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الميزات الخارجية

”19عجالت ألومنيوم

245/50RF19ا�طارات 

LED مصابيح أمامية 3 عيون

نظام تعديل المستوى ا�لي
نظام الشعاع العالي ا�لي

انارة االضائة بطريقة متتالية
مصابيح إنعطاف LED بزاوية رؤية عريضة

مصابيح ضباب خلفية
منظف مصابيح أمامية

منظف زجاج للنافذة جانبية
عوارض جانبية مطلية بالكروم

زجاج أمامي عازل للصوت ول¥شعة فوق البنفسجية
أذرع تنظيف رش مباشرة

فتحة سقف بانورامية قابلة ل¯مالة وا�بعاد والتقريب ا�لي، ونظام حماية بلمسة واحدة في االزدحام المروري
أبواب سهلة ا�غالق آلًيا

التصميم الداخلي

مقود جلد
إضاءة محيطة غير مباشرة

عدادات أوبتيترون
شاشة عرض معلومات متعددة ملونة من شرائح الترانزستور الرقيقة عالية الدقة مقاس 8 بوصة

ساعة بعقارب متزامنة مع نظام تحديد المواقع العالمي
أزرار مصباح الكونسول العلوي LED تعمل باللمس

ستارة خلفية كهربائية واقية من الشمس
ا¿ماميلوجو 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 لكزس للمالحة
شاشة 12.3 بوصة EMV (برؤية متعددة كهربائية) مع واجهة تحكم باللمس عن بعد

مقاعد
 Smoothجلد المقعد

Frontمقاعد مكيفة

18 طريقة للتحكم بالمقعد للسائق، مسند أوتوماتيكي ¿سفل الظهر ووسادة متعددة القياسات

18 طريقة للتحكم بالمقعد للسائق، مسند أوتوماتيكي ¿سفل الظهر

تحكم بالمقعد ا¿مامي بجانب السائق عن طريق زر التحكم بجهة السائق

التشغيل ووسائل الراحة

مثبت سرعة
عمود المقود متداخل وقابل ل¯مالة كهربائيÊ مع وظيفة ا�بعاد والتقريب ا�لي

مفاتيح تحّكم على المقود
نظام اختيار وضعية القيادة

غطاء صندوق أمتعة كهربائي + غالق امتعة
تشغيل المحرك من بعد

مكبد يد كهربائي
منطقتين مستقلتين للتحكم في درجة الحرارة، فلتر الهواء مع وظيفة إزالة الروائح و غبار الطلع

نظام دخول وتشغيل ذكي

نظام تشغيل وتوقف 

USB ومقبس صوت ميني/مقبسا

السالمة وا¿مان

نظام السالمة في لكزس + نظام ا¿مان قبل التصادم، مثبت سرعة متكيف، نظام التنبيه عند الخروج عن المسار، نظام الشعاع العالي ا�لي
RCTA مع صفارة ذاتية الكهرباءنظام مراقبة النقطة غير المرئية (النقاط العمياء) مع نظام مراقبة حركة المرور خلف المركبة

وسائد هوائية (المقاعد ا¿مامية، على مستوى الركبة، جانبية، وستارية)
وسائد هوائية بنظام الشد التكميلي SRS على مرحلتين للمقاعد ا¿مامية

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 ا¿مامية
شاشة لنظام الرؤية الخلفية عند الرجوع للخلف

نهارية LED مصابيح

325,000السعر (درهم) - تشمل ضريبة القيمة المضافة



LX 570 خصائص لكزس
F Sport PlatinumTitaniumالفئة

الميزات الخارجية

20 بوصة20 بوصة20 بوصةعجالت ألومنيوم

245/45RF20ا�طارات 
275/45RF20

245/45RF20245/45RF20

مصابيح أمامية 3 عيون LED نوع كشاف مع نظام تعديل المستوى تلقائًيا

LED ومصابيح نهارية LED مصابيح ضباب أمامية

مصابيح انعطاف LED بزاوية رؤية عريضة

منظفات مصابيح أمامية

عوارض جانبية مطلية بالكروم

الزجاج ا¤مامي عازل للصوت ول�شعة فوق البنفسجية

فتحة سقف قابلة ل»مالة والفتح كهربائًيا، مع تغيير الوضعيات بلمسة زر ونظام الحماية من االنحشار

جناح خلفي

قضبان سقف

واقيات طين

مساحة زجاج خلفية ذات توقيت متناوب

قضيب جر خلفي

التصميم الداخلي

جلدجلد و خشبجلدمقود خشب وجلد

ا�ضاءة المحيطة طراز

عدادات أوبتيترون

شاشة TFT ملونة (شريحة الترنزيستور الرقيقة) مقاس 8 بوصة لعرض معلومات متعددة

نظام عرض 24 بوصة لون البيانات على الزجاج ا¤مامي

ساعة بعقارب، وظيفة تصحيح نظام تحديد المواقع العالمي

أزرار مصباح الكونسول العلوي LED تعمل باللمس

الشمسيه الطاقة: باب خلفي وربع نافذة

حاجب أمامي للسيارة

FrontAllAllلوجو لكزس مضيء 

وظيفة بلوتوث للتحدث على الهاتف دون استخدام اليدين، اتصال السلكي مع مشغل فيديو وصوت متوافق
،MP3 ،لكزس بريميوم ساوند سيستم مع دي في دي ، 12 سماعة

WMA ،DSP ،ASL لعب متوافق
نظام مارك ليفنسون QLI المرجعي الصوتي مع 23 مكبر صوت

نظام ترفيه للمقاعد الخلفية، شاشة مقاس 11.6 بوصة، مقبس صوت ميني، مقبس HDMI، مقابس سماعات رأس، 
جهاز تحكم عن بعد السلكي

نظام لكزس للمالحة

شاشة عرض  EMV (رؤية متعددة كهربائية) مقاس 12.3 بوصة، مع تحكم باللمس عن بعد

المقاعد

 Semi-Aniline [Exe]Semi-Aniline [Lux]Smoothجلد المقعد

مقعد السائق كهربائي 28 وضعيات مع دعم ¤سفل الظهر، ووسادة جلوس قابلة لتعديل طولها

مقعد السائق كهربائي 28 وضعيات، مع دعم ¤سفل الظهر

تدفئة للمقاعد (ا¤مامية)

FrontAllAllمقاعد مكيفة

aمقاعد بخاصية التدليكFrontAll

 تحكم بالمقعد ا¤مامي بجانب السائق عن طريق زر التحكم بجهة السائق

22 طريقة للتحكم بالمقعد الخلفي ( خلف مقعد الراكب ا¤مامي )

مقعد أوتومان مع خاصية التمدد الكامل

التشغيل والراحة

مثبت سرعة

نظام تعليق الهواء مع وضع الوصول التلقائي

نظام تعليق متكّيف متغّير

عمود المقود متداخل وقابل ل»مالة كهربائيÉ مع وظيفة ا�بعاد والتقريب اÈلي

مفاتيح تحّكم على المقود

 نظام اختيار وضعية القيادة

غطاء صندوق أمتعة كهربائي + غالق امتعة

HandsfreeHandsfreeHandsfreeتشغيل المحرك من بعد

مكبد يد كهربائي

4 مناطق مستقلة للتحكم في درجة الحرارة، فلتر الهواء مع وظيفة إزالة الروائح و غبار الطلع

Dual Zoneنظام دخول وتشغيل ذكي

ومقبس صوت ميني، USB مقبسا

صندوق تبريد

السالمة وا¤مان
نظام السالمة في لكزس + نظام ا¤مان قبل التصادم، مثبت سرعة متكيف، نظام التنبيه عند الخروج عن 

المسار،نظام الشعاع العالي اÈلي
RCTA نظام مراقبة النقطة غير المرئية (النقاط العمياء) مع نظام مراقبة حركة المرور خلف المركبة

14 وسادة هوائيةوسائد هوائية (المقاعد ا¤مامية، على مستوى الركبة، جانبية، وستارية)

وسائد هوائية بنظام الشد التكميلي SRS على مرحلتين للمقاعد ا¤مامية

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 ا¤مامية

روئية بانوراميةروئية بانوراميةروئية بانوراميةشاشة لنظام الرؤية الخلفية عند الرجوع للخلف

نهارية LED مصابيح

390,000415,000475,000السعر (درهم)
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