خصائص لكزس LEXUS IS 2019
الفئة

IS 300 Premier

IS 350 Platinum

IS 350 F-Sport

الميزات الخارجية
األضواء األمامية

Bi-beam LED

3- Eye LED

3- Eye LED with AHB

مصابيح  LEDللنهار
الدخول الذكي ونظام التشغيل

مع بطاقة

مرايا أبواب كهربائية مانعة للتوهج ،طي آلي مع إنارة أرضية
متحسسات توقف أمامية وخلفية وعلى الزوايا

جناح خلفي
زعانف تثبيت
كروم اسفل البوابة الخلفية
اإلطارات األمامية  ،225/40R18الخلفية 255/35R18
عجالت ألومنيوم

225/45R17
"17

"18

18" F Sport

فتحة سقف قابلة لإلمالة واالنزالق ،وتشغيل بلمسة واحدة مع نظام حماية ضد االنحشار

التصميم الداخلي
F sport

المقود ومقبض عتلة ناقل السرعة من الجلد
نوعية تغليف المقاعد
عدد المقاعد

Nuluxe Leather

جلد ناعم

جلد ناعم

5

5

5

مع ذاكرة للسائق

مع ذاكرة للسائق

مقاعد أمامية كهربائية بثمانية أوضاع
(تدفئة وتبريد) المقعد للسائق والراكب األمامي
عدادات أوبتيترون
شاشة عرض معلومات متعددة ملونة نوع ( )TFTشريحة الترانزستور الرقيقة ،مقاس  4.2بوصة
(معدل آلي لمستوى الصوت)
نظام صوتي ،راديو (AM/FM ،DSPمعالج إشارات رقمي)ASL ،
ّ

سماعات عدد  10و قارئ
أقراص مدمجة

سماعات عدد  10و قارئ
أقراص مدمجة

سماعات مارك ليفينسون
عدد  15و قارئ أقراص
مدمجة

نظام لكزس للمالحة
ستارة خلفية كهربائية واقية من الشمس
باقة مصابيح  - LEDإضاءة داخلية

مع اضاءة للشعار

مع اضاءة للشعار

التشغيل ووسائل الراحة
مثبت سرعة
عمود المقود متداخل وقابل لإلمالة آل ًيا مع خاصية اإلبعاد والتقريب اآللي

عة راداري
إمالة يدوية

مقابض نقل سرعة على المقود
ّ
تحكم على المقود
أزرار
ّ
تحكم مستقل بدرجات الحرارة (السائق والراكب األمامي)
نظام تكييف آلي –
مقبسا  /USBمقبس صوتي ميني
بلوتوث للتحدث على الهاتف بدون استخدام اليدين ،اتصال السلكي مع مشغل
متوافق مع أجهزة الصوت والصورة
ّ
تحكم عن بعد يعمل باللمس
نظام
تشغيل المحرك عن بعد
السالمة واألمان
وسائد هوائية للمقاعد واألمامية على مستوى الركبة وجانبية وستارية
ّ
التحكم في الجر ()TRC
نظام
ّ
التحكم بثبات المركبة ()VSC
نظام
نظام مكابح مانع لالنغالق ( )ABSمع نظام توزيع قوة الكبح إلكترون ًيا ()EBD
ونظام المساعدة على الكبح
نظام اإلدارة الديناميكية المتكاملة للمركبة
شاشة للرؤية الخلفية
نظام التحكم للمساعدة على صعود المنحدرات

نظام التعليق المتغير المتكيف AVS
نظام األمان قبل التصادم
نظام المساعدة على تغيير المسار مع شاشة مراقبة النقاط غير المرئية ونظام
استشعار السيارات والتنبيه عند الرجوع للخلف

نظام المساعدة على البقاء في المسار والتحذير عند االنحراف عنه
السعر (درهم)

150,000

210,000

225,000

