
  LEXUS LS 500h  2019 خصائص لكزس
Titanium Platinum Prestige الفئة

الميزات الخارجية
20” 20” 19” عجالت ألومنيوم

245/45RF20 245/45RF20 245/50RF19 اإلطارات
LED مصابيح أمامية 3 عيون

     نظام تعديل المستوى اآللي
     نظام الشعاع العالي اآللي

     نظام الشعاع العالي اآللي المتأقلم
     انارة االضائة بطريقة متتالية

LED ومصابيح نهارية LED مصابيح ضباب أمامية
مصابيح إنعطاف LED بزاوية رؤية عريضة

مصابيح ضباب خلفية
منظف مصابيح أمامية

منظف زجاج للنافذة جانبية
عوارض جانبية مطلية بالكروم

زجاج أمامي عازل للصوت ولألشعة فوق البنفسجية
أذرع تنظيف رش مباشرة

فتحة سقف بانورامية قابلة لإلمالة واإلبعاد والتقريب اآللي، ونظام حماية بلمسة واحدة في االزدحام المروري
أبواب سهلة اإلغالق آلًيا

التصميم الداخلي
مقود جلد وخشب

جلد و خشب جلد و خشب جلد مقود جلد وخشب
عدادات أوبتيترون

شاشة عرض معلومات متعددة ملونة من شرائح الترانزستور الرقيقة عالية الدقة مقاس 8 بوصة
شاشة عرض معلومات متعددة ملونة مقاس 24 بوصة
ساعة بعقارب متزامنة مع نظام تحديد المواقع العالمي

أزرار مصباح الكونسول العلوي LED تعمل باللمس
ستارة كهربائية واقية من الشمس: للباب الخلفي ونافذة الوسط

ستارة خلفية كهربائية واقية من الشمس 
االمام و الخلف االمام و الخلف االمام لوجو لكزس مضيء

نظام بلوتوث للتحدث على الهاتف النقال دون استخدام اليدين أو اتصال السلكي نقال متوافق مع بروفايل الصوت والفيديو
نظام لكزس الصوتي الراقي مع مشغل أقراص DVD، 12، مكبرات صوت MP3، معالج صوت رقمي، ومنظم مستوى صوت آلي

 نظام مارك ليفنسون الصوتي الراقي مع 23 مكبر صوت، نظام الترفيه للمقاعد الخلفية، شاشة عرض مقاس 11.6 بوصة 
Miracast و Blue Ray مقبس صوت ميني، مقبسين للسماعات، مع جهاز تحكم عن بعد مصغر، جهاز

نظام ترفيه للمقاعد الخلفية، شاشة مقاس 11.6 بوصة مع ذكاء صناعي
نظام لكزس للمالحة

شاشة 12.3 بوصة EMV )برؤية متعددة كهربائية( مع واجهة تحكم باللمس عن بعد
مقاعد

Semi-Aniline [Exe] Semi-Aniline [Lux] Smooth جلد المقعد
18-Way مقعد السائق كهربائي 28 وضعيات مع دعم ألسفل الظهر، ووسادة جلوس قابلة لتعديل طولها
18-Way مقعد السائق كهربائي 28 وضعيات، مع دعم ألسفل الظهر

تدفئة للمقاعد )األمامية(
All All Front مقاعد مكيفة
All Front aمقاعد بخاصية التدليك

 تحكم بالمقعد األمامي بجانب السائق عن طريق زر التحكم بجهة السائق
22 طريقة للتحكم بالمقعد الخلفي ( خلف مقعد الراكب األمامي )

مقعد أوتومان مع خاصية التمدد الكامل

التشغيل ووسائل الراحة
مثبت سرعة

نظام تعليق الهواء مع وضع الوصول التلقائي
نظام تعليق متكّيف متغّير

عمود المقود متداخل وقابل لإلمالة كهربائيًا مع وظيفة اإلبعاد والتقريب اآللي
مفاتيح تحّكم على المقود

نظام اختيار وضعية القيادة
Handsfree Handsfree غطاء صندوق أمتعة كهربائي + غالق امتعة

تشغيل المحرك من بعد
مكبد يد كهربائي

منطقتين 4 مناطق مستقلة للتحكم في درجة الحرارة، فلتر الهواء مع وظيفة إزالة الروائح و غبار الطلع
مع بطاقة مع بطاقة نظام دخول وتشغيل ذكي

ومقبس صوت ميني، USB مقبسا
السالمة واألمان

نظام السالمة في لكزس + نظام األمان قبل التصادم، مثبت سرعة متكيف، نظام التنبيه عند الخروج عن المسار،
نظام الشعاع العالي اآللي

RCTA نظام مراقبة النقطة غير المرئية )النقاط العمياء( مع نظام مراقبة حركة المرور خلف المركبة
14 وسادة هوائية وسائد هوائية )المقاعد األمامية، على مستوى الركبة، جانبية، وستارية(

وسائد هوائية بنظام الشد التكميلي SRS على مرحلتين للمقاعد األمامية
نقاط متعددة لتثبيت مقعد الطفل في المركبة

إنذار دعم للمكابح
)TRC( نظام التحّكم بالجر

)VSC( نظام التحّكم بثبات المركبة
نظام مكابح مانع لالنغالق مع توزيع قوة الكبح إلكترونًيا

نظام المساعدة على الكبح
مسند رأس للمقاعد األمامية

روئية بانورامية روئية بانورامية شاشة لنظام الرؤية الخلفية عند الرجوع للخلف
نهارية LED مصابيح

475,000 415,000 355,000 السعر )درهم( - تشمل ضريبة القيمة المضافة 




