خصائص لكزس LEXUS LC 500 2019
الفئة

بالتينوم

كربون

الميزات الخارجية
مصابيح أمامية  LEDنوع ّ
كشاف مدمجة بالكامل
مصابيح  LEDللنهار
نظام دخول وتشغيل ذكي
مرايا األبواب مع نظام الطي اآللي ،وإنارة أرضية ،ومرايا أتوماتيكية مضادة النعكاس الضوء
متحسسات توقف أمامية وخلفية وعلى الزوايا
ّ
جناح خلفي متحرك
اإلطارات األمامية ،245/40RF21 :اإلطارات الخلفية275/35RF21 :
عجالت

 21بوصة

 21بوصة من
األلمنيوم المطروق
Carbon-Fiber

فتحة سقف بانورامية قابلة لإلمالة واإلبعاد والتقريب اآللي ،ونظام حماية بلمسة واحدة في االزدحام المروري
التصميم الداخلي
المقود ومقبض عمود نقل السرعة من الجلد
نوعية المقاعد

جلد شبه األنيلين

Alcantara

مقاعد رياضية
عدد المقاعد
مقاعد أمامية كهربائية مع  10وضعيات مختلفة

4

4

مع ذاكرة للسائق

مع ذاكرة للسائق

تهوية المقاعد (السائق والراكب األمامي)
لوحة تحمل شعار لكزس

Standard

Carbon-Fiber

لوحة القيادة مع إضاءة واضحة
نظام صوتي ممتاز من لكزس مع  12مكبر صوت
نظام مارك ليفنسون الصوتي المحيطي مع  13مكبر صوت
نظام لكزس للمالحة
نظام عرض البيانات على الزجاج األمامي باأللوان
باقة –  LEDإضاءة داخلية
التشغيل والراحة
مث ّبت سرعة

رادار ديناميكي

رادار ديناميكي

مقود إلكتروني ،عمود المقود متداخل وقابل لإلمالة كهربائيًا مع وظيفة اإلبعاد والتقريب اآللي
مقابض تبديل السرعة
ّ
للتحكم بالقيادة
مفاتيح في المقود
ّ
تحكم مستقل بدرجات الحرارة للمقاعد األمامية
نظام تكييف آلي –
مقبسا  ،USBومقبس صوت ميني
اليدين ،أو االستماع لمشغّ ل موسيقى نقّ ال متوافق مع بروفايل الصوت والفيديو
نظام بلوتوث السلكي
ّ
للتحدث على الهاتف النقّ ال دون استخدام َ
اللمس عن ُبعد
السالمة واألمان
وسائد هوائية (أمامية ،عند الركبة ،جانبية ،وعند الستائر)
ّ
التحكم في الجر TRC
نظام
ّ
التحكم بثبات الس ّيارة VSC
نظام
قوة الفرامل اإللكتروني EBD
نظام الفرامل المضاد لالنغالق  ABSمع نظام توزيع ّ
نظام دعم الفرامل
ّ
للتحكم الديناميكي LDH
نظام لكزس
نظام اإلدارة المتكاملة آلليات الحركة في السيارة VDIM
نظام مراقبة خلفي
ّ
التحكم والمساعدة في القيادة على المنحدرات والمرتفعات
نظام
نظام تعليق متك ّيف ومتغ ّير AVS
نظام األمان قبل التصادم
نظام المساعدة على تغيير المسار مع شاشة مراقبة النقاط غير المرئية ونظام استشعار السيارات والتنبيه عند الرجوع إلى الخلف
نظام المساعدة على البقاء في المسار والتنبيه عند االنحراف عنه
السعر (درهم)

395,000

445,000

