
KEY FEATURES الميزات الرئيسية

GS 350 PLATINUM بالتينوم GS 350 مواصفات لكزس

Model Platinum

Body Type Sedan

Engine 3.5L (3456 cc), V6 Four Cam 
24-valve D-4S (Direct Injection  
4 Stroke Superior Version)

Maximum Output 311 HP/6400 rpm (EEC net) 

Maximum Torque 38.5 kg-m/4800 rpm (EEC net) 

Transmission 8-Speed Automatic Transmission

Drive Rear Wheel Drive

Dimensions 4880x1840x1455 mm 
(L × W × H)

Wheelbase 2850 mm

Gross Vehicle Weight 2190 kg

Fuel Tank Capacity 66 Litres

Suspension Double Wishbone Type (Front)/  
Multi Link Type (Rear), Coil Springs,  

 
Stabilizer Bar 

بالتينومالموديل
سيداننوع الهيكل

سعة 3.5 لتر (3456 سم3)، 6 أسطوانات المحرك
 D-4S ،4 كامات 24 صماًما ،V على شكل
(حقن مباشر 4 أشواط - نسخة متفوقة)

311 حصانا عند 6400 دورة بالدقيقة أقصى قوة
(EEC صافي)

38.5 كلغ/متر عند4800 دورة بالدقيقة أقصى عزم
(EEC صافي)

8 سرعات أوتوماتيكيناقل الحركة

الدفع بالعجالت الخلفيةنظام الدفع

 1455x1840x4880 مما�بعاد
(الطول × العرض × االرتفاع)

2850 ممقاعدة العجالت

2190 كغوزن السيارة ا¦جمالي

66 لتًراسعة خزان الوقود

التعليق ا�مامي نوع دبل ويش بون على التعليق
شكل ترقوة مزدوجة والتعليق الخلفي 
متعدد الوصالت، نوابض لولبية، ماصات 
صدمات بضغط الغاز مع قضيب تثبيت

• LED 3-Eye Projector-type Headlamps with Auto-leveling 
System & Adaptive High-beam System

• Smart Entry & Start System with Card Key
• Wood & Leather Steering Wheel
• Semi-aniline Leather Seats
• 18-way Power Front Seats (Driver with Memory)
• Seat Air Conditioner (D & P Seat)
• Head-up Display
• Mark Levinson Premium Surround Sound System, 

17 Speakers
• Lexus Navigation System with 12.3'' Screen
• Rear View Monitor System 
• Lexus Safety System + (Pre-crash System, All-speed 

Dynamic Cruise Control, Lane Departure Alert, 
Auto High Beam) 

• Lane Change Assist with Blind Spot Monitor 

• TRC (Traction Control System)
• VSC (Vehicle Stability Control)
• VDIM (Vehicle Dynamics Integrated Management)

مصابيح أمامية 3 عيون LED نوع كشاف وشعاع عالي آلي مع • 
نظام تعديل مستوى ا¦نارة آلًيا

دخول وتشغيل ذكي مع مفتاح على شكل بطاقة• 
مقود مكسو خشب وجلد• 
مقاعد جلد شبه ا�نيلين• 
مقاعد أمامية كهربائية مع 18 وضعية (مع ذاكرة للسائق)• 
مقاعد مكيفة (السائق والراكب ا�مامي)• 
نظام عرض البيانات على الزجاج ا�مامي• 
 نظام مارك ليفنسون الصوتي الراقي بصوت محيطي، • 

17 مكبر صوت

نظام مالحة لكزس مع شاشة 12.3 بوصة• 
 شاشة رؤية خلفية• 
نظام   أمان  لكزس + (نظام  ا�مان  قبل  التصادم،  مثبت  سرعة • 

 متكيف لجميع السرعات،  نظام  التنبيه  عند  الخروج  عن 
 المسار،  نظام  الشعاع  العالي  اÂلي)

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

 •(TRC) نظام التحّكم في الجر
 •(VSC) نظام التحّكم بثبات المركبة
نظام ا¦دارة المتكاملة Âليات الحركة في السيارة• 

RETAIL PRICE AED 270,000 (WITH VAT) السعر 270,000 درهم (تشمل ضريبة القيمة المضافة)



KEY FEATURES الميزات الرئيسية

GS 350 F SPORT F SPORT GS 350 مواصفات لكزس

Model F Sport

Body Type Sedan

Engine 3.5L (3456 cc), V6 Four Cam 
24-valve D-4S (Direct Injection  
4 Stroke Superior Version)

Maximum Output 311 HP/6400 rpm (EEC net) 

Maximum Torque 38.5 kg-m/4800 rpm (EEC net) 

Transmission 8-Speed Automatic Transmission

Drive Rear Wheel Drive

Dimensions 4880x1840x1455 mm 
(L × W × H)

Wheelbase 2850 mm

Gross Vehicle Weight 2190 kg

Fuel Tank Capacity 66 Litres

Suspension Double Wishbone Type (Front)/  
Multi Link Type (Rear), Coil Springs,  

 
Stabilizer Bar  

F Sportالموديل

سيداننوع الهيكل

سعة 3.5 لتر (3456 سم3)، 6 أسطوانات المحرك
 D-4S ،4 كامات 24 صماًما ،V على شكل
(حقن مباشر 4 أشواط - نسخة متفوقة)

311 حصانا عند 6400 دورة بالدقيقة أقصى قوة
(EEC صافي)

38.5 كلغ/متر عند4800 دورة بالدقيقة أقصى عزم
(EEC صافي)

8 سرعات أوتوماتيكيناقل الحركة

الدفع بالعجالت الخلفيةنظام الدفع

 1455x1840x4880 مما�بعاد
(الطول × العرض × االرتفاع)

2850 ممقاعدة العجالت

2190 كغوزن السيارة ا¦جمالي

66 لتًراسعة خزان الوقود

التعليق ا�مامي نوع دبل ويش بون على التعليق
شكل ترقوة مزدوجة والتعليق الخلفي 
متعدد الوصالت، نوابض لولبية، ماصات 
صدمات بضغط الغاز مع قضيب تثبيت

• LED 3-Eye Projector-type Headlamps with Auto-leveling 
System & Automatic High Beam System

• 19” F Sport Alloy Wheels
• Smart Entry & Start System with Card Key
• F Sport Leather Steering Wheel
• F Sport Smooth Leather Seats
• 16-way Driver Seat with Memory

(Passenger: 10 Way)
• Seat Air Conditioner (D & P Seat)
• Head-up Display
• Mark Levinson Premium Surround Sound System, 

17 Speakers
• Lexus Navigation System with 12.3'' Screen
• Rear View Monitor System 
• Lexus Safety System + (Pre-crash System, All-speed Dynamic 

Cruise Control, Lane Departure Alert, 
Auto High Beam) 

• Lane Change Assist with Blind Spot Monitor 

• TRC (Traction Control System)
• VSC (Vehicle Stability Control)
• VDIM (Vehicle Dynamics Integrated Management)
• 4 Wheel Active Steering & VGRS

مصابيح أمامية 3 عيون LED نوع كشاف وشعاع عالي آلي مع • 
نظام تعديل مستوى ا¦نارة آلًيا

 •F Sport عجالت ألومنيوم 19 بوصة
دخول وتشغيل ذكي مع مفتاح على شكل بطاقة• 
 •F Sport مقود جلد
 •F Sport مقاعد جلد ناعم
 مقعدالسائق كهربائي مع 16 وضعية وذاكرة • 

(الراكب ا�مامي: 10 وضعيات)
مقاعد مكيفة (السائق والراكب ا�مامي)• 
نظام عرض البيانات على الزجاج ا�مامي• 
 نظـام مارك ليفـنسـون الصـوتي الراقي بصوت محيطي، • 

17 مكبر صوت
نظام مالحة لكزس مع شاشة 12.3 بوصة• 
 شاشة رؤية خلفية• 
نظام   أمان  لكزس + (نظام  ا�مان  قبل  التصادم،  مثبت  سرعة • 

 متكيف لجميع السرعات،  نظام  التنبيه  عند  الخروج  عن 
 المسار،  نظام  الشعاع  العالي  اÂلي)

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

 •(TRC) نظام التحّكم في الجر
 •(VSC) نظام التحّكم بثبات المركبة
نظام ا¦دارة المتكاملة Âليات الحركة في السيارة• 
توجيه نشط على 4 عجالت مع نظام توجيه بنسب تروس متغيرة• 

RETAIL PRICE AED 280,000 (WITH VAT) السعر 280,000 درهم (تشمل ضريبة القيمة المضافة)


