
  LEXUS GS F 2019 خصائص لكزس
بالتينومالفئة

الميزات الخارجية

CFRP جناح خلفي وشبك سفلي من البالستيك المعزز بألياف الكربون 

ناشر بأنابيب رباعية

ماسكات مكابح خلفية وأمامية باللون البرتقالي

مرايا لألبواب مع مصباح إشارة انعطاف جانبي LED، قابلة لالنطواء بشكل ذاتي، إنارة أرضية، مرتبطة بتعشيق الترس للخلف

فتحة سقف بانورامية قابلة لإلزاحة واإلمالة ونظام حماية بلمسة واحدة في االزدحام المروري

 مع نظام أوتوماتيكي مصابيح أمامية ثالثة عيون LED مع ميزة تعديل تلقائي لمستوى االرتفاع
للطرقات السريعة 

مع بطاقة مفتاحالدخول الذكي ونظام التشغيل

35R19 /255+275 :إطارات

 عجالت ألمنيوم (لماعة)عجالت ألمنيوم
 قياس 19 بوصة

ماسحات للمصابيح األمامية

التصميم الداخلي

عداد سرعة تاكوميتر TFT بشاشة ملونة

شاشة عرض ملونة قياس 4.2 بوصة بتقنية ترانزيستور األغشية الرقيقة (TFT)لعرض معلومات متعددة

 مع شعار ’F‘عجلة قيادة مغطاة بالجلد

شبه انيليةمواد صناعة المقاعد

مقاعد أمامية كهربائية 10  وضعيات مع مسند كهربائي داعم ألسفل الظهر بوضعيتين (مقعد السائق)

تهوية للمقاعد الخاصة بالسائق والركاب

حامل كؤوس )أمامي وآخر للمقعد الخلفي(

ساعة بعقارب

، DSP مع 17 مكبر صوت، نظام معالجة إشارة رقمية DVD قارئ ،AM/FM نظام صوت مارك ليفنسون المحيطي الراقي، راديو 
WMA و MP3 للتحكم الذاتي بمستوى الصوت يتوافق مع ASL نظام

شاشة 12.3 بوصةنظام مالحة لكزس

التشغيل ووسائل الراحة

عرض المعلومات باأللوان على الزجاج

TVD ترس تفاضلي موجه للعزم

مثبت سرعة راداري ديناميكي 

عمود توجيه تلسكوبي قابل لإلمالة كهربائيًا، مع قابلية التحريك لألمام والخلف أوتوماتيكيًا

مفاتيح تحكم على عجلة القيادة

نظام تكييف هواء أوتوماتيكي بوضع S-Flow ، تحكم مستقل بدرجة الحرارة للمقاعد األمامية، مصفاة لتنظيف الهواء وتنقيته من غبار الطلع والروائح.

قابس حجم صغير مع منفذي USB/ صوتي

AV بلوتوث/ ميزة االتصال بدون استخدام األيدي، اتصال السلكي متوافق مع ملف تعريف

واقية شمس خلفية كهربائية

غطاء صندوق أمتعة كهربائي

األمان

 نظام لكزس للحماية +  نظام واقي ضد الصدمات، مثبت سرعة ديناميكي يناسب كافة السرعات،
نظام التنبيه عند مغادرة المسار، مع نظام تعديل المستوى اآللي للمصابيح

مع صفارة ذاتية الطاقةنظام تحذير للحماية من السرقة- مع مثبت مانع للحركة وجرس إنذار 

وسائد هوائية )أمامية، عند مستوى الركبة، جانبية وستارة هوائية واقية(

مسند رأس للمقاعد األمامية

TRC نظام التحكم بالسحب

نظام تحكم مساعد باالنطالق على التلة

VSC نظام التحكم بثبات المركبة

نظام مكابح ABS ) نظام مانع قفل مكابح( مع ميزة EBD )ميزة التوزيع االلكتروني لقوة المكابح( 

نظام مساعد المكابح

نظام VDIM )إدارة مدمجة لديناميكيات السيارة( في األنماط الرياضية

LED مصباح نهاري

مساعد تغيير المسار مع نظام مراقبة النقطة غير المرئية  ونظام مراقبة حركة المرور خلف المركبة

قضبان تثبيت مقعد الطفل تتوافق مع نظام ISOFIX )المقعد الخلفي(

نظام AL-TPWS )نظام تنبيه خاص بضغط العجالت- تحديد الموقع تلقائيًا(

أحزمة أمان الطوارئ ELR بثالث نقاط )لكافة المقاعد(

تشغيل المحرك عن بعد

380,000السعر )درهم(




