خصائص لكزس LEXUS RX 450h 2019
الفئة

Prestige

F-Sport

الميزات الخارجية
عجالت ألمنيوم

20” Black

20” F Sport

اإلطارات [] 235/55R 20
مع نظام الشعاع العالي
األوتوماتيكي

مصابيح أمامية كاشفة  3عيون LED
مصباح ضباب ومصباح قيادة أماميين LED
مصباح انعطاف بزاوية رؤية عريضة LED
مصباح إضاءة توافقية خلفي
منظف مصباح أمامي مع ميزة تعديل مستوى االرتفاع
قضبان سقف
زجاج أمامي عازل للصوت واألشعة فوق البنفسجية
بانورامية

جناح خلفي
عتبة حماية للمصد الخلفي
مساحات زجاج خلفي بتوقيت متناوب مع حساس للمطر
التصميم الداخلي
عجلة القيادة

Leather

F-Sport Leather

عدادات أوبتيترون
شاشة عرض ملونة ،قياس  4.2بوصة بتقنية ترانزيستور األغشية الرقيقة ( )TFTلعرض معلومات متعددة
عرض المعلومات باأللوان على الزجاج
ساعة بعقارب متزامنة مع نظام تحديد المواقع العالمي
لوحة مركزية رأسية تعمل باللمس ذات مفاتيح مضاءة بتقنية LED
واقية شمس يدوية على نوافذ األبواب الخلفية
بلوتوث /ميزة االتصال بدون استخدام األيدي ،اتصال السلكي متوافق مع قارئ ملفات تعريف AV
نظام لكزس الصوتي الراقي وراديو  ،Am/Fmقارئ أقراص مضغوطة  DVDداخل اللوحة مع 12
مكبر صوت ،قارئ ملفات  ،WMA، MP3نظام معالجة إشارة رقمية  ، DSPنظام  ASLللتحكم الذاتي بمستوى الصوت
نظام صوت مارك ليفنسون المحيطي الراقي ،راديو  ،AM/FMقارئ  DVDداخل اللوحة مع  15مكبر صوت ،قارئ ملفات WMA، MP3
 ،نظام معالجة إشارة رقمية  ، DSPنظام  ASLللتحكم الذاتي بمستوى الصوت ،تقنية  Clari-Fiالستعادة دقة صوت الملفات الموسيقية
نظام لكزس للمالحة
شاشة رؤية متعددة كهربائية  EMVقياس  12.3بوصة مع واجهة تعمل باللمس عن بعد

”8

 12.3بوصة

المقاعد
مواد صناعة المقاعد
عدد المقاعد

جلد ناعم

جلد ناعم للنمط الرياضي -إف

5

5

مقعد أمامي كهربائي  8وضعيات ،مسند كهربائي داعم ألسفل الظهر بوضعيتين  ،ميزة الذاكرة لمقعد السائق
مقعد خلفي كهربائي قابل للطي

طي كهربائي

طي يدوي

التشغيل ووسائل الراحة
مثبت سرعة راداري ديناميكي

مثبت سرعة
شاحن هواتف ذكية السلكي
عمود توجيه تلسكوبي قابل لإلمالة كهربائيًا ،مع قابلية التقريب والتبعيد أوتوماتيكيًا
مفاتيح تحكم على عجلة القيادة

مع وضعية رياضية )Sport +( +

اختيار وضعية القيادة [ اقتصادية ،عادية ،رياضية]
باب خلفي كهربائي
مكابح كهربائية لوضعية التوقف
نظام تكييف هواء أوتوماتيكي بوضع  ، S-Flowتحكم مستقل بدرجة الحرارة  ،مصفاة لتنظيف الهواء وتنقيته من غبار الطلع والروائح
دخول ذكي ونظام تشغيل ذكي باستخدام بطاقة مفتاح

مع بطاقة مفتاح

مع بطاقة مفتاح

قابس حجم صغير مع منفذي USB
نظام التعليق المتغير المتكيف AVS
األمان
نظام لكزس للحماية (نظام واقي ضد الصدمات ،مثبت سرعة ديناميكي يناسب
كافة السرعات ،نظام التنبيه عند مغادرة المسار ،مع نظام تعديل المستوى اآللي للمصابيح)
نظام مراقبة النقطة غير المرئية مع نظام مراقبة حركة المرور خلف المركبة ()RCTA
وسائد هوائية (أمامية ،عند مستوى الركبة ،جانبية وستارة هوائية)
وسائد هواء  SRSتعمل على مرحلتين للمقاعد األمامية (نظام تقييد الحركة التكميلي)

 10وسائد هوائية

 10وسائد هوائية

نظام التحم الفعال بالجر A-TRC
نظام التحكم بثبات المركبة VSC
نظام مكابح  ( ABSنظام مانع قفل مكابح) لكافة أنواع الطرقات مع ميزة ( EBDميزة التوزيع اإللكتروني لقوة المكابح)
نظام مساعد المكابح
نظام ( AL-TPWSنظام تنبيه خاص بضغط العجالت -تحديد الموقع تلقائيًا)
مصابيح نهارية LED
السعر (درهم)

230,000

280,000

