أصول التسويق العالمية.
قد تختلف المواصفات والمزايا
ّ
لالطالع
المحلية .اضغط هنا
على المواصفات المعتمدة
في اإلمارات العربية المتحدة.

LC

LC 500 HYBRID / LC 500

ي ،في كل شيء.
ورقِ ّ
أناقة ُ

2

LC

ص2
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ص 28

األلوان

ص 68

المواصفات

ص 76

الخصائص

ص 77

3

4

والمعدات المتو ّفرة في منطقتك.
المصورة والمواصفات المذكورة في هذا الكتالوج حسب الطرازات
مالحظة :قد تختلف المركبات
ّ
ّ
يرجى االستفسار عن تفاصيل المزايا المتو ّفرة في أقرب مصالة عرض الفطيم للسيارات  -لكزس

5

من جمال التباين تنبع متعة اإلثارة،
في الوقت الذي تلتقي األرض الـقـويـة بـالـمـحـيـط الـمـتــأ ّلــق
لتكوين هذا المنظر الطبيعي الذي ال مثيل له.

6

والمعدات المتو ّفرة في منطقتك.
المصورة والمواصفات المذكورة في هذا الكتالوج حسب الطرازات
مالحظة :قد تختلف المركبات
ّ
ّ
يرجى االستفسار عن تفاصيل المزايا المتو ّفرة في أقرب مصالة عرض الفطيم للسيارات  -لكزس

7

عدم وجودك في مكان عملك
ال يعني أن توقف مح ّركك الداخلي.
لديك الدافع لبلوغ ارتفـاعات تتجاوز الذروة.

8

والمعدات المتو ّفرة في منطقتك.
المصورة والمواصفات المذكورة في هذا الكتالوج حسب الطرازات
مالحظة :قد تختلف المركبات
ّ
ّ
يرجى االستفسار عن تفاصيل المزايا المتو ّفرة في أقرب مصالة عرض الفطيم للسيارات  -لكزس

9

التكنـولـوجـيـا وحدهـا ال تكـفـي إليـصـالـك إلـى هـنـاك.
وال الفن.
ال بد أن اإلجابة تكمن في نقطة التقائهما.

10

والمعدات المتو ّفرة في منطقتك.
المصورة والمواصفات المذكورة في هذا الكتالوج حسب الطرازات
مالحظة :قد تختلف المركبات
ّ
ّ
يرجى االستفسار عن تفاصيل المزايا المتو ّفرة في أقرب مصالة عرض الفطيم للسيارات  -لكزس

11

تنتظرك مفاجآت ملموسة ومرئية.
من شأن جسمك أن يستشعر الروعة،
حتى قبل أن يـجد عقلك وقتًا للتفكير.

12

والمعدات المتو ّفرة في منطقتك.
المصورة والمواصفات المذكورة في هذا الكتالوج حسب الطرازات
مالحظة :قد تختلف المركبات
ّ
ّ
يرجى االستفسار عن تفاصيل المزايا المتو ّفرة في أقرب مصالة عرض الفطيم للسيارات  -لكزس

13

قوتها ليست لالستعراض.
ِ
بخفّ ة الحركة حينًا ،واالنسيابية حينًا آخر،
لتشق طريقك الخاص ،بطريقتك الخاصة.
تمنحك القوة
ّ

14

والمعدات المتو ّفرة في منطقتك.
المصورة والمواصفات المذكورة في هذا الكتالوج حسب الطرازات
مالحظة :قد تختلف المركبات
ّ
ّ
يرجى االستفسار عن تفاصيل المزايا المتو ّفرة في أقرب مصالة عرض الفطيم للسيارات  -لكزس

15

16

والمعدات المتو ّفرة في منطقتك.
المصورة والمواصفات المذكورة في هذا الكتالوج حسب الطرازات
مالحظة :قد تختلف المركبات
ّ
ّ
يرجى االستفسار عن تفاصيل المزايا المتو ّفرة في أقرب مصالة عرض الفطيم للسيارات  -لكزس

17

ريح ،موج ،شمس.
حد يـمـكـن آللـة مـن صـنـع اإلنـسـان
إلـى أي ّ
أن تعيد ابتكار متعة الطبيعة؟

18

والمعدات المتو ّفرة في منطقتك.
المصورة والمواصفات المذكورة في هذا الكتالوج حسب الطرازات
مالحظة :قد تختلف المركبات
ّ
ّ
يرجى االستفسار عن تفاصيل المزايا المتو ّفرة في أقرب مصالة عرض الفطيم للسيارات  -لكزس

19

تجاوز حدود الحكمة التقليدية.
فأنت في طريقك نحو أشياء مدهشة،
أشياء ما زالت مجهولة وهي في انتظارك.
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21

23

22

24

والمعدات المتو ّفرة في منطقتك.
المصورة والمواصفات المذكورة في هذا الكتالوج حسب الطرازات
مالحظة :قد تختلف المركبات
ّ
ّ
يرجى االستفسار عن تفاصيل المزايا المتو ّفرة في أقرب مصالة عرض الفطيم للسيارات  -لكزس

25

متعة اإلثارة لن تنتهي أبدًا،
طالـما أبقـيت قدمك عـلى دواسة السرعــة.

26

والمعدات المتو ّفرة في منطقتك.
المصورة والمواصفات المذكورة في هذا الكتالوج حسب الطرازات
مالحظة :قد تختلف المركبات
ّ
ّ
يرجى االستفسار عن تفاصيل المزايا المتو ّفرة في أقرب مصالة عرض الفطيم للسيارات  -لكزس

27

لـكزس

الفكرة

التصميم

األداء
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ص 40

الخصائص

السالمة

تجهيزات رياضية

ص 50

ص 58

ص 62

تاكومي

ص 66
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مالحظة :يرجى االستفسار لدى أقرب صالة عرض الفطيم للسيارات  -لكزس لمعرفة تفاصيل عن تو ّفر هذه المزايا.
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الفكرة

INTELLIGENCE

الجذابة ِ
تأسر القلوب فورًا،
تجربة ُملهمة .خطوط طراز كوبي
ّ
ِ
تستنهض الروح بأداء قيادة منعش يعزِّز
ثم سرعان ما
الرغبة بدرجة أكبر.
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والمعدات المتو ّفرة في منطقتك.
المصورة والمواصفات المذكورة في هذا الكتالوج حسب الطرازات
مالحظة :قد تختلف المركبات
ّ
ّ
يرجى االستفسار عن تفاصيل المزايا المتو ّفرة في أقرب مصالة عرض الفطيم للسيارات  -لكزس
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الفكرة

والمعدات المتو ّفرة في منطقتك.
المصورة والمواصفات المذكورة في هذا الكتالوج حسب الطرازات
مالحظة :قد تختلف المركبات
ّ
ّ
يرجى االستفسار عن تفاصيل المزايا المتو ّفرة في أقرب مصالة عرض الفطيم للسيارات  -لكزس
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الفكرة

الم ِ
بهر والحضور المم ّيز واألداء الديناميكي الرائع لبنية وتصميم الهيكل ،بما في ذلك التعليق
مزايا الجمال ُ
ومنظومة القدرة ومنظومة الدفع ،لتحقيق اإلثارة
المق َّيد لمفهوم تصميم
غير
التجسيد
هي
لسيارة LC
ُ
الخالصة للقيادة الرياضية للجيل القادم من
«اإلغراء والتكنولوجيا» .التعاون الوثيق بين فريق
التصميم والفريق الهندسي ضمِ ن اقتران الشكل البديع سيارات لكزس.
الذي يغري العين بأداء قيادة منعش ال يقل عنه ،في
لكزس .االستخدام المكثّف لعلم توظيف البيئة لخدمة
المجهزة لمتطلبات
وراحة اإلنسان في قمرة القيادة
ّ
القيادة ُيستكمل باستخدام مواد أصلية وتكنولوجيا
متقدمة ومصنعية حاذقة في كل مكان من المقصورة
ّ
الخطية
ّ
الفاخرة .ويعمل التجاوب الدقيق والخصائص
بالتطور
التي تربط السائق بالسيارة على االرتقاء
ّ

34

والمعدات المتو ّفرة في منطقتك.
المصورة والمواصفات المذكورة في هذا الكتالوج حسب الطرازات
مالحظة :قد تختلف المركبات
ّ
ّ
يرجى االستفسار عن تفاصيل المزايا المتو ّفرة في أقرب مصالة عرض الفطيم للسيارات  -لكزس

35

التصميم

INTELLIGENCE

بالجمع بين اإلغراء والتكنولوجيا ،يمزج التصميم الراقي بين
األبعاد الديناميكية والخطوط األنيقة ،ويضفي على المقصورة
طابع الجاذبية ِ
سية لسيارة كوبي فاخرة أصيلة.
الح ّ

36

والمعدات المتو ّفرة في منطقتك.
المصورة والمواصفات المذكورة في هذا الكتالوج حسب الطرازات
مالحظة :قد تختلف المركبات
ّ
ّ
يرجى االستفسار عن تفاصيل المزايا المتو ّفرة في أقرب مصالة عرض الفطيم للسيارات  -لكزس
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التصميم

الخارج

يعطي مركز الجاذبية (مركز الثِ قل) المنخفض والهيئة
برز الشكل
الديناميكية للجسم المتماسك حضورًا قويًاُ ،ي ِ
المم ّيز ذا األبعاد الثالثة الذي يعزِّز رشاقة سيارة  LCكوبي.

38

والمعدات المتو ّفرة في منطقتك.
المصورة والمواصفات المذكورة في هذا الكتالوج حسب الطرازات
مالحظة :قد تختلف المركبات
ّ
ّ
يرجى االستفسار عن تفاصيل المزايا المتو ّفرة في أقرب مصالة عرض الفطيم للسيارات  -لكزس

الداخل

تشجع على القيادة
الترتيب الغريزي لقمرة القيادة التي
ّ
الرياضية المفعمة بالحيوية ُيستكمل بالراحة الممتعة
للح ّيز الرحب الذي يحيط بالراكب ويحميه.

39

األداء

INTELLIGENCE

“أدق وأكثر
األسس الضرورية لتحقيق أداء قيادة
ّ
البحث عن ُ
منصة تساعد
أدى إلى تطوير (بنية) جديدة تمامًا .إنها
ّ
ّ
تطورًا” ّ
الخطي السلس للسيارة ،واإلحساس
ّ
على تحقيق التوجيه
بالتواصل مع السيارة في حركتها ،وتناغم القيادة المريح.

40

والمعدات المتو ّفرة في منطقتك.
المصورة والمواصفات المذكورة في هذا الكتالوج حسب الطرازات
مالحظة :قد تختلف المركبات
ّ
ّ
يرجى االستفسار عن تفاصيل المزايا المتو ّفرة في أقرب مصالة عرض الفطيم للسيارات  -لكزس

41

INTELLIGENCE SEVEN

األداء

منصة ( FRمح ّرك أمامي ،دفع بالعجلتين الخلفيتين)
ّ
تكامل البنية التكوينية الذي ُيشكّ ل جوهر ديناميكيات
القيادة بالنسبة للجيل القادم من سيارة  LCبدأ
المنصة
أسس» بناء
بتمحيص استوجب «العودة إلى ُ
ّ
ومساهمتها الحيوية في األداء .فمن أجل توفير قابلية
المناورة السلسة واالستقرار ،تم تقليل عزم القصور
الذاتي الذي يعمل على مقاومة الحركة الدورانية
للسيارة ،كما تم خفض مركز الجاذبية لتحقيق استقرار
توجيه ممتاز .وتم تعزيز ذلك من خالل جعل العجالت
قريبة من األركان ،ومن خالل الهيئة العريضة وبروز
المقدمة والمؤخرة القصيرين ،وتوزيع الوزن بين األمام
ّ
والخلف بشكل متوازن ،لكي يكون تص ّرف السيارة
متجاوبًا وطبيعيًا .يضاف إلى ذلك أنه تم تقريب
المسافتين األفقية والعمودية بين مركز الجاذبية
يقوي الشعور
وموضع وركي السائق ،األمر الذي ّ
بالتواصل بين السائق والسيارة .والنتيجة هي تصميم
حسنًا تجاوب سيارة
يجعل القيادة أقرب إلى المثاليةُ ،م ّ
ومعطيًا إحساسًا
الكوبي هذه مع أفعال السائق ُ
المنصة الديناميكية
طبيعيًا بالطريق .وقد أتاحت هذه
ّ
أيضًا إمكانية تصميم شكل الجسم الجميل بموضع
المح ّرك وموضع القيادة المنخفضين ،والذي تم تحسينه
أكثر من خالل التجسيد الرائع لعناصر الحركية الهوائية.

42

التعليق األمامي والخلفي
متعدد
المبتكر
والخلفي
نظام التعليق األمامي
ّ
متعدد الوصالت بمفصلين أتاح
الوصالت يتم ّيز بتصميم
ّ
أيضًا إمكانية خفض مستوى غطاء المح ّرك في المنظر
الجانبي الجذاب لسيارة  .LCوتساهم المعايرة والتوزيع
الخطي
ّ
المثاليان لكل ذراع في اإلحساس بالتوجيه
واالستقرار الرائع ،وراحة الرحلة غير العادية لسيارة كوبي
رياضية راقية.

الفرامل القرصية
فرامل أمامية قرصية كبيرة مقاس  20بوصة ولقم
فرامل عالية االحتكاك يتم تفعيلها بواسطة  6مكابس
متعاكسة على الفرامل األمامية و  4مكابس متعاكسة
على الفرامل الخلفية لتحقيق أداء كبح مستقر
في ظروف القيادة المختلفة .ويساهم فكّ ا الفرامل
المصنوعان من كتلة واحدة من األلمنيوم في تحقيق
خفّ ة وزنهما وتماسكهما الممتاز*.

متعدد المواد
جسم
ّ
كان المنطلق في تصميم الشاسي هو التركيز الشديد على
التماسك الهيكلي لتحسين إمكانيات األداء األساسي .إذ أن
تحسين التوزيع واستخدام األلمنيوم وفوالذ الختم الساخن
وشدة تماسكه،
الشد يساهمان في خفّ ة وزن هيكل الجسم
عالي
ّ
ّ
ويعزّز ذلك استخدام المواد الالصقة للجسم واللحام بالليزر
ولحام البراغي بالليزر .ولتحقيق المزيد من خفّ ة الوزن وخفض
مركز الجاذبية ،يتم استخدام األلمنيوم ومواد ( CFRPالمواد
المكونات.
المقواة باأللياف الكربونية) لتشكيلة من
البالستيكية
ّ
ّ

والمعدات المتو ّفرة في منطقتك.
المصورة والمواصفات المذكورة في هذا الكتالوج حسب الطرازات
مالحظة :قد تختلف المركبات
ّ
ّ
يرجى االستفسار عن تفاصيل المزايا المتو ّفرة في أقرب مصالة عرض الفطيم للسيارات  -لكزس

اختيار وضع القيادة
يوفّر اختيار وضع القيادة تحكّ مًا متكام ً
ال في أنظمة متعددة
لتمكينك من معايرة األداء حسبما يالئم أسلوب قيادتك.
ويمكنك االختيار والتغيير بين خمسة أوضاع هي :الوضع
العادي والوضع االقتصادي ووضع الراحة والوضع الرياضي ،S
والوضع الرياضي  .S+إضافة إلى ذلك ،يتيح وضع الضبط حسب
الطلب  Custom Modeللسائقين إمكانية تحديد إعداداتهم
المفضلة لمنظومة القدرة والشاسي وتكييف الهواء.
ّ

مصمم للحموالت الثقيلة .لذا فإن مستويات مع ّينة من السرعة وقوى
*نظام الفرامل
ّ
الفرملة والظروف المحيطة مثل درجة الحرارة والرطوبة يمكن أن تسبب في انبعاث
أصوات عند الفرملة.
43
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األداء

المتفوق المتوقع من قائدة أسطول سيارات لـكزس كوبي
لتحقيق األداء
ّ
الرياضية ،تم صقل وتحسين عناصر األداء األساسية لتوفير خصائص قيادة
غير عادية .المح ّرك  8( V8أسطوانات مرتّبة على شكل  )Vسعة  5.0لترًا
بالسحب (السفط) الطبيعي يعطي إحساسًا باستمرارية القدرة لتحقيق
قيادة منعشة .ناقل الحركة التلقائي ذو  10سرعات بتحويل التروس

المباشر يزيد من سرعة وآ ِن َّية تحويل التروس ،مع تناغم يغذّ ي التحكّ م في
القيادة واإلثارة .المعايرة الدقيقة لعادم المح ّرك واستخدام مو ّلد للصوت
يعزّزان آ ِن َّية األداء الصوتي ،لمزيد من االرتقاء بمتعة القيادة.

صوت المح ّرك
يستخدِ م مو ّلد الصوت وخراطيم المو ّلد النبضات
التي ينطوي عليها الهواء الداخل إلى المح ّرك لتوليد
التردد أثناء
والموالفة بين  3نغمات مختلفة عالية
ّ
التسريع ،إلعطاء صوت مح ّرك شديد التم ّيز ورياضي
عد خبرة
تنفرد به  .LCصوت المح ّرك الحيوي ،الذي ُي ّ
صوتية مستقلة بذاتها ،تعزّزه صمامات تحكّ م صوتي
خاصة في نظام العادم يتم تفعيلها أثناء بدء
االنطالق ،لتوليد نمط صوتي موضعي يعطي إحساسًا
بالرحابة والعمق.
مح ّرك  V8سعة  5.0لترًا
المح ّرك  8( V8أسطوانات مرتّبة على شكل  )Vبالسحب
(السفط) الطبيعي ُيو ّلد إحساسًا بالتسريع غير
المحدود وقدرة الخرج الجبارة لقيادة تليق بسيارة رياضية
مكونات الدخل والعادم يعزّز أداء
فاخرة .كما أن تحسين
ّ
القيادة لتحقيق قيادة انفعالية.

44

ناقل حركة تلقائي  10سرعات بتحويل تروس مباشر
المتقدم
نسب التروس المتقاربة لناقل الحركة التلقائي
ّ
ذي السرعات العشر ،التي تغذي التحكّ م الديناميكي
من أجل قيادة ممتعة ،تعطي فترات متساوية بين
التروس وتحويالت التروس ،من أجل نقالت تروس سريعة
متناغمة ،مع إيقاع جيد وصوت مح ّرك عذب أثناء التسريع
من نسبة تروس إلى أخرى .النطاق الواسع لنسب
التروس يتيح إمكانية التسريع المبدئي بقوة ،ومع ذلك
فهو مريح بدرجة كبيرة جدًا أثناء القيادة بسرعة عالية.

والمعدات المتو ّفرة في منطقتك.
المصورة والمواصفات المذكورة في هذا الكتالوج حسب الطرازات
مالحظة :قد تختلف المركبات
ّ
ّ
يرجى االستفسار عن تفاصيل المزايا المتو ّفرة في أقرب مصالة عرض الفطيم للسيارات  -لكزس
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LC 500h
لترسيخ قدرات الجيل القادم من سيارة  LCكوبي
الرياضية ،شرعنا في تحطيم األفكار السابقة حول
متعدد
هايبرد
الهايبرد عن طريق تطوير نظام
أداء
ِ
ِ
ّ
ً
منعشا ومؤث ًّرا.
متقدم يعطي أداء قيادة
المراحل
ّ
وهو يشتمل على مح ّرك  6( V6اسطوانات مر ّتبة
لترا يو ّفر من لحظة االنطالق
على شكل  )Vسعة ً 3.5
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هايبرد  ،V8مع إعطاء اإلحساس
تسريع سيارة
ِ
الهايبرد .وهذا
سيارات
به
تنفرد
المباشر الذي
ِ
التسريع المم ّيز يع ّززه إيقاع تحويل التروس الممتاز
التحكم في تحويل التروس بواسطة
الذي يتيحه
ّ
متعدد المراحل.
التروس
تحويل
نظام
ّ

والمعدات المتو ّفرة في منطقتك.
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متعدد المراحل
الهايبرد
نظام
ِ
ّ
التحكّ م في تحويل التروس لعشر سرعات في نظام
متعدد المراحل يعطي إحساسًا مباشرًا
الهايبرد
ِ
ّ
بالتسريع تبعًا للزيادة في سرعة دوران المح ّرك ،إضافة
إلى إيقاع تحويل تروس ممتاز .ويقوم نظام تحويل
متعدد المراحل بتغيير قدرة الخرج اإلجمالية
التروس
ّ
للمح ّرك والموتور معًاُ ،مضخِّ مًا قدرة المح ّرك ورافعًا
مستوى قدرة الدفع بنسبة  .24%وهو يستخدِ م سرعة
المح ّرك ضمن تشكيلة واسعة من السرعات ،من
المنخفضة إلى العالية 50 ،كم /ساعة ،إضافة إلى إتاحة
إمكانية القيادة بسرعة عالية مع بقاء سرعات دوران
المح ّرك منخفضة للحفاظ على هدوء الرحلة.

مح ّرك  V6سعة  3.5لترًا
يضم
د
الهايبر
نظام
في
المتضمن
المح ّرك V6
ِ
ّ
ّ
متقدمة تشمل نظام  VVT-iالثنائي
تكنولوجيات
ّ
(جهة الدخل )VVT-iW :ونظام حقن الوقود .D-4S
المكونات خفيفة الوزن أيضًا في تحقيق كل
وتساهم
ّ
من قوة القيادة واألداء البيئي المم ّيز .التركيز على
تقليل الهدر الناتج عن االحتكاك في المح ّرك يساعد
على زيادة سرعة الدوران بقدرة الخرج القصوى من
 6000إلى  6600د/د*.

( DMIمؤشر ذهن السائق)
يعمل مؤشر ذهن السائق  DMIبالترادف مع ناقل
الحركة التلقائي ذي السرعات العشر المق ّلدة ،فيختار
بناء على بيئة القيادة وتشغيل
أفضل نسبة تروس
ً
دواستي السرعة والفرامل ،للتوفيق على وجه السرعة
بين اختيار التروس ونوايا السائق.
الوضع M
هايبرد يتم تجهيزها بالوضع  Mتتيح هذه
كأول سيارة
ِ
السيارة للسائق إمكانية االختيار المباشر واإلبقاء على
أي نسبة تروس باستعمال مفاتيح تحويل التروس،
لتحقيق استجابة تحويل تروس سريعة تتوافق مع
هايبرد
نوايا السائق ،للحصول على أداء قيادة
ِ
ديناميكي رياضي.

* :VVT-iتوقيت صمامات متغ ّير ذكي :VVT-iW .توقيت صمامات متغ ّير ذكي عريض.
متفوقة.
 :D-4Sمح ّرك بنزين  4أشواط حقن مباشر نسخة
ّ
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المتطور
منشأ جودة وعمق تجربة قيادة  LCهو التكامل
ّ
المتقدمة والمصنعية ِ
الحرفية
بين المواد األصيلة والتقنيات
ّ
المتفانية وبراعة لـكزس في التفاصيل الدقيقة عالية الجودة.
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لتجسيد جمال وحضور  LCالمم ّيزين ،تم تنقيح الشكل ومعالجة سطح كل
جزء من الجسم بعناية لتكوين الجسم الكلي ببهائه المدهش .األسلوب
المبتكر في التعامل مع التفاصيل الدقيقة يجمع بين الشكل والوظيفة
في اإلضاءة األمامية واإلضاءة الخلفية الملفتة لألنظار ومرايا األبواب ومقابض
األبواب .والتصميم الواثق واالهتمام بالتفاصيل ذاتهما يظهران في قمرة
القيادة والمقصورة .ولمساعدة السائق على التركيز ،تم تجهيز مفاتيح

وضوابط التحكّ م في القيادة حول عجلة القيادة تبعًا لعلم توظيف البيئة
في خدمة وراحة اإلنسان ،وتمت محاذاة شاشات عرض المعلومات في
تتوحد
مستوى واحد لتقليل حركة العينين .وفي كل مكان من المقصورة
ّ
وتتعمق تجربة القيادة الرياضية الفاخرة بفضل المصنعية ِ
الحرفية الرائعة
ّ
والدمج غير المباشر لشكل الشعار .L

مرايا األبواب
تجمع المرايا بين قابلية الرؤية الممتازة وخصائص
المحسنة في تصميم ملفت لألنظار.
الحركية الهوائية
ّ
قص الجانب الداخلي للمرآة في تحسين قابلية
ويفيد ّ
الرؤية األمامية بين قائم التدعيم والمرآة ،في حين
يوفّر االنحناء البسيط للمرآة قابلية رؤية خلفية واسعة.
وتساهم الجوانب العلوية السوداء للمرآة في كون
التصميم يبدو صغيرًا.

مصابيح أمامية رئيسية  LEDثنائية الشعاع ثالثية األضواء
التصميم العصري للمصابيح األمامية الرئيسية ثالثية
األضواء بشكل شبه منحرف مقلوب يعطي طابع التقنية
ُبرز اإلحساس بالعمق ،وتخلق
المتطورة .األشكال المم ّيزة ت ِ
ّ
تباينًا مع مصباح ( DRLمصباح السير النهاري) طراز LED
شع بطريقة مم ّيزة هي بمثابة
الذي يشبه رأس سهم و ُي ّ
توقيع سيارة لـكزس .ويساهم الحجم الصغير جدًا للوحدة
في المستوى المنخفض لغطاء المح ّرك والبروز القصير
والوزن الخفيف للجسم.

مصابيح مشتركة خلفية LED
اإلضاءة التتابعية متزايدة القوة للمصابيح الخلفية
عد توقيعًا
المشتركة التي على شكل الحرف  Lالذي ُي ّ
المتعدد
لهذه السيارة ينشأ بفعل تأثير االنعكاس
ّ
المبتكر باستخدام مرآة أحادية االتجاه .وتعزّز بنية
المصباح عمق اإلضاءة في الوقت الذي تتيح إمكانية
استخدام مصابيح رفيعة تق ّلل الح ّيز الذي تشغله من
ح ّيز تخزين األمتعة إلى الحد األدنى.

52
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ّ
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الصادم الخلفي
برز الهيئة القوية
ي
الخلفي
للتصميم
المغزلي
الطابع
ُ ِ
لسيارة  .LCومركز جاذبيتها المنخفض بالشكل المم ّيز
الذي ينساب حول لوحة رقم الترخيص ،وفي شكل
وموضع عوارض وناشرات كاتم الصوت .تعمل حافة
الحلية التي تربط عوارض كاتم الصوت على جعل حركة
الهواء على الصادم انسيابية ،األمر الذي يساهم في
تعزيز خصائص الحركية الهوائية.

مقابض األبواب
في تناغم بين الجمال المغري
وأداء الحركية الهوائية ،يكشف خط
بسيط على الباب عن وجود مقبض
الباب في تجويف يجعله غير بارز عن
مستوى سطح الباب .أثناء حمل
مقدمة
المفتاح اإللكتروني ،ادفع
ّ
المقبض وسيتم ّ
فك قفل الباب
ويبرز المقبض إلى الخارج .ادفع الجزء
ضم
الخلفي للمقبض وسيعاد ّ
المقبض تلقائيًا وقفل الباب .وفي
الليل ،يتم إرشادك إلى المقبض
بواسطة إضاءة  LEDالمدمجة فيه*.

متضمن في بنية المفتاح اإللكتروني .تنبيه حول المفتاح اإللكتروني:
*المفتاح الميكانيكي
ّ
يمكن للموجات الالسلكية أن تؤثر على األجهزة الطبية الكهربائية .ينبغي لألشخاص الذين
منظمات ضربات القلب المزروعة في الجسم أن يبقوا تلك
ّ
يستخدمون أجهزة من بينها
األجهزة غير قريبة من الهوائيات الخاصة بنظام الدخول وبدء التشغيل الذكي .يمكن إلرسال
يتعطلُ .ير جى االستفسار لدى الوكيل المحلي بشأن التفاصيل.
ّ
الموجات الالسلكية أن
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واجهة تفاعل باللمس عن بعد
المطورة حديثًا يتيح
المتقدمة
سطح اللوحة اللمسية
ّ
ّ
المبسط للوحة اللمسية ،ويمكّ ن
إمكانية التشغيل
ّ
المستخدِ مين من التفاعل بطريقة غريزية مع النظام
الصوتي ونظام التوجيه المالحي على شاشة EMV
مقاس  10.3بوصة ،األمر الذي يتيح إمكانية التحكّ م
بسهولة في كال النظامين.

المجهزة على عجلة القيادة
مفاتيح تحويل التروس
ّ
تم اختيار أفضل حجم ومواضع لمفاتيح تحويل التروس
المجهزة على عجلة القيادة بحيث يمكن تشغيلها دون
ّ
تغيير وضعية اإلمساك بعجلة القيادة .ويساهم
المظهر الخارجي لسبيكة المغنيسيوم التي ُصنِ عت
منها في خفّ ة وزنها وتماسكها الشديد ،كما يضفي
لمسة من الفخامة.

نظام مارك ليفنسون  Mark Levinsonالصوتي
ّ
لعشاق
يتم ّيز مارك ليفنسون بالجودة المخصصة
االستماع وهو نظام صوت إحاطة مرجعي يشمل
مضخّ مًا صوتيًا ذا  11قناة تشغّ ل  13سماعة ،لمحاكاة
مسرح صوتي دقيق يعطي موضع وعمق كل آلة .وهو
ينطوي على تقنية  Clari-Fiالتي تعمل بذكاء على
إعادة الدقة العالية للموسيقى المأخوذة من مصادر
رقمية مضغوطة مثل .MP3

العداد /شاشة عرض  EMVمقاس  10.3بوصة /شاشة
الملونة
الرؤية المستقيمة
ّ
الملون طراز ( TFTترانزستور شريطي
العداد األحادي المركزي
ّ
رقيق) مقاس  8بوصات ،المستنبط من سيارة لـكزس LFA
المتفوقة ،يغ ّير لونه والمعلومات المعروضة عليه تبعًا
ّ
المهمة
لوضع القيادة المختار ،إليصال معلومات السيارة
ّ
بنظرة سريعة .يضاف إلى ذلك أنه يمكن عرض المعلومات
من نظام المعلومات المتعددة إما ضمن العداد ،أو بجانب
العداد عندما ينزلق جانبًا .أما شاشة ( EMVالرؤية المتعددة
الكهربائية) الكبيرة مقاس  10.3بوصة بزاوية مشاهدتها
فتزود السائق بمعلومات النظام الصوتي ونظام
العريضة
ّ
التوجيه المالحي بوضوح .وتعرض شاشة الرؤية المستقيمة
الملونة الكبيرة معلومات القيادة التي يكثر التحقق منها
ّ
والتحذيرات في الجزء السفلي من الزجاج األمامي ضمن
مستوى نظر السائق ،لتقليل حاجة السائق لتحويل عينيه
عن الطريق أمامه إلى الحد األدنى.
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نظام صوت لـكزس  LCالراقي
يضم
عمل مهندسو الصوت للنظام الصوتي الذي
ّ
مصممي الجسم والمقصورة
 12سماعة بالتعاون مع
ّ
ليقدموا
المقصورة،
في
الصوتي
لتحسين األداء
ّ
أداء صوتيًا غير عادي بموسيقى
للمتواجدين في السيارة ً
مفعمة بالحيوية مطابقة تمامًا لمصدرها .وحدة مجهار
متضمنة في صندوق
الترددات الخفيضة في كل باب
ّ
للحد من انتقال االهتزازات غير المرغوبة إلى لوح الباب
ّ
ولوحة الديكور.

عجلة القيادة
تصميم عجلة القيادة هو أحد أمثلة تركيز لـكزس على
التفاصيل الدقيقة .فقد خضع شكل عجلة القيادة
ومقطعها العرضي للتحليل في اختبارات متك ّررة على
الطرق من قبل حِ رفيي لـكزس البارعين «تاكومي» ،الذين
قاموا بقياس توزيع الضغط على راحة اليد أثناء القيادة،
للمساعدة على الضبط الدقيق لوضعية اإلمساك بعجلة
القيادة بما يدعم الحركات الطبيعية لقبضتي اليدين
والرسغين أثناء القيادة الرياضية.

نظام صوت اإلحاطة المرجعي Mark Levinson

نظام صوت لـكزس  LCالراقي
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ساعة بعقارب
تجسد الساعة ذات العقارب ما تتم ّيز به لـكزس من
ّ
فخامة وأداء عملي وبساطة .الحلقة المعدنية السميكة
وشكل الشعار  Lغير المباشر على اللوح القرصي
ينسجمان مع التصميم الرياضي لمنطقة العرض .إبر
ذاتية اإلضاءة توفّر قابلية رؤية ممتازة أثناء الليل.

المقاعد األمامية المع ّززة كهربائيًا
تتيح عمليات الضبط المعزّزة بالقدرة الكهربائية
إمكانية ضبط إعدادات المقاعد األمامية حسب الرغبة
لتحسين الراحة واإلسناد الفرديين .وتضفي مفاتيحها
المعدنية المصقولة طابع الجودة العالية.

المهواة
المقاعد األمامية /حارس لـكزس المناخي /المقاعد
ّ
تحت السطح الخارجي للمقاعد األمامية الجميل المصنوع
يدويًا توجد بنية مبتكرة على شكل طبقات تفصل بنية
ظهور المقاعد عن بنية الجوانب ،معزّزة قوة اإلطارات
الهيكلية للمقاعد لتالئم القيادة الرياضية الحيوية .أما
التحسينات اإلضافية للحشيات الجانبية لتوفير إسناد
المقعر لحشية المقعد
فيكملها الشكل
عرضي ممتاز
ّ
ّ
إلسناد منطقة الحوض .ويقوم حارس لـكزس المناخي
بالتحكّ م تلقائيًا في درجة حرارة المقصورة والمقاعد
المهواة للمقاعد األمامية .وتعمل التهوية الشفطية
ّ
(اإلمتصاصية) للمقاعد على إزالة اإلحساس بالرطوبة
المرتبط بالمقاعد الجلدية.
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وظيفة الدخول مشيًا بلمسة واحدة
لسهولة الوصول إلى المقاعد الخلفية فإن وظيفة الدخول
مشيًا تقوم تلقائيًا بتحريك المقعد األمامي لألمام وإنزال
مسند الرأس لألسفل عند تشغيل الذراع الموجود على كتف
ظهر المقعد األمامي ،وتعيدهما إلى وضعيهما األصليين
عند رفع ظهر المقعد.

والمعدات المتو ّفرة في منطقتك.
المصورة والمواصفات المذكورة في هذا الكتالوج حسب الطرازات
مالحظة :قد تختلف المركبات
ّ
ّ
يرجى االستفسار عن تفاصيل المزايا المتو ّفرة في أقرب مصالة عرض الفطيم للسيارات  -لكزس

اإلضاءة المحيطة طراز LED
تساهم اإلضاءة المحيطة طراز
 LEDالمدمجة في لوح ديكور الباب
في إعطاء إحساس بالفخامة في
المقصورة ،عن طريق التظليل
واإلضاءة غير المباشرين لكسوة لوح
جوًا من األناقة
الديكور .وهي تخلق ّ
يختلف عن مظهرها أثناء النهار.

57

السالمة

INTELLIGENCE

تساند أداء سيارة  LCكوبي الرياضية الذي يحقق االنتعاش
ِ
متقدمة
تستخدم تقنيات
تدابير األمان الفاعلة والمنفعلة التي
ّ
لتعميق االطمئنان لديك.
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والمعدات المتو ّفرة في منطقتك.
المصورة والمواصفات المذكورة في هذا الكتالوج حسب الطرازات
مالحظة :قد تختلف المركبات
ّ
ّ
يرجى االستفسار عن تفاصيل المزايا المتو ّفرة في أقرب مصالة عرض الفطيم للسيارات  -لكزس
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السالمة

نظام مراقبة البقعة غير المرئية
عندما ترصد الرادارات الموجية
شبه الملليمترية الموجودة على
الصادم الخلفي وجود مركبات في
حارات السير المجاورة لكنها غير
مرئية في مرايا األبواب ،يقوم النظام
بتفعيل مؤشر تحذير طراز  LEDفي
مرآة الباب المعنية لحظة دخول
مركبة في هذه البقعة غير المرئية.

نظام األمان قبل التصادم
عندما ترصد المستشعرات الرادارية ومستشعرات
الكاميرات احتمال حدوث تصادم مع شخص من المشاة
أو مركبة أو عائق أمام السيارة ،تقوم بتنبيه السائق
وتفعيل مؤازرة فرامل ما قبل التصادم عندما يضغط
قدرت أن من الصعب
السائق على دواسة الفرامل .وإذا َّ
تجنّب حدوث تصادم ،تعمل أيضًا فرامل ما قبل
التصادم وأحزمة مقاعد ما قبل التصادم.

( LKAالمساعدة على البقاء في حارة السير)
تقوم وظيفة المساعدة على البقاء في حارة السير  LKAبتنبيه السائق
قدر
بواسطة جرس ومؤشر على شاشة عرض المعلومات المتعددة إذا َّ
النظام أن السيارة على وشك أن تتجاوز عالمات حارة السير دون استخدام
إشارات االنعطاف ،وتساعد في توجيه السيارة لتجنّب مغادرة حارة السير1*.
( AHBنظام الشعاع العالي التلقائي)
يساعد نظام الشعاع العالي التلقائي  AHBعلى القيادة بشكل آمن
أثناء الليل وذلك عن طريق التحويل الفوري من الشعاع العالي إلى
الشعاع المنخفض عند رصد أضواء مركبة مقبلة في االتجاه المقابل أو
أضواء المؤخرة لمركبة أمام سيارتك1*.

مث ّبت السرعة الراداري الديناميكي
إضافة إلى المحافظة على القيادة
بسرعة ثابتة ،يستخدِ م مث ّبت
السرعة الراداري الديناميكي
مستشعرات رادارية ومستشعرات
كاميرات لرصد المركبة التي
تسير أمام سيارتك والمحافظة
على مسافة مناسبة بينها وبين
سيارتك في كل السرعات.
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والمعدات المتو ّفرة في منطقتك.
المصورة والمواصفات المذكورة في هذا الكتالوج حسب الطرازات
مالحظة :قد تختلف المركبات
ّ
ّ
يرجى االستفسار عن تفاصيل المزايا المتو ّفرة في أقرب مصالة عرض الفطيم للسيارات  -لكزس

( RCTAمن ّبه إنذار التداخل مع
حركة مرور خلفية)
للمساعدة على الرجوع إلى الخلف
بشكل آمن ،يستخدِ م نظام من ّبه
إنذار التداخل مع حركة مرور خلفية
 RCTAالرادارات الموجية شبه
الملليمترية الموجودة في الصادم
الخلفي لرصد المركبات المقتربة
تصعب رؤيتها
في المناطق التي
ُ
خلف السيارة .وعند رصد مركبة
مقتربة ،يقوم نظام  RCTAبتنبيه
السائق باستخدام جرس ومؤشر
طراز  LEDفي مرآة الباب المعنية.

( PUHغطاء المح ّرك الذي يبرز لألعلى)
يساعد غطاء المح ّرك المبتكر الذي يبرز لألعلى PUH
على توفير الحماية للمشاة في حالة حدوث تصادم
أمامي ،ويتيح في الوقت ذاته إمكانية الحصول على
تصميم رياضي يتم ّيز بانخفاض مستوى غطاء المح ّرك.
تحدد المستشعرات المث ّبتة في الصادم
وعندما ّ
األمامي أن السيارة اصطدمت مع أحد المشاة ،يبرز غطاء
المح ّرك لألعلى فورًا عند نقاط االرتكاز األربعة لخلق ح ّيز
للمساعدة على امتصاص قوة الصدمة.

أكياس هواء ( SRSتظام تقييد الحركة التكميلي)
تتم ّيز سيارة  LCبأكياس هوائية  SRSذات مرحلتين
(للمقاعد األمامية) وأكياس هواء  SRSللركبتين
(للمقاعد األمامية) وأكياس هواء  SRSجانبية (للمقاعد
األمامية) وأكياس هواء  SRSستائرية واقية (للمقاعد
األمامية والخلفية)2*.

* 1قد ال يعمل النظام كما ينبغي وذلك تبعًا لألحوال الجوية وأحوال الطرق
والمركبات وعوامل أخرى .تأكد من قراءة دليل المالك بعناية.
* 2أكياس الهواء  SRSهي أنظمة تكميلية تستخدم مع أحزمة المقاعد .ويجب
على السائق وجميع الركاب المتواجدين في السيارة ارتداء أحزمة مقاعدهم بطريقة
صحيحة في كل األوقات .ال تعمد أبدًا إلى تركيب نظام ( CRSنظام تقييد حركة
الطفل) متّجه للخلف على مقعد الراكب األمامي .بالنسبة لنظام تقييد حركة
الطفل  CRSالمتّجه لألمامُ ،يوصى باستعماله في المقاعد الخلفيةُ .يرجى عدم
تغطي األجزاء الموجودة حيث ُيفترض أن تنتفخ أكياس
ّ
استعمال كماليات للمقاعد
الهواء  SRSالجانبية .مثل هذه الكماليات يمكن أن تحول دون تفعيل أكياس الهواء
 SRSالجانبية بطريقة صحيحة ،متس ّببة في اإلصابة بجروح شديدة (أغطية مقاعد
المجهزة بأكياس الهواء  SRSالجانبية.
مصممة تحديدًا للموديالت
لـكزس األصلية
ّ
ّ
لمعرفة إن كانت متوفّرة في منطقتكُ ،يرجى االستفسار لدى الوكيل المحلي في
منطقتك) .تب ّين الصورة جميع أكياس هواء  SRSوقد تم تفعيلها وذلك ألغراض
التوضيح فقط (تنتفخ أكياس هواء  SRSالجانبية وأكياس هواء  SRSالستائرية
الواقية على الجانب الذي تع ّرض للتصادم فقط في حالة وقوع حادث فعلي).
المهمة ،تأكد
بخصوص التفاصيل حول هذه وغيرها من خصائص وتجهيزات األمان
ّ
من قراءة دليل المالك بعناية.
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تجهيزات رياضية
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في قفزة إلى مستوى متعة أعلى ،تصقل مجموعة التجهيزات
الرياضية لسيارة  LCاألداء الرياضي الدقيق لتُ طلِق العنان لمتعة
القيادة الرياضية االنفعالية.
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والمعدات المتو ّفرة في منطقتك.
المصورة والمواصفات المذكورة في هذا الكتالوج حسب الطرازات
مالحظة :قد تختلف المركبات
ّ
ّ
يرجى االستفسار عن تفاصيل المزايا المتو ّفرة في أقرب مصالة عرض الفطيم للسيارات  -لكزس
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ولمزيد من التعزيز لألداء الرياضي ،تحقق مجموعة التجهيزات الرياضية
معايرة دقيقة للقدرات الرياضية لسيارة  LCمن خالل تحسينات حصرية.
ومن المظاهر المرئية لذلك سقف  CFRPخفيف الوزن لتقليل وزن السيارة،
وجناح خلفي نشط لتعزيز قوة الدفع لألسفل .وفي قمرة القيادة ،يحقق
المصمم بعناية للمقاعد األمامية إسناد تثبيت ممتازًا ضد قوى
الشكل
ّ
الجاذبية العرضية ،ومن ضمنها تلك التي تتع ّرض لها السيارة عند القيادة

في مضمار السباق .إن مجموعة التجهيزات الرياضية تُبدي حقيقة قدراتها
يستمد
الرياضية في القيادة الجازمة ،باالنقياد المتجاوب والتحكّ م الذي
ّ
دقته من التكامل بين نظام  LDHونظام .Torsen LSD

المقواة باأللياف الكربونية)
سقف ( CFRPالمواد البالستيكية
ّ
في مصنع موتوماتشي في اليابان ،يستخدِ م ِ
الحرفيون
البارعون «تاكومي» تكنولوجيا تشكيل الكربون التي تم
المتفوقة لـكزس  .LFAاستخدام المواد
تطويرها للسيارة
ّ
المقواة باأللياف الكربونية  CFRPيضفي على
البالستيكية
ّ
السقف قوة وتماسكًا يقارنان بالفوالذ ولكن بوزن أقل ،األمر
الذي يساهم في خفض مركز الجاذبية الذي يمثل جوهر أداء
القيادة الرياضية.

الجناح الخلفي النشط
للضم والمدمج في
الجناح الخلفي النشط القابل
ّ
غطاء صندوق األمتعة ينفتح تلقائيًا استجابة لسرعات
القيادة العالية لتوفير قوة دفع سفلي تعزّز خصائص
الحركية الهوائية .ويمكن للسائق أيضًا تشغيل الجناح
يدويًا باستعمال مفتاح على لوحة العدادات( .مجموعة
التجهيزات الرياضية )Sport+

( LDHنظام لـكزس لالنقياد الديناميكي)
يرتقي نظام لـكزس لالنقياد الديناميكي  LDHبأداء القيادة إلى
مستوى أعلى .وهو يعمل مع نظام ( EPSالتوجيه المعزّز بالقدرة
الكهربائية) ونظامي  VGRSو ( DRSالتوجيه الخلفي الديناميكي)
للتحكّ م المستقل في كل من العجالت األربع جميعها لتحسين
الخطية
ّ
حدود أداء السيارة أثناء االنعطاف وكذلك أداء المتابعة
واالستقرار ،للتمتع بمستوى قيادة رياضية أعلى( .مجموعة
التجهيزات الرياضية )Sport+

ألواح عتبات CFRP
ألواح العتبات طراز  CFRPلمزيد من خفض الوزن .التباين
الدقيق بين المظهر الخارجي الالمع /الخامد ُي ِ
ش ّع جودة
رياضية راقية.
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المقاعد األمامية لمجموعة
التجهيزات الرياضية
لتوفير إسناد ممتاز ضد قوى
الجاذبية العرضية التي تتع ّرض لها
السيارة في ظروف القيادة الرياضية،
تُستخدم للمقاعد بنية «رغوية
مندمجة» مبتكرة ،وقد تم تحسين
أداء التثبيت حول منطقة األكتاف
ومسند الظهر ،وكُ ِ
سيت بمادة
ألكانتارا  Alcantaraفي منتصف ظهر
المقعد والحشية.

والمعدات المتو ّفرة في منطقتك.
المصورة والمواصفات المذكورة في هذا الكتالوج حسب الطرازات
مالحظة :قد تختلف المركبات
ّ
ّ
يرجى االستفسار عن تفاصيل المزايا المتو ّفرة في أقرب مصالة عرض الفطيم للسيارات  -لكزس

( VGRSالتوجيه بنسب مس ّننات متغ ّيرة)
يوفّر نظام  VGRSأفضل تحكّ م في زاوية التوجيه استجابة لسرعة
السيارة وتحريك السائق لعجلة القيادة ،األمر الذي يساعد على
تحقيق قابلية مناورة واستقرار ممتازين من السرعات المنخفضة
إلى السرعات العالية.
نظام ( Torsen LSDالمفاضل محدود االنزالق)
الحساس لعزم الدوران يعطي استجابة
المفاضل محدود االنزالق
ّ
ِ
ليسهم في تحقيق األداء الممتاز لكل من الج ّر
خطية للتسريع،
ّ
واالنقياد إضافة إلى االستقرار عند القيادة في خط مستقيم وأثناء
االنعطاف( .مجموعة التجهيزات الرياضية )Sport+
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تاكومي
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يعمل حِ رفيونا البارعون «تاكومي» جاهدين لتحقيق الكمال
في كل جوانب عملهم ،من خالل السعي النشط للتحسين
عن طريق االلتزام بالحرص والتفاني الدائمين في مصنعيتهم،
ومن خالل إضافة مهاراتهم ِ
كحرفيين إلى القدرات التقنية
للتطورات المستقبلية.
للتحسب بشكل أفضل
ّ
ّ
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والمعدات المتو ّفرة في منطقتك.
المصورة والمواصفات المذكورة في هذا الكتالوج حسب الطرازات
مالحظة :قد تختلف المركبات
ّ
ّ
يرجى االستفسار عن تفاصيل المزايا المتو ّفرة في أقرب مصالة عرض الفطيم للسيارات  -لكزس
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الخارجية والداخلية

األلوان
«إغراء وتقنية» مستلهمان من تطوير لوحات ألوان ومواد LC
العصرية ،ومواكبان لجمال األلوان الخارجية الملفتة للنظر بتوليفات
ُشع فخامة رياضية.
ألوان داخلية مم ّيزة وفردية بدرجة كبيرة جدًا ت ّ

عقيقي أحمر ميكا <>3S0

أحمر براق درجات متباينة <>3T5

أبيض نوفا رقائق زجاجية <>083

رمادي داكن ميكا <>1G0

كهرماني بلمعة الكريستال <>4X2

أصفر نابولي <>5C1

فضي سونيك <>1J2

تيتانيوم سونيك <>1J7

أزرق ميكا عميق> <8X5

أزرق إنشائي <*>8Y0

أسود <>212

أسود جرافيت رقائق زجاجية <>223

عجالت ألومنيوم مقاس  21بوصة

*متوفّر لمجموعة تجهيزات بإصدارها المحدود فقط.
قد يختلف لون الهيكل الخارجي قلي ً
ال عما هو معروض في صور هذا الكتالوج.
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والمعدات المتو ّفرة في منطقتك.
المصورة والمواصفات المذكورة في هذا الكتالوج حسب الطرازات
مالحظة :قد تختلف المركبات
ّ
ّ
يرجى االستفسار عن تفاصيل المزايا المتو ّفرة في أقرب مصالة عرض الفطيم للسيارات  -لكزس
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<جلد شبه األنيلين>
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أزرق نسائمي

وردي غامق

صفراوي

أسود

والمعدات المتو ّفرة في منطقتك.
المصورة والمواصفات المذكورة في هذا الكتالوج حسب الطرازات
مالحظة :قد تختلف المركبات
ّ
ّ
يرجى االستفسار عن تفاصيل المزايا المتو ّفرة في أقرب مصالة عرض الفطيم للسيارات  -لكزس
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> < A LCA N TA R A

صفراوي

أسود

وردي غامق
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والمعدات المتو ّفرة في منطقتك.
المصورة والمواصفات المذكورة في هذا الكتالوج حسب الطرازات
مالحظة :قد تختلف المركبات
ّ
ّ
يرجى االستفسار عن تفاصيل المزايا المتو ّفرة في أقرب مصالة عرض الفطيم للسيارات  -لكزس
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<جلد شبه األنيلين>

> < A LCA N TA R A

أزرق نسائمي

صفراوي

صفراوي

وردي غامق

أسود

أسود

وردي غامق

نوعية تغليف المقاعد /األلوان الداخلية
*
جلد شبه األنيلينAlcantara /
أزرق نسائمي*

2

صفراوي

1

وردي غامق

أسود

أبيض نوفا رقائق زجاجية <>083
رمادي داكن ميكا <>1G0
فضي سونيك <>1J2
تيتانيوم سونيك <>1J7
أسود <>212
أسود جرافيت رقائق زجاجية <>223
عقيقي أحمر ميكا <>3S0
أحمر براق درجات متباينة <>3T5
كهرماني بلمعة الكريستال <>4X2
أصفر نابولي <>5C1
أزرق ميكا عميق> <8X5
*3
أزرق إنشائي <>8Y0
 :مجموعة متوفّرة.

*1متوفّر فقط لمجموعة تجهيزات 2* .F Sportمتوفّر فقط لمجموعة جلد شبه األنيلين3* .متوفّر لمجموعة تجهيزات بإصدارها المحدود فقط.
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المواصفات <>LC 500 HYBRID /LC 500
األبعاد واألوزان
الطول اإلجمالي		:
العرض اإلجمالي		:
االرتفاع اإلجمالي		:
قاعدة العجالت		:
المسافة بين العجالت :األمامية
الخلفية
		
		
وزن السيارة فارغة:
			
		
وزن السيارة اإلجمالي:

المحرك <>LC 500h
 4770مم
 1920مم
 1345مم
 2870مم
 1630مم
 1635مم
 2020-1985كغ <>LC 500h
 1970-1935كغ <>LC 500
 2445كغ < 2375 ،>LC 500hكغ <>LC 500

الشاسيه
ممتصات
طراز وصالت متعددة ،نوابض لفائفية،
التعليق (األمامية /الخلفية):
ّ
صدمات مملوءة بالغاز ،قضيب تثبيت.
			
جريدة مسننة وترس صغير.
		
نظام التوجيه:
( EPSتوجيه آلي كهربائي)
			
أقراص مهواة قياس  400مم
		
المكابح :األمامية
أقراص مهواة قياس  359مم
		
الخلفية
الحد األدنى لنصف قطر دوران (اإلطارات) 5.4 :م
 82لترًا
		
سعة خزان الوقود:
245/45RF20, 245/40RF21
األمامية
اإلطارات		:
275/40RF20, 275/35RF21
الخلفية
اإلطارات		:

النوع		:
		
إزاحة المكبس:
أقصى قوة		:
أقصى عزم:
نظام الوقود:

 3.5لتر 6 ،أسطوانات على شكل  24 ،Vصمامًا
( ،8GR-FXSوقود غير معالج بالرصاص)
3
 3456سم
 295حصانًا عند  6600دورة بالدقيقة (صافي )EEC
 35.5كغ  -متر عند  4900دورة بالدقيقة (صافي )EEC
( D-4Sمحرك بنزين حقن وقود مباشر  4أشواط نسخة متفوقة)

المحرك <>LC 500
النوع		:
		
إزاحة المكبس:
أقصى قوة		:
أقصى عزم:
نظام الوقود:

 5.0لتر 8 ،أسطوانات على شكل  32 ،Vصمامًا
( ،2UR-GSEوقود غير معالج بالرصاص)
3
 4969سم
 471حصا ًنا عند  7100دورة بالدقيقة (صافي )EEC
 55.0كغ  -متر عند  4800دورة بالدقيقة (صافي )EEC
( D-4Sمحرك بنزين حقن وقود مباشر  4أشواط نسخة متفوقة)

الموتورات <>LC 500h
		
النوع:
أقصى قوة		:
أقصى عزم		:
القدرة الكلية للنظام:

موتور مغناطيس دائم ()2NM
 177حصانًا
 30.6كغ  -متر
 308حصانًا*

البطارية <>LC 500h
النوع		:
المكونات		:
طريقة التوصيل:
السعة		:

أيون ليثيوم
84
على التوالي
 3.6أس

1630mm
1920mm

1345mm

*إجمالي قدرة النظام الناتجة عن المحرك والمواتير الكهربائية (باستخدام البطارية) ،وفقًا لمعايير الشركة.
عند إضافة مزايا اختيارية قد تتغير األرقام في هذا الجدول.
تحتفظ شركة الفطيم للسيارات  -لكزس بحق تعديل أي من التجهيزات والمواصفات من دون إشعار مسبق .تفاصيل المواصفات والتجهيزات قابلة للتعديل بغية الوفاء بالشروط والمتطلبات المحلية.
للحصول على معلومات حول أي من هذه التعديالت في منطقتك يرجى االستفسار لدى أقرب صالة عرض الفطيم للسيارات  -لكزس .مالحظة :السيارات الواردة صورها والمواصفات
المذكورة بالتفصيل في هذا الكتالوج قد تختلف عن الموديالت والتجهيزات المتوفرة في منطقتك .لون هيكل السيارة قد يختلف اختالفًا بسيطًا عن لون الصور الواردة في هذا الكتالوج.

1635mm

2870mm
4770mm

والمعدات المتو ّفرة في منطقتك.
المصورة والمواصفات المذكورة في هذا الكتالوج حسب الطرازات
مالحظة :قد تختلف المركبات
ّ
ّ
يرجى االستفسار عن تفاصيل المزايا المتو ّفرة في أقرب مصالة عرض الفطيم للسيارات  -لكزس
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