
F Sportالفئة

الميزات الخارجية

مع انارة عالية اوتوماتيكيةاضاءة ثالثية LED مع انارة  اوتوماتيكية

مرايا أبواب قابلة للطي آلًيا ومرتبطة بناقل الحركة الخلفي، مع مصابيح انعطاف وإنارة لمنطقة األقدام  

حساسات توقف أمامية وخلفية

40R19/235 :B45 وR18/235 :A اإلطارات نوعB نوع

19 بوصة F Sportعجالت ألومنيوم

فتحة سقف، طي وانزالق كهربائي، تشغيل بلمسة زر واحدة مع نظام حماية ضد االنحشار

منظفات مصابيح أمامية

واقيات طين

حماية جانبية مطلية بالكروم

التصميم الداخلي

جلد F Sportالمقود وقبضة ذراع نقل الحركة 

جلد F Sportنوعية تغليف المقاعد

5عدد المقاعد

مقاعد أمامية كهربائية
16 وضعية مع ذاكرة للسائق؛ مسند 
كهربائي داعم ألسفل الظهر مع 4 

وضعيات

مقاعد مكيفة

عدادات قياس أوبتيترون

شاشة عرض معلومات متعددة TFT )طبقة ترانزستور رقيقة( مقاس 4.2 بوصة.

نظام عرض البيانات على الزجاج األمامي

ساعة  بعقارب  متزامنة  مع  نظام  تحديد المواقع العالمي 

LED نظام إضاءة المقصورة الداخلية طراز

 نظام صوت مارك ليفنسون المحيطي الفاخر، راديو AM/FM، مشغل أقراص DVD، 17 مكبر صوت، 
 متوافق  مع  ملفات MP3   وWMA، معالج  صوت  رقمي،  تعديل  مستوى  الصوت  آلًيا، تقنية الصوت كالريفاي

شاشة 12.3 بوصةنظام مالحة لكزس

لوحات وقاية مضاءة لعتبات األبواب )األمامية فقط(

التشغيل ووسائل الراحة

دخول وتشغيل ذكي مع مفتاح على شكل بطاقة

لجميع السرعاتمثبت سرعة

مع نظام التوجيه بنسب تروس متغيره؛ مقود إلكتروني آلي مع إمالة كهربائية وعمود متداخل
نشط ألربع عجالت

أزرار تحّكم على المقود

نظام  تكييف  آلي  مع  تحّكم  مستقل  بدرجات  الحرارة  للمقاعد  األمامية،  مرشح  لتنقية الهواء من الروائح 

مقبسا USB/مقبس صوت ميني

نظام بلوتوث للتحدث على الهاتف دون استخدام اليدين

مخمد حركة أمامي

ستارة  كهربائية  واقية  من  الشمس  للزجاج  الخلفي

مقابض نقل حركة على المقود

تشغيل المحرك عن بعد

السالمة واألمان

نظام   أمان  لكزس +  )نظام  األمان  قبل  التصادم،  مثبت  سرعة  متكيف لجميع السرعات،  نظام  التنبيه  عند  الخروج  عن  المسار،  نظام  الشعاع  العالي  اآللي(

وسائد هوائية )أمامية، على مستوى الركبة، جانبية، وستارية(

نظام التحّكم بالجر

نظام التحّكم بثبات المركبة

مكابح مانعة لالنغالق مع نظام توزيع قوة الكبح إلكترونيًا

نظام المساعدة على الكبح

نظام عرض البيانات على الزجاج األمامي باأللوان

مصابيح ضباب ومصابيح قيادة أمامية

نظام رؤية خلفية

VDIM نظام إدارة المركبة الديناميكي المتكامل

مصابيح LED نهارية

نظام المساعدة على تغيير المسار مع شاشة مراقبة النقاط غير المرئية ونظام استشعار السيارات والتنبيه عند الرجوع للخلف

نظام المساعدة على البقاء في المسار مع التنبيه عند االنحراف عن المسار

نظام التحكم للمساعدة على صعود المنحدرات

المقاعد األمامية مع مساند راس لتقليل إصابة الرقبة

275,000السعر )درهم(

  LEXUS GS 450h 2019 خصائص لكزس




