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ES لكزس



شاشة نظام المالحة 8 إنش

كاميرا عكسية

نظام التحكم بالسرعة 

عجلة قيادة جلد

عمود توجيه - تلسكوبي
قابل ل�مالة

نظام لكزس بريميوم الصوتي – 
مع 10 مكبرات صوتية

Apple Car Play + Android Auto نظام

فتحة سقف 

مصابيح أمامية
LED ثنائية

مظلة شمسية
خلفية كهربائية

مكيف هواء أوتوماتيكي
[للسائق والراكب]

مقاعد مصنوعة من جلد لكزس نولوكس

عجالت ألمنيوم 17 إنش

نظام التحذير ما قبل االصطدام

LED أضواء انعطاف متسلسلة

نظام مراقبة النقطة العمياء + نظام مراقبة 
RCTA حركة المرور خلف المركبة

شاشة نظام المالحة 12.3 إنش

كاميرا عكسية

نظام التحكم التكيفي بالسرعة 

عجلة قيادة مزودة بثالثة قضبان من الجلد والخشب 

عمود توجيه- تلسكوبي قابل ل�مالة
مع ميزة الذاكرة

نظام لكزس بريميوم الصوتي
- مع 10 مكبرات صوتية

 Apple Car Play + Android Auto نظام

فتحة سقف بانورامية

3 مصابيح أمامية LED + نظام أوتوماتيكي للطرقات 
Full AFS نظام التفاف ا»نوار الكامل + AHS السريعة

مظلة شمسية خلفية كهربائية +
مظلة شمسية يدوية للباب الخلفي

مكيف هواء أوتوماتيكي[للسائق والراكب، وتكييف
منفصل للمقاعد الخلفية]

مقاعد مصنوعة من الجلد ا»ملس

عجالت ألمنيوم 18 إنش

نظام التحذير ما قبل االصطدام

LED أضواء انعطاف متسلسلة

نظام مراقبة النقطة العمياء + نظام مراقبة 
RCTA حركة المرور خلف المركبة

شاشة نظام المالحة 12.3 إنش

كاميرا عكسية

نظام التحكم التكيفي بالسرعة

عجلة قيادة مزودة بثالثة قضبان من الجلد والخشب

عمود توجيه- تلسكوبي قابل ل�مالة
مع ميزة الذاكرة

نظام لكزس بريميوم الصوتي -
مع 10 مكبرات صوتية

 Apple Car Play + Android Auto نظام

فتحة سقف 

3 مصابيح أمامية LED + نظام أوتوماتيكي للطرقات
Full AFS نظام التفاف ا»نوار الكامل + AHS السريعة

مظلة شمسية خلفية كهربائية +
مظلة شمسية يدوية للباب الخلفي

مكيف هواء أوتوماتيكي [للسائق والراكب، وتكييف
منفصل للمقاعد الخلفية]

مقاعد مصنوعة من الجلد ا»ملس

عجالت ألمنيوم 18 إنش 

نظام تشغيل المحرك عن بعد

شاحن هواتف ذكية السلكي

غطاء صندوق السيارة بتقنية حساس 
لحركة القدم 

نظام التحذير ما قبل االصطدام

LED أضواء انعطاف متسلسلة

نظام مراقبة النقطة العمياء + نظام مراقبة 
RCTA حركة المرور خلف المركبة

شاشة نظام المالحة 12.3 إنش

نظام شاشة الرؤية البانورامية (360 درجة)

نظام التحكم التكيفي بالسرعة

عجلة قيادة مزودة بثالثة قضبان من الجلد والخشب

عمود توجيه - تلسكوبي قابل ل�مالة
مع ميزة الذاكرة

نظام لكزس بريميوم الصوتي -
مع 10 مكبرات صوتية

 Apple Car Play + Android Auto نظام

فتحة سقف بانورامية

3 مصابيح أمامية LED + نظام أوتوماتيكي للطرقات
Full AFS نظام التفاف ا»نوار الكامل + AHS السريعة

مظلة شمسية خلفية كهربائية + 
مظلة شمسية يدوية للباب الخلفي

مكيف هواء أوتوماتيكي [للسائق والراكب، وتكييف
منفصل للمقاعد الخلفية]

مقاعد مصنوعة من جلد شبه ا»نيلين

عجالت ألمنيوم خافضة للضجيج 18 إنش 

F Sport شبك أمامي

F Sport مقاعد امامية

 AVS نظام التعليق المتغير التكيفي
 Sports Plus ووضعية

ميزة إلغاء الضجيج الفعال + معزز صوت المحرك

نظام التحذير ما قبل االصطدام

LED أضواء انعطاف متسلسلة

نظام مراقبة النقطة العمياء + نظام مراقبة 
RCTA حركة المرور خلف المركبة

شاشة نظام المالحة 12.3 إنش

نظام شاشة الرؤية البانورامية (360 درجة)

نظام التحكم التكيفي بالسرعة

F Sport عجلة قيادة جلد

عمود توجيه- تلسكوبي قابل ل�مالة
مع ميزة الذاكرة

نظام مارك ليفنسون الصوتي -
مع 17 مكبرº صوتي¹ 

 Apple Car Play + Android Auto نظام

فتحة سقف 

3 مصابيح أمامية LED + نظام أوتوماتيكي للطرقات
Full AFS نظام التفاف ا»نوار الكامل + AHS السريعة

مظلة شمسية خلفية
كهربائية

مكيف هواء أوتوماتيكي
[للسائق والراكب]

F Sport مقاعد من جلد

عجالت ألمنيوم F Sport 19 إنش

240,000 درهم250,000 درهم225,000 درهم205,000 درهم200,000 درهم

 ES350 بريميير ES250 بالتينيوم ES350 برستيج ES350 بالتينيوم ES350 F SPORT



شاحن هاتف ذكي السلكي

غطاء صندوق السيارة بتقنية حساس لحركة القدم

نظام تشغيل المحرك عن بعد

نظام عرض المعلومات على الزجاج ا»مامي

نظام مراقبة النقطة العمياء

نظام التحذير ما قبل االصطدام

نظام التحكم التكيفي بالسرعة

جناح خلفي

2 جهاز تحكم عن بعد+ بطاقة مفتاح

نظام شاشة الرؤية البانورامية (360 درجة)

عجلة قيادة مزودة بثالثة قضبان من الجلد والخشب

عمود توجيه - تلسكوبي قابل ل�مالة مع ميزة الذاكرة

نظام مارك - ليفنسون الصوتي مع 17 مكبرº صوتي¹ 

شاشة نظام المالحة 12.3 إنش

 Apple Car Play + Android Auto نظام

فتحة سقف 

 AHS نظام أوتوماتيكي للطرقات السريعة + LED 3 مصابيح أمامية

مظلة شمسية خلفية كهربائية + مظلة شمسية يدوية للباب الخلفي

مقاعد مصنوعة من جلد شبه ا»نيلين

عجالت ألمنيوم خافضة للضجيج 18 إنش 

جناح خلفي

كاميرا عكسية

نظام التحكم بالسرعة

عجلة قيادة جلد

عمود توجيه - تلسكوبي قابل ل�مالة مع ميزة الذاكرة

نظام لكزس بريمييم الصوتي - مع 10 مكبرات صوتية

شاشة نظام المالحة 8 إنش

 Apple Car Play + Android Auto نظام

فتحة سقف

LED مصابيح أمامية ثنائية

مظلة شمسية خلفية كهربائية

مقاعد مصنوعة من جلد لكزس نولوكس

عجالت ألمنيوم 17 إنش

 ES300 بالتينيوم هايبرد  ES300 بريميير هايبرد

255,000 درهم 210,000 درهم

*ضمان حصري لمدة 8 سنوات أو 160,000 كلم على البطاريات الهايبرد، أيهما يأتي أوالً. تطبق الشروط وا»حكام0



التصميم الداخلي



شاتو كريمي

أسود أصفر بني

أسود أحمر مشع

التوفر تبع¹ للفئة وتأكيد المصنع

بريميير وبالتينيوم

 F SPORT حصري 



التصميم الخارجي



بريميير وبالتينيوم

 F SPORT حصري 

C.L. أزرق دافئG.F.  أبيض ثلجي

سونيك تيتانيوم أسود جرافيتأسود
رقائق زجاجية 

سونيك كوارتز معدني فضي بالتيني

ميكا أحمر بلمعة الكريستال معدني ميكاكحلي غامق
أخضر في ضوء الشمس

معدني ميكا عاجي جليدي ميكا رمادي زئبقي



800LEXUS (53987)


