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أصبحت تجربة القيادة الممزية يف مستوى جديد من نوعه بفضل 
إم جي RX8 باإلصدار األسود، أكرب سيارة رياضية متعددة 

االستخدامات بسبعة مقاعد من "إم جي" واليت تجمع بني 
التصممي القوي والمذهل ومستويات الراحة اليت ال مثيل لها. 

وبفضل تصميمها الرياضي الفريد وتقنياتها المتطورة، سرتتقي إم 
جي RX8 باإلصدار األسود بهذه الخصائص إلى آفاق جديدة.
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تتمزي إم جي RX8 الجديدة باإلصدار األسود بنفس سعة الطراز 
القيايس بسبعة مقاعد وبأعلى معايري الجودة الفائقة، ولكن 

بلمسات تصميمية ممزية باللون األسود بالكامل، فهي سيارة 
رياضية متعددة االستخدامات تخطف األنظار بالتأكيد كونها تتبىن روح 

العالمة التجارية "إلى أقصى حد"، وتقدم أداًء ديناميكيًا مذهًال إلى 
جانب أحدث التقنيات المتقدمة والراحة المتمزية.

وهكذا ستصبح المغامرة والقيادة يف هذه السيارة تجربة ال ُتنىس 
على اإلطالق. تعّرف أكرث على إم جي RX8 الجديدة باإلصدار األسود.
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سيارة إم جي RX8 بنسختها السوداء غري الالمعة الجديدة 
كّليًا وصلت إلى أسواق الرشق األوسط. بتصميمها األنيق 
والحصريّ، تجّسد هذه النسخة الفخمة أرىق معايري عالمة 
إم جي، وترتقي بطراز إم جي RX8 LUX أكرث عزمًا وفخامة 
وقّوة وأناقة وجودة ال مثيل لها. كما يعكس هذا اإلصدار 

الجديد هندسة فريدة كّليًا مع 13 تحديثًا، ال سّيما يف الطالء 
غري الالمع على الشبك وأغطية مصابيح الضباب اليت تزيد 
الطراز أناقة، إلى جانب مقابض األبواب السوداء، واأللواح 

الجانبية والقوالب وأغطية المرايا والعادم وممتّص 
الصدمات الذي يمنح للسيارة مظهرها الفخم واألنيق. كما 

أن جميع عتبات الدخول إلى النسخة السوداء من إم جي 
RX8 والخروج منها تتّبع أعلى معايري السالمة، باإلضافة 

إلى العتبة الجانبية الكهربائية اليت تؤّمن المزيد من الراحة. 
وما يمّزي النسخة الجديدة، هو اإلشارة الخاّصة يف الجهة 

الخلفية لرتمز للنسخة الحصرية، إلى جانب قضبان السقف 
المثّبتة بالعرض اليت تزيد السيارة تأّلقًا.

إم جي RX8 بالنسخة السوداء، سيارة يجتمع فيها 
التصممي الرائع، والقّوة والفخامة أكرث من أي وقت مضى.
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مقصورة
مريحة
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تتمزي إم جي RX8 باإلصدار األسود بتصميمها الخارجي الفريد 
ومقصورتها الداخلية المريحة والواسعة والمجهزة بكل ما قد تحتاجه. 
ويأتي اإلصدار األسود بخيارين لأللوان الداخلية هما األسود بالكامل 

واألحمر بالكامل مع فرش فخم وأرضية ممزية باللون األسود ليتمتع 
الركاب بمستويات استثنائية من الجودة. وتضيف المقاعد الجلدية 

المطرزة شعورًا معززًا بالراحة، ويتيح لك نظام التحكم الثنائي بالمناخ 
إمكانية اختيار درجة الحرارة المثالية، كما يساعد الصف الثاني 
للمقاعد القابلة للطي يف التعامل مع كافة احتياجات العائلة. 

باإلضافة إلى ذلك، توفر فتحة السقف البانورامية مزيدًا من اإلضاءة 
الطبيعية والساطعة وشعورًا بالرحابة والمساحة الواسعة.
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يعترب األداء القوي السمة الممزية لعالمة إم جي التجارية 
المرموقة، وتجسد إم جي RX8 باإلصدار األسود عراقة هذه 

الرشكة الربيطانية األصل فتشعرك بالمتعة منذ اللحظة األولى 
اليت يبدأ فيها المحرك بالعمل. حيث يأتي محرك التوربو القوي 

بسعة 2.0 لرت مع ناقل حركة أوتوماتيكي من ست رسعات 
يمكنه توليد 360 نيوتن مرت من عزم الدوران و يمكن ضبط أدائه 
عند القيادة بنظام الدفع الرباعي للعجالت الختيار أفضل وضعية 

من 6 وضعيات متنوعة للقيادة ولتكون واثقًا من قدرتك على 
تجاوز أي تحد بسهولة.
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يأتي هذا الطراز الجديد من إم جي مجهزًا بأفضل التقنيات التفاعلية، 
حيث تتضمن إم جي RX8 باإلصدار األسود شاشة تعمل باللمس مقاس 
10.1 بوصة تزتامن تلقائيًا مع هاتفك الذكي عرب آبل كار بالي" أو "أندرويد 
أوتو" لتتمكن من تشغيل الوسائط المتعددة وإدارة المكالمات والعديد 
من المزيات األخرى بسهولة قصوى. وتتيح لك مزية الشحن الالسلكي 

أيضًا إمكانية إعادة شحن أجهزتك أثناء التنقل.

متقدمة
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يمكنكم الشعور بأفضل مستويات الحماية واألمان بشكل 
دائم خالل قيادة إم جي RX8 باإلصدار األسود على الطريق، 

حيث تأتي مجهزة بالعديد من أنظمة السالمة واإلنذار 
المتقدمة بشكل قيايس مثل نظام تثبيت الرسعة، ونظام 
التحذير من مغادرة المسار، و أجهزة االستشعار األمامية 
والخلفية، وكامريا الرؤية الخلفية. وتتضمن أنظمة األمان 
األخرى يف هذا الطراز نظام الحماية من االنقالب، ونظام 

مراقبة ضغط اإلطارات، ووحدة التحكم بالمحرك، إضافة إلى 
مجموعة من الوسائد الهوائية األمامية والجانبية 

والستائرية يف حالة حدوث أي طارئ على الطريق.
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| black edition

6 AT 4WD LUX

حجم العجالت

العجلة اإلحتياطية

6 AT 4WD LUX
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6 AT 4WD LUX

2.0T

6AT

1,995

165 (220) @5,500 rpm

360 (258) @4,000 rpm

9.1 sec

6 AT 4WD LUX

6 AT 4WD LUX

4,923x1,930x1,840

2,850

202

800

70

7
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األداءتقنية

المواصفات األساسية نظام التعليق ، الفرامل
والتوجيه

العجالت
المحرك

ناقل الحركة

حجم اإلزاحة

قوة المحرك – كيلو واط (قوة حصان) @ دورة يف الدقيقة

عزم المحرك– نيوتن مرت (رطل.قدم) @ دورة يف الدقيقة

التسارع  0-100كلم/ساعة

نظام الدفع 

التعليق األمامي

التعليق الخلفي

نظام الفرامل

نظام التوجيه

عجالت قياس 20 بوصة
R20 255/50من األلمنيوم

عجالت قياس 18 بوصة
R18 255/60من األلمنيوم

الحجم الكامل

على شكل عظم الرتقوة المزدوج

متعدد الوصالت

يف األمام: أقراص ذات فتحات هوائية الخلف: أقراص

هايدروليكي

نظام دفع رباعي قائم على الوقت 
الحقيقي (العزم بحسب الطلب)

نظام دفع رباعي قائم على الوقت
دفع خلفيالحقيقي (العزم بحسب الطلب)

(الطول / العرض / االرتفاع (ملم

(قاعدة العجالت (ملم

وزن السيارة فارغة (كلغ)

(سعة تخزين األمتعة (لرت

(سعة خزان الوقود (لرت

عدد المقاعد

مصباح LED نهارية، مصابيح أمامية ومصابيح خلفية

مصابيح LED ضباب أمامية

نظام إطفاء وتشغيل تلقائي للمصابيح وخاصية
 اتبعين للمزنل

جناح خلفي ومصابيح LED للفرامل

رف للسقف

مرايا جانبية كهربائية مع نظام تدفئة

مرايا لألبواب مع مؤرشات جانبية

نوافذ مظللة

ممسحة خلفية

محسس لألمطار

تخصيص
تخصيص

تخصيصتخصيص

تخصيص

المواصفات الخارجية
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تخصيصتخصيصتخصيصتخصيص 6 AT 4WD LUX

AT 4WD LUX 6تخصيص

مقاعد من القماش

مقاعد جلد

ضبط مقعد السائق كهربائي يف ثمان اتجاهات مع دعم اسفل الظهر يدويا

قابلية ضبط مقعد الراكب األمامي يدوًيا ألربع أوضاع

قابلية ضبط مقعد الراكب األمامي كهربائًيا ألربع أوضاع

المقاعد األمامية مزودة بالتدفئة

المقاعد األمامية ذات تهوية

نظام الذاكرة للمقاعد األمامية ومرآة الباب

إنذار لربط حزام السائق

إنذار لربط حزام الراكب األمامي

إنذار لربط حزام المقاعد الخلفية

قابلية تعديل ارتفاع أحزمة أمان المقاعد األمامية

مقمس المقاعد الخلفية 60 / 40

قابلية تعديل عجلة القيادة يدوًيا ألربع أوضاع

غطاء عجلة القيادة من الجلد

نوافذ كهربائية

غلق/ فتح رسيع كهربائي لنوافذ السائق األمامية القريبة من السائق

غلق/ فتح رسيع كهربائي للنوافذ األمامية مع خاصية عدم
 اإلغالق يف حالة العوائق

إضاءة مرآة حاجب أشعة الشمس

ستائر وسائد هوائية أمامية وجانبية

نظام تعزيز االتزان اإللكرتوني 
ABS+EBD+CBC+TCS+VDC+HBA+HBB+HAZ+HHC+BDW

نظام التحكم عند نزول المنحدرات

النطام الفعال لمنع االنقالب

نظام مراقبة ضغط اإلطارات

حساسات ركن امامية وخلفية

شاشة كامريا الركن بخطوط مساِعد الركن

مثبت الرسعة

مانع تشغيل المحرك

المحور الخلفي للقفل التفاضلي

وحدة تحكم الطاقة

نظام التنبيه عند تغيري المسار

شاشة تعمل باللمس 10.1 بوصة مع أندرويد أوتو
(USB)وآبل كاربالي، راديو أيه إم/إف إم، بلوتوث و

6 سماعات

8 سماعات

الوضع اإلقتصادي

فرامل الوقوف اإللكرتونية

مكيف هوائي مزدوج مع تنقية الهواء

مكيف هوائي خلفي

تحكم بالحرارة يف الخلف

منقي الهواء

شاحن السلكي

الدخول بدون مفتاح وزرار تشغيل المحرك

لوحة القيادة الميكانيكية

أداة افرتاضية 7 بوصة

ناقل الحركة الذاتي

فتحة سقف بانوراما

فتح الصندوق أوتوماتيكًيا

عجلة قيادة متعددة الوظائف

 صندوق قفازات مزود بنظام تربيد مع اإلضاءة

مخرج 12 فولت

مخرج 220 فولت

شبك أمامي باللون األسود غري الالمع

شعار إم جي باللون األسود غري الالمع –
 الجهتان األمامية والخلفية

غطاء مصباح الضباب باللون األسود غري الالمع

مقابض األبواب باللون األسود غري الالمع

عجالت ألمنيوم باللون األسود مدنايت 20 بوصة

صفائح جانبية باللون األسود

قضبان سقف باللون األسود 

قوالب جانبية باللون األسود 

غطاء مرايا جانبية باللون األسود 

شعار النسخة السوداء

عادم وممتص الصدمات بالكروم األسود

سجاد أرضية خاصة بالنسخة السوداء

مواصفات األمان المواصفات الداخلية

وسائل التسلية
و الرتفيه

مواصفات الراحة
و الرفاهية 
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