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MULSANNEمة مقد

حلم أصبح حقيقة.
صنعت خصيصا للحالمين القادرين على تحويل أفكارهم إلى 
حقيقة، ف Mulsanne تعد تجسيدا للتناغم المميز بين القوة 

والرفاهية. 

 Bentley هو درة التاج بين سيارات Mulsanne الموديل األيقوني
الفخمة. أما Mulsanne Speed فيمنح أداء أكثر قوة للسائقين 
الذين يقودون سياراتهم بصورة رياضية أكثر، فهؤالء السائقون 

يستمتعون بإطالق العنان للقوة الكاملة للسيارة Mulsanne. في 
حين تم تصميم Mulsanne Extended Wheelbase فمصممة 

للنخبة الراغبين في أن يتولي سائق مهمة القيادة نيابة عنهم 
في فخامة وأناقة منقطعة النظير لتمنحهم تجربة جلوس في 

المقاعد الخلفية ال مثيل لها.

بفضل الحضور الذي ال تخطئه العين على الطريق والتقنية 
السلسة في المقصورة، تجمع Mulsanne ما بين الفخامة 

االستثنائية والقوة التي يسهل التحكم بها؛ حيث تصبح السيارة 
بيئة ذات طبيعة أخاذة تحول وقت القيادة إلى وقت للتأمل. لذلك 

ال عجب أن هذه السيارة تمثل جاذبية ال تقاوم ألصحاب الفكر 
اإلبداعي. أولئك الذين يسبق فكرهم عصرهم الحالي.



MULSANNE SPEEDMULSANNE EXTENDED WHEELBASE





MULSANNE

أناقة ال مثيل لها.
 Mulsanne تعبير حقيقي عن اجتماع الرفاهية مع األداء، فالسيارة

.Bentley تمثل درة تاج التصميم، والصناعة والمهارات الهندسية لدى

تتميز الشبكة األمامية العريضة بفتحات تهوية مصنوعة من الفوالذ 
المقاوم للصدأ، فريدة في مجموعة سيارات Bentley. ويكتمل المظهر 
الفخم بمصابيح أمامية ومصدات، مما يمنح السيارة مظهرا قويا مهيبا. 

أما المصابيح الخلفية التي تعكس تصميم شعار  ’Bentley ‘B، فتشبه 
في تصميمها تصميم فتحات التهوية الجانبية المصممة على شكل 

’B’ والمصنوعة من الفوالذ المقاوم للصدأ، بينما في الداخل تكمل 
مقاعد بتصميمها ذي الخطوط البارزة الفخامة منقطعة النظير لمقصورة 

القيادة. 

لكن Mulsanne ال تتمتع فقط بمظهر جميل. فهي تمنح راكبيها تجرب 
قيادة ال مثيل لها سواء جلست على المقاعد الخلفية أو خلف عجلة 

القيادة. 

سواء المقصورة الداخلية أو المظهر الخارجي يعد دليال على براعة 
الصناعة منقطعة النظير، وذلك بفضل استخدام مواد أصلية، وتصميم 

مدروس، وتقنيات مخفية لتحقيق أعلى درجات الفخامة واألناقة. هذه 
األمور تشكل روح سيارة Bentley Mulsanne: فخامة فائقة تمتزج 

بقوة فائقة. 



MULSANNE SPEED

بهجة القيادة بأناقة.
Mulsanne Speed تتمتع بفخامة ذات طبيعة رياضية إلى جانب المزيد 

من الديناميكية والقوة المذهلة. فهي مزودة بفتحات عادم فخمة 
من الفوالذ المقاوم للصدأ، وإطارات مميزات مقاس 21 بوصة، وهناك 

العديد من العناصر الالمعة الداكنة، باإلضافة إلى فتحات جانبية تحمل 
شعار ‘Speed’ تتكامل جميعها لتضيف إلى مظهر السيارة حضورها 

الطاغي على الطريق. 

الشبكة األمامية العريضة تشتمل على عناصر المعة داكنة على 
شكل مصفوفة، ويمتد هذا المظهر المميز إلى الفتحات الجانبية 
المتألقة بشكل حرف ‘B’ وصوال إلى المصابيح األمامية الداكنة.

وما أن تهم بالدخول إلى السيارة حتى تستقبلك صفائح مداسات 
مصقولة مصنوعة من الفوالذ المقاوم للصدأ منقوش عليها كلمة 

’Speed’. أما الدواسات الرياضية السبائكية المثقبة وذراع نقل الحركة 
الرياضي المحزز فيعيدان إلى األذهان تاريخ Bentley في السباقات 

بينما تجلس على مقاعدها الرائعة ذات التطريز على شكل األلماس. 

في النهاية ينصب تركيز السيارة Speed على األداء. محرك V8 سعة 
6¾ لتر مزود بشاحنين توربينيين يسمح للسيارة بالتسارع إلى 

100 كم/ساعة خالل 4.9 ثانية فقط، كما يمنح هذا المحرك السيارة 
سرعة قصوى تبقى 305 كم/ساعة، كما يتم نقل الغيارات بصورة 

سلسة بفضل ناقل السرعة األوتوماتيكي 8 سرعات.



MULSANNE EXTENDED WHEELBASE

مزيد من الفخامة. ومزيد من 
المساحة.

لقد خصيصا لهؤالء الفئة النخبة التي تمتلك الرؤية واإلرادة لتحويل 
أفكارهم إلى حقيقة، فسيارة Bentley Mulsanne حافظت على لقب 

السيارة األفخم في العالم لمدة طويلة. وبفضل مزيجها المميز بين 
القوة وبراعة التصميم الرائع فقد استحقت مكانتها كسيارة مثالية 

تليق بالصفوة الذين يعشقون سرعة التحرك. 

هناك من يعتبر عملية القيادة نفسهاسببا لتشتيت االنتباه. ولذلك. 
يحتاج البعض إلى مزيد من المساحة للتفكير، والعمل، واالسترخاء. 

هذه هي األسباب التي دفعت مصممي ومهندسي Bentley لتتويج 
 .Mulsanne Extended Wheelbase :Bentley ملكة في مملكة فخامة

بفضل زيادة المساحة المخصصة لألقدام أمام المقاعد الخلفية بمقدار 
250 مم فقد أصبحت Mulsanne Extended Wheelbase سيارة 

مذهلة للتنقل بها. كما ينساب الضوء إلى المقصورة الخلفية عبر 
السقف الزجاجي المتمدد. 

ويمكنك طلب إضافة مقاعد شبيهة بمقاعد الطائرات*، مما يمنح 
الجالسين على المقاعد الخلفية فرصة االسترخاء كما لو أنهم 

يسترخون في طائرة خاصة. كما يمكنك أثناء الجلوس على المقاعد 
الخلفية الوصول إلى مفاتيح التحكم في نظام الترفيه الرقمي، مما 

يتيح لهم إمكانية اتصال السلكي سريع. ومشاهدة مقاطع فيديو 
عالية الدقة، واختيار النظام األفضل في العالم لصوتيات السيارة. 

ولذلك فإن Mulsanne Extended Wheelbase تجمع المزيج األفضل 
في العالم بين توفير المساحة، والسرعة، وفخامة السيارات الرائعة.

*تجهيز اختياري مدفوع الثمن.



التصميم



لتصميم ا

حلم يتحقق.
الخطوط العريضة التي وضعها مصممو Bentley تجعل من تشكيل 

الفوالذ واأللومنيوم وفقا لها تحديا صعبا. نعم صعب، ولكن ليس 
مستحيال.

يستغرق األمر حوالي 125 ساعة لصناعة هيكل واحد من سيارة
Mulsanne. أوال يتم رفع درجة حرارة ألواح األلومنيوم إلى 500 درحة 

مئوية، ثم يستخدم ضغط الهواء لتشكيلها في عملية يطلق عليها 
التشكيل الحراري الفائق. هذه التكنولوجيا المستخدمة في صناعة 

مركبات الفضاء هي الجندي المجهول خلف منحنيات السيارة 
المتناغمة مع بعضها. 

يبدو المظهر األمامي للسيارة منخفضا وأن السيارة مالمسة للطريق 
بشدة، حيث يبرز المصد األمامي بسالسة من الهيكل الخارجي. 
الخطوط الحادة المحددة للمصدات وغطاء حيز المحرك وغطاء حيز 
األمتعة يمكن استكمال مظهرها بمجموعة من تصاميم اإلطارات 

إلضفاء مظهر عصري على الشكل الخارجي للسيارة بكل ما تحمله 
الكلمة من معنى.  

وينعكس هذا المظهر العصري أيضا على مؤخرة السيارة، حيث يوجد 
رفرف سفلي به مصابيح يجعل من مظهر السيارة الخارجي قريبا من 

مالمسة األرض. خطوة صغيرة – ولكنها قربتنا أكثر في سعينا نحو 
الكمال. وهو ما يتوقعه المرء بالضبط من أفضل السيارات المصنوعة 

يدويا في العالم. 



لتصميم ا

معدن نفيس.
عناصر المعة. هو االسم الذي أطلقته Bentley على كماليات الكروم 

والفوالذ المقطوعة بدقة المزينة للسيارة التي يصنعوها. 

على الرغم من ضئالة حجم هذه اللمسات، فهي تترك انطباعا 
عظيما على مظهر Mulsanne. توفر فتحات التهوية العمودية مظهرًا 

مهيبًا للشبكة األمامية. يتسم تصميم الشبكة األمامية بزوايا تجعلها 
تمتد خارج مركز السيارة، وتضفي حضورا على الشبكة مصفوفة 

الشكل القابعة خلفها. 

كما أن فتحات التهوية ‘B’ المجنحة تختلف اختالفًا واضحًا عن 
باقي موديالت Mulsanne، حيث يضفي كل نوع طابعًا رياضيًا 

على كل إصدار مختلف: الكروم للموديل Mulsanne واللون الداكن 
للموديل Mulsanne Speed وفتحات تهوية من الكروم على الموديل 

 .Mulsanne Extended Wheelbase

ويمكن التعرف على السيارة Mulsanne بكل سهولة من مؤخرتها. 
فيمكن رؤية السيارة بوضوح في الظالم عند إضاءتها حيث تشكل 

مصابيح المؤخرة شكالً واضحًا ثالثي األبعاد لشعار Bentley المجنح 
.‘B‘ الذي يأخذ شكل الحرف



أبعاد متناسبة تماما.
 Mulsanne الخطوط التصميمية الخارجية األنيقة للسيارة

 Extended Wheelbase تمنح ركاب المقاعد الخلفية مساحة 
أقدام إضافية بمقدار 250 مم. 

كما تم توسيع الباب الخلفي ليتيح لركاب المقاعد الخلفية القدرة 
على ركوب السيارة والنزول منها بأناقة. أما الخط الممتد بطول 

الجسم من الخارج، والذي يعد عالمة تصميمية مميزة لسيارات 
Bentley منذ خمسينيات القرن الماضي، فيبرز بوضوح على امتداد 

الهيكل، مما أضفى على تفاصيلها األنيقة الرائعة مظهرا يعكس قوة 
وأداء السيارة. باب خلفي أكثر طوال يشتمل على وحدات توليد الطاقة 

من الباب الخلفي إلى المصابيح الخلفية.

لمسات ساحرة مثل هذه تصبغ السيارة بمظهر مبهر: فهي تفسح 
المجال برحابة لمساحة وراحة مذهلين في الداخل دون المساس 

بالتصميم الخارجي للسيارة.

لتصميم ا





التصميم: الحقائق.
.Mulsanne

هيكل السيارة الفوالذي أحادي القشرة المدعم بمصدات، وغطاء 	 
حيز المحرك، وأبواب رائعة التصميم من األلومنيوم

 عناصر المعة صلبة على المظهر الخارجي من الفوالذ 	 
المقاوم للصدأ

غطاء مطلي للمبرد به فتحات تهوية عمودية المعة من الفوالذ 	 
المقاوم للصدأ وشبكة على شكل مصفوفة

فتحات تهوية جانبية مصقولة على شكل ’Flying ‘B من الفوالذ 	 
المقاوم للصدأ

مواسير عادم مصقولة على شكل بيضاوي من الفوالذ الصلب	 

 	 AFS بالكامل بها أربعة أوضاع LED مصابيح أمامية تعمل بمصابيح
أوتوماتيكية ومنافث تنظيف مخفية

 	LED تعمل بمصابيح Flying ‘B’  مصابيح خلفية على شكل

.Mulsanne Speed
شبكة صلبة داكنة من الفوالذ المقاوم للصدأ على شكل مصفوفة 	 

بالمبرد، والمصد األمامي السفلي، وفتحات التهوية

مصابيح داكنة في المقدمة والمؤخرة	 

نقش ‘Speed’ صلب من الفوالذ المقاوم للصدأ على فتحة التهوية 	 
الجانبية األمامية

صفائح مداسات تحمل نقش ‘Speed’ مصقول من الفوالذ المقاوم 	 
للصدأ

عجالت خاصة بالسيارة Mulsanne Speed مقاس 21 بوصة، تم 	 
صقلها خصيصا من سبائك ألومنيوم مفرغة مطروقة

أنابيب عادم فخمة 	 

.Mulsanne Extended Wheelbase
فتحة سقف خلفية بها ستارة تعمل بالكهرباء	 

 فتحات عمودية المعة من الفوالذ الصلب مع شبكة على شكل 	 
مصفوفة بفتحة المصد السفلي

 فتحات تهوية باألجناب المعة على شكل ’Flying ‘B من الفوالذ 	 
المقاوم للصدأ بها فتحات رأسية وشبكة المعة على شكل 

مصفوفة

عجالت Radiance مقاس 21 من Mulliner )خيار مدفوع الثمن( 	 

 امتداد وحدات توليد الطاقة بطول المصد الخلفي لهذه السيارة 	 
تم إطالته

لتصميم ا



األداء



األداء

القوة وراء األحقية بالعرش.
أسفل غطاء حيز المحرك المصنوع بإتقان للسيارة Mulsanne يوجد 

محرك السيارة األسطوري V8 سعة 6¾ لتر ومزود بشاحنين 
توربينين – تحفة مصنوعة يدويا يمكنها دفع هذه السيارة األيقونية 

للسير بسرعة 100 كم/ساعة خالل 5.3 ثانية، والسير بسرعة 
قصوى تبلغ 296 كم/ساعة.* 

فبالنسبة إلى Bentley كان األداء دائما ما يمثل ما هو أكثر من مجرد 
قوة خالصة. وذلك هو السبب وراء تمتع مفتاح ديناميكيات القيادة في 

Mulsanne بأربعة أوضاع مختلفة لالختيار فيما بينها – Bentley، و 
Sport، و Comfort، و Custom – لتمنح السائق تجربة قيادة وتحكم 

ال مثيل لها بغض النظر عن اختيار أي وضع من هذه األوضاع.

بفضل مجموعة الدفع والحركة، اجتمعت عدة ابتكارات معا لتمنح 
السائق تجربة قيادة فخمة بكل ما تحمله الكلمة من معنى. تعمل 

قواعد محرك فعالة يقوم الكمبيوتر بالتحكم بها إضافة إلى زنبركات 
هوائية ومخمدات بالهيكل السفلي لتقليل اهتزازات المحرك. 

الستكمال العزل الفائق للصوت خارج مقصورة القيادة، تشاركت 
Bentley مع Dunlop لعزل الكثير من الضوضاء الناتجة عن العجالت 

عند السير على أسطح غير ممهدة، حيث تم بشكل كبير خفض 
مستوى األصوات داخل المقصورة الهادئة.

سواء رغبت في الجلوس على المقاعد الخلفية أو اخترت أن تتولي 
القيادة، فستمنحك Mulsanne أداء ال يوصف بمعنى الكلمة.

*األرقام المذكورة تخص سيارة Bentley Mulsanne. للتعرف على األرقام 
الخاصة بالسيارة Mulsanne Speed، فيرجى النظر إلى الصفحة التالية. 



األداء

قوة القيادة.
Mulsanne Speed هي أكثر السيارات تركيزا على األداء بين موديالت 

Mulsanne، مما منحها مستويات عالية من القوة والعزم يجعالن 
قيادتها أمرا مشوقا. 

قوة محرك تبلغ 537 حصانا )395 كيلوواط( وقوة عزم تبلغ 
1100 نيوتن/متر جعال السيارة واحدة من بين أكثر السيارات قوة في 
العالم – وهو شئ يصبح واضحا وضوح الشمس أثناء التسارع: فهي 

تنطلق بسالسة إلى 100 كم/ساعة خالل 4.9 ثانية، بسرعة قصوى 
تبلغ 305 كم/ساعة.

تم توزيع كتلة السيارة بصورة تكاد تكون متساوية بين المقدمة 
والمؤخرة حتى تمنحك البهجة عند قيادتها، فبالفعل العديد من 
السائقين فوجئوا بمدى رشاقة السيارة على الطريق. الرياضي 
Sport الذي يمكن اختياره عن طريق مفتاح ديناميكيات القيادة 

يمنح السيارة ثباتا أفضل على الطريق، وقدرة أفضل على التحكم 
في جسم السيارة، ودقة في التوجيه، بينما األوضاع األخرى تماثل 
األوضاع الموجودة في السيارة األيقونية Mulsanne، وهي مالئمة 

أكثر للقيادة الهادئة. 

بفضل فكوك المكابح وأقراص المكابح من السيراميك األخف وزنا 
بمقدار 16 كجم من مثيالتها الحديدية – هذا الخفض في الوزن 

منح السيارة قدرة أكثر على التسارع واألداء الديناميكي عن طريق 
السماح لنظام التعليق بالحفاظ على اتصال أفضل بين الطريق 

والعجالت. مقاومة التخميد أصبحت أفضل بمقدار 20%، بينما ترتفع 
كفاءة المكابح بمقدار 10% عند العمل تحت ضغط أو في أجواء حارة.   

فنحن أمام سيارة تتمتع بقوة كبح متعددة الوسائل.

37

األداء

الشاحنين التوربينيين

زيادة القوة والعزم عن طريق 
تغذية المحرك بالمزيد من الهواء 

والوقود.

اإلزاحة المتغيرة

مما يرفع من كفاءة الوقود ويقلل من 
.V4 عند السير بإعداد CO2 إنباعاثات

مخمد الكرنك 

تم تجهيز مخمد الكرنك بأربعة أقفال 
واستخدام قرص صنفرة مغطى بالماس 
في ضبط المخمد باالحتكاك المتزايد 
وصقل المخمد ألقصى مستوى.

مبردات الشاحنين التوربينيين

زيادة تأثير الشحن التوربيني عن طريق 
تبريد الهواء الداخل وزيادة كثافته.

إدخال الكامات 

للحصول على جودة تباطؤ 
سلسة، وزيادة العزم 

عندما يكون عدد لفات 
المحرك قليل، واستجابة 

الخانق على الفور.

عمود الكرنك، والمكابس، 
وقضبان التوصيل المشكلة

تمت موائمة كال من الوزن 
والقوة للحصول على األداء 
والتحمل المثاليين.



األداء: الحقائق.
المحرك: محرك V8 سعة 6¾ مزود بشاحنين توربينيين	 

ناقل الحركة: ناقل حركة أوتوماتيكي ثماني السرعات يعمل عن 	 
طريق ذراع نقل حركة مركب بعجلة القيادة

زنبركات هوائية يتم التحكم بها إلكترونيا بواسطة نظام التحكم 	 
في التخميد المستمر )CDC( لمراقبة وتعديل تخميد السيارة 

باستمرار، مما يضمن تحكم مثالي في السيارة

مفتاح ديناميكيات القيادة – أربعة أوضاع إعدادات قابلة لالختيار 	 
لنظام التحكم في التخميد المستمر والتحكم في القوة

وضع Sport لخفض ارتفاع السيارة وزيادة التماسك مع الطريق، 	 
والتحكم في جسم السيارة ودقة التوجيه

األداء



األداء

األداء: األرقام.
.Mulsanne

 القوة القصوى: 	 
512 حصانا / 377 كيلوواط عند عدد لفات 4000 لفة/دقيقة

 العزم األقصى: 	 
1020 نيوتن/متر عند عدد لفات 1750 لفة/دقيقة

السرعة القصوى: 296 كم/ساعة 	 

التسارع: 100-0 كم/ساعة في غضون 5.3 ثانية	 

.Mulsanne Speed
 القوة القصوى: 	 

537 حصانا / 395 كيلوواط عند عدد لفات 4000 لفة/دقيقة

 العزم األقصى: 	 
1100 نيوتن متر عند عدد لفات 1750 لفة/دقيقة

السرعة القصوى: 305 كم/ساعة	 

التسارع: 0-100 كم/ساعة في غضون 4.9 ثانية	 

.Mulsanne Extended Wheelbase
 القوة القصوى: 	 

512 حصانا / 377 كيلوواط عند عدد لفات 4000 لفة/دقيقة

 العزم األقصى: 	 
1020 نيوتن/متر عند عدد لفات 1750 لفة/دقيقة

السرعة القصوى: 296 كم/ساعة	 

التسارع: 0-100 كم/ساعة في غضون 5.5 ثانية	 



المقصورة الداخلية



الداخلية المقصورة 

معلومات عن المقصورة الداخلية.
عندما تكون الفخامة هي غايتنا، فيصبح االهتمام بالتفاصيل هو الدرب 

الذي يجب أن نسلكه. وهو السبب وراء تزيين المقصورة الداخلية 
فقط بأفضل أنواع الجلود، واألخشاب، والمعادن، واألصواف، حيث يتم 

معالجة هذه المواد بأقصى درجات العناية واالهتمام البالغ.

يتطلب األمر استخدام سبع عشرة قطعة من الجلود لفرش مقاعد 
Mulsanne – وهو عدد أكبر من العدد المطلوب ألي سيارة أخرى. 

وتمت حياكة قطع الجلد هذه بفخر جعل كل قطعة من الفرش كأنها 
فنان يوقع على لوحته الجلدية الساحرة القريبة من الكمال. 

جميع قطع الحليات الخشبية متطابقة الشكل: وهي عملية تتم عن 
طريق موائمة كل قطعة حليات في مقابل قطعة أخرى تم قطعها من 

نفس الموضع بالشجرة نفسها. والناتج هو مقصورة قيادة متماثلة 
حتى في النقشة الطبيعية للخشب. اللمسات النهائية المتاحة 

يمكن تطبيقها فقط عن طريق دهن وصنفرة كل قطعة على األقل 
خمس مرات.

تجهيزات من الفوالذ المقاوم للصدأ في جميع أنحاء المقصورة 
الرئيسية بداية من شئ مرئي مثل المفاتيح الشبيهة بمفاتيح 

اآلرغن للتحكم في فتحات الهواء إلى المفصالت المخبأة في صندوق 
التابلوه. 

 .Bentley هذا التفاني في االهتمام بالتفاصيل الدقيقة هو ما يميز
بالفعل كان هناك زمنا عكست فيه السيارات مكانة مالكها. وما زلنا 

.Bentley ننتهج هذا الدرب في



مكان رائع للتأمل.
لكونها قمة األداء والفخامة فإن Mulsanne تعد مكانا ال مثيل؛ يجمع 

بين الهدوء، والسكون، والراحة، سواء كنت أنت الذي تقود السيارة أو 
كان شخص آخر يتولي هذه المهمة من أجلك. 

التصميم والتفاصيل لهما أهمية قصوى في المقصورة الداخلية. وأول 
مكان قد تالحظه هو المقاعد. المقاعد األمامية تتمتع بـالقدرة على 

تعديل وضعها كهربائيا إلى 14 وضع، بينما يمكن تعديل وضع المقاعد 
الخلفية كهربائيا إلى 8 أوضاع. وقد تم تجهيز كل المقاعد بدعامة 
للعمود الفقري ووضعين يمكن تخزينهما في الذاكرة ونظام تدفئة 

يمكن التحكم فيه.

تعد جودة الهواء وتدويره عنصرًا أساسيًا للراحة في مقصورة السيارة. 
ويتم التحكم فيها عن طريق نظام تكييف هواء رباعي المناطق مزود 

بوحدات أمامية وخلفية منفصلة لضبط سرعات المروحة ودرجة 
الحرارة. كما تتوفر فتحات هواء شبيهة بعين الثور ومفاتيح تحكم في 

إيقاف تدفق الهواء مصقولة في المقصورة.

أما بالنسبة للنخبة الراغبين في المزيد من الراحة والخصوصية 
فمواصفات الراحة االختيارية تشمل *مساند رأس للمقاعد الخلفية 

ذات أجناب تشبه مساند رأس مقاعد الطائرات المريحة يمكن ضبطها 
الحتواء الرأس، باإلضافة إلى وسادات مساند رأس فائقة النعومة من 

Alcantara ووسادات راحة.

ستائر تحمي الخصوصية يمكن التحكم بها بسالسة من المقاعد 
األمامية أو الخلفية، باإلضافة إلى ستائر نوافذ ومواصفات راحة* 

يمكنها تحويل الجزء الخلفي من مقصورة Mulsanne إلى قطعة خاصة 
من الجنة.

الداخلية المقصورة 

*تجهيز اختياري مدفوع الثمن.



اشعر بروعة المساحة.
بفضل مساحة 250 مم اإلضافية لمنطقة أقدام الجالسين على 
المقاعد الخلفية مع إمكانية اختيار تركيب مقاعد شبيهة بمقاعد 

 الطائرات، فاستحقت Mulsanne Extended Wheelbase لقب 
ملكة عالم فخامة السيارات. 

يمكنك تجربة النظام المعلوماتي الترفيهي الذي ال يضاهى مع 
االستمتاع بالراحة أثناء الجلوس على المقاعد الخلفية. بفضل نظام 

الهاتف والالسلكي المتقدمين أصبح من الممكن لراكبي السيارة 
االستمتاع بموادهم الرقمية أو العمل بكفاءة أثناء التنقل.  

يمتد كونسول أوسط في منتصف المقصورة، حيث تخفي الحليات 
الخشبية المصنوعة يدويا عدة أماكن تخزين مصممة بدهاء لراحة 

الجالسين على المقاعد الخلفية، باإلضافة إلى مفاتيح التحكم في 
التدفئة والتهوية والمقاعد ونظام الترفيه.

طاوالت صغيرة مطرزة بالجلد يتم إخراجها من الكونسول، حيث تخرج 
بحركة سلسة وهادئة بفضل آلية متقنة تم تصميمها وصناعتها يدويا 

 .Bentley في

بفضل الخيارات التقنية المتاحة للسيارة والتي تشمل نظام 
 Mulsanne بالمقعد الخلفي للسيارة Bentley Theatre الترفيه
 Bentley الخاص بسيارات Naim ونظام Extended Wheelbase 

يمكن للراكب أن يشعر بألفة وراحة أكثر من منزله.

الداخلية المقصورة 





Mulsanne: الحقائق.
يمكن اختيار لون جلد المقاعد فائقة الراحة بين 24 لون جلد 	 

قياسي 

يستغرق تطريز الجلود أكثر من 78 ساعة لكل سيارة 	 

فتحات هواء شبيهة بعين الثور ومفاتيح للتحكم في إيقاف تدفق 	 
الهواء تقليدية مصقولة ومصنوعة من الفوالذ المقاوم للصدأ 

تجهيزات مقصورة داخلية المعة من فوالذ صلب مقاوم للصدأ 	 

مفاتيح فريدة عاكسة 	 

سجاجيد كثيفة الوبر مطورة خصيصا 	 

الداخلية المقصورة 



الداخلية المقصورة 

Mulsanne Speed: الحقائق.
تقسيم فريد من نوعه أللوان جلد المقصورة الداخلية 	 

ألواح أبواب ومقاعد من الجلد ذات تطريز على شكل ماس 	 

 	 Bentley زخرفة المقاعد األربعة بشعارات

بطانة جلدية محززة 	 

دواسات قدم رياضية سبائكية مثقبة 	 

لمسة نهائية دائرية على المقابض الداخلية لألبواب 	 

ذراع تغيير سرعات رياضي مخرش 	 

لمسة نهاية محززة على المفاتيح الشبيهة بمفاتيح اآلرغن 	 



الداخلية المقصورة 

 :Mulsanne Extended Wheelbase 
الحقائق.

 توفر المقاعد الشبيه بمقاعد الطائرات مع مساند األقدام 	 
 التي يتم إخراجها كهربائيا* راحة إضافية للركاب الجالسين 

في المقاعد الخلفية

مساند رأس مريحة ووسائد مساند رأس فائقة النعومة 	 
*Alcantara من

 كونسول طويل مزود بطاولتين صغيرتين يمكن إخراجهما، 	 
 USB إمكانية تركيب مبرد قوارير به زجاج بلوري ومنافذ 

ومساحة تخزين إضافية*

مظلة نوافذ خلفية بها ستارة تعمل بالكهرباء	 

ستائر تعمل بالكهرباء في الخلف	 

ألواح أبواب مطعمة بالحليات الخشبية	 

 لمسات من األلومنيوم في أنحاء المقصورة بها مفاتيح 	 
حساسة للمس

*تجهيز اختياري مدفوع الثمن.



التقنيات



لتقنيات ا

أحالم واقعية.
تعمل العديد من تقنيات Mulsanne بهدوء في الخلفية. مع ذلك فإنها 

تؤثر تأثيرا عميقا على ركاب السيارة.

على سبيل المثال الزنبرك الهوائي للتعليق يتم تنظيم حركته 
إلكترونيا بواسطة نظام التحكم في التخميد المستمر. هذا الزنبرك 

يتيح ضبط ارتفاع السيارة، ويتوائم أوتوماتيكيا مع االختالفات في 
السرعة والحمولة. وبتنسيق العمل مع نظام توجيه القوة المستشعر 

للسرعة يتم االختيار بين أربعة أوضاع للقيادة يمكن للسائق عن 
طريقها ضبط إعدادات القيادة وفقا للطريقة التي يحبها. 

نظام التحكم في الرحلة المتوائم يضمن حفاظ Mulsanne على 
مسافة آمنة من السيارة األخرى أمامها. إذا كانت الحالة المرورية 

تتباطئ حتى التوقف، فستفعل Mulsanne ذلك أيضا، ثم تتحرك إلى 
األمام مرة أخرى بصورة أوتوماتيكية عندما يصبح من اآلمن القيام 

بذلك. أثناء السير بسرعات منخفضة يمكن للسيارة السير، والتوقف، 
والتحرك قليال إلى األمام دون تدخل نهائي من السائق. 

وظيفة النقطة العمياء تعمل عن طريق جهازي رادار قصيري المدى 
مركبين بمؤخرة السيارة يعمالن على مراقبة النقاط العمياء للسيارة 

Mulsanne عند السير بسرعة تتراوح بين 10 كم/ساعة إلى 
250 كم/ساعة. يتم تفعيل تحذير بصري في مرايا األبواب إذا دخلت 

مركبة أخرى هذه المناطق.  

تقوم كاميرتان بمساعدة السائق عند انخفاض الرؤية. يتم تفعيل 
كاميرا الرؤية الخلفية الموجودة بفتحة لوحة الترخيص الخلفية 

أوتوماتيكا ما أن يتم اختيار غيار السير إلى الخلف. تتيح كاميرات رؤية 
الزوايا االختيارية* الممكن تركيبها بمقدمة ومؤخرة السيارة زاوية رؤية 
واسعة للطريق عند الخروج من المرآب أو البوابات أو الشوارع الجانبية 

– سواء عند السير إلى األمام أو إلى الخلف. أيًا كانت المناورة التي 
ترغب في تنفيذها، سوف توفر Mulsanne المعلومات التي تحتاجها 

للحفاظ على سالمة السيارة وسالمة راكبيها.  

 LED أما خارج السيارة فالمصابيح األمامية التي تعمل بمصابيح
بالكامل متصلة بنظام GPS وتتميز بتقنية استشعار الضوء التي 

تقوم بتشغيل المصابيح أوتوماتيكيا. هناك أربعة أوضاع لإلضاءة يتم 
تحديدها أوتوماتيكيا، لتناسب السير في المدينة أو في القرية أو 
على الطريق السريع أو في الحاالت التي تحتاج فقط إلى إضاءة 

المصباح الرئيسي القوي.

*غير متوفر في جميع المتاجر – يرجى استشارة وكيلك المحلي.



لتقنيات ا

*بحسب إشارة شبكة الهاتف.

تكنولوجيا سابقة لعصرها.
كل سيارة Mulsanne مجهزة بمجموعة معلومات رقمية متقدمة 

وتكنولوجيا ترفيه.

تم دمج شاشة تعمل باللمس مقاس 8 بوصة بالحليات الخشبية 
األنيقة بلوحة أجهزة القياس والبيان، حيث يتم التحكم في النظام 
المعلوماتي الترفيهي وأنظمة السيارة عن طريقها، باإلضافة إلى 

إمكانية التوصيل بشبكة 4G لزيادة سرعة االستجابة، كما تم تيسير 
.Apple CarPlay استخدام النظام، هذا النظام يتوافق مع نظام

يمكن توصيل أجهزة الهاتف المحمول واألجهزة اللوحية )تابلت( 
بالسيارة عن طريق البلوتوث أو منافذ USB الموجودة إما في درج 

الوسائط أو صندوق التابلوه، مما يسمح بشحن هذه األجهزة بالكهرباء 
أثناء مشاركة بياناتهم. ونقطة اتصال WiFi الموجودة بالسيارة تتيح 

توصيل سريع* لثمانية أجهزة مثل هذه األجهزة.  

تم إنشاء تطبيقين للهاتف الجوال للعمل مع السيارة.

يتيح تطبيق ‘My Bentley’ مشاركة بيانات السيارة مع هاتف أو جهاز 
لوحي، مما يتيح للسائق االنتقال إلى عنوان محتوى أو موعد مسجل 
على الجهاز بضغطة واحدة فقط على الشاشة العاملة باللمس بلوحة 

أجهزة القياس والبيان.

 Smart تطبيق ،Mulsanne تم إنشاء هذا التطبيق خصيصا للسيارة
Remote يتيح للركاب التحكم في الراديو ونظام الترفيه باستخدام 
هواتفهم الذكية أو أجهزتهم اللوحية. يمكنهم رؤية بيانات السيارة 

على أجهزتهم، كما يمكنهم ضبط مواعيد تنبيه يتم تفعيلها في 
وقت محدد أو بعد عند مسافة محددة من هدفهم، مما يساهم في 

االسترخاء أو العمل أثناء السير.

.Androidو Apple كال التطبيقان متاحان لألجهزة العاملة بأنظمة



لتقنيات ا

مسرح األحالم.
تتمتع Mulsanne بصوت رائع ونقاء صوت ال مثيل له يعزل المقصورة 

عن األصوات في العالم الخارجي. خصائص مثل هذه نادرة الوجود في 
السيارات، ولكنها ضرورية لالستمتاع الكامل الذي ال يشوبه شئ 

 .Mulsanne بنظام الصوتيات المتكون 14 سماعة في

في الموديالت التي يمكن تركيب نظام الترفيه المسرحي للمقاعد 
الخلفية Bentley Theatre بها تم وضع جهازين لوحيين مقاس 

10.4 بوصة بأناقة داخل ظهر المقاعد األمامية والخلفية يتم طيهما 
كهربائيا بلمسة زر وتعديلهما للحصول على زاوية رؤية مثالية. 

باستخدام شبكة WiFi الموجودة بالسيارة والتمتع بإمكانية تشغيل 
نفس الوسائط أو مصادر مختلفة لها في آن واحد، أصبح بإمكان 

النظام المعتمد على Android توفير إمكانية إجراء مكالمات فيديو عبر 
Skype، وتشغيل الراديو والتلفزيون واإلنترنت والوصول إلى الوسائط 

.DVD المخزنة على القرص الصلب بالسيارة أو مشغل أقراص

هذا النظام المدمج بالكامل في السيارة يتيح للركاب تخطيط طريق 
وإرساله مباشرة إلى نظام المالحة بالسيارة، كما يمكن عرض 

البيانات الخاصة بالسيارة مثل الوقت المتبقي حتى الوصول إلى 
الوجهة ومستوى الوقود. األجهزة اللوحية ذاتها تتمتع بذاكرة خاصة 

لتخزين الوسائط، مما أتاح الفرصة إلزالة هذه األجهزة اللوحية 
وتشغيلها بصورة منفصلة عن السيارة.  

إذا كنت ممن يعشقون الموسيقى، فيمكن اختيار الترقية إلى نظام 
الصوتيات فائق الجودة من Naim المخصص لسيارات Bentley. فقد 
تم تصميمه ليكون أفضل نظام صوتيات للسيارات في العالم، حيث 
يمنح النظام سامعيه 2200 وات من النقاء الصوتي من خالل أٌقوى 

مضخمات الصوت في العالم و20 وحدة سماعات عالية األداء. ثمانية 
أوضاع لمعالجة اإلشارات الرقمية DSP تم ضبطها بواسطة خبراء 

صوت لتقدم جودة النظام التي ال مثيل لها.



إضفاء لمساتك الشخصية على السيارة



السيارة على  الشخصية  لمساتك  إضفاء 

سيارتك فريدة من نوعها مثلك.
توفر Mulsanne عدد مذهال من االختيارات يصل إلى مليارات 

التشكيالت الممكنة. بمعدل اإلنتاج الحالي يمكن للشركة تنفيذ هذه 
التشكيالت لمدة 100000 عاما قادمة بدون صنع سيارتين متماثلتين. 

يمكن تخصيص كل ميزة ظاهرة في هذه السيارة حسب مواصفاتك 
الخاصة بداية من الطالء الخارجي وصوال إلى التفاصيل الدقيقة مثل 
مواد تنجيد عجلة القيادة والتشطيبات النهائية في دواسات القدم. 

يتم تصنيع كل سيارة Mulsanne من أفضل المواد. ولكن ما يجعلها 
مميزة بحق هو رؤية مالكها. إنها هذه الرؤية التي تجعل من كل 

سيارة Mulsanne مميزة. 
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*ألوان قياسية.
 الرجاء مراعاة أن األلوان المطبوعة هنا تم عرضها ألغراض التوضيح 
فقط ومن ثم فإنها قد تختلف قليالً عن األلوان الفعلية في السيارات.

28  *Gazelle
29 Extreme Silver Satin
30 Old English White (Solid(
31 Special Magnolia (Solid(
32  *Camel
33 Breeze
34  Rose Gold
35 Magnolia (Solid(
36  *Silver Storm

19  Amber
20  Burnt Orange
21  Bronze
22 Julep
23 Khamun
24 Monaco Yellow (Solid(
25  Bentayga Bronze
26  Sunburst Gold
27  Special Magnolia (Pearlescent(

10  Sunset
11  Damson
12  *Burgundy
13 Dragon Red II
14  St. James’ Red (Pearlescent(
15  *St. James’ Red (Solid(
16 Candy Red
17  Orange Flame
18  Claret

1  Violette
2  Grey Violet
3  Pale Velvet
4   *Havana
5 *Black Velvet
6  Azure Purple
7  Magenta
8  Passion Pink
9 Rubino Red

64  Cumbrian Green
65  Barnato (Solid(
66  *Midnight Emerald
67 Light Onyx
68 British Racing Green 4 (Solid(
69  Anthracite Satin
70 Storm Grey
71  Spruce
72 Verdant

55  Pale Brodgar
56  Venusian Grey
57  *Dark Cashmere
58  Dark Grey Satin
59  Tungsten
60  Burnt Oak
61  Arabica
62 *Brodgar
63  *Granite

46  *White Sand
47  Extreme Silver
48  Light Grey Satin
49  Porcelain
50   *Glacier White (Solid(
51  Silver Tempest
52  Sandstone
53 Dove Grey (Solid(
54  Light Gazelle

37 Silver Taupe
38  Silver Frost
39 Ghost White (Pearlescent(
40  White Satin
41 Ice
42  *Hallmark
43 Arctica (Solid(
44  *Moonbeam
45 Magnetic

91  Sequin Blue
92  Moroccan Blue
93  Blue Crystal
94   *Thunder
95  Anthracite
96  *Meteor
97  Windsor Blue
98  *Dark Sapphire
99  *Onyx

82  *Portofino
83  Aquamarine
84  Neptune
85  Light Sapphire
86  Kingfisher
87  Pale Sapphire
88 *Fountain Blue
89  *Marlin
90  Peacock

73  Light Emerald
74  Radium
75  Apple Green
76 Cypress
77 *Alpine Green
78  Glacier Blue (Solid(
79 Jetstream II
80  Light Windsor Blue
81 Silverlake

100 *Titan Grey
101 Spectre
102   *Beluga (Solid(
103 Oxford Blue (Solid(
104 Black Crystal
105 Black Sapphire
106  Royal Ebony
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السيارة على  الشخصية  لمساتك  إضفاء 

Moonbeam

Pale Brodgar

DamsonFountain Blue

Onyx

Pale Sapphire

Rose Gold

Light Windsor Blue

Pale VelvetTungstenAlpine Green

TungstenArabica

Tungsten

Black Crystal

Onyx

Light Emerald

Burnt Oak

TungstenMeteor

Dragon Red II

Brodgar

Black Sapphire

Magnetic

Black Velvet

Windsor Blue

مجموعة األلوان الثنائية.
اللمسات النهائية ثنائية األلوان تمنحك فرصة إنشاء تصميم خارجي 

أكثر تفردا وتصبغ Mulsanne برؤيتك الخاص. 

أنشئ فريق Bentley المتخصص في األلوان والطالء تشكيلة من 
األلوان الثنائية المثالية للسيارة Mulsanne، تساعد على إبراز 

الخطوط التصميمية لهيكلها. 

أنت تختار من لوحة بها ألوان ثنائية يطغى بها اللون الفاتح على 
الداكن، أو الداكن على الفاتح يتم تطبيقها بدقة على السيارة ووضع 

اللمسات األخيرة عليها.

السيارة على  الشخصية  لمساتك  إضفاء 

الرجاء مراعاة أن األلوان المطبوعة هنا تم عرضها ألغراض التوضيح فقط ومن ثم فإنها قد تختلف قليالً عن األلوان الفعلية في السيارات.

Moonbeam عبر Light OnyxArabica عبر Camel



لون له معنى.
يوجد في تشكيلة ألوان Bentley المشتملة على أكثر من 100 لون 

– من ضمنها 11 درجة من األسود – والمزيد من االختيارات إذا 
احتسبنا تشكيالت األلوان الثنائية، مما يتيح الفرصة أمام مالك 

Mulsanne االختيار من بين تشكيلة مذهلة من األلوان الخارجية. 

ولكن إذا لم تكن هذه التشكيلة كافية، فيستطيع متخصصو الدهان 
عندنا صناعة أي لون ترغب به. في الماضي كانت األلوان المصنوعة 

حسب رغبات العمالء يتم صناعتها لتماثل لون فستان، وأوراق 
التغلييف، وخالط الطعام. حتى أنه قد قام أحد العمالء بإحضار حذاء 
الجولف الخاص به وطلب أن يتم طالء سيارة Mulsanne الخاصة به 

بلون مطابق للون الحذاء.

السيارة على  الشخصية  لمساتك  إضفاء 



السيارة على  الشخصية  لمساتك  إضفاء 

عجالت فريدة من نوعها.
يتم تصميم كل عجلة من عجالت السيارة Mulsanne في مصنع 
Bentley في كرو – وتم تصميمها بواسطة الفريق المسئول عن 
الصورة الخارجية األنيقة للسيارة Mulsanne. هذه العجالت تتوفر 

بمجموعة من التصاميم واألحجام بداية من التصاميم التي تؤكد على 
األناقة إلى التصاميم ذات الميل إلى المظهر الرياضي. تتوافر أيضًا 

أطقم العجالت الشتوية المجمعة لدى موزع Bentley للتمتع بقدرة 
تامة على قيادة السيارة في جميع الظروف المناخية.

 عجلة MULSANNE SPEED مقاس 21 بوصة – 
مصقولة

 عجلة MULSANNE SPEED مقاس 21 بوصة – 
مطلية

 عجلة MULSANNE SPEED مقاس 21 بوصة – 
الداكنة بها لمسات ساطعة قامت آلة بتشكيلها

 عجلة MULSANNE سبائكية مقاس 20 بوصة – 
مطلية

 – MULLINER سبائكية مقاس 21 بوصة من RADIANCE عجلة 
مطلية

 عجلة كالسيكية سبائكية مقاس 21 بوصة – 
مصقولة

 – MULLINER سبائكية مقاس 21 بوصة من RADIANCE عجلة 
مطلية

 عجلة كالسيكية سبائكية مقاس 21 بوصة – 
مطلية

السيارة على  الشخصية  لمساتك  إضفاء 

للتعرف على تفاصيل العجالت التي يمكن اختيارها لكل طراز، انظر قسم المواصفات والخيارات في صفحة 120.



السيارة على  الشخصية  لمساتك  إضفاء 

صناعة مثالية.
عمال وعامالت Bentley يتعاملون مع تشكيل ضخمة من األخشاب 

لصناعة الحليات الخشبية بمقصورة Mulsanne، هذه األخشاب 
تم استجالبها من غابات حول العالم بدون اإلخالل بالنظام البيئي. 
بحسب النسب المحددة للحفاظ على استدامة أنواع األخشاب، 

يمكن صناعة الحليات من أشجار تنمو ببلد العميل. 

تحويل المادة الخام إلى حليات مبهرة يعد عملية في غاية االجهاد 
قد تستغرق حوالي خمسة أسابيع لكل سيارة. أول ثالث سيارات 

يتم حجزها من أجل األلواح التي لم يتم معالجتها، حيث يتم ترطيب 
وضغط هذه األلواح ثم اختبار استقرارها للتأكد من عدم وجود انكماش 

أو تصدع بالخشب في وقت الحق. 

يتم صنفرة وطالء كل لوح حوالي خمس مرات خالل فترة تزيد عن 
10 أيام. ثم يتم معالجة األلواح الخشبية األشعة فوق البنفسجية 

لحماية الخشب من أشعة الشمس في السنوات القادمة. 

الخشب ليس الطريق الوحيد إلضافة اللمسات األخيرة على تابلوه 
سيارتك. يمكنك استخدام مواد متفردة حقا مثل أحجار اإلردواز 

والكوارتز حتى تجعل من مقصورة القيادة بسيارتك متفردة بحق.



السيارة على  الشخصية  لمساتك  السيارةإضفاء  على  الشخصية  لمساتك  إضفاء 

*قشرة خشبية قياسية. †تجهيز اختياري مجاني. جميع القشرات الخشبية األخرى تجهيزات اختيارية مدفوعة الثمن. 
الرجاء مراعاة أن األلوان المطبوعة هنا تم عرضها ألغراض التوضيح فقط ومن ثم فإنها قد تختلف قليالً عن األلوان الفعلية في السيارات.

Birds Eye MapleTamo Ash Olive AshLiquid Amber Vavona†Dark Fiddleback Eucalyptus *Burr Walnut†Dark Stained Burr Walnut Dark Stained Vavona Dark Stained Madrona†Piano Black



السيارة على  الشخصية  لمساتك  إضفاء 

جلود معالجة يدويا.
يتطلب األمر ما ال يقل عن 17 قطعة جلد إلنهاء ترف المقصورة 

الداخلية لسيارة Mulsanne واحدة.

عملية دباغة خاصة تحافظ على رائح الجلد الطبيعية، مما يعيد إلى 
أذهاننا المقصورة الداخلية الكالسيكية ل Bentley. ثم يتم صبغ 

الجلود بلون يختاره العميل من بين أكثر من 20 لون، مع إمكانية طلب 
رسم أشكال معينة على الجلود.

تم اختبار مدى تحمل جميع الجلود وفقا لمعايير أعلى بثالث مرات 
من المعايير المستخدمة لدى مصنعى السيارات األخرى. تم اختبار 

الجلود تجاه التأثر باألشعة فوق البنفسجية، وبسبب حجب زجاج 
Bentley لألشعة فوق البنفسجية، فقد تم اختبار هذه الجلود تجاه 

مقاومة الحرارة بتعريضها لدرجة حرارة تبلغ 120 م لمدة أسبوع. 

الجلود ذات المرونة الطبيعية العالية تستخدم في األسطح المنحنية 
مثل المقاعد أكثر من التزيين على شكل أنابيب والمناطق المسطحة 

مثل بطانات األبواب. لتقليل عدد الوصالت المربوطة في لوحة أجهزة 
القياس والبيان، فقد تم عالج الجلد بصورة خاصة ليسمح بإطالق 

الوسادة الهوائية. 

في المتوسط، تستغرق عملية إنهاء الفرش الداخلي من الجلد 
37 ساعة للسيارة الواحدة 5 ساعات منها تنفق في فرش 

عجلة القيادة منفردة. إن هذا األمر مدروس: فبعض أجزاء سيارتك 
ستمسكها براحة يديك في كثير من األحيان. هذه األجزاء تم تغطيتها 
بنوع مختلف من الجلد مقاوم للمواد الكيميائية الطبيعية التي تمتصها 

من جلد السائق.



السيارة على  الشخصية  لمساتك  إضفاء  السيارة على  الشخصية  لمساتك  إضفاء 

جميع الجلود الطبيعية متوفرة كتجهيز قياسي. 
الرجاء مراعاة أن األلوان المطبوعة هنا تم عرضها ألغراض التوضيح فقط ومن ثم فإنها قد تختلف قليالً عن األلوان الفعلية في السيارات.

CashewImperial Blue Saffron CamelAnthracite HotspurMagnolia AutumnTwine DamsonBrunel RedwoodLinenPorpoise Shortbread CognacBeluga  Newmarket
Tan

Portland Burnt Oak Cumbrian
Green

FireglowHighland Hare Saddle



خيارات المقصورة الداخلية.
تم تصنيع عدد هائل من اختيارات المقصورة الداخلية للسيارة 

Mulsanne، حيث تم تصميم كل واحد منها بصورة مدروسة وتصنيعها 
وفقا لمعايير ال مثيل لها. على سبيل المثال اختيار مبرد الزجاجات من 

Mulliner يمكنه استيعاب زجاجتين – في وضع مائل للحيلولة دون 
انسكابهما حتى إذا كانتا مفتوحتين. 

تم وضع هذا المبرد بصورة مخفية خلف المقاعد الخلفي 
مغطى بزجاج بلوري مدعم وإضاءة LED بيضاء، كما يتوفر به 

حوامل لثالثة أكواب مشروبات بحسب الطلب صممت بواسطة 
 Mulsanne وكان تصميم عجالت ،David Redman of London 

مصدرا لإللهام في تصميمها. 

 Mulliner أما بالنسبة لألشخاص الذين يفضلون المشروبات ، فقسم
يقدم لهم مبردا يشمل على أكواب عادية بدال من أكواب المشروبات. 

يحتوي البراد المضيء الرائع على مصفاتي شراب من الكريستال، 
وأكواب عادية كريستالة، باإلضافة إلى قنينة صغيرة من الفوالذ 
المقاوم للصدأ. وباإلضافة إلى إضاءة براد بلمبات LED، فقد تم 

تطعيمه بالحليات الخشبية مثل باقي السيارة. 

وهناك عدد ال نهائي من األمثلة على الميزات االختيارية الممكن 
إضافتها إلى سيارة Mulsanne الخاصة بك تبدأ من ستائر حماية 

الخصوصية وتمتد إلى الطاوالت الصغيرة التي يمكن إخراجها. 

خيارات المقصورة الداخلية: 
الحقائق.

مواصفات الراحة	 

تباين أو تطريز متقاطع	 

تطريز مزخرف	 

عجلة قيادة مطرزة بالجلد ومطعمة بالخشب	 

عجلة القيادة المُدفأة	 

مقاعد بها نظام تهوية تشتمل على وظيفة التدليك	 

تزيين على شكل أنابيب لجلد المقاعد	 

طاوالت صغير مطعمة بالحليات الخشبية	 

حصائر Wilton كثيفة الوبر أو سجاد من الصوف الطبيعي	 

مرايا زينة مضيئة مطوية ألسفل	 

زجاج بلوري، مبرد زجاجات مع كؤوس مشروبات كريستالية 	 
مصنوعة حسب رغبة العميل

ستائر حماية الخصوصية بالمقصورة الخلفية	 

 شارات جانبية تحمل شعار Bentley وشريط مطلي بالكروم 	 
على الجانب السفلي من النوافذ

 كونسول طويل به طاولتان صغيرتان قابلتان للفرد ومساحة 	 
تخزينية متطورة

مقاعد شبيهة بمقاعد الطائرات )اثنان في المقصورة الخلفية 	 
مشتمالن على مخادع رأس مريحة(

السيارة على  الشخصية  لمساتك  إضفاء 

Mulsanne Speed يرجى مالحظة أن بعض العناصر المشار إليها فيما سبق موجودة ضمن المواصفات القياسية لكال من 
أو Mulsanne Extended Wheelbase. يرجى التواصل مع موزع Bentley في بلدك لمزيد من المعلومات.



MULLINER

النبالء النخبة.
عالمة Bentley ليست العالمة الوحيدة التي ستراها على السيارات 

المصنوعة في مصنع كرو. على مر العقود كان هذا القصر مقرا لـ 
Mulliner، فرقة من النبالء أصحاب تاريخ مشرف. 

فقد بدأت عائلة Mulliner في صنع سروج الخيول في القرن 16. 
وانطالقا من هذه المرحلة انتقلت عائلة Mulliner لصناعة العربات، 
وبحلول القرن 20 قاموا بصناعة هياكل بعض السيارات األولى في 
العالم. بناء هياكل العديد من موديالت Bentley األولية كان حجر 
األساس في شراكة إبداعية استمرت من حينها حتى يومنا هذا.

قسم Mulliner مملوك بالكامل اليوم لشركة Bentley. قسم 
Mulliner لديه الورشة وفريق العمل الخاصين به داخل مصنع كرو 
ليكرس جهوده في مساعدة عمالء Bentley المميزين على وضع 

اللمسات الشخصية على سياراتهم. 

يمكن للفريق أن ينفذ تعديالت حسب رغبات العميل على جميع 
أجزاء Mulsanne تقريبا، بداية من اختيار األلوان الشخصية وصوال إلى 

صنع سيارة فريدة من نوعها.

Mulliner هو تجسيد حقيقي للصناعة حسب رغبات العميل.



MULLINER

مفهوم جديد للقيادة.
متاح للسيارة األيقونية Mulsanne، مواصفات القيادة الخاصة بقسم 

Mulliner والتي تشمل مجموعة من اإلضافات المتناسقة بعناية ذات 
الطابع الرياضي لتضفي المزيد من الديناميكية على السيارة من 

الداخل والخارج. 

 	Mulliner سبائكية مقاس 21 بوصة من Radiance عجلة

ألواح دواسات فريدة من نوعها مقدمة من Mulliner لكل عتبات 	 
األبواب األمامية

وضع رياضي لنظام التعليق وإعدادات توجيه يمكن للسائق 	 
اختيارها

مقاعد ذات تطريز على شكل ماس وألواح أبواب مطرزة بجلود 	 
طبيعية مثقبة

بطانة جلدية محززة	 

ناقل حركة رياضي محزز مطرز بالجلد بصورة متقاطعة	 

لمسة نهائية دائرية على المقابض الداخلية لألبواب	 

مفاتيح تحكم في فتحات التهوية محززة على شكل مفاتيح اآلرغن	 

دواسات قدم رياضية سبائكية مثقبة	 

شعارات Bentley مطرزة على المقاعد األمامية والخلفية	 

مفهوم جديد للفخامة.
ليست كل تعديالت Mulliner مخصصة للسائق وحده. فتعديالت 

 – Mulsanne Extended Wheelbase المتاحة للسيارة – Mulliner
تصب كامل اهتمامها على األناقة الفاخرة ورفاهية الركاب. 

 	Mulliner سبائكية مقاس 21 بوصة من Radiance عجلة

ألواح دواسات فريدة من نوعها مقدمة من Mulliner لكل عتبات 	 
األبواب األمامية

مقاعد ذات تطريز ماسي	 

بطانة جلدية محززة	 

لمسة نهائية دائرية على المقابض الداخلية لألبواب	 

مفاتيح تحكم في فتحات التهوية محززة على شكل مفاتيح اآلرغن	 

شعارات Bentley مطرزة على المقاعد األمامية والخلفية	 

حصائر من الصوف الطبيعي للمقاعد األمامية والخلفية	 

مرايا زينة في المنطقة الخلفية محاطة بالحليات الخشبية	 



MULLINER

أطلق العنان لمخيلتك.
العديد من تعديالت Mulliner تم تصميمها بالفعل، وبالتالي فالدرب 
الوحيد لصناعة سيارة فريدة من نوعها بحق هو تنفيذ طلب خاص.

خدمة جلود Mulliner حسب رغبات العمالء تسمح لك بطلب جلود 
مصبوغة بأي تدرج لوني من اختيارك بناء على أي عينة تقدمها. 

ويمكن إضفاء لونك المفضل على مزيد من األماكن بسيارتك. مثل 
التطريز، وأحزمة األمان، والسجاجيد وحتى شبكات السماعة يمكن 

تلوينها حسب رغبتك.

ولجعل السيارة أكثر توافقا مع مخيلتك يمكن عن طريق اختيار 
لمسات من البهجة المخفية من Mulliner إضفاء لون من اختيارك إلى 

باطن صندوق التابلوه وأماكن التخزين األخرى، مثلما يقوم خياط من 
شارع Savile Row بإضافة شريط من الكتان إلى بدلة مصممة حسب 

رغبة ومقاس العميل.

اسمك أو األحرف األولى منه أو شعار الشركة يمكن تطريزه عند وضع 
اللمسات األخيرة بسيارتك. يمكن حفره في صفائح دواسات سيارتك 

Mulsanne، هذه الدواسات التي يمكن إضاءتها إذا رغبت في ذلك. 
يمكن حتى دمج هذه الرموز إلى الحليات الخشبية أو تطريزها في 

أي مكان مناسب داخل المقصورة الداخلية.

الحليات – عملية معالجة أجزاء من الحليات لجعلها تتخذ ألوانا متباينة 
تشكل أشكاال أو صورا على سطحها – يمكن اختيار هذه األشكال 
أو الصور أيضا وفقا الختيارك. فقد قامت Mulliner بتنفيذ عدد هائل 
من أمثلة الحليات المصنعة حسب رغبات العمالء، بداية من الرموز 

االحتفالية إلى تصميم الصور التفصيلية مثل عرق اللؤلؤ.

حتى األمور البسيطة مثل التطريز يمكن أن تصبح أمرا مبهرا. يمكن 
 Bentley استخدام األلوان المتباينة مع التطريز الماسي الخاص ب

إلضفاء تأثيرا مبهرا. يمكن القيام بالتطريز المتقاطع ألي جزء من 
المقصور الداخلية مغطى بالجلد.

الفريق يرحب بمناقشة أفكارك معك بداية من أبسط التعديالت 
إلى تصميم كماليات جديدة كليا. من المرذاذ وحامل المظالت إلى 

مجموعات زينة مبهرة وصندوق للسجائر ال يوجد نهاية لقائمة 
التعديالت حسب رغبات العميل التي يمكن لقسم Mulliner تنفيذها 

في سيارتك. ببساطة ال توجد طريق أفضل لصنع سيارة أحالمك. 



اختيارات المصممين



المصممين اختيارات 

اختيارات المصممين.
ستكون النتيجة مذهلة عندما يتم الجمع بين األلوان بصورة ناجحة. 
قد يؤدي الضبط الدقيق لتدرج اللون الواحد إلى إظهار جمال األلوان 
األخرى. سيشرح مصممونا على متن الصفحات التالية قوة اللوحة 
الفنية المرسومة بدقة بالغة من خالل مجموعة منتقاة من ألوانهم 

التي يفضلونها شخصيًا.

لصناعة Mulsanne الخاصة بك، تفضل بزيارة موقع اإلنترنت 
.BentleyMotors.com/Configurator
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المصممين اختيارات 

.Nimbus
طالء خارجي بلون Fountain Blue يحيط بمقصورة رئيسية تمنحك 

شعورا بالهدوء والبهجة بفضل جلد Linen المتباين مع تطريز جلد 
ثانوي بلون Imperial Blue الداكن. بالنسبة للقشور الخشبية، يكمل 

التدفق الثري لـ Liquid Amber الصورة الرائعة. 

القشرات الخشبية: 
Liquid Amber

الجلد الطبيعي 
الثانوي:

Imperial Blue

الجلد الطبيعي 
الرئيسي: 

Linen

الطالء الخارجي:
Fountain Blue

Mulsanne
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المصممين اختيارات 

.Dusk
المظهر الخارجي للسيارة Mulsanne المهيبة يعكس اللون البرونزي 
 Autumn من الداخل يتناغم جلد بلون .Arabica الغني لطالئها بلون
مع جلد ثانوي بلون Imperial Blue ليشكال مكانا دافئا لإلسترخاء.  

القشرات الخشبية: 
Liquid Amber

الجلد الطبيعي 
الثانوي:

Imperial Blue

الجلد الطبيعي 
الرئيسي: 

Autumn

الطالء الخارجي: 
Arabica

Mulsanne



المصممين اختيارات 

.Bullion
اللون الذهبي الرائع للون Julep المطلي على المظهر الخارجي 

لهذه Mulsanne Speed يتباين بقوة مع مصابيحها الداكنة وعناصرها 
الالمعة. أما من الداخل فتضفي األسطح من ألياف الكربون لمسة 

أكثر حيوية وإحساسا بالرفاهية إلى جلد Beluga والحلية الخشبية 
من خشب Piano Black، وقد تم إبراز التعديل الداكن على السيارة 
 .Mulliner بصورة أكثر عن طريق لمسات من البهجة المخفية لقسم

القشرات الخشبية: 
Piano Black

الجلد الطبيعي 
الثانوي:
Beluga

الجلد الطبيعي 
الرئيسي: 

Beluga

الطالء الخارجي:
Julep

Mulsanne Speed



B
LA

C
K

S

O
N

Y
X

  
M

ETA
LLIC

المصممين اختيارات 

.Red Mercury
بفضل ثنائية ألوان الطالء الخارجي الذي يتكون من لوني Onyx و
 Dragon Red، أصبحت Mulsanne Speed هذه خاطفة لألبصار – 

وهو تأثير أصبح أقوى من خالل إضافة عجالت Speed الداكنة بقياس 
 21 بوصة. أما من الداخل فالجلد الطبيعي بلون Beluga وحليات 
 من خشب Dark Stained Vavona يستكمالن الشعور بالطابع 

الداكن للسيارة. 

القشرات الخشبية: 
 Dark Stained

Vavona

الجلد الطبيعي 
الثانوي:
Beluga

الجلد الطبيعي 
الرئيسي: 

Hotspur

الطالء الخارجي: 
Onyx عبر 

 Dragon Red

Mulsanne Speed



المصممين اختيارات 

.Synchronicity
مجموعة ألوان ثنائية مبهرة بين لوني Rose Gold وMagnetic يبرزان 
خطوط وأبعاد Mulsanne Extended Wheelbase – وبالتالي أصبحت 

هذه السيارة هي السيارة األعلى تجهيزا في هذا الكتيب. أما من 
الداخل فالجلود المتباينة من Twine وPorpoise تضفي مظهرا قويا 

مشابه للمظهر الذي يوحى الطالء الخارجي به. في حين تقوم 
مواصفات Mulliner االختيارية بإضفاء الطابع الرياضي على السيارة 

من الداخل والخارج. 

القشرات الخشبية: 
 Dark Stained

Vavona

الجلد الطبيعي 
الثانوي:

Porpoise

الجلد الطبيعي 
الرئيسي: 

Twine

الطالء الخارجي:
Rose Gold أعلى 

Magnetic

Mulsanne Extended Wheelbase
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المصممين اختيارات 

.Gun Metal
المظهر الخارجي المبهر ذو الطالء Extreme Silver وعجالت 

Radiance مقاس 21 بوصة يمهدان الطريق إلى مقصورة داخلية 
مذهلة بحق. جلود طبيعية من نوعي Camel وBrunel تتناغم مع 
مقاعد ذات تطريز ماسي وعناصر المعة محززة – لمسة أنيقة من 

مواصفات Mulliner االختيارية،بينما الحلية الخشبية الناعمة تعرض 
.Dark Fiddleback Eucalyptus النقشة العمودية المتفردة لخشب

القشرات الخشبية: 
 Dark Fiddleback

Eucalyptus

الجلد الطبيعي 
الثانوي:
Brunel

الجلد الطبيعي 
الرئيسي: 

Camel

الطالء الخارجي:
Extreme Silver

Mulsanne Extended Wheelbase



BENTLEY عالم



BENTLEY BENTLEYعالم  عالم 

تشكيلة الهدايا المقدمة من 
.Bentley

في Bentley Collection، يتفق التصميم العصري مع المواد فائقة 
الدقة. بداية من أنسجة Cashmere وصوالً إلى حقائب األمتعة 

التي يتم تصنيعها حسب الطلب التي تم استلهام فكرتها من األيام 
الخوالي لهذه العالمة التجارية، يعمل كل عنصر على تجسيد جوهر 

براعة Bentley منقطعة النظير واالهتمام المذهل بأدق التفاصيل. 

لالطالع على التشكيلة الكاملة المقدمة من Bentley، يرجى 
االتصال بموزع Bentley في بلدك أو ليس عليك سوى زيارة المتجر 

BentleyCollection.com اإللكتروني في

الكماليات.
يشارك مصممونا ومهندسونا في تحديد مواصفات كل الكماليات 

المستخدمة في Mulsanne والتي تخضع بعد ذلك الختبارات قاسية 
.Bentley حسب معايير

تشتمل الكماليات على أغطية سيارة واقية مخصصة حسب رغبات 
العمالء لالستخدام الداخلي والخارجي، باإلضافة إلى ستائر حماية 

خصوصية وتجهيزات جر شتوية للجليد والثلج.

 Bentley في مشعل ’B‘ الذي يطوق الحرف Bentley يتم حفر شعار
المرصع بالزينة بينما يمكن كتابة اسم طفلك على مقعد األطفال 

.Bentley المزين بمواد التنجيد التي تشتهر بها

يرجى االتصال بموزع Bentley في بلدك للحصول على التفاصيل 
المتعلقة بمجموعة الكماليات كلها.

دواسات مضيئةستائر خصوصية

(DARK SAPPHIRE لون( CONTINENTAL WEEKENDER حقيبة TIBALDI أقالم (BURNT OAK اليدوية )لون CONTINENTAL حقيبة

أزرار معدنية شبيهة بأزرار اآلرغن تطريز ماسي وربطات عنق بنقشة شبكة على شكل مصفوفة

مقعد األطفال )المجموعة 2 + 3)أغطية مسامير تثبيت العجالت تحمل شعار BENTLEYمشعل مرصع بالزينة



BENTLEY عالم 

 .Bentley فعاليات
تقوم شركة Bentley في كل عام بإقامة سلسلة من الفعاليات 
والتجارب المخصصة لمن يتطلعون إلى مستوى جديد من اإلثارة 
والفخامة ومن يرغب في التعرف عن قرب على العالمة التجارية 

.Bentley

 بدءاً من مغامرات تجارب Extraordinary World الخاصة بنا التي 
تتيح للضيوف اكتشاف بعض أكثر المواقع والبيئات قيمة في العالم، 
وصووالً إلى تجربة "القيادة فوق الجليد" التي تمنح العمالء رفاهية 
وتميزًا يفوقان التوقعات. توفر تشكيلة فعالياتنا، بكل بساطة، شيئا 

مميزا لجميع مستكشفي Bentley الباسلين.

لمعرفة المزيد، تفضل بزيارة موقعنا اإللكتروني 
Events.BentleyMotors.com

.Mulsanne تمويل سيارتك
يتم االتفاق على نظام التمويل بما يناسبك تماما لضمان تحقيق 

أقصى فائدة استثمارية لك.

بينما تهتم الجهات األخرى عند التمويل بالعميل نفسه فقط، فإن 
خبراءنا يقومون بتوفير باقات مخصصة ال تعتمد على ظروفك الشخصية 
فحسب ولكنها تراعي أيضا سيارة Bentley التي تريد الحصول عليها.

يرجى زيارة موزع Bentley في بلدك لمعرفة المزيد، أو تفضل بزيارة 
BentleyMotors.com موقعنا اإللكتروني

Events.BentleyMotors.com

BENTLEY عالم 

.Bentley تجربة
تبدأ فعالية "تجربة Bentley" في CW1 House، حيث تمنحك الفرصة 

لخوض تجربة غنية لن تنساها للتعرف على عالمتنا التجارية في 
مصنع شركة Bentley بمدينة كرو، حيث يتم تصنيع جميع سياراتنا 

بمواصفات مثالية.

يشتمل معرض House CW1 على المجموعة الكاملة للموديالت، 
باإلضافة إلى قسم إلضفاء اللمسات الشخصية على السيارات، 
والقسم الخاص بالسيارات التي يصنعها فريق Mulliner حسب 

رغبات العمالء ومتجر مخصص لمنتجات Bentley مما يتيح لك التعرف 
.Bentley بوضوح على عالم

تساعدك تجربة ’Bentley ‘Bentley Experience على فهم الطراز 
العالمي في التصميم والضبط الهندسي الالزمين لتصنيع سيارة 

 .Bentley حيث تمنحك تلك التجربة الفرصة لزيارة مصنع Bentley
تتوافر زيارات المصنع بشكل حصري للعمالء.

عندما تحضر بنفسك لطلب شراء سيارة Bentley، ستكتشف 
ماذا يعني مصطلح براعة الصناعة بالضبط. سيصحبك مرشد 

شخصي للعمالء يشرح لك كل تفاصيل زيارتك حسب وقتك ومذاقك 
واهتماماتك بما في ذلك تحديد لون الخيط المستخدم في الخياطة 
المتقاطعة داخل سيارتك حسب رغبتك. سواء لم يكن لديك سوى 

ساعة واحدة أو يوم كامل تقضيه في هذه التجربة، فإن رؤية الطريقة 
التي يتم تصنيع سيارتك بها هي من تحدد مالمح المتعة بامتالكها.

يرجى االتصال بموزع Bentley في بلدك لترتيب موعد زيارة المصنع. 



حان دورك

حان دورك.
Mulsanne هي درة التاج في مجموعة سيارات Bentley والسيارة 

األفخم واألقوى في العالم أجمع. لذلك فمن المنطقي أن تصبح 
تجربتك الشخصية لها هي الطريقة لتدرك إدراكا كامال إلمكانياتها.  

 يرجى االتصال بموزع Bentley في بلدك لترتيب موعد تجربة قيادة، 
BentleyMotors.com أو تفضل بزيارة



المواصفات والخيارات



والخيارات المواصفات 

الشاسيه
 عجالت Mulsanne خفيفة السبائك مقاس 20 بوصة داخل إطارات 	 

 265 x 45 x ZR20
مخمدات رنين تجويف اإلطار	 
مجموعة تعليق أمامية شوكية مزدوجة	 
 مجموعة تعليق خلفية متعددة الوصالت بها مرتكز دعم وتجهيزة 	 

 Mulsanne تحكم في رد فعل المكابح. تم تطويرها خصيصا للسيارة
لتتحمل العزم القوي

 زنبركات هوائية يتم التحكم بها إلكترونيا بواسطة نظام التحكم في 	 
التخميد المستمر )CDC( لمراقبة وتعديل تخميد السيارة باستمرار، 

مما يضمن تحكم مثالي في السيارة
 تحكم أوتوماتيكي في إرتفاع السيارة، مستشعر للسرعة 	 

والحمل
 نظام توجيه Servotronic مستشعر للسرعة به وضعي إعدادات 	 

يمكن اختيارهم عن طريق التحكم في ديناميكيات القيادة
 مفتاح ديناميكيات القيادة – أربعة أوضاع إعدادات قابلة لالختيار 	 

لنظام التحكم في التخميد المستمر، والتحكم في المحرك )إيقاف 
عمل األسطوانات(، والتحكم في القوة:

 	Comfortو ،Sportو ،Bentley :ثالثة أوضاع قياسية 
 الوضع الرابع Custom يتيح للسائق ضبط النظام وفقا ألسلوب 	 

القيادة الذي يفضله
 التحكم اإللكتروني في الثبات )ESC( عن طريق مكابح منع 	 

اإلنغالق، والتحكم في الجر، وتعزيز الكبح الهيدروليكي، والملء 
المسبق للمكابح اإللكترونية والتحكم األوتوماتيكي في الوقوف 

على المنحدرات
 نظام كبح ثنائي ثنائي التعزيز مزود بأقراص بها نظام تهوية وتوزيع 	 

(EBD( إلكتروني لقوة المكابح
 	Bentley فكوك مكابح أمامية تحمل عالمة 
 أقراص مكابح أمامية: مجموعة من قطعتين مزودة بقرص حديدي 	 

ذي قطر 400 مم × 38 مم وبه محور خفيف الوزن من األلومنيوم
 أقراص المكابح الخلفي: قرص حديدي ذو قطر 370 مم × 30 مم 	 

به محور خفيف الوزن من األلومنيوم
 مكابح صف إلكترونية بها مساعد الخروج من الصف وخاصية 	 

الوقوف على المنحدر
 اختيار معدة إصالح/نفخ اإلطار أو عجلة الطوارئ االحتياطية وصندوق 	 

العدة

الهيكل والمظهر الخارجي
 هيكل فوالذي أحادي القشرة به مناطق مجمعة المتصاص الطاقة 	 

في األمام والخلف
 أقفال من األلومنيوم	 

 ألواح جانبية معقدة التصميم من األلومنيوم في األمام	 
 غطاء حيز المحرك من األلومنيوم	 
 أبواب من األلومنيوم ذات هيكل معقد التصميم وعوارض تحمل 	 

صدمات جانبية بارزة من األلومنيوم
 غطاء حيز األمتعة من مركب البوليمر يحتوي على نظام الهوائيات 	 

بالكامل
 غطاء مطلي للمبرد به فتحات تهوية عمودية المعة من الفوالذ 	 

المقاوم للصدأ وشبكة على شكل مصفوفة، باإلضافة إلى عالمة 
ثنائية األبعاد لشعار ’Bentley ‘B المجنح

 تم تنفيذ الطالء وصقله يدويا ليصبح طالئا عاكسا	 
 اختيار من بين 25 لون طالء تم اختيارها خصيصا للسيارة 	 

Mulsanne
 شبكات المعة من الفوالذ المقاوم للصدأ على شكل مصفوفة 	 

بفتحة المصد السفلي وفتحات التهوية الجانبية
 عناصر المعة مصقولة من الفوالذ المقاوم للصدأ على إطارات الزجاج	 
 زينات مصقولة من الفوالذ المقاوم للصدأ على األبواب والمصدات	 
 لمسات نهائية على عمود الباب بالفوالذ األسود الالمع	 
 صفائح مداسات ‘Mulsanne’ وألواح حسب الطلب مصقولة من 	 

الفوالذ المقاوم للصدأ
 مواسير عادم واسعة مصقولة على شكل بيضاوي من الفوالذ 	 

الصلب
 مصابيح أمامية تعمل بمصابيح LED بالكامل بها أربعة أوضاع 	 

AFS أوتوماتيكي، ودائرة LED لدعم اإلضاءة الرئيسية، وتشغيل 
أوتوماتيكي مستشعر للضوء، وإمكانية القيادة النهارية، ومنافث بخ 

مغطاة
 ذات تصميم  ’Flying ‘B، مجموعات إضاءة خلفية LED ومصباح توقف 	 

أعلى الزجاجي الخلفي في مكان مخفي
 مفاتيح ملونة، ومرايا أبواب يمكن التحكم بها إلكترونيا تتمتع بنظام 	 

تدفئة، يمكن فردها كهربائيا، انخفاض عكسي في المستوى، 
مكانين للتخزين، مانع إبهار يتلون كهربائيا، ومصابيح وحل مدمجة

 نظام دخول للسيارة بدون مفتاح باإلضافة إلى مقابض أبواب معدنية 	 
من الكروم وزر تشغيل المحرك

 إغالق كهربائي سلس لجميع األبواب لتسهيل الدخول/الخروج	 
 تشغيل غطاء صندوق األمتعة كهربائيا مزودة بتجهيزات فتح في 	 

حالة الطوارئ داخل حيز األمتعة وأسفل المقعد الخلفي
 التحكم في مسافة الصف لألمام أو الخلف باإلضافة إلى إشارة 	 

تنبيه صوتية ومصورة تعرض على شاشة النظام المعلوماتي 
الترفيهي

المقصورة الداخلية
نوع الجلد يتم اختيار لجميع األسطح المطرزة بما في ذلك المقاعد 	 

والتابلوه والكونسول وألواح األبواب وعواميد األبواب ورف صندوق 
األمتعة وإطارات المقصورة الداخلية والبطانات وحاجبات الشمس 

وجميع أماكن التخزين وصندوق التابلوه
24 لون قياسي في األلوان المنفرد أو تشكيالت األلوان الثنائية 	 

بأربع أشكال مختلفة )تشكيالت ألوان( مما ال يسمح فقط باختيار 
اللون ولكن الطابع في المقصورة الداخلية – من شديد األناقة إلى 

الرياضي
تم تطويرها خصيصا، سجادة على شكل قطع مسطحة أو مغلفة 	 

بالجلد. اختيار لون من بين 21 لونا ليتالئم مع لون جلد المقصورة 
الداخلية

مجموعة أربعة حصائر لتالئم سجادة المقصورة الداخلية، والغطاء 	 
الجلدي، باإلضافة إلى لمسات من الفوالذ المصقول المقاوم 

للصدأ
اختيار من بين 22 لونا لحزام المقعد باإلضافة إلى لون األقفال 	 

المطابق للون المقصورة الداخلية
حليات خشبية بالسقف وزينة ممتدة من الخشب، وكونسول 	 

أوسط، ومسند ذراع في المنتصف بالخلف، وكونسول بالسقف 
 Dark Fiddleback أو Burr Walnut في األمام والخلف من خشب

 .Piano Black أو Dark Stained Burr Walnut أو Eucalyptus
هناك سبعة أنواع أخرى من الخشب متاحة

تجهيزات مقصورة داخلية ذات لمسات نهائية المعة من فوالذ 	 
مصقول مقاوم للصدأ

مفتاح تبديل فريدة عاكسة	 
لوحة أجهزة القياس والبيان للسائق بها عدادات محولة شبيهة 	 

بالطائرات للسيارة ولسرعة المحرك، وشاشة ملونة ثانوية تعرض 
وضع الضبط للسائق بالنسبة لألوامر الصوتية الخاصة بنظام المالحة 

أو والبوصلة أو النظام المعلوماتي الترفيهي أو السيارة أو معلومات 
الرحلة

لوحة أصغر حجما في منتصف التابلوه تعرض مستوى الوقود، 	 
وساعة تناظرية تحمل نقش ‘Bentley Motors’ ومستوى درجة 

حرارة التبريد
صندوق األمتعة مطرز بالجلد وبه سجادات تشبه تلك في المقصورة 	 

الداخلية بلوحة عتبة مصقولة من الفوالذ المقاوم للصدأ

المواصفات القياسية

Mulsanne

والخيارات المواصفات 

الراحة واالستجمام
ظل على الزجاج األمامي الملون	 
سقف زجاجي ملون للمقصورة األمامية به ستارة متحركة مقدمة 	 

*Alcantara من
مقاعد أمامية يمكن ضبطها كهربائيا على 14 وضعا، تشتمل هذه 	 

المقاعد على دعم للفقرات القطنية، ومكانين لتخزين األوضاع، 
ووظيفة الدخول/الخروج المريح ونظام تدفئة قابل للضبط

مقعد ركاب أمامي – يمكن ضبطه بالكامل أثناء الجلوس في 	 
الخلف. مفاتيح التحكم موجودة في مسند الذراع الخلفي في 

المنتصف
مقعدان-زائد-مقعد في الخلف، حيث يمكن ضبط المقاعد 	 

الخارجية كهربائيا على 8 أوضاع، تشمل دعم للفقرات القطنية 
ومكانين لتخزين األوضاع ونظام تدفئة قابل للضبط

نظام تكييف رباعي المناطق يشمل وحدة تكييف هواء لمؤخرة 	 
المقصورة، يتم التحكم بالنظام عن طريق مفاتيح في المقدمة 

والمؤخرة تتحكم في سرعة المروحة ودرجة الحرارة
فتحات هواء شبيهة بعين الثور ومفاتيح للتحكم في إيقاف تدفق 	 

الهواء مصقولة ومصنوعة من الفوالذ المقاوم للصدأ
عجلة قيادة رباعية أذرع مطرزة بالجلد متعددة الوظائف يمكن ضبط 	 

ميلها وإطالتها كهربائيا مع مكانين لتخزين األوضاع، ووظيفة دخول 
سلس، وذراع نقل حركة

إضاءة داخلية محيطة	 
مساند ذراع أمامية وسطى بها مكان تخزين مطرز بالجلد وسماعة 	 

هاتف السلكية*
ضبط االرتفاع كهربائيا ألحزمة أمان المقاعد األمامية مع مكانين 	 

لتخزين األوضاع
مثبت السرعة	 
كاميرا الرؤية الخلفية	 
مساعد رؤية النقطة العمياء	 
مانع إبهار يتلون كهربائيا أوتوماتيكيا ومرآة مدمجة للرؤية الخلفية بها 	 

زر تشغيل/إيقاف تشغيل
مفتاح تحكم عن بعد في باب المرآب مزود بثالثة أزرار مدمج في 	 

كونسول السقف*
مساحات زجاج أمامي بوظيفة استشعار لألمطار	 
وظائف مراقبة المصباح األمامي	 
كونسول مسند الذراع الخلفي األوسط قابل للفرد به مفاتيح 	 

للمقاعد، ونظام تكييف الهواء، ومكان تخزين مطرز بالجلد، ومنفذي 
USB شحن

جيبان للتخزين في مسند ذراع األبواب الخلفية	 

 	 Android أو Apple تطبيق تحكم عن بعد لألنظم العاملة بنظام
)مجاني( للتحكم في النظام المعلوماتي الترفيهي الرئيسي 

والمالحة أثناء الجلوس على المقاعد الخلفية
 	 Android أو Apple لألجهزة العاملة بنظام ’My Bentley‘ تطبيق

)مجاني( يتيح الرفع الالسلكي لوجهات المالحة وخصائص أخرى 
موفرة للوقت

نوافذ كهربائي تعمل بلمسة واحدة ومجهزة بتجهيزات حامية من 	 
االنحصار

صوت نقي مع طبقة بينية عاكسة لألشعة تحت الحمراء )في ما 	 
عدا الزجاج األمامي لتسمح باستخدام االتصاالت الهاتفية ومراقبة 

الطريق(
ستائر كهربائية لحماية الخصوصية بالنوافذ الخلفية والزجاج الخلفي، 	 

يتم التحكم بها من المقصورة األمامية أو الخلفية بلمسة واحدة 
وتجهيزة منع انحصار

حامال أكواب أماميان يمكن ضبطهما	 
حامال أكواب خلفيان مع مساحة تخزين مخصصة	 
قداحتان في المقصورة األمامية والخلفية وطفايتان سجائر في 	 

األبواب الخلفية
صندوق تابلوه مطرز بالجلد ومضيء، منفذ USB، ومنفذ طاقة 	 

12 فولط
كتيب مالك مطرز بالجلد برف تخزين مخصص في صندوق التابلوه	 
مكان لتخزين المستندات في مؤخرة المقاعد األمامية	 

*التوافر حسب المنطقة. بعض التجهيزات االختيارية والمواصفات قد تظهر كتجهيز قياسي أو قد 
ال تكون متوفرة. يرجى االتصال بموزع Bentley في بلدك لمعرفة المزيد من المعلومات.



والخيارات المواصفات 

النظام المعلوماتي الترفيهي
شاشة ملونة تعمل باللمس عالية الدقة مقاس 8 بوصة لعرض 	 

معلومات النظام المعلوماتي الترفيهي وأنظمة السيارة. دعم نظام 
Apple CarPlay

واجهة مركزية متعددة الوسائط )MMI( مفتاح تحكم دوار به مفاتيح 	 
سهلة االستخدام للدخول الفوري إلى قوائم النظام الرئيسية 
الخاصة بـ: نظام المالحة، والهاتف، والراديو، والوسائط )تشمل 

التلفزيون إذا كان مناسبا(، والنغمة، والمعلومات، وأنظمة السيارة
وحدة قرص صلب سعة 60 جيجا بايت داخل صندوق التابلوه بها 	 

20 جيجا بايت من مساحة التخزين الشخصية، ومكان واحد لتوصيل 
جهاز DVD، وقارئي بطاقات SD، وقارئ بطاقة SIM. تشمل قاعدة 

بيانات داخلية Gracenote تعرض اسم الفنان/األلبوم/األغنية من 
CD أقراص

مبدلة أقراص DVD سعة 6 أقراص مثبتة في صندوق التابلوه	 
تحكم صوتي في جميع األنظمة الرئيسية والعمليات	 
نظام مالحة باألقمار الصناعية مدمج في قرص صلب بالسيارة يتيح 	 

حساب سريع للطريق. خرائط يمكن إعدادها، تشمل خرائط جوجل، 
 ووظيفة Street View .* إدخال الوجهة برقم بريدي مكون من 

7 أرقام، معلومات حالية عن الحالة المرورية*
نظام صوتيات السيارة المتكون من 14 سماعة، ومضخمان صوتيان، 	 

يتم تغذيته بالطاقة عن طريق ست قنوات، باإلضافة إلى تشغيل 
الصوت الرقمي

توافق مذهل مع جميع صيغ الوسائط الرقمية	 
 	 (SDARS( أو راديو باألقمار الصناعية )DAB( راديو رقمي 

وفقا للمتجر
درج وسائط فريد من نوعه مطرز بالجلد به منفذ USB لتوصيل ذاكرة 	 

خارجية، وتوصيل وشحن أجهزة الوسائط
منفذ USB بصندوق التابلوه لتوصيل ذاكرة خارجية وشحن أو تخزين 	 

أجهزة الوسائط
نظام هاتف بشبكة 4G يمكن توصيله بصورة السلكية عن طريق 	 

البلوتوث
نقطة اتصال WiFi مدمجة في الوحدة األساسية تتيح توصيل حتى 	 

ثمانية أجهزة في نفس الوقت

السالمة، واألمان، والتزود بالمؤن
وسادتان هوائيتان ذكيتان للسائق والراكب األمامي، ويمكن إيقاف 	 

تفعيل وسادة الراكب األمامي
الوسائد الهوائية بالستائر موجودة بإطارات المقصورة الداخلية	 
أحزمة مقاعد ثالثية النقاط للمقاعد األمامية يمكن ضبط ارتفاعها 	 

كهربائيا وبها وظيفة تخزين أوضاع، وتجهيزة الشد المسبق بالمواد 
المتفجرة، وبه محددات للقوة

أحزمة أمان ثالثية النقاط للمقاعد الخارجية والوسطى الخلفية، مع 	 
توفر مشدات أحزمة أمان تعمل بنظام pyrotechnic ومحددات قوة 

للمقاعد الخارجية*
مقعد أطفال خلفي ISOFIX مزود بنقاط تثبيت بحل علوية	 
نظام مراقبة ضغط هواء اإلطارات بخاصة اإلنذار في حالة تجاوز 	 

السرعة
مانع حركة المركبة ونظام إنذار الوزن الزائد بالمقصورة الداخلية	 
جهاز ضبط درجة حرارة البطاريات به منفذ ملء بالتنقيط مغناطيسي 	 

في تجويف لوحة السجل الخلفية
منافذ طاقة 12 فولط توجد في صندوق التابلوه، ومسند ذراع 	 

الخلفي األوسط، وحيز األمتعة باإلضافة إلى منافذ قداحة في 
المقصورة األمامية والخلفية

 منفذا USB للشحن في مسند الذراع الخلفي 	 
)أو الكونسول إذا كانت السيارة مزودة به(

العجالت واإلطارات
عجلة كالسيكية سبائكية مقاس 21 بوصة – مطلية	 
عجلة كالسيكية سبائكية مقاس 21 بوصة – مصقولة	 
عجلة Radiance سبائكية مقاس 21 بوصة من Mulliner – مطلية	 
عجلة Radiance سبائكية مقاس 21 بوصة من Mulliner – مطلية	 
عجلة إحتياطية موفرة في المساحة*	 

التجهيزات الخارجية
عالمه  ’Flying ‘B بالمبرد	 
غطاء مطلي بالكروم للمبرد به فتحات تهوية عمودية المعة من 	 

الفوالذ المقاوم للصدأ بشبكة على شكل مصفوفة
لمسة نهائية على عمود الباب من الفوالذ الالمع المقاوم للصدأ	 
غطاء فخم لفتحة ملء الوقود	 
بدون حامل لوحة الترخيص األمامية	 

الزجاج والسقف
زجاج حماية خصوصية على الزجاج الخلفي والنوافذ الجانبية*	 
سقف زجاجي للمقصورة األمامية*	 

الحليات
Birds Eye Maple و Dark Fiddleback Eucalyptus و 	 

 Dark Stained Madrona و Dark Stained Burr Walnut
و Dark Stained Vavona و Liquid Amber و Olive Ash و 

Vavona و Tamo Ash و Piano Black

اللمسات الخشبية والتطعيم بالخشب
شارات جانبية تحمل شعار Bentley وشريط مطلي بالكروم على 	 

الجانب السفلي من النوافذ )ال تتوافق مع البطانات المصنوعة من 
ألياف الكربون(

 نقشة متقاطعة وبطانة عصريتان تم تنفيذهما بالسقف والزينة 	 
(Burr Walnut ال يمكن تنفيذها مع خشب(

 تصميم شبيه ببرواز الصور إلى الزينات )ال يمكن تنفيذها مع 	 
(Piano Black خشب

مرايا زينة في المنطقة الخلفية محاطة بالحليات الخشبية	 
ألواح أبواب مطعمة بالحليات الخشبية	 
درج وسائط مطعم باألخشاب ولوحة التابلوه الصغرى مطعمة 	 

باألخشاب
طاوالت صغيرة مطعمة باألخشاب )يجب اختيارها مع اختيار 	 

(Bentley Theatre
طاوالت صغيرة مطعمة باألخشاب بنقشة متقاطعة وبطانة عصريتين	 

المواصفات االختياريةالمواصفات القياسية

Mulsanne

والخيارات المواصفات 

المقاعد
خياطة متباينة	 
خياطة متقاطعة	 
تزيين المقاعد باألنابيب	 
وظيفتا التهوية والتدليك بالمقاعد األمامية والخلفية	 
مخادع مريحة	 

عجالت القيادة ومفاتيح التحكم للسائق
عجلة قيادة ثنائية األلوان مطرزة بالجلد الطبيعي )رباعي أذرع(	 
عجلة قيادة أحادية اللون مطرزة بالجلد الطبيعي )رباعي أذرع(	 
عجلة قيادة أحادية اللون بها وظيفة تدفئة، مطرزة بالجلد الطبيعي 	 

)رباعي أذرع(
ناقل حركة مطعم باألخشاب )غير متاح مع األخشاب من نوع 	 

Dark Fiddleback Eucalyptus أو Dark Stained Madrona أو 
(Liquid Amber

عجلة قيادة مطعمة بالخشب )رباعي أذرع( )متاح مع 	 
األخشاب من نوع Birds Eye Maple و Burr Walnut و 

(Tamo Ash و Piano Black و Dark Stained Burr Walnut

الحصائر والسجاجيد
 سجاجيد كثيفة الوبر من Wilton في مقدمة ومؤخرة السيارة 	 

)بدال من السجاجيد القياسية(
 سجاد من الصوف الطبيعي في األمام والخلف 	 

)باإلضافة إلى الحصائر القياسية(

النظام الصوتي والتكنولوجيا
 	Bentley المخصص لسيارات Naim النظام الصوتي الفاخر من نوع
نظام ترفيه مسرحي للمقاعد الخلفية Bentley Theatre مزود 	 

بجهازين لوحيين مقاس 10.4 بوصة يتم إخراجهما كهربائيا
موالف رقمل للتلفاز*	 
كاميرا رؤية الزوايا*	 
مثبت السرعة المتوائم	 

الراحة
كتيب إضافي بلغة بديلة*	 
زجاج بلوري، مبرد زجاجات مع كؤوس مشروبات كريستالية 	 

مصنوعة حسب رغبة العميل
زجاج بلوري، مبرد زجاجات مع أكواب مصنوعة حسب رغبة العميل	 
براد مضيء مع أباريق وأكواب كريستالية مصممة حسب رغبة – 	 

Mulliner بواسطة
ستائر للمقصورة الخلفية متاحة باللونين األسود أو لون العاج	 
صندوق اسعافات أولية، باإلضافة إلى مثلث تحذير*	 
مظلتان أو أربع مظالت	 
مفتاح فتح باب المرآب عن بعد*	 
كاميرا رؤية جانبية )متاحة فقط مع كاميرا الرؤية الخلفية(	 
اإلعداد أو التثبيت التام لنظام Bentley للتعقب باستخدام نظام 	 

تحديد المواقع العالمي )باإلضافة إلى نظام اإلنذار القياسي(
مرايتان زينة مضيئتان مطويتان ألسفل	 
مفتاح فاليه لركن السياره	 

MULLINER كتالوج
زخارف مثبتة في مساند الرؤوس حسب الرغبات الشخصية 	 

للعمالء
ألواح دواسات مخصصة حسب الرغبات الشخصية للعمالء	 
البهجة المخفية	 

BENTLEY االختيارات الموصى بها من
NB – جميع االختيارات الموصى بها تتكامل مع بعضها بعضا ويمكن 

طلبها كباقة واحدة

MULLINER مواصفات القيادة المخصصة من
 	Mulliner سبائكية مقاس 21 بوصة من Radiance عجلة
مقاعد، وأبواب، واألركان الخلفية ذات تطريز ماسي	 
بطانة محززة	 
لمسة نهاية محززة على المفاتيح الشبيهة بمفاتيح اآلرغن	 
ذراع تغيير سرعات رياضي مخرش	 
لمسة نهائية دائرية على المقابض الداخلية لألبواب	 
 	Bentley Mulliner دواسات عمودية مصنعة يدويا بواسطة
دواسات قدم رياضية سبائكية مثقبة	 
نظام تعليق وتوجيه رياضي	 

المواصفات الفاخرة
لمسة نهائية على عمود الباب من الفوالذ الالمع المقاوم للصدأ	 
تميمة ’Flying ‘B بالمبرد	 
غطاء فخم لفتحة ملء الوقود	 
مفتاح فتح باب المرآب عن بعد*	 
مظلتان	 
مفتاح فاليه لركن السياره	 
درج وسائط مطعم باألخشاب ولوحة التابلوه الصغرى مطعمة 	 

باألخشاب

مواصفات نظام الترفيه
 	Bentley المخصص لسيارات Naim النظام الصوتي الفاخر من نوع
نظام ترفيه مسرحي للمقاعد الخلفية Bentley Theatre مزود 	 

بجهازين لوحيين مقاس 10.4 بوصة يتم إخراجهما كهربائيا

مواصفات الراحة
وظيفتا التهوية والتدليك بالمقاعد األمامية والخلفية	 
مخادع رأس للكراسي الخلفية مزودة بأجناب قابل للضبط	 
 	Alcantara وسائد مخدع رأس فائقة النعومة مقدمة من
وسادتان راحة غير مثبتتان بالمقعد	 

*التوافر حسب المنطقة. بعض التجهيزات االختيارية والمواصفات قد تظهر كتجهيز قياسي أو قد 
ال تكون متوفرة. يرجى االتصال بموزع Bentley في بلدك لمعرفة المزيد من المعلومات.



والخيارات المواصفات 

(Mulsanne إضافة إلى المواصفات القياسية للسيارة(

العجالت واإلطارات
عجالت Mulsanne Speed مقاس 21 بوصة – مطلية، بداخلها 	 

105Y x 40 x 265 إطارات

الهيكل والمظهر الخارجي
غطاء مطلي للمبرد به فتحات تهوية عمودية المعة من الفوالذ 	 

المقاوم للصدأ وشبكة داكنة من الفوالذ الصلب على شكل مصفوفة 
بها باإلضافة إلى عالمة ثنائية األبعاد لشعار ’Bentley ‘B المجنح

شبكات داكنة من الفوالذ المقاوم للصدأ على شكل مصفوفة بفتحة 	 
المصد السفلي وفتحات التهوية الجانبية

نقش ‘Speed’ صلب من الفوالذ المقاوم للصدأ على العناصر الالمعة 	 
السفلية بالجانب االمامي

 	 ‘Mulsanne‘ دواسات مصقولة من الفوالذ المقاوم للصدأ تحمل اسم
‘Speed‘و

أنابيب عادم فخمة	 
مصابيح أمامية داكنة تعمل بمصابيح LED بالكامل بها أربعة أوضاع 	 

AFS أوتوماتيكي، ودائرة LED لدعم اإلضاءة الرئيسية، وتشغيل 
أوتوماتيكي مستشعر للضوء، وإمكانية القيادة النهارية، ومنافث بخ 

مغطاة
مصابيح إضاءة خلفية داكنة LED ذات تصميم  ’Flying ‘B، ومصباح 	 

توقف أعلى الزجاجي الخلفي في مكان مخفي

المقصورة الداخلية
24 لون قياسي في األلوان المنفردة أو تشكيالت األلوان الثنائية 	 

بخمسة أشكال مختلفة )تشمل تشكيلة األلوان الخاصة بالسيارة 
Speed( مما ال يسمح فقط باختيار اللون ولكن يمكنك كذلك اختيار 

الطابع في المقصورة الداخلية – من شديد األناقة إلى الرياضي
 	Speed ألواح أبواب ذات تطريز ماسي ومقاعد ذات طابع السيارة
 	Bentley زخرفة جميع المقاعد بشعار
خياطة متباينة	 
بطانة جلدية محززة	 
لمسة نهائية دائرية على المقابض الداخلية لألبواب	 
لمسة نهاية محززة على المفاتيح الشبيهة بمفاتيح اآلرغن	 
ذراع تغيير سرعات رياضي مخرش	 
دواسات قدم رياضية سبائكية مثقبة	 

(Mulsanne إضافة إلى المواصفات االختيارية للسيارة(

العجالت واإلطارات
عجلة Mulsanne Speed السبائكية مقاس 21 بوصة – مصقولة	 
عجلة Mulsanne Speed السبائكية مقاس 21 بوصة – الداكنة بها 	 

لمسات ساطعة قامت آلة بتشكيلها

التجهيزات الخارجية
مكابح خزفية كربونية مزودة بفكوك سوداء 	 
غطاء مطلي بالكروم للمبرد به فتحات تهوية عمودية المعة من 	 

الفوالذ المقاوم للصدأ وشبكة داكنة على شكل مصفوفة

اللمسات الخشبية والتطعيم بالخشب
 حشوات زينة من خشب Piano Black مع ألياف الكربون 	 

)متاح فقط عند اختيار خشب Piano Black. غير متاح مع أي 
حشوات أو حليات أخرى(

MULSANNE SPEED المواصفات األساسية للسيارة
عجالت Mulsanne Speed مقاس 21 داكنة أو مصقولة	 
عالمه  ’Flying ‘B بالمبرد	 
غطاء فخم لفتحة ملء الوقود	 
مفتاح فتح باب المرآب عن بعد*	 
مظلتان	 
مفتاح فاليه لركن السياره	 
درج وسائط مطعم باألخشاب ولوحة التابلوه الصغرى مطعمة 	 

باألخشاب

(Mulsanne إضافة إلى المواصفات القياسية للسيارة(

الهيكل والمظهر الخارجي
قاعدة العجالت امتد بمقدار 250 مم	 

المقصورة الداخلية
وضعا ضبط للمقاعد مع وضعين آخرين	 
ألواح أبواب مطعمة بالحليات الخشبية	 
سقف زجاجي ملون للمقصورة الخلفية به ستارة متحركة مقدمة 	 

Alcantara من
ستائر كهربائية بالنوافذ الخلفية والزجاج الخلفي، يتم التحكم بها 	 

من المقصورة األمامية أو الخلفية بلمسة واحدة
وسائد هوائية للرأس ومنطقة الصدر مركبة في المقاعد األمامية 	 

والخلفية )الوسائد الهوائية المزودة بستائر غير مركبة(

(Mulsanne إضافة إلى المواصفات االختيارية للسيارة(

المقصورة الداخلية
مقاعد أشبه بمقاعد الطائرات )تشمل مخادع رأس مريحة(	 
كونسول كامل الطول به طاولتان صغيرتان قابلتان للفرد ومساحة 	 

تخزينية متطورة

MULLINER مواصفات
 	Mulliner سبائكية مقاس 21 بوصة من Radiance عجلة
مقاعد ذات تطريز ماسي	 
بطانة محززة	 
لمسة نهاية محززة على المفاتيح الشبيهة بمفاتيح اآلرغن	 
لمسة نهائية دائرية على المقابض الداخلية لألبواب	 
 	Bentley Mulliner دواسات عمودية مصنعة يدويا بواسطة
مرايا زينة في المنطقة الخلفية محاطة بالحليات الخشبية	 
سجاد من الصوف الطبيعي في األمام والخلف )باإلضافة إلى 	 

الحصائر القياسية(

مواصفات الراحة
مقاعد أشبه بمقاعد الطائرات )بالمقاعد الخلفية(	 
وظيفتا التهوية والتدليك بالمقاعد األمامية والخلفية	 
مخادع رأس للكراسي الخلفية مزودة بأجناب قابل للضبط	 
 	Alcantara وسائد مخدع رأس فائقة النعومة مقدمة من
وسادتان راحة غير مثبتتان بالمقعد	 

المواصفات القياسيةالمواصفات القياسية

Mulsanne Speed

والخيارات المواصفات 

*التوافر حسب المنطقة. بعض التجهيزات االختيارية والمواصفات قد تظهر كتجهيز قياسي أو قد 
ال تكون متوفرة. يرجى االتصال بموزع Bentley في بلدك لمعرفة المزيد من المعلومات.

المواصفات االختياريةالمواصفات االختيارية

Mulsanne Extended Wheelbase



والخيارات والخياراتالمواصفات  المواصفات 

MULSANNE
 المحرك: محرك V8  سعة 6¾ مزود بشاحنين توربينيين وبه خاصية إدخال 

الكامات واإلزاحة المتغيرة

الطاقة القصوى: 512 حصانا / 377 كيلوواط عند عدد لفات 4000 لفة/دقيقة

الحد األقصى للعزم: 1020 نيوتن/متر عند عدد لفات 1750 لفة/دقيقة

LEVIIو EU6 وسائل التحكم في االنبعاثات: تخض لحدود عوادم

 ناقل الحركة: ناقل حركة أوتوماتيكي ثماني السرعات مزود بواجهة تعشيق 
إلكترونية ووضع رياضي وذراع لنقل الحركة مركب بعجلة القيادة

مجموعة الدفع والحركة: دفع خلفي

السرعة القصوى: 296 كم/ساعة

0-100 كم/ساعة: 5.3 ثانية

0-160 كم/ساعة: 11.5 ثانية
قاعدة العجالت: 3266 مم

الطول اإلجمالي: 5575 مم

العرض )بما في ذلك المرايا(: 2208 مم

العرض عند طي المرايا: 1926 مم

االرتفاع اإلجمالي: 1521 مم

الوزن بدون حمولة )األسواق خارج أمريكا الشمالية(: 2685 كجم

الوزن بدون حمولة )أسواق أمريكا الشمالية(: 2711 كجم

الوزن اإلجمالي: 3200 كجم

خزان الوقود: 96 لتر

حجم صندوق األمتعة: 443 لتر

قدرة السحب: 0.33 معامل السحب

استهالك الوقود )دورة االتحاد األوروبي(

معدل استهالك الوقود في المدينة: 23.4 لتر/100 كم

معدل استهالك الوقود خارج المدينة: 10.1 لتر/100 كم

االستهالك المُجمع: 15.0 لتر/100 كم

انبعاثات ثاني أكسيد الكربون CO2: 342 جم/كم

(EPA استهالك الوقود )دورة وكالة حماية البيئة

القيادة داخل المدينة )الواليات المتحدة(: 11 ميل لكل جالون أمريكي

القيادة على الطرق السريعة )الواليات المتحدة(: 18 ميل لكل جالون أمريكي

االستهالك المجمع )الواليات المتحدة(: 13 ميل لكل جالون أمريكي

MULSANNE SPEED
 المحرك: محرك V8  سعة 6¾ مزود بشاحنين توربينيين وبه خاصية إدخال 

الكامات واإلزاحة المتغيرة

الطاقة القصوى: 537 حصانا / 395 كيلوواط عند عدد لفات 4000 لفة/دقيقة

الحد األقصى للعزم: 1100 نيوتن متر عند عدد لفات 1750 لفة/دقيقة

LEVIIو EU6 وسائل التحكم في االنبعاثات: تخض لحدود عوادم

 ناقل الحركة: ناقل حركة أوتوماتيكي ثماني السرعات مزود بواجهة تعشيق 
إلكترونية ووضع رياضي وذراع لنقل الحركة مركب بعجلة القيادة

مجموعة الدفع والحركة: دفع خلفي

السرعة القصوى: 305 كم/ساعة

0-100 كم/ساعة: 4.9 ثانية
0-160 كم/ساعة: 11.0 ثوان

قاعدة العجالت: 3266 مم

الطول اإلجمالي: 5575 مم

العرض )بما في ذلك المرايا(: 2208 مم

العرض عند طي المرايا: 1926 مم

االرتفاع اإلجمالي: 1521 مم

الوزن بدون حمولة )األسواق خارج أمريكا الشمالية(: 2685 كجم

الوزن بدون حمولة )أسواق أمريكا الشمالية(: 2711 كجم

الوزن اإلجمالي: 3200 كجم

خزان الوقود: 96 لتر

حجم صندوق األمتعة: 443 لتر

قدرة السحب: 0.33 معامل السحب

استهالك الوقود )دورة االتحاد األوروبي(

معدل استهالك الوقود في المدينة: 23.4 لتر/100 كم

معدل استهالك الوقود خارج المدينة: 10.1 لتر/100 كم

االستهالك المُجمع: 15.0 لتر/100 كم

انبعاثات ثاني أكسيد الكربون CO2: 342 جم/كم

(EPA استهالك الوقود )دورة وكالة حماية البيئة

القيادة داخل المدينة )الواليات المتحدة(: 11 ميل لكل جالون أمريكي

القيادة على الطرق السريعة )الواليات المتحدة(: 18 ميل لكل جالون أمريكي

االستهالك المجمع )الواليات المتحدة(: 13 ميل لكل جالون أمريكي

MULSANNE EXTENDED WHEELBASE
 المحرك: محرك V8  سعة 6¾ مزود بشاحنين توربينيين وبه خاصية إدخال 

الكامات واإلزاحة المتغيرة

الطاقة القصوى: 512 حصانا / 377 كيلوواط عند عدد لفات 4000 لفة/دقيقة

الحد األقصى للعزم: 1020 نيوتن/متر عند عدد لفات 1750 لفة/دقيقة

LEVIIو EU6 وسائل التحكم في االنبعاثات: تخض لحدود عوادم

 ناقل الحركة: ناقل حركة أوتوماتيكي ثماني السرعات مزود بواجهة تعشيق 
إلكترونية ووضع رياضي وذراع لنقل الحركة مركب بعجلة القيادة

مجموعة الدفع والحركة: دفع خلفي

السرعة القصوى: 296 كم/ساعة

0-100 كم/ساعة: 5.5 ثانية
0-160 كم/ساعة: 11.8 ثانية

قاعدة العجالت: 3516 مم

الطول اإلجمالي: 5825 مم

العرض )بما في ذلك المرايا(: 2208 مم

العرض عند طي المرايا: 1926 مم

االرتفاع اإلجمالي: 1541 مم

الوزن بدون حمولة )األسواق خارج أمريكا الشمالية(: 2730 كجم

الوزن بدون حمولة )أسواق أمريكا الشمالية(: 2751 كجم

الوزن اإلجمالي: 3200 كجم

خزان الوقود: 96 لتر

حجم صندوق األمتعة: 443 لتر

قدرة السحب: 0.33 معامل السحب

استهالك الوقود )دورة االتحاد األوروبي(

معدل استهالك الوقود في المدينة: 23.4 لتر/100 كم

معدل استهالك الوقود خارج المدينة: 10.1 لتر/100 كم

االستهالك المُجمع: 15.0 لتر/100 كم

انبعاثات ثاني أكسيد الكربون CO2: 344 جم/كم

(EPA استهالك الوقود )دورة وكالة حماية البيئة

القيادة داخل المدينة )الواليات المتحدة(: 11 ميل لكل جالون أمريكي

القيادة على الطرق السريعة )الواليات المتحدة(: 18 ميل لكل جالون أمريكي

االستهالك المجمع )الواليات المتحدة(: 13 ميل لكل جالون أمريكي
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