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إّن تحقيق اإلنجازات 
هو االحتفال 

الحقيقي بالنجاح

ثقــٌة تامــة بــكل بســاطة، قــوة ملفتة بكل دقــة. رقي يتجلى 
بــكل تفاصيــل تصميــم XTS الجديــد. رحلــة تنقلك بأجواء 
مقصورتهــا الفائقــة الراحة وشــكلها الجذاب بلمســاته 

المحّدثــة. تليــق بــك قلباً وقالباً.

XTS 2018  إنهــا

XTS فئــة الفخامــة باللــون الفضــي الســاطع المعدني. تظهر مــع التجهيزات المتوفرة.



الشغف

حرفية مطلقة
أداء

ابتكار



إنها معايير ملموسة لالسترخاء التام نعومة الجلد المرن والمساحات الرحبة 



َتلفت اهتمام ألمع العقول تكنولوجيا متقّدمة 



بالثقة والتحكم أداء يفيض



الميزات

المقصورة الداخلية
الشكل الخارجي

السالمة
التكنولوجيا

األداء
الخيارات

XTS بالتينــوم باللــون األســود Raven. تظهر مــع الميزات المتوفرة.



الــشــكــــل الــخــارجــــي  

خطــوط جديــدة بتصميمها،
جريئــة بغايتها

أناقٌة معاصرة ولمســات كاديالك الكالســيكية في 
تصميــٍم ال يمكــن تجاهــل روعتــه. بدءاً من الشــبك األمامي 
القــوي إلــى أضوائهــا الخلفيــة الجريئــة. تتميز XTS بخطوط 

ملفتــة واثقة.

 الميــزات المتوفــرة: مقدمــة وشــبك تــم إعــادة تصميمهمــا  ·  أضــواء LED أماميــة بشــكل جديد وفريد  ·  

أضــواء وواجهــة خلفيــة تــم إعــادة تصميمهــا  ·  ومقترحــات عجالت جديدة  XTS فئــة الفخامــة باللــون األزرقDark Adriatic  المعدنــي. تظهــر مــع الميزات المتوفرة.
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تلقــي الضــوء علــى أروع تفاصيل التصميم
مصابيــح أماميــة عاليــة األداء )HID(  تلقــي إنــارة بيضــاء نقيــة وواضحــة، إلضاءة متفوقة 
تســبق اإلنــارة االعتياديــة بأشــواط، فــي حيــن تعمل اإلنارة في المرايــا الخارجية ومقابض 

األبــواب لتبــدو وكأنهــا منارة ترّحب بــك عندما تقترب.

ابتــكارات يمكنك رؤيتها
تعمــل المصابيــح األماميــة IntelliBeam على إنارة الكاشــفات 
العاليــة أو إطفائهــا أوتوماتيكيــاً، بحســب األحــوال الخارجية. كما 

يقــوم النظــام بإطفــاء الكاشــفات العاليــة عندمــا تقترب منك إنارة 
ســيارة من األمام أو من الخلف.

نتيجــٌة مذهلة
تتمّتــع XTS بإنــارة LED خلفيــة خاصــة تُظهر جمال 

وروعــة هــذه التحفة الفنية.

أســلوٌب مميز.. شامل.
إطــارات قيــاس 20 إنــش تحمــل معها المظهر 

الخــارق لَتلفــت XTS األنظــار أينما حّلت.

ــل الــخــارجــي الــشــكــ  



الــمــقــصـــورة الــداخــلــيــــة  

تســتمد راحتها 
مــن إرٍث حرفّي 

أصيل
لراحــة حقيقيــة ال مثيــل لهــا.. تفّضــل بالدخول. تتميــز المقصورة الرحبة 

بالخطــوط الداخليــة المصقولــة علــى امتدادها باإلضافــة للمواد الفاخرة 
والحرفيــة المطلقــة فــي التفاصيــل. تحتــوي على أحدث وســائل الراحة. 

حّيز األرجل الخلفي الفســيح يســاعد الســائق كما الركاب على االســترخاء 
حتــى فــي الرحــالت الطويلــة. وداخلهــا تصميم يلبي ركابهــا بتقنيات هي 

األحــدث مــن نوعهــا لرفاهية مطلقة. 

 الميــزات المتوفــرة: خيــارات لمســات داخليــة منتقــاة بعنايــة  ·  مقاعــد أماميــة بنظــام تدفئة وتهوية  ·  

مقاعــد أماميــة ذات 22 وضعيــة  ·  تحكــم بالمنــاخ للــركاب فــي الخلــف   ·  مقاعــد الصــف الثانــي الجانبيــة قابلــة للتدفئــة  ·  

فئــة الذاكــرة  ·  نظــام ®BOSE للصــوت المتميز  XTS فئــة الفخامــة المميــزة باللــون البنــي Kona  مــع لمســات من األســود Jet Black. تظهر مــع الميزات المتوفرة.
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لمســاٌت نهائيــة ُتذكّرنا بحرفيــة الخياطة الراقية
خيــارات معّينــة للتقليمــات الداخليــة، فمهمــا كان ذوقــك، تعمــل جميع هــذه الخيارات معاً 

 Semi-Aniline بتناســٍق ملفــت. إّن المــواد المســتخدمة هــي مــواد مميــزة بحّد ذاتها. جلد
 Ebony Lineate المتوفــر يتميــز بالنعومــة والقــوة علــى حٍد ســواء وتقليمات خشــبية مثل

متينــة ورائعة الملمس.

تحضنــك برفاهية
مقاعــد أماميــة جلديــة و Semi-Aniline مــع 22 وضعيــة باإلضافة لمســاند ظهر 

مــع تعديــل كهربائــي ودعــم يــدوي لمنطقــة الفخذين لراحٍة فائقــة. مقاعد أمامية 
 قياســية قابلــة للتدفئــة والتهويــة، مميــزة لدرجــة أنه لن يمكنك االســتغناء 

عــن وجودها أبداً.

وســائل الراحة المتصلة
يتضمــن المفتــاح نظــام التشــغيل التفاعلــي عــن بعد، الذي يســمح بتشــغيل المحّرك من 

مســافة 59 متــرا. يمكــن لهــذا النظــام أيضــاً استشــعار الحرارة المحيطــة لتدفئة المقود 
عنــد الحاجــة، وتفعيــل إزالــة الضباب عن النوافــذ الخلفية. 

الــمــقــصـــورة الــداخــلــيــــة  

مقصورة XTS V-sport بالتينوم بلون عســلي Maple Sugar مع لمســات ســوداء Jet Black. تظهر الميزات المتوفرة
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الراحــة المطلقــة بين يديك
نظــام التحكــم بالمنــاخ بثــالث مناطــق يســمح للســائق والراكــب األمامي، باإلضافة إلى ركاب المقاعــد الخلفية، 

بالتحكـّـم بدّقــة بالمنــاخ حســب راحتهــم، بينمــا ينعــم الــركاب فــي الخلف بحيز لألقــدام يبلغ 40 بوصة.

مقعــدك.. يرّحب بك!
تقــوم حزمــة الذاكــرة بتعديــل الوضعيــات المفضلــة أوتوماتيكيــاً لمقعد الســائق، باإلضافة لعمــود المقود القابل 

للتعديــل مــع المرايــا الخارجيــة، حيــث تعمل هذه الميزات بحســب التعديل المســبق.

صــوٌت يســتحق التقدير أينما ُوجد
 Bose Studio Surround لقــد تــّم اعتمــاد نظام

 .XTS الصوتــي مــع 14 مكبــر للصوت خصيصاً لســيارة

مقصورة XTS بلون عســلي Maple Sugar مع لمســات ســوداء Jet Black. تظهر الميزات المتوفرة



السالمة  

 األمان رحلٌة 
ال تنتهــي أبداً

مســيرتنا طويلــة، فــي طياتهــا إرث غنــي يقودنا ُقُدمــاً، في قلبها 
الســالمة التــي يتــم ابتــكار أبعــاد جديدة لها. XTS تقدم مجموعة واســعة 
مــن األنظمــة التــي تُعّد ســّباقة فــي مجاالت تكنولوجيا الســالمة، لتلّفك 

بالمزيــد مــن األمان وتســاعد علــى منحك راحة البال.

الميــزات المتوفــرة: مقعــد منّبــه للســالمة  ·  نظــام التنبيــه عنــد تغييــر المســار مــع نظام التنبيــه للمنطقــة الجانبية العمياء   

·   نظــام التنبيــه مــن الســيارات العابــرة مــن الخلــف   ·  نظــام التنبيــه مــن االصطــدام األمامــي ·  مســاعد الحفاظ على المســار 

مــع نظــام التنبيــه عنــد مغــادرة المســار  ·   شاشــة معلومــات منعكســة علــى الزجــاج األمامــي  ·  فرامــل تجــف أوتوماتيكياً  ·  

فرملــة أوتوماتيكيــة لألمام والخلف



مــيــــزات األمــــان الــمــتــوفــرة  

ابتــكاراٌت متفوقــة تحيطك باألمان

الجهــة األمامية

المقصــورة الداخلية

الجهــة الخلفية

الجهــة الجانبية

رؤيــٌة واضحة 20/20
عنــد الرجــوع والخــروج مــن الموقــف، يعمــل نظام التنبيه للســيارات العابرة مــن الخلف ويقوم 

بتحذيــرك مــن الســيارات القادمــة مــن جهتي الســيارة. بينما تســاعدك كاميرا الرؤيــة الخلفية 
القياســية علــى رؤية مــا خلف مركبتك.

إّن مزايــا الســالمة ال تحــّل مــكان مســؤولية الســائق بتشــغيل وقيــادة الســيارة بطريقــة آمنــة. يجــب علــى الســائق البقــاء منتبهــاً للمرور ومــا يحيط به، باإلضافة ألحــوال الطرقات في جميع 
األوقــات. يرجــى قــراءة دليــل المالــك للمزيد مــن المعلومات الهامة المتعّلقة بالســالمة.

تثبيــت تفاعلي للســرعة 

مســاعد الحفاظ على المســار مع 
نظــام التنبيــه عند مغادرة المســار 

نظــام التنبيــه للمنطقــة الجانبية العمياء

نظــام التنبيــه عند مغادرة المســار

تظهــر مواصفات مختارة للســامة

تفكير ســّباق بحق
يراقــب نظــام التنبيــه مــن االصطــدام األمامي الحركة المروريــة أمام المركبة، 

يقــوم بتنبيهــك عنــد احتمــال حصــول تصادم، بينما يُظهر مؤشــر مســافة األمان 
كــم مــن الوقــت الــالزم للحــاق بالمركبــة التي تم استشــعارها أمامك )بالثواني( 

.)DIC( فــي مركــز معلومات القيادة

لــكل ثانية قيمتها
يســتطيع نظــام الفرملــة األوتوماتيكيــة األماميــة )جزء من حزمة دعم الســائق( 

ونظــام الفرملــة األوتوماتيكيــة الخلفيــة )جــزء من حزمة دعم الســائق( حتى 
ســرعات معنيــة استشــعار إمكانيــة حــدوث اصطدام أمامــي أو خلفي، وتفعيل 

الفرامــل أوتوماتيكيــاً، فــي حــال عدم قيامك بذلك، فيســاعدك على 
تخفيف شــدة االصطدام. 

مســافة أمان ذكية
إن نظــام تثبيــت الســرعة المتوفــر يتيــح للمركبــة أن تلحــق أوتوماتيكيــاً بمركبــة أمامها تم 

استشــعارها وتحديــد مســافة مدروســة بيــن المركبتيــن بينمــا يتحكم الســائق بالمقود، مما 
يقلل من حاجة الســائق إلى الفرملة واإلســراع بشــكل متكرر.

تصمــد بقــوة أمام أي تصادم
يؤّمــن قفــص الســالمة الفــوالذي فائــق القوة، مناطــق موزعة بطريقة اســتراتيجية المتصاص 

وإدارة قــوة التصــادم، ممــا يســاعد علــى حمايــة األمكنة التــي يوجد فيها ركّاب. 

رؤية متفوقة
نظــام الرؤيــة المحيطــة يؤّمــن رؤيــة شــاملة كعين الطيــر للمنطقة المحيطة بالســيارة عند 

الســرعات المنخفضــة أو عنــد الرجــوع إلــى الخلــف. تنعكــس هذه الرؤية على شاشــة نظام 
تجربــة مســتخدم كاديــالك، ممــا يعــزز مــن عنصــر التنبيــه عند ركن الســيارة أو الرجوع إلى الخلف. 

األخطــار.. تّم رصدها بدقة.
نظــام المقعــد المنبــه للســالمة والحاصــل علــى بــراءة اختراع لكاديالك، يقوم بإرســال نبضات 

خفيــة إلــى الجهــة اليســرى أو اليمنــى أو الجهتيــن معــاً علــى مقعــد الســائق، معلناً عن الجهة 
التــي قــد تتعرض لالصطدام.

االســتقامة في الرحلة
بفضل اســتخدام كاميرا مراقبة الستشــعار حدود المســار، ينعطف مســاعد 

الحفــاظ علــى المســار بالمقــود إذا توقــع النظام مغادرة المركبة مســارها بشــكل 
غير مقصود أو دون إشــارة منك. يرســل نظام التنبيه عند مغادرة المســار، 

باالشــتراك مــع نظــام المقعــد المنبــه للســالمة، تنبيهاً مرئيــاً أمامك على لوحة 
العــدادات وتنبيهــاً نابضــاً عبــر وســائد المقعــد عندما تغادر المركبة مســارها.

رؤيــة واضحــة من كل زاوية
يقــوم نظــام التنبيــه عنــد تغييــر المســار المتوّفــر باإلضافة لنظام التنبيــه للمنطقة 

الجانبيــة العميــاء، بمراقبــة المناطــق جيــداً خلــف المنطقة الجانبيــة العمياء، وإطالق 
إشــارات تحذيرية من خالل شــعار المرآة الجانبية لتحذيرك عند اقتراب ســيارة 

مســرعة. يقــوم نظــام التنبيــه للمنطقــة الجانبيــة العميــاء بمراقبــة المناطق العمياء 
عندمــا تقــوم ســيارٌة مــا بتعديــل خــط ســيرها، ويعمل أيضاً على إنارة شــعار المرايا 
الجانبيــة. فــي كلتــا الميزتيــن، إن قمــت بتفعيــل إشــارة االلتفاف، يبدأ الشــعار في 

المرايا الجانبية بإرســال إشــارات ضوئية لتحذيرك.
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تقنيــات متطورة
تنقلــك حيثما تشــاء

مقصــورٌة تتحــّدث وتعّبــر عــن التزام تــام بتوفير أعلى درجات 
الراحــة والتواصــل . فأينمــا جلســت – فــي األمام، في 

الخلــف، فــي مقعــد الســائق أو الراكــب األمامي – تحيطك 
تقنيــات XTS المتطــورة بثقــٍة فــي كل رحلة.

 الميــزات المتوفــرة: نظــام تجربــة مســتخدم كاديــالك مــع هاتــف مدمج  ·  نظــام توجيه متطور  ·

مقصورة XTS باللون األســود Jet Black مع لمســات أســود Jet Black.   شــحن الســلكي  ·  لوحة عدادات يمكن إعادة ضبطها.
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لتبقــى متصــاً في كل وقت
يمكن شــحن األجهزة المتوافقة بواســطة ميزة 

الشــحن الالســلكي3 في أي وقت عندما تكون 
الســيارة فــي وضعية العمل.

.USB بعض األجهــزة تتطلب وصلة Bluetooth 1. قــد يتغيــر نظــام تجربــة مســتخدم كاديــالك بحســب الطــراز. الوظائــف الكاملــة تتطلــب توفــر هاتــف ذكي متوافق و
2. إّن واجهــات االســتخدام فــي الســيارة هــي منتجــات تابعــة لشــركتي Apple و Google  وتســري الشــروط واألحــكام التابعــة لهمــا. يتطّلــب وجــود هواتــف ذكيــة متوافقة وقد تطبق تعرفــة حزمة البيانات.

my.cadillac.com المتوافقــة. لمعرفــة إذا كان الهاتــف أو الجهــاز متوافقــاً يرجــى مراجعــة Qi أو PMA 3.  يقــوم النظــام الســلكياً بشــحن أحــد هواتــف

قيــادٌة مميزة.. مــن مكانها األمثل
اســتمتع بســهولة وسالســة القيادة من خالل 

عمــود مقــود يمكــن إمالته كهربائيــاً لمقود مغّلف 
بالجلــد يدويــاً مــع خاصيــة التحكــم بالتدفئة المتوفرة.

هاتفــك الذكي... أكثر ذكاًء
إن دمــج هاتفــك بنظــام Apple CarPlay™2 يســمح لك 
الولــوج إلــى أرقامــك وإلــى Apple Music ™ باإلضافة 

إلــى معلومــات أخــرى في هاتفك iPhone® بلمســة 
إصبــع. يمكنــك أيضــاً اســتخدام Siri®  ليســهل عليك وعلى 

الراكــب بجانبــك الوصــول إلى خواص هاتفك. 

 يوّفــر دمــج الهاتف أيضــاً دعماً للتوافق
.Android™ Auto2 مع

جّهــز مــا تحــب أن تراه في لوحة العدادات
لوحــة عــدادات يمكــن ضبطهــا تســاعدك على عــرض المعلومــات المتعلقة بالقيادة، 

الوســائط الصوتيــة، التواصــل ومعلومــات نظــام المالحــة في حال توفره. ومع شاشــة 
متطــورة قيــاس 12.3 إنــش، تبقــى المعلومــات متوفــرة بيــن يديك دون أي جهد.

أكثــر مــن مجّرد اتصال بلمســة من إصبعك
يضــع نظــام تجربــة مســتخدم كاديالك1 بين يديك 

مجموعــة مختلفــة من المعلومات والوســائط 
الترفيهيــة لتكــون تحــت إمرتــك في أي وقت، ومنها 

التحكـّـم بالمنــاخ، األنظمــة الصوتية والتعديات، 
.3D-GPS  باإلضافــة لنظــام المالحة



األداء  

ثقــة يعززها أداء 
يفــوق التوقع

ســتالحظ مــن أول لحظــة قيــادة XTS فائقة التحكّم 
والثقــة. تســارٌع مذهــل، فرملــٌة أكيدة وآمنة وتجاوٌب 

ملفــت بيــن الســيارة وقائدهــا، تجعل كل رحلــة مليئة باإلثارة 
والتشــويق. ولكــن مــا قــد يتخطى توقعاتــك للغاية هو 
درجــة اإلثــارة واألداء اللــذان يحبســان األنفاس في فئة 

كاديــالك V-Sport بالتينوم.

 الميــزات المتوفــرة: اختيــار محــرك V6 قــوي  ·  فرامــل BREMBO® أماميــة  ·  مالقــط فرامــل بلمســات ممتــازة  ·  

نظــام التحكــم المغناطيســي بالقيــادة  ·  V-SPORT بالتينــوم. XTS بالتينــوم باللــون األزرقDark Adriatic  المعدنــي. تظهــر مــع الميزات المتوفرة.
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اختر القوة
يجــب األخــذ بعيــن االعتبــار وجــود محركين جبارين. محرك قياســي ســعة 3.6 ليتر 

V6 بقــوة 304 حصــان بحقــن مباشــر للوقــود لمزيــد من القــوة والكفاءة. محّرك 
V-Sport Platinum  المجّهــز بقــوة 410 حصــان V6 ثنائــي التيربــو. كل خيــار يأتــي 

مجهــزاً بناقــل حركة أوتوماتيكي 6 ســرعات.

األداء  

قــراءة بيانــات الطريــق 1000 مرة في الثانية
إّن نظــام التحكـّـم المغناطيســي بالقيــادة يعمــل علــى قــراءة بيانات الطريق 1000 مرة 

فــي الثانيــة الواحــدة، حيــث يقــوم أوتوماتيكيــاً بتعديــل نظام التعليق بحســب نوعية الطريق 
واألحــوال الجويــة. والنتيجــة، تجــاوٌب متمّيــز، وقيادة سلســة بغض النظــر عن أحوال الطريق.

جاهــزة للســباق. جاهزة للتوقف.
مالقــط مــن األلومنيــوم الخفيف الــوزن، باإلضافة لفرامل 
أماميــة Brembo تحمــل الكثيــر مــن الميــزات منها القدرة 

الهائلــة علــى التوّقــف ومقاومة القوة العكســية.

XTS بالتينــوم باللــون األزرق Dark Adriatic  المعدنــي. تظهــر مــع الميزات المتوفرة.
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فـــئـــــة V-Sport بـــالتـــيـــنــــوممـــيـــــزات فـــئـــــة الـــفـــخـــامـــــة

ميــزات XTS 2018 الفخامة

القــوة المحركة

محــرك  ســعة 3.6 ليتــر CVVT بحقــن مباشــر للوقــود وبقــوة 304 حصان @ 
6800 دورة فــي الدقيقــة وعــزم دوران 355 نيوتــن متــر @ 5300 دورة فــي 

الدقيقة
ناقــل حركــة  أوتوماتيكي 6 ســرعات

نظــام دفــع رباعــي مــع عــزم دوران متطّور  يتضّمن مجموعة تــروس تفاضلية 
)eLSD( ًمحــدودة االنــزالق إلكترونيا

الشاســيه ونظام التعليق

فرامــل  ®BREMBO أماميــة، أســطوانات مهــوأة علــى العجالت األربع مع 
نظــام منــع غلــق المكابــح )ABS( ودّوارات فرامــل DuraLife، مع نظام 

تجفيــف تلقائــي ونظــام المســاعدة الذكي للفرامل
Sport و  Tour نظــام تحكـّـم مغناطيســي بالقيــادة  مــزدوج الوضعيــات

نظــام StabiliTrak اإللكترونــي للتحكـّـم بالثبات
عجلــة قيــادة  متحسســة للســرعات، نظــام تعليق بالصفيحة المســننة 

والبنيــون مــع جهد متغّير
نظــام تعليــق دفــع رباعــي مســتقل،  أمامــي: تكنولوجيا HiPer Strut، قضيب 

تــوازن بتواصــل مباشــر، خلفي: H-arms مســتقلة مــع نوابض هوائية

الميــزات الخارجية

فتحــة وقــود دون غطاء داخلي  
عــادم  بتصميــم مدمــج مــن الفــوالذ المقــاوم للصدأ يبرز من خــالل التصميم 

 نظام فتح الســيارة عن بعد،  دخول الســيارة دون مفتاح لألبواب 
األماميــة والخلفية

إنارة
مصابيــح أماميــة )LED(، نظــام Twilight Sentinel بتشــغيل أوتوماتيكــي

مصابيــح خلفيــة )LED( مــع ومضــات تعمــل أوتوماتيكيــاً عندما يخفت ضوء 
)CHMSL( النهــار، مصبــاح التوقف العلوي الوســطي

مرايــا  خارجيــة بجانــب الســائق والراكــب األمامي يمكــن تدفئتها، قابلة 
 للتعديــل والخفــوت األوتوماتيكــي واإلغــالق كهربائيــاً، بلون الهيكل،

رؤيــة واســعة مــن جنــب الســائق، زجاج مرآة محــّدب بجانب الراكب األمامي، 
مــع إشــارة التفــاف، ومصابيح جانبية

 Sterling Silver إطــارات قيــاس 19 إنــش مــن األلومنيــوم مع طالء فاخر
)يرجــى مراجعــة صفحــة 37 للتفاصيل( 

ماســحات زجــاج  Rainsense األوتوماتيكيــة المتحسســة للرطوبة

المواصفــات الداخلية

 نظــام تشــغيل تفاعلــي عــن بعــد  يعمل على تشــغيل تدفئة وتبريد
المقاعــد )فــي حــال وجــود هــذه الميزة(، نظام التحكـّـم بالمناخ ومزيل 

الصقيــع الخلفي
مســند يــدوي  وســطي خلفــي؛ مــع فتحة يمكــن إقفالها، حاملة أكواب 

ثنائيــة وحجرة تخزين 
نظــام ®Bose الصوتــي  مــع 8 مكبــرات للصوت 

نظــام تجربــة مســتخدم كاديــالك1 للتحكّم بالمعلومات والوســائط الصوتية 
نظــام التحكـّـم بالمنــاخ  بثــالث مناطــق، أوتوماتيكي مع إعدادات شــخصية، 

للراكــب األمامــي والــركاب فــي المقاعــد الخلفية، وتحكّم بالمنــاخ بمنطقتين 
فــي األمــام، ونظام Auxiliary خلفــي وتحكّم بالحرارة 

نظام التواصل
 بلوتــوث يتعــرّف علــى 10 هواتف ذكية2

 منفــذ 3USB عدد 3
Auxiliaryمنفذ

كونســول، أمامــي وســطي  مــع حجــرة تخزين، علبــة تخزين وحاملة أكواب 
مزدوجــة مخفية 

نظام تثبيت ســرعة  إلكتروني، مع تثبيت واســتئناف الســرعة 
ذاكرة كرســي الســائق  تســتذكر2 تجهيزين مســبقين لثماني وضعيات 

مختلفــة لكرســي الســائق وللمرايــا الخارجيــة ولعمود التوجيــه القابل لالنحناء 
والتداخــل كهربائياً

أقفــال أبــواب  يمكــن برمجتهــا مــع منــع اإلقفال في حــال كان المفتاح في 
منفذ تشــغيل السيارة 

فرامــل إلكترونية لركن الســيارة 
ســجادات أرضيــة  للمقصورة األماميــة والخلفية 

 )DIC( لوحــة عــدادات  مــع شاشــة ملونة لمركــز معلومات القيادة
علبــة تخزيــن  مــع زر إلكترونــي للفتح 
نظــام إنــارة  خافتة لدخول الســيارة 

مرآة للرؤيــة الخلفية 
منفــذ كهربائــي  230 فولــت فــي خلفية الكونســول األمامي

تشــغيل الســيارة بكبســة  زر دون مفتاح مع جهاَزي إرســال عن بعد
كاميــرا الرؤية الخلفية

 طاقــة احتياطيــة  نوافــذ كهربائيــة، نظــام صوتي، مرايا، فتحة ســقف
®Ultraview )فــي حــال وجــود هــذه الميزة(، ونظام التكييف الذي يســتمر 

بالعمــل بعــد إطفــاء الســيارة لمــدة 10 دقائــق أو حتــى فتح أحد األبواب  
مقاعــد،  مقاعــد أماميــة حاضنــة، مقاعــد أمامية مــع قابلية التعديل 

 الكهربائــي لعشــر وضعيــات، 4 وضعيــات بتعديــل يدوي لمســند الرأس،
4 وضعيــات بتعديــل كهربائــي لمســند أســفل الظهر، مقاعــد الصف الخلفي 

قابلــة للفصــل بنســبة 60/40 مــع فتحــة مرور خلفية
رافعــة تغييــر ســرعة7  مغلفة بالجلد

عمــود توجيــه  قابــل لالنحناء والتداخــل كهربائياً
مقــود  مغلــف بالجلــد مــع مســاحات خشــبية ومزود بــأزرار تحكم مع بصمة 

اإلصبــع مدمجــة بنظــام تجربــة مســتخدم كاديالك بمــا فيها التحكم 
بالصــوت ونظــام البلوتــوث للتحكــم بواجهــة الهاتف ونظام تثبيت الســرعة 

التفاعلي
حاجــب للشــمس  كهربائــي علــى الزجاج الخلفي

حواجــب شمســية  للســائق والراكــب األمامــي مع مرايــا يمكن إنارتها
نوافــذ  كهربائيــة، مــع ميــزة الرفــع والخفض الســريع، وتتضمن أقفال أبواب 

للمقاعــد الخلفية
مســاحات خشــبية  تتضمن خشــباً طبيعياً على عجلة القيادة والكونســول

األمن والسالمة

وســادات هوائية4،  وســادة أمامية للســائق والراكب األمامي تفتح على 
مرحلتيــن، وســادتان جانبيتــان مدمجتــان فــي مقعد الســائق والراكب األمامي 

للحمايــة مــن الصدمــات الجانبيــة، وســادات هوائية رأســية وعلى الجوانب 
لحمايــة ركاب الجوانــب مــن الصدمــات الجانبيــة، نظام استشــعار وجود الراكب 

علــى المقعد األمامي
نظــام إنــذار  عنــد ركن الســيارة في األمام والخلف

أحزمــة أمــان  للحضــن والكتفيــن علــى جميــع الوضعيات مع نظام شــد أحزمة 
 األمــان أوتوماتيكيــاً، مســارات للراحــة في المقاعد الجانبيــة الخلفية 

نظــام منــع الســرقة،  مــع تقنيــة توقيف المحــّرك والتنبيه الصوتي
نظــام مراقبــة ضغط اإلطارات

إطار احتياطي
نظــام التحكـّـم بالجــّر  علــى كل الســرعات مــع التدّخل بحركــة المحّرك والفرامل

ميزات متوفرة

حزمــة تنبيــه الســائق  تتضمــن نظــام التنبيــه عند االنحراف عن المســار, نظام 
مؤشــر المســافة الفاصلــة, نظــام التنبيــه للمنطقــة الجانبيــة العمياء , منّبه 
للســيارات العابــرة مــن الخلــف, نظــام التنبيــه لالصطدامات األمامية, رؤية 

محيطــة, نظــام فرملــة أمامــي أوتوماتيكي عند ســرعة منخفضة
 نظــام تجربــة مســتخدم كاديــالك للمعلومــات والميديا مع نظام مالحة

مــع توجيــه صوتي ونصي
 فتحــة ســقف كهربائيــة ®UltraView،  مــع ميزة اإلمالة واالنزالق،
 واإلغــالق الســريع فــوق صــف المقاعد األمامي، وســتارة كهربائية

للوقاية من الشــمس

محــّرك  ســعة 3.6 ليتــر V6 CVVT DI ثنائــي التيربــو بقــوة 410 حصــان @ 
 6000 دورة فــي الدقيقــة وعــزم دوران 498 نيوتــن متــر @ 1900 

دورة فــي الدقيقة
مصابيــح أماميــة متكّيفة

دفــع رباعــي متواصــل، مــع عــزم دوران متطّور  يتضّمــن مجموعة تروس 
)eLSD( ًتفاضليــة محــدودة االنــزالق إلكترونيا

نظــام Bose® Studio Surround الصوتــي المحيطــي  مــع 14 مكبــر 
  AudioPilot® للصــوت وإشــارة الصــوت المحيطــي مع تقنيــة تحديد الضجيج

نظــام تجربــة مســتخدم كاديــالك للمعلومــات والميديا مع نظام مالحة 
مدمج مع إرشــاد صوتي ونّصي

حزمــة دعــم الســائق  تتضمــن نظــام تثبيــت الســرعة التفاعلي على كل 
الســرعات، نظــام الفرملــة األوتوماتيكيــة عند استشــعار تصــادم محتمل مع 

الفرملــة األوتوماتيكيــة فــي األمام والخلف
حزمــة تنبيــه الســائق  تتضمــن نظــام التنبيــه عند االنحراف عن المســار, نظام 

مؤشــر المســافة الفاصلــة, نظــام التنبيــه للمنطقــة الجانبيــة العمياء , منّبه 
للســيارات العابــرة مــن الخلــف, نظــام التنبيــه لالصطدامات األمامية, رؤية 

محيطــة, نظــام فرملــة أمامــي أوتوماتيكي عند ســرعة منخفضة
ســجادات أرضية  فاخرة 

لوحــة عــدادات  مــع شاشــة ملونــة قيــاس 12.3 إنش يمكــن تعديلها لمركز 
 )DIC( معلومــات القيادة

ســقف  داخلــي مايكروفايبــر يتضّمــن ألواحاً وأعمدة 
 شاشــة معلومــات منعكســة علــى الزجاج األمامــي  ملونة بالكامل

وقابلــة للتعديل
إنــارة IntelliBeam  مــع مصابيــح أماميــة متكّيفة

لوحــة عــدادات مغلفــة بالجلــد،  مــع جزء الباب العلوي والكونســول األرضي
 حزمــة الذاكــرة تســتعيد وضعيتيــن مســبقتين لمقعد الســائق الكهربائي،

مرايــا خارجيــة، عمــود مقــود قابــل لإلمالة كهربائياً وتحفيــظ وضعيتين 
إضافيتيــن للمقاعــد الخلفيــة الكهربائية

مســند يــدوي خلفــي  مــع أدوات تحكـّـم باألجهزة الصوتية وحاجب الشــمس
مقاعــد أماميــة حاضنــة، مقاعــد أماميــة مــع قابلية التعديــل حتى 22 وضعية، 

 Semi-Aniline، مســاحات  Mini-Perforated  جلديــة بالكامــل،
4 وضعيات بتعديل كهربائي لمســند أســفل الظهر في مقعد الســائق، 

 مقاعــد الصــف الخلفــي قابلــة للفصــل بنســبة 60/40 مع فتحة مرور 
خلفيــة قابلة لإلقفال

حاجــب للشــمس  يــدوي على الزجــاج الجانبي الخلفي
لوحــات عتبــات أرضيــة أماميــة  يمكن إنارتها

 فتحــة ســقف كهربائيــة ®UltraView،  مــع ميزة اإلمالة واالنزالق،
 واإلغــالق الســريع فــوق صــف المقاعد األمامي، وســتارة كهربائية

للوقاية من الشــمس
 إطــارات  قيــاس 20 إنــش مــن األلومنيــوم مع طالء فاخر

 )راجــع صفحــة 37 للتفاصيل(

اســتمتع بالميــزات الفخمة
باإلضافــة لهذه التعديالت

1. قــد تختلــف وظائــف نظــام تجربــة مســتخدم كاديــالك بحســب الطــراز. يتطّلــب تشــغيل الوظائــف الكاملــة أجهــزة بلوتــوث متوافقــة وهواتفــاً ذكيــة. بعــض األجهــزة تتطلــب وجــود وصلــة USB.          2. راجــع موقع my.cadillac.com لتتعرف علــى الهواتف المتوافقة 
مــع الســيارة          3. غيــر متوافــق مــع جميــع األجهــزة          4. يجــب دائمــاً اســتخدام أحزمــة األمــان والمســاند الخاصــة باألطفــال. إّن األطفــال يكونــون بأمــان عندمــا يتــم وضعهــم فــي المقاعــد الخلفيــة مــع المســاند المناســبة. يرجــى مراجعــة دليــل المســتخدم للمزيد 

مــن المعلومــات.          5. قبــل االنتقــال مــن مســارٍ آلخــر، يجــب التأكـّـد مــن رؤيــة المنطقــة الجانبيــة العميــاء مــن خــالل المرايــا الجانبيــة ومــرآة الرؤيــة الخلفيــة، والنظــر مــن فــوق الكتــف لرؤيــة الســيارات والمخاطــر المحتملــة، وتفعيــل إشــارة االلتفــاف.          6. إّن نظــام تثبيت 
الســرعة التفاعلــي ال يحــّل مــكان مســؤولية الســائق بتشــغيل وقيــادة الســيارة بطريقــة آمنــة. يجــب علــى الســائق البقــاء منتبهــاً للزحــام وأحــوال الطرقــات فــي جميــع األوقات، والقيام بتوجيــه المقود والتحكّم بالفرامــل أو غيرها من الخصائــص الضرورية لالحتفاظ 

Jet Black مــع المســاحات الســوداء )AFF( Kona Brown بالســيطرة الكاملــة علــى الســيارة.          7. غيــر متوفــر فــي فئــة الفخامــة مــع المقصــورة بلــون
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فـــوائـــــد ومـــصـــلـــحـــــة الــــمــــالـــــك

إّن مالك ســياراتنا يســتحق كل شــيء. لهذا الســبب جميع موديالت 
2018 تأتــي مجهــزة بمجموعــة شــاملة مــن الميــزات الهامة للمالك. 

عــن هذا الكتّيب

لقد بذلنا ما في وسعنا لجعل هذا الكتّيب شامالً قدر اإلمكان. لكن الشركة تحتفظ بحقها بإدخال أي 
تعديل في أي وقت ومن دون سابق إنذار في ما خص األلوان أو المواد أو التجهيزات أو المواصفات 

أو الطرازات أو توفرها. جميع المواصفات واألبعاد والقياسات والنسب واألرقام األخرى المذكورة 
في هذا الكتّيب، أو أي كتّيب آخر يتوفر في معرض الوكيل أو ُمرفق بالسيارة، هي أرقام وبيانات 

تقريبية مصادرها مخططات التصميم والهندسة والنماذج األولية للسيارات واالختبارات. وقد تختلف 
مواصفات سيارتك عن ما هو مذكور وذلك لتعدد مصادر التوزيع ونوعية التجهيزات. قد يطرأ على 

المعلومات المذكورة في هذا الكتّيب بعض التعديل منذ تاريخ طبعه، لذا ُيرجى مراجعة وكيل 
كاديالك للحصول على كامل التفاصيل. أي اختالفات في األلوان المعروضة عن األلوان الحقيقية 

يعود إلى االختالفات الناجمة عن عملية الطباعة. تحتفظ كاديالك، بحقها في تحديد مدة سنة الطراز 
ألي منتج وألي سبب كان، أو في بدء سنوات الطراز وإنهائها في أوقات مختلفة. مالحظة: بعض 

الصور في هذا الكتّيب تعرض سيارات بتجهيزات اختيارية.

المحركات

تم تجهيز منتجات كاديالك بمحركات تنتجها جنرال موتورز أو الموردين لشركة جنرال موتورز في جميع 
 أنحاء العالم. وقد يتم استخدام محركات منتجات كاديالك في نماذج وطرازات أخرى من

جنرال موتورز.

مجموعة ختم ثقوب العجالت وضاغط الهواء 

إذا حصل أي ثقب في العجلة بحجم 6 ملم يتم استخدام ختم لمنع خروج الهواء وقتياً. بعد استخدام 
ضاغط الهواء من المفروض أخذ سيارتك إلى وكيل معتمد للفحص وتغيير العجالت بأسرع وقت وكل 
161 كيلومتر على األقل. ال يستطيع ختم العجالت تصليح الثقوب في جانب العجالت، والثقوب األكبر 
من 6 ملم أو عجلة خارجة عن إطارها. يمكن استخدام ختم الثقوب مرة واحدة على عجلة واحدة قبل 

انتهاء صالحيته.

خط التجميع

مركبات كاديالك ومكوناتها يتم تجميعها أو تصنيعها من قبل وحدات تشغيل شركة جنرال موتورز، 
الشركات التابعة لها أو الموردين لشركة جنرال موتورز في جميع أنحاء العالم. في بعض األحيان يكون 

من الضروري إنتاج سيارات كاديالك مع مكونات مختلفة أو من مصادر مختلفة من المقررة أصالً. قد 
تكون بعض الخيارات غير متوفرة عندما يتم تجميع مركبتك، لذا نقترح عليك التحقق من أن سيارتك 

تشمل المعدات التي طلبتها أو، إذا كان هناك تغييرات، أنك تقبل بها.

تحديث معلومات الخدمة 

يتلّقى موزعو كاديالك نشرات خدمة مفيدة حول منتجات كاديالك. تستطيع شرائها من شركة هيلم 
www.helminc.com المحدودة من خالل االتصال على 4356-782-800-1 أو زيارة

ضمان لمدة 4 سنوات / 100,000 كلم )أيهما يأتي أوالً(

ضمان محدود للقوة المحّركة دون خصم، برنامج المساعدة على الطريق وبرنامج خدمة النقل.

ضمان لمدة 4 سنوات / 100,000 كلم )أيهما يأتي أوالً(

ضمان محدود للسيارة بأكملها. عيوب في مواد وتصنيع اإلطارات، القيام بتصليح الخلل في السيارة، 
عوامل التآكل على ألواح صفائح الهيكل المعدنية.

ضمان ضد الصدأ

تم تصميم وصناعة سيارات كاديالك بطريقة مقاومة للتآكل والتآكل الناتج عن الصدأ. إذا تعرضت أي 
من صفائح الهيكل المعدنية إلى التآكل من الصدأ )وظهور ثقب فعلي في الصفيحة المعدنية( 
فإنها مشمولة بضمان لمدة 6 سنين وعدد غير محدود من الكيلومترات. إن التآكل السطحي أو 

الشكلي - الناتج عن ارتطام حصى أو ظهور خدوش على الدهان، مثالً – ال يغطيها الضمان. ال يوصي 
الضمان ضد الصدأ استخدام مواد إضافية مقاومة للصدأ. يرجى مراجعة وكيل كاديالك لمعرفة 

شروط هذا الضمان المحدود.

األساطيل

قد يتم إلغاء بعض المواصفات القياسية من طلبات األساطيل. يرجى مراجعة الوكيل للتفاصيل.

إطارات

إطــارات قيــاس 19 إنش من األلومنيوم 
Sterling Silver مــع طــالء فاخر

قياســية علــى فئــة الفخامــة، تتضمن عجالت 
P245/4519 لجميــع الفصول

 إطــارات قيــاس 20 إنش من األلومنيوم
 مــع طالء فاخر

قياســية علــى فئــة V-Sport Platinum، تتضمن 
عجــالت P245/40R20 لجميــع الفصول

 1. برنامــج المســاعدة علــى الطرقــات وبرنامــج خدمــة التوصيــل غيــر مشــمولين فــي الضمــان المحــدود للمركبــات الجديــدة.  يحتــوي كتّيــب “معلومــات الضمان ومســاعدة المالــك ” الموجود مع كل مركبة جديــدة على معلومات
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المقاسات

مقاســات XTS المقاســات بصيغة الملليمتر

المقاســات الخارجية

2837 قاعــدة العجــالت 
5131 الطــول اإلجمالــي 

   1852 عــرض الهيــكل 
1501 االرتفــاع الكلــي 
1567 المســافة بيــن العجلتيــن األماميتيــن 
1575 المســافة بيــن العجلتيــن الخلفيتيــن 

المقاســات الداخلية

1069 حيــز القدميــن، أمامــي 
1016 حيــز القدميــن، خلفــي 

991 حيــز الــرأس، أمامــي 
960 حيــز الــرأس، خلفــي 

1400 حيــز الجلــوس، أمامــي 
1379 حيــز الجلــوس، خلفــي 
1471 حيــز الكتفيــن، أمامــي 

1430 حيــز الكتفيــن، خلفــي 

 XTS الســعة وقدرة التحميل في

اســتهالك الوقــود )ليتر تقريبي(
76 ليتر دفــع رباعــي متواصــل 

510 ليتر حّيــز األمتعــة 
5 المقاعــد  



 J E T  B L A C K
مقاعــد جلدية بالكامل

مساحات
JET BLACK

مساحات
JET BLACK

مساحات
JET BLACK

مساحات
JET BLACK

مساحات
JET BLACK

 K O N A  B R O W N
مقاعــد بمســاحات جلدية 1

مســاحات من لون 
الخشــب الطبيعي 

 تفاصيل من خشــب
GRAPHITE SAPELE

 J E T  B L A C K  S E M I - A N I L I N E
مقاعــد مكســوة بالجلد  1

 S H A L E
مســاحات جلديــة باللون الزيتي

تفاصيل من خشــب 
 NATURAL ASH

العالــي اللمعان

تفاصيل من خشــب 
 Ebony lineate
العالــي اللمعان

مقاعــد جلديــة SEMI-ANILINE باللون 
العســلي MAPLE SUGAR مع لمســات

CHEVRON PERFORATED 1

تفاصيل من خشــب 
LINEATE العالي 

اللمعان

فضــي المع معدني

أبيض كريســتال 3 طبقات1

أســود STELLAR معدني2

لــون STONE GRAY المعدني2

أزرق غامــق ADRIATIC معدني2

رصاصــي PHANTOM معدني2

برونــزي DUNE معدني2

RAVEN أسود

SUMMIT WHITE لون

أحمــر HORIZON طبقتين1

1. متوفــر بتكلفــة إضافية.
2. متوفــر بتكلفــة إضافيــة. بــدون تكلفــة إضافيــة لفئــة البالتينــوم أو فئــة  V-Sport بالتينوم . 

األلوان الخارجيةالتوليفــات الداخلية


