحديد السرعة التكيفي

التعرف على إشارات المرور (.)TSR
سيساعدك نظام تحديد السرعة التكيفي ،عند اختياره ،على ضبط سرعة المركبة وفق ًا للسرعة التي يحددها نظام
ّ

مساعد الركن المتقدم

I
محركات INGENIUM

يوفر مساعد الركن المتقدم جميع وظائف مساعد الركن (أنظر الصفحة  )52باإلضافة إلى نظام مراقبة مسافة االنتظار بزاوية  360درجة مع تعقب
األشياء افتراضياً .يمنحك الثقة في الحاالت الضيقة ،مع سرعة تصل إلى  16كم/ساعة.

يتم إنتاج مجموعة محركات  Ingeniumفي المملكة المتحدة في مركز تصنيع محركات شركة جاكوار الند روڤر الحديث في وست ميدالندز .تتميز المحركات
المصنوعة من األلومنيوم خفيف الوزن ،باحتوائها على كتل أسطوانية قوية ومحاقن منفصلة تضمن مستويات منخفضة من االهتزاز ،والضوضاء وتعزيز تجربة
وتحسن المظهر وتعزز األداء العام .باإلضافة إلى ذلك ،تقلل كل من تكنولوجيا التخفيضات
السائق .سلسلة من التقنيات المتقدمة تقلّ ل االحتكاك الداخلي،
ّ
االنتقائية للعامل الحافز ونظام إعادة تدوير غاز العادم منخفض الضغط من انبعاثات ثنائي أكسيد الكربون وأكاسيد النيتروجين في محركات الديزل.

تسمح الوصالت المساعدة ( )AUXبتوصيل إشارات الصوت من األجهزة الشخصية.

إضاءة داخلية خافتة

معامل مقاومة السحب ()Cd

تقنية التوقف/التشغيل الذكي

الوصالت المساعدة ()AUX
C

قيمة  .Cdهي معامل مقاومة السحب للسيارة .وهو يعطي مؤشر ًا على المزايا الديناميكية الهوائية للسيارة .كلما انخفضت قيمة المعامل ،ازدادت كفاءة
الديناميكية الهوائية في تصميم السيارة.

إضاءة داخلية قابلة للتهيئة

ُتبرز اإلضاءة الداخلية العديد من المالمح الرئيسية للمقصورة وتفاصيل التصميم في ظل ضوء أزرق فوسفوري هادئ.
والحد من انبعاث ثنائي أكسيد
وتحسن االقتصاد في استهالك الوقود
وظيفة التوقف/التشغيل هي تقنية تعمل على إيقاف المحرك عند عدم الحاجة إليه،
ّ
ّ
الكربون .تتم إعادة تشغيل المحرك بمجرد رفع قدم السائق عن دواسة الفرامل .سيعمل المحرك بكامل طاقته قبل أن يضع السائق قدمه على دواسة الوقود.

J

إضاءة داخلية قابلة للتهيئة تبرز عدد ًا من المزايا الوظيفية والتصميمية الرئيسية لسيارتك ،وتسمح بتعديل اإلضاءة المحيطة .اختيارات من مجموعة
تتضمن  10ألوان.

مصابيح إضاءة نهارية من نوع  LEDعلى شكل شفرة ''J

هي عبارة عن مجموعة من التطبيقات والتقنيات التي تعزز اتصالك مع سيارة جاكوار والعالم من خالل االتصال بشبكة اإلنترنت ،واستخدام تطبيقات
معززة ضمن السيارة والتحكم بها عن ُبعد.

نظام التحكم بالقيادة من جاكوار ()JAGUARDRIVE CONTROL
يتفاعل مع نظام التحكم الديناميكي بالثبات وأنظمة التحكم والمحرك وأنظمة إدارة نقل الحركة لتغيير خصائص تخطيط المحرك وتغييرات نقل الحركة
وتدخالت الفرامل .يوفر أساليب مختلفة مصممة لتحسين إدارة السيارة لظروف وأساليب قيادة مع ّينة.

المثبطات/التثبيط

قرص اختيار نقل الحركة ()JAGUARDRIVE SELECTOR
محول دوار ُيستخدم مع ناقل الحركة
يرتفع قرص اختيار نقل الحركة  JaguarDriveمن الكونسول الوسطي عند تشغيل السيارة .هو عبارة عن ّ
األوتوماتيكي ليسمح لك بالتحول السريع بين أساليب القيادة.

مجموعة االتصال

D

تمتص المثبطات القوية المؤثرة على التعليق لتمنحك مزيد ًا من الراحة والتحكم .تعرف المثبطات أيض ًا بأدوات امتصاص الصدمات.

وظيفة «حساب الموقع»

تستخدم وظيفة «حساب الموقع» أجهزة استشعار لقياس اتجاه السيارة ،دوران العجلة وميالنها .يتم معايرة هذه القياسيات بمعدل  40مرة في الثانية
لضمان تحديد الموقع الدقيق للسيارة حتى عندما ال يكون من الممكن تلقي إشارات نظام تحديد المواقع العالمي.

معامل السحب

يقيس معامل السحب مدى الديناميكية الهوائية في السيارة .انظر تعريف معامل مقاومة السحب (.)Cd

مصابيح إضاءة نهارية من نوع  LEDعلى شكل شفرة ' 'Jلمظهر مذهل على الطريق ،تظهر كجزء من المصابيح األمامية .تعزز إطاللة جاكوار الالفتة
على الطريق.

L
مصابيح أمامية  LEDمع مصابيح إضاءة نهارية من نوع  LEDعلى شكل شفرة ''J
مصابيح  LEDمتعددة توفر ضوء ًا أكثر وضوح ًا في ظروف اإلضاءة المنخفضة .تتكامل مع مصابيح اإلضاءة النهارية من نوع  LEDعلى شكل شفرة ''J
متضمنة مصابيح مؤشرات اتجاه من نوع  .LEDكما تدمج هذه المصابيح األمامية من نوع  LEDأيض ًا ميزة اإلضاءة التكيفية من جاكوار ومساعد الضوء

E

العالي الذكي.

الوضع االقتصادي

M

يحسن الوضع االقتصادي كفاءة استخدام الوقود عن طريق تقليل حساسية دواسة الوقود ،واختيار أوضاع المحرك األكثر اقتصاد ًا ،وتقديم المشورة
ّ
بشأن تغيير التروس في المركبات اليدوية .كما أنه يقلل من استهالك الوقود عن طريق الحد من الطلب على الطاقة من المحرك عن طريق أنظمة
التحكم في المناخ والصوت.
F

نظام اإلنذار بوجود عوائق أمامية

في حالة الكشف عن اصطدام محتملُ ،يصدر نظام اإلنذار تحذير ًا مسبق ًا مسموع ًا ومرئي ًا يظهر على مجموعة أجهزة القياس.

نظام تحكم في المناخ بأربعة نطاقات

نظام آلي للتحكم في المناخ بأربعة نطاقات يمكن ضبطه لكل راكب على حدة.
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يستخدم نظام تحديد المواقع العالمي ( )GPSاألقمار االصطناعية لتحديد موقع السيارة .من خالل الرجوع إليه مع خرائط الطرق المخزنة في الذاكرة،
يوفر النظام توجيه ًا للمسار ويتعقب موقع السيارة.

عالم جاكوار

وصلة عالية الدقة للهاتف النقال ()MHL

صممة لنقل البيانات
وصلة عالية الدقة للهاتف النقال( )MHLتتيح لك إجراء االتصال بين جهازك الشخصي ونظام  InControlللمعلومات والترفيهُ .م ّ
الصوتية والمرئية بشكل سلس.

شاشة عرض متعددة اللمس قياس  10.2بوصة

وظيفة اللمس المتعدد في نظام  - InControl Touch Proالذي يعمل باللمس بقياس  10.2بوصة  -تسمح للشاشة بالتعرف على عدة نقاط اتصال
يوفر ذلك تحكم ًا مباشر ًا في مزايا النظام بطريقة طبيعية وبديهية ،مما يتيح لك التصغير والتكبير باستخدام أصابع اليد أو االنتقال إلى صفحة أخرى
باستخدام كف اليد.

