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ES نقدم لكم لكزس

المحتويات
 33 - 4         ES

53 - 34     ES تكنولوجيا ومواصفات لكزس
55 - 54 الخصائص الرئيسية     

“يجّسد الجيل السادس من الطراز ES رغبتنا القوية في تغيير مفهوم السيارات 
الفاخرة ضمن هذه الفئة. في تصميمها، تمثل هدفنا في إعطاء انطباع جديد 

عن خاصيتين رئيسيتين من الخصائص الوراثية للطراز ES، وهما: “إحساس 
ممّيز باإلثارة” في اللحظة التي تراها، وذلك من خالل المظهر المستقبلي. جنًبا 

إلى جنب مع “اإلحساس بجودة القيادة” في بيئات القيادة المختلفة. هذه النظرة 
الذكية إلى القيادة، التي نعتبرها أكثر من مجّرد أداء رياضي، تأخذ في االعتبار 
االنقياد الممتاز واالتساع المريح وهدوء الرحلة لجميع المتواجدين في السيارة، 

لتعزيز المتعة حتى في الرحالت الطويلة على أنواع مختلفة من الطرق.”

ES ياسوهيرو ساكاكيبارا، كبير مهندسي الطراز
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3435 مالحظة: يرجى االستفسار لدى أقرب صالة عرض الفطيم للسيارات - لكزس لمعرفة تفاصيل عن توّفر هذه المزايا.
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قد يختلف لون الهيكل الخارجي قلياًل عما هو معروض في صور هذا الكتالوج.
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عند إضافة مزايا اختيارية قد تتغير األرقام في هذا الجدول.
تحتفظ شركة الفطيم للسيارات - لكزس بحق تعديل أي من التجهيزات والمواصفات من دون إشعار مسبق. تفاصيل المواصفات والتجهيزات قابلة للتعديل بغية الوفاء بالشروط والمتطلبات المحلية. 

 للحصول على معلومات حول أي من هذه التعديالت في منطقتك يرجى االستفسار لدى أقرب صالة عرض الفطيم للسيارات - لكزس. مالحظة: السيارات الواردة صورها والمواصفات 
المذكورة بالتفصيل في هذا الكتالوج قد تختلف عن الموديالت والتجهيزات المتوفرة في منطقتك. لون هيكل السيارة قد يختلف اختالفًا بسيطًا عن لون الصور الواردة في هذا الكتالوج.
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5455 إخالء المسؤولية: تحتفظ الفطيم للسيارات - لكزس بحق تعديل أي من المواصفات أو التجهيزات لجميع الموديالت دون إشعار مسبق.

بالتينومالفئة

الميزات الخارجية

LED مصابيح أمامية

نظام دخول وتشغيل ذكي

مرايا أبواب كهربائية مع مصابيح مؤشرات انعطاف LED، طي كهربائي، مصباح إنارة أرضية، سخان إلزالة الرطوبة

متحسسات توقف أمامية وخلفية

215/55R17 :مقاس اإلطارات

17 بوصة نوعية عاليةعجالت ألومنيوم

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

التصميم الداخلي

جلدالمقود ومقبض عمود نقل السرعة

Nuluxe جلدنوعية تغليف المقاعد

5عدد المقاعد

مقاعد أمامية كهربائية مع 10 وضعيات مختلفة، مسند كهربائي داعم ألسفل الظهر

تدفئة وتهوية المقاعد للسائق والراكب األمامي

عدادات أوبتيترون

شاشة )TFT شريحة الترانزستور الرقيقة( عرض معلومات متعددة ملونة مقاس 4.2 بوصة

)ASL( ل آلي لمستوى الصوت نظام لكزس ES الصوتي الراقي، راديو AM/FM، مشغل أقراص DVD، 8 مكبرات صوت، دعم ملفات MP3  وWMA، معالج إشارات رقمي)DSP(  معدِّ

نظام لكزس المالحي

ستارة كهربائية واقية من الشمس للزجاج الخلفي وستارة يدوية للباب الخلفي

التشغيل ووسائل الراحة

عمود المقود متداخل وقابل لإلمالة كهربائًيا مع وظيفة اإلبعاد والتقريب اآللي

أزرار التحكم على المقود

3 مناطقنظام تكييف آلي – تحّكم مستقل بدرجات الحرارة للمقاعد األمامية، مرشح تنقية هواء

ساعة LED بعقارب

مقبسا USB، ومقبس صوت ميني

نظام بلوتوث للتحدث على الهاتف دون استخدام اليدين

تحكم عن بعد باللمس

السالمة واألمان

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

وسائد هوائية )المقاعد األمامية، على مستوى الركبة، جانبية، وستارية(

نظام التحكم في الجر

نظام التحكم بثبات المركبة

نظام مانع النغالق المكابح، مع توزيع قوة الكبح إلكترونًيا

نظام المساعدة على الكبح

نظام شاشة الرؤية الخلفية

)AL-TPWS( تحديد الموقع تلقائًيا - نظام التحذير من انخفاض مستوى ضغط اإلطارات

نقاط تثبيت لمقعد الطفل متوافقة مع نظام ISOFIX )في الجزء الخارجي من المقاعد الخلفية(

LED مصابيح ضباب أمامية

مصابيح ضباب خلفية

المرآة الداخلية ومرايا األبواب مانعة للتوهج

مسند رأس للمقاعد األمامية

مصابيح LED النهارية

>ES 250<الخصائص الرئيسية

إخالء المسؤولية: تحتفظ الفطيم للسيارات - لكزس بحق تعديل أي من المواصفات أو التجهيزات لجميع الموديالت دون إشعار مسبق.

بالتينومبريميرالفئة

الميزات الخارجية

LED بنظام الشعاع العالي اآلليمصابيح أمامية

نظام دخول وتشغيل ذكي

مرايا أبواب كهربائية مع مصابيح مؤشرات انعطاف LED، طي كهربائي، مصباح إنارة أرضية، سخان إلزالة الرطوبة

متحسسات توقف أمامية وخلفية

215/55R17 :مقاس اإلطارات

17 بوصة إصدار خاص17 بوصة ستاندردعجالت ألومنيوم

بانوراميةفتحة سقف قابلة لإلمالة واالنزالق والتشغيل بلمسة واحدة مع نظام حماية ضد االنحشار

التصميم الداخلي

خشب وجلدجلدالمقود ومقبض عمود نقل السرعة

جلد شبه األنيلينNuluxe جلدنوعية تغليف المقاعد

55عدد المقاعد

مقاعد أمامية كهربائية مع 10 وضعيات مختلفة، مسند كهربائي داعم ألسفل الظهر

تدفئة وتهوية المقاعد للسائق والراكب األمامي

عدادات أوبتيترون

شاشة )TFT شريحة الترانزستور الرقيقة( عرض معلومات متعددة ملونة مقاس 4.2 بوصة
  )DSP(معالج إشارات رقمي ،WMAو  MP3 8 مكبرات صوت، دعم ملفات ،DVD مشغل أقراص ،AM/FM الصوتي الراقي، راديو ES نظام لكزس

)ASL( ل آلي لمستوى الصوت معدِّ
نظام لكزس المالحي

مع واقيات خلفية جانبية يدويةستارة كهربائية واقية من الشمس للزجاج الخلفي

عتبة واقية مع إنارة

التشغيل ووسائل الراحة

عمود المقود متداخل وقابل لإلمالة كهربائًيا مع وظيفة اإلبعاد والتقريب اآللي

أزرار التحكم على المقود

3 مناطقنظام تكييف آلي – تحّكم مستقل بدرجات الحرارة للمقاعد األمامية، مرشح تنقية هواء

غطاء صندوق األمتعة كهربائي

ساعة LED بعقارب

مقبسا USB، ومقبس صوت ميني

نظام بلوتوث للتحدث على الهاتف دون استخدام اليدين

تحكم عن بعد باللمس

تشغيل المحرك عن بعد

السالمة واألمان

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

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

وسائد هوائية )المقاعد األمامية، على مستوى الركبة، جانبية، وستارية(

نظام التحكم في الجر

نظام التحكم بثبات المركبة

نظام مانع النغالق المكابح، مع توزيع قوة الكبح إلكترونًيا

نظام المساعدة على الكبح

نظام شاشة الرؤية الخلفية

)AL-TPWS( تحديد الموقع تلقائًيا - نظام التحذير من انخفاض مستوى ضغط اإلطارات

نقاط تثبيت لمقعد الطفل متوافقة مع نظام ISOFIX )في الجزء الخارجي من المقاعد الخلفية(

LED مصابيح ضباب أمامية

مصابيح ضباب خلفية

المرآة الداخلية ومرايا األبواب مانعة للتوهج

مسند رأس للمقاعد األمامية

مصابيح LED النهارية

>ES 350<الخصائص الرئيسية



E
S


