جاكوار  XEالجديدة

ُصممت سيارة جاكوار الحقيقية لالستمتاع بها وإطالق العنان
لشغفك داخلها ،من الناحيتين الجمالية والديناميكية على حد سواء.
كان محور إلهامي عند تصميم الطراز  XEيرتكز على
تجسيد جوهر سيارة الصالون الرياضية للغاية.
حيث يجب أن تتمتع السيارة بأناقة التصميم والطابع المميز
والمظهر الجذاب الذي يميزها عن أي سيارة أخرى في فئتها.
تتميز سيارة  XEبتوازن مثالي من الناحيتين التقنية والمرئية على حد سواء.

ثقة وتشجعك
إ ّنها توحي بالتفرد وتنضح ً
على االستمتاع بالقيادة.
إ ّن ها سيارة ذات تصميم نحيف وطابع رياضي ومواصفات رائعة
إلي ،هذا ما تم ّث له سيارة .XE
ومظهر أنيق .بالنسبة ّ

إيان كالوم مدير التصميم ،جاكوار

سيارة جاكوار  XEالجديدة

سيارة الصالون تعانق الطابع الرياضي
أن طراز  XEالجديد والمميز يستوفي هذه المعايير بشكل رائع.
إن تصميم سيارة الصالون ذات األربعة أبواب التي توفر متعة القيادة كسيارة رياضية ليس باألمر الهين .إال َّ
َّ
تصميم مستوحى من طراز  ،F-TYPEسيارتنا الفائقة األداء ،حيث تأتي مزودة بباقة من التحسينات واالبتكارات والتكنولوجيا .إنها تعيد صياغة قواعد سلوك سيارة
الصالون صغيرة الحجم كما تجسد كل ما تشتهر به جاكوار :المظهر األنيق الجذاب والهندسة التي تتميز بالدقة واإلحساس الملموس باإلثارة.
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التكنولوجيا

السيارات المعروضة من مجموعة سيارات جاكوار العالمية .يمكن أن تختلف المواصفات والخيارات والتوفر وفق ًا للسوق ،لذلك ينبغي التحقق من وكيل جاكوار المحلي لديك
السيارة المعروضة :الطراز  XE R-DYNAMIC HSEباللون األحمر كالديرا مع ميزات اختيارية تمت إضافتها (حسب السوق)

37

المزايا العملية والسالمة

44

طراز سيارة  XEالخاص بك

التصميم

ً
تماما،
حتى عند وقوفها من دون حركة
تبدو سريعة
أن هذه سيارة صالون رياضية استثنائية،
تمام ًا مثل كل سيارات جاكوار ،تجذب سيارة  XEاألنظار بشكل عفوي .يمكنك أن تعرف من أول وهلة ّ
وذلك لما تتميز به من مظهر قوي وغطاء محرك منحوت كتحفة فنية ومصدات جديدة وشبكة أمامية ومصابيح أمامية  LEDومصابيح خلفية.

السيارة المعروضة :الطراز  XE HSEباللون األزرق سيزيوم مع ميزات اختيارية تمت إضافتها (حسب السوق)

تمام ًا مثل كل سيارات جاكوار ،تحظى سيارة  XEبطابعها
المميز الخاص ،الفخامة والشكل الرياضي والتفرد.
أردت أن أبرز ذلك بشكل أكبر من خالل تصميم
مقصورة تجمع بشكل رائع بين

المواد الملموسة المميزة واللمسات النهائية
ذات التفاصيل المصممة بشكل مبهر،
ومجموعة من األلوان الجريئة والمع ّبرة والقشرات الزينية فائقة األناقة.
وبفضل توفر العديد من الموارد المذهلة لدينا ،التي تقترن بأعلى
معايير التصنيع ،يمكننا ابتكار تصميم داخلي فريد من أجلك وحدك .تصميم يركز
على طبيعة السيارة الديناميكية ويبرز توفيرها لإلحساس بالرحابة والراحة واألناقة،
في حين يظهر شغفنا بالدقة.

شيبون هيوز ،كبير المصممين ،قسم األلوان والمواد في جاكوار
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التصميم

ً
مرحبا بك في عالم سيارة XE
اجلس خلف عجلة القيادة في سيارة  XEوستشعر وكأنك تجلس في سيارة رياضية .وستجد نفسك
محاط ًا بلوحة أجهزة القياس الملتفة حولك بشكل مريح .سوف تالحظ المقود من الجلد المحبب
وستقدر االهتمام المثالي
الناعم والمقاعد األمامية المريحة التي يمكنك ضبطها في  14وضعاً*.
ّ
بالتفاصيل ،وكيف يبدو كل شيء أنيق ًا بشكل رائع وعملي ًا إلى حد كبير.

*تتوفر المقاعد األمامية التي يمكنك ضبطها في  18وضع ًا في طراز  HSEبصورة قياسية.
قد تختلف الميزات وتوفرها بحسب مواصفات السيارة والسوقُ .يرجى الرجوع إلى دليل المواصفات واألسعار للحصول على
التفاصيل أو االتصال بأقرب وكيل لسيارات جاكوار للحصول على مزيد من المعلومات.
التصميم الداخلي المعروض :سيارة  XE HSEمزودة بمقاعد مكسوة بجلد وندسور باللون األبنوسي مع درزات باللون
األبنوسي ،ولوحة علوية باللون األبنوسي ،وبطانة سقف بقماش المورزين باللون المحاري الفاتح ،وقشرة زينية من خشب
األبنوس المزخرف الالمع مع ميزات اختيارية تمت إضافتها (حسب السوق)

المحدث للمقصورة على غرار قمرة القيادة مستويات متميزة من الراحة ،ويمثل
يوفر التصميم الداخلي
ّ
الكونسول المركزي المرتفع إضافة إلى طابعها الرياضي .تم تصميم كل ما يدور من حولك مع وضعك في االعتبار،
حيث كان ذراع تحديد سرعات  SportShiftونظام التحكم  JaguarDriveونظام  *Touch Pro Duoمحور اهتمام
أساسي ًا في تصميم السيارة السلس .حتى إذا ما جلست مطمئن ًا على المقعد المكسو بالجلد الفاخر ،فإ َّنك
تشعر بارتباطك بالسيارة على الفور .ما عليك سوى الوصول إلى زر بدء التشغيل النابض ،وستجد تجربة القيادة
تفاعال في انتظارك.
األكثر
ً

*ميزة قياسية في الطراز  ،HSEواختيارية في الطرازين  Sو.SE
التصميم الداخلي المعروض :سيارة  XE HSEمزودة بمقاعد مكسوة بجلد وندسور باللون األبنوسي مع درزات باللون األبنوسي ،ولوحة علوية باللون األبنوسي،
وبطانة سقف بقماش المورزين باللون المحاري الفاتح ،وقشرة زينية من خشب األبنوس المزخرف الالمع مع ميزات اختيارية تمت إضافتها (حسب السوق)

األداء

سيارة يدعمها اإلبداع
إن القلب النابض لكل سيارة من سيارات  XEهو محرك الديزل أو البنزين تربوتشارجد القوي بريطاني التصميم .ويتم تصميم جميع المحركات
َّ
حسنة وفعالة وجذابة.
من خالئط األلومنيوم خفيفة الوزن ،التي تمتزج بتقنيات االحتكاك المنخفض المتقدمة ،لتوفير تجربة قيادة ُم َّ
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األداء

السيارة المعروضة :الطراز  XE R-DYNAMIC HSEباللون األحمر كالديرا مع ميزات اختيارية تمت إضافتها (حسب السوق)

كيف ترغب في القيادة اليوم؟
يذكرك بأن
ال شيء يضاهي اإلحساس بالتواجد داخل سيارة جاكوار  XEعلى طريق مفتوح ،فهو ّ
القيادة قد تكون مثيرة حق ًا .من بين الميزات الرائعة في هذه السيارة أيض ًا مدى توفيرها لإلحساس
صممت جاكوار مجموعة من التقنيات المتطورة التي تتيح لك تعديل سيارة XE
بالراحة الفائقة .لقد ّ
الخاصة بك واالستمتاع بتجربة القيادة التي تتوق إليها وقتما تريد.

يتيح لك نظام التحكم  JaguarDriveاالختيار من بين وضع الراحة والوضع االقتصادي والوضع الديناميكي
ووضع المطر والثلج والجليد .يتميز كل وضع ببرنامج معد خصيص ًا له يعمل على تغيير المعلمات المختلفة،
مثل استجابة المحرك وناقل الحركة أو اإلحساس بالتوجيه أو إدارة الحمل الطفيلي أو التحكم في الجر واالستقرار.
يعمل نظام الديناميكيات التك ّيفية االختياري على تحسين مستوى راحة القيادة والتحكم الديناميكي في
هيكل السيارة بشكل فائق ،وذلك باستخدام تقنية تخميد متغيرة باستمرار .يراقب النظام مستشعرات
فضال عن الخانق وحركة
متعددة تحلل مواضع العجالت العمودية وتسارع السيارة ومدخالت التوجيه،
ً
دواسة المكبح لضبط إعدادات تخميد نظام التعليق .األمر الذي يوفر التوازن المثالي تقريب ًا بين
الراحة واألناقة والرشاقة.

قد تختلف الميزات وتوفرها بحسب مواصفات السيارة والسوقُ .يرجى الرجوع إلى دليل المواصفات واألسعار للحصول على التفاصيل أو االتصال
بأقرب وكيل لسيارات جاكوار للحصول على مزيد من المعلومات.

األداء |
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الشكل 1

الشكل 2

الشكل 3

ديناميكيات الشاسيه
الشكل  .1يتم الحفاظ على التوجيه الناقص عند أدنى
حد مطلق.
الشكل  .2يتواصل اإلمداد بالطاقة للحفاظ على ثبات
سرعة العجالت الخارجية.
الشكل  .3يستعمل توجيه عزم الدوران ضغط المكابح
إلبطاء العجلتين الداخليتين األمامية والخلفية بشكل مستقل.
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مصممة إلثارة المشاعر
تمثل السيارة  XEذروة براعة جاكوار في تصميم السيارات الرياضية وابتكارها .ويوفر الشاسيه خفيف الوزن المصنوع من األلومنيوم ونظام
التعليق األمامي بموجه عرضي مزدوج أعلى مستويات التحكم والثبات على الطريق ،ما يوفر تجربة قيادة في غاية اإلثارة .بخالف كل سيارات
الصالون الرياضية ،فإ ّنها تتميز أيض ًا بنظام التعليق الخلفي المتطور ذي الروابط المتكاملة ،ما يوفر استجابة وتحكم ًا أكثر دقة ،مع الحفاظ
حسنة والفاخرة.
الم َّ
على القيادة ُ
المتعرجة ،تتوفر التقنية الذكية لنظام توجيه عزم الدوران بالكبح .في المنعطفات
كذلك ،لمساعدة سيارة  XEفي السير على الطرق
ّ
الضيقة ،تستعمل المكابح على العجلة الداخلية وتوجه قوة دوران أكبر من المحرك إلى العجلة مع تحقيق أقصى مستوى من الثبات.
وتكون النتيجة مزيج ًا استثنائي ًا من المرونة التي تميز السيارات الرياضية ،وثبات ًا أكثر تناسق ًا على الطريق ومزيد ًا من الثقة أثناء القيادة.

السيارة المعروضة :الطراز  XE R-DYNAMIC HSEباللون األحمر كالديرا مع ميزات اختيارية تمت إضافتها (حسب السوق)

التكنولوجيا

خذ معك
كل ما تحتاج إليه في حياتك
ندرك حاجتك إلى البقاء على اتصال بباقي العالم أثناء القيادة .لهذا السبب ،جهزنا سيارة  XEبمجموعة من
متصال دائم ًا وعلى علم بأحدث المستجدات ومستمتع ًا بوسائل
التقنيات المتكاملة بصورة قياسية ،إلبقائك
ً
الترفيه أثناء رحالتك.
تقدم لك الشاشة الرئيسية المخصصة لنظام  Touch Proمقاس  10بوصات عالية الدقة كل المساعدة
والمعلومات التي تحتاجها ،وقتما تحتاجها .تتوفر لوحة جانبية تفاعلية ألداء المهام المتعددة ،باإلضافة إلى
خدمة اتصال بالوسائط المتعددة للوصول إلى مكتبة الموسيقى الخاصة بك.
تصغي سيارة  XEإليك ،من خالل نظام التعرف على الصوت إلنجاز الطلبات من دون استخدام اليدين مثل
"االتصال بالمنزل" أو "العثور على أقرب محطة بنزين".

يجب أال يستخدم السائقون الميزات المتوفرة في السيارة إال عندما يكون القيام بذلك آمن ًا .يجب أن يضمن السائقون تحكمهم الكامل في السيارة في جميع األوقات.
السيارة المعروضة :الطراز  XE HSEباللون الفضي إندوس مع ميزات اختيارية تمت إضافتها (حسب السوق)

التكنولوجيا |
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ُيعد 1Touch Pro Duoنظامنا المبتكر المزود بشاشتين ،الذي يوفر شاشة
لمس علوية مقاس  10بوصات وشاشة لمس سفلية مقاس  5.5بوصات.
تتمثل ميزة توفر شاشة سفلية في السماح بأداء المهام المزدوجة؛
على سبيل المثال ،تخطيط المالحة على الشاشة العلوية وعناصر التحكم في
المناخ والوصول إلى الميزات األخرى ،مثل الترفيه ،على الشاشة السفلية.
تستخدم شاشة العرض التفاعلية للسائق 2رسومات عالية الدقة وفائقة
الوضوح لعرض الخرائط ثالثية األبعاد وإعدادات السيارة وجهات االتصال وخيارات
الوسائط .يمكنك تحديد ما ترغب في مشاهدته على الشاشة في أي وقت بكل
بساطة والتحكم في كل شيء من المقود متعدد الوظائف.
تعرض شاشة العرض األمامية 3صورة افتراضية كاملة األلوان للمعلومات المفيدة،
مباشرة
بدء ًا من إعدادات السرعة ومثبت السرعة ،على الزجاج األمامي
ً
على مستوى الرؤية ،مما يتيح لك تركيز عينيك على الطريق أمامك.

¹ميزة قياسية في الطراز  ،HSEواختيارية في الطرازين  Sو.SE
2ميزة قياسية في الطرازين  SEو ،HSEواختيارية في الطراز .S
³تتطلب زجاج ًا أمامي ًا مخفف ًا ألشعة الشمس.
يجب أال يستخدم السائقون الميزات المتوفرة في السيارة إال عندما يكون القيام بذلك آمناً.
يجب أن يضمن السائقون تحكمهم الكامل في السيارة في جميع األوقات.
قد تختلف الميزات وتوفرها بحسب مواصفات السيارة والسوقُ .يرجى الرجوع إلى دليل
المواصفات واألسعار للحصول على التفاصيل أو االتصال بأقرب وكيل لسيارات جاكوار للحصول
على مزيد من المعلومات.
التصميم الداخلي المعروض :سيارة  XE HSEمزودة بلوحة علوية باللون األبنوسي ،وبطانة
سقف بقماش المورزين باللون المحاري الفاتح ،وقشرة زينية باللون األسود الالمع مع
ميزات اختيارية تمت إضافتها (حسب السوق)

االتصال بسيارتك من هاتفك
ُتعد باقة الهاتف الذكي (المتوفرة بصورة قياسية )1مثالية لمشاركة شاشة الهاتف المحمول ،كما تجعل من السهل استخدام مجموعة تفاعلية من
متصال بهاتفك الذكي أثناء وجودك في السيارة ،كما يمكنك
التطبيقات من خالل نظام  Touch Proفي سيارة  .XEحيث تساعدك على البقاء
ً
استخدام التطبيقات المتوافقة مثل .Spotify
إن نظام  Navigation Proالمتصل 21عبارة عن نظام مالحة اختياري يتيح لك االستمتاع بتجربة سلسة على الدوام ،في حين يجعل رحالتك
قدر مع أصدقائك .اعرف حالة حركة المرور على الطريق إلى وجهتك.
الم َّ
أكثر سهولة وأقل إجهاد ًا .يمكنك تخطيط مسارك ومشاركة وقت الوصول ُ
احصل على نصائح للسفر .ابحث عن أماكن تثير اهتمامك في المناطق المجاورة.
باإلضافة إلى ذلك ،يمكنك اآلن إعادة شحن هاتفك المحمول من خالل تثبيته ببساطة على شاحن األجهزة الالسلكي أمام ذراع تحديد
السرعات  .SportShiftإن هذه التقنية جديدة على سيارات جاكوار ،وسيارة  XEهي أول سيارة لدينا تتميز بها.

1وفق ًا للسوق2 .يتضمن خدمات اشتراك يمكن تمديدها.
يستمر اعتماد ميزات نظام  InControlوخياراته وتوفره على وضع السوق  -راجع وكيل جاكوار لديك لالطالع على مدى توفره في السوق المحلي والشروط الكاملة الستخدامه.
تخضع المعلومات والصور المعروضة في ما يتعلق بتقنية  ،InControlبما في ذلك الشاشات أو التسلسالت ،لتحديثات البرامج والتحكم في اإلصدار وغيرها من التغييرات التي تطرأ على
الجوال في كل المواقع .يجب تنزيل تطبيقات  InControlوتطبيق  Remoteمن .Apple/Play Store
النظام/التغييرات المرئية وفق ًا للخيارات المحددة .ال يمكن ضمان توفر اتصال شبكة ّ
يجب أال يستخدم السائقون الميزات المتوفرة في السيارة إال عندما يكون القيام بذلك آمن ًا .يجب أن يضمن السائقون تحكمهم الكامل في السيارة في جميع األوقات.
قد تختلف الميزات وتوفرها بحسب مواصفات السيارة والسوقُ .يرجى الرجوع إلى دليل المواصفات واألسعار للحصول على التفاصيل أو االتصال بأقرب وكيل لسيارات جاكوار للحصول
على مزيد من المعلومات.
السيارة المعروضة :الطراز  XE HSEباللون الفضي إندوس مع ميزات اختيارية تمت إضافتها (حسب السوق)

تشتمل الخيارات األخرى على:
باقة االتصال باإلنترنت - 1تتألف من نقطة اتصال  Wi-Fiمن الجيل الرابع والتطبيقات المباشرة واإلعدادات
الذكية ،ما يمثل إضافة إلى تجربتك داخل السيارة حتى تستطيع أنت والركاب االستمتاع بالرحلة مع البقاء
على اتصال بالعالم.
التطبيقات المباشرة - 1للوصول إلى خدمات المعلومات "المباشرة" مثل ساعة الطقس وجهاز تتبع الرحالت
الجوية واألخبار والرياضة .و تشتمل الميزات المفيدة األخرى على التقويم والوسائط عبر اإلنترنت للوصول
إلى حسا َبي  Deezerو .TuneIn
اإلعدادات الذكية - 1تتميز بخوارزميات الذكاء االصطناعي ،حتى تتعرف سيارة  XEعلى عاداتك وأذواقك
وتتنبأ بتفضيالت مقعدك ودرجة الحرارة والموسيقى .وستقوم حتى بتدفئة المقود والمقاعد مسبق ًا
في األيام الباردة ،أو تغيير قناة الوسائط في وقت محدد أو في يوم محدد من أيام األسبوع.

التكنولوجيا |

25

ما الشعور الذي ينتابك عند
االستماع إلى الموسيقى؟
تتميز الموسيقى بقدرتها على تغيير مزاجك وإثارة الذكريات والتأثير على مدى رفاهيتك.
حيث يمكنها أن تشعرك بالدغدغة أو تجعلك تبكي .لهذا السبب تم الجمع بين الموسيقى والسيارات.
يمكنك االستماع إلى المغني أو الفرقة أو الملحن المفضل لديك أثناء الجلوس خلف عجلة القيادة.
إنها مملكتك الخاصة .بل عالمك الخاص.
ولكن ماذا لو كان بإمكانك فعل ما هو أكثر من مجرد االستماع إلى الموسيقى؟ ماذا لو كان بإمكانك
اإلحساس≈بها وتجربتها وغمس كل حواسك فيها؟ ماذا لو كان بإمكانك التواصل بشكل أكبر مع
الموسيقى واالستمتاع بإحساس أعمق من التفاعالت الصوتية داخل سيارة جاكوار الخاصة بك؟
تتمحور التجربة الموسيقية حول نظام الصوت المصمم في بريطانيا من ،Meridian™إنه الشعور
الغامر الذي ينقلك إلى قلب الحدث .ترتكز أنظمة الصوت المصممة بدقة والحائزة على جائزة على أبحاث
أجريت لفترة طويلة على علم النفس السمعي (العلم الذي يدرس كيفية إدراك العقل البشري للصوت)،
وذلك لتقديم أداء واقعي للغاية ،تشعر فيه بكل إيقاع وكل نفس.

التصميم الداخلي المعروض :سيارة  XE HSEمزودة بمقاعد مكسوة بجلد وندسور باللون األبنوسي مع درزات باللون األبنوسي،
ولوحة علوية باللون األبنوسي ،وبطانة سقف بقماش المورزين باللون المحاري الفاتح ،وقشرة زينية باللون األسود الالمع مع
ميزات اختيارية تمت إضافتها (حسب السوق)

مع نظام الصوت من ™ ،M E R I D I A N
ستشعر بالمزيد
إ ّننا ببساطة ال نتحدث عن تعزيز مستويات الصوت .بل يتعلق األمر أكثر بالتحكم في منصة الصوت؛ مع زيادة
كثافة مستويات عمق الموسيقى ووضوحها وواقعيتها من خالل استخدام مجموعة من التقنيات الصوتية المتقدمة
ومكبرات الصوت المثبتة في مواقع إستراتيجية لتقديم منصة صوت مثالية تمام ًا لتصميم سيارة جاكوار الداخلي.
لذا أينما كنت تجلس في السيارة ،كمقعد القيادة،
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سواء كنت تجلس في مقعد الراكب أو المقعد الخلفي ،مع نظام  ،Meridianستستمتع بالتجربة المذهلة نفسها.
تكشف كل نغمة ُتعزف على البيانو وكل نقرة على جيتار وكل نفخة بوق إلى جانب الكورس ونغمة الصوت عن نفسها
بدقة ووضوح ،تمام ًا كما يريد الفنان .إ ّنه عميق ومثير وعاطفي للغاية ،سواء كنت تستمتع بانحناءات ومنعطفات
الطريق المفتوحأو كنت عالق ًا في ازدحام مروري وقت الذروة.

1

2

نظام الصوت
صوتيات منقطعة النظير ونطاق صوت يتميز بدقة فائقة الجودة عبر ستة مكبرات صوت.

النظام الصوتي من ME RIDIAN
ستشعر بإيقاع الموسيقى بدقة استثنائية ومستوى فائق من الوضوح وصوت جهير كامل وعميق مع منصة صوت األوديوفايل
وخال من التوتر ،من خالل اإلدارة الدقيقة لمكبرات الصوت المثبتة في
الكالسيكية هذه .ستستمتع بأداء سلس للغاية وواضح
ٍ
الباب بالقرب من المقعد الذي تجلس عليه.

 6مكبرات صوت ،مضخم صوت بقدرة  125واط

 10مكبرات صوت ،مضخم صوت واحد ،مضخم صوت بقدرة  380واط

التكنولوجيا

معالجة اإلشارات الرقمية
إن القيام بدور قائد الفرقة الموسيقية يضمن
تصمم اإلشارات الصوتية لتقديم خرج صوتي سلسَّ .
االنسجام المثالي بين مكبرات الصوت.
تصحيح الصوت داخل المقصورة من MERIDIAN
يحلل هذا النظام الفريد شكل المقصورة والصوتيات وخصائص الرنين في سيارتك للتخلص من أي تداخل
محتمل من الضوضاء .سواء كنت تستمع إلى الفرقة الموسيقى المفضلة لديك أو إلى كتاب صوتي،
يمكنك سماع الصوت بأقصى قدر من الوضوح .تمام ًا كما ينبغي أن يكون.

تشكيل التظليل الرقمي من MERIDIAN
حسنة على الفور ،ويشكله للتأكد من تشغيله بسالسة وأصالة
يحول تنسيق جهاز البث إلى طريقة تشغيل ُم َّ
التسجيل األصلي.

TRIFIELD

يمزج بين القنوات المركزية والمحيطية من دون انقطاع مع القنوات الموجودة إلى اليمين واليسار ،ما يؤدي إلى
إعادة تصميم الحيز المحيطي ألداء موسيقي مع ّين .ويعمل على إنشاء ما يشبه جو المسرح الصوتي لمنح كل
الركاب تجربة تضاهي الحفلة الموسيقية.

مكبر صوت مزود بقناة مركزية
يضيف مزيد ًا من العمق والحيوية إلى الموسيقى التي تستمع إليها ،وال سيما المقاطع الغنائية ،التي تتميز
مباشرة.
بوضوح الصوت ونقائه الرائع .حتى إذا ما استمعت إلى الفنان المفضل لديك ،تشعر وكأنه يغني أمامك
ً
مضخم الصوت
يقدم مضخم الصوت ذو الدخل الثنائي المتوفر في نظام الصوت من  Meridianصوت جهير أكثر
وغنى وضبطاً.
عمق ًا
ً

3
نظام الصوت المحيطي من M E R I D I A N ™ 
تجربة جذابة بالفعل وحقيقية تمام ًا كما لو كنت في قاعة الحفالت الموسيقية .يحاط السائق والركاب بوضوح وكمال األداء الفائق
الذي يمأل األرجاء من خالل مجموعة من مكبرات الصوت الجانبية واألمامية والخلفية .ويتكامل كل ذلك بسالسة باستخدام تقنية،Trifield™
ما يمكنك من االسترخاء واالستمتاع بأدق التفاصيل.

قد تختلف الميزات وتوفرها بحسب مواصفات السيارة والسوقُ .يرجى الرجوع إلى دليل المواصفات واألسعار
للحصول على التفاصيل أو االتصال بأقرب وكيل لسيارات جاكوار للحصول على مزيد من المعلومات.
 16مكبر صوت ،مضخم صوت واحد ،مضخم صوت بقدرة  825واط

 Meridianهي عالمة تجارية مسجلة لشركة .Meridian Audio Ltd
إن  Trifieldوجهاز " "three fieldsهما عالمتان تجاريتان لشركةTrifield Productions Ltd.
قد تختلف الميزات وتوفرها بحسب مواصفات السيارة والسوق.

تقنية تكشف الخبايا
سواء كنت تثبت سرعتك على الطريق السريع أو تقوم ببعض المهام في أرجاء المدينة ،يمكن لسيارة  XEاكتشاف المشاكل المحتملة
والمساعدة على إبقائك يقظ ًا وآمن ًا ومنعم ًا بالراحة.
يوجد نظام تثبيت السرعة ونظام تحديد السرعة لتثبيت سرعة سيارة  XEعلى سرعة تحددها أنت ،ما يساعدك على االلتزام بحدود
السرعة المحلية .يحدد نظام مراقبة حالة السائق مستويات اإلجهاد التي تعاني منها بنا ًء على سلوكك في القيادة وطول الرحلة ووقتها.
فإذا اعتقد أ ّنك بحاجة إلى أخذ قسط من الراحة ،فسيخبرك بذلك .وتوجد أيض ًا كاميرا خلفية لتحسين الرؤية عند الرجوع إلى الخلف ،ومساعد الركن
األمامي والخلفي للمساعدة في المناورة أثناء الدخول إلى األماكن الضيقة والخروج منها .يكتشف نظام المساعدة في الحفاظ على حارة السير
ويعدل عزم دوران المقود لمساعدتك في توجيه سيارتك إلى المسار الصحيح من جديد.
انحراف السيارة عن مسارها بغير قصد،
ّ

قد تختلف الميزات وتوفرها بحسب مواصفات السيارة والسوقُ .يرجى الرجوع إلى دليل المواصفات واألسعار للحصول على التفاصيل أو االتصال بأقرب وكيل لسيارات جاكوار للحصول على مزيد من المعلومات.
السيارة المعروضة :الطراز  XE HSEباللون الفضي إندوس مع ميزات اختيارية تمت إضافتها (حسب السوق)

اآلن تراها،
وما كنت لتراها
عندما يعيق الركاب في مقاعد الصف الثاني رؤيتك للنافذة الخلفية لسيارة  ،XEتكون المرآة الداخلية للرؤية الخلفية االختيارية  *ClearSightالحل المثالي.
فهي تتيح لك رؤية الطريق خلفك عبر تغذية الفيديو من الكاميرا المواجهة للخلف ،بغض النظر عن الركاب الذين قد يحجبون رؤيتك.

*قد يواجه العمالء الذين يرتدون عدسات متعددة أو ثنائية البؤرة مشاكل في التأقلم مع وضع المرآة الرقمي .ولكن يمكن استخدام وضع المرآة العادي في أي وقت.
قد تختلف الميزات وتوفرها بحسب مواصفات السيارة والسوقُ .يرجى الرجوع إلى دليل المواصفات واألسعار للحصول على التفاصيل أو االتصال بأقرب وكيل لسيارات جاكوار للحصول على مزيد من المعلومات.

هناك خيار آخر ستجده مفيد ًا للغاية أال وهو نظام الكاميرا المحيطية بمعدل  360درجة .إنه يوفر رؤية علوية لما يحيط بك على شاشة اللمس ويعرض
العديد من المناظر المختلفة في الوقت نفسه ،حتى تتمكن من المناورة للدخول إلى األماكن الضيقة والخروج منها بسهولة أكثر.

ذكاء
طرق أكثر
ً
لقيادة أفضل
ً
أمانا
وأكثر
لتوفير تجربة قيادة سلسة على الطرق السريعة ،تشتمل باقة القيادة 1االختيارية على النظام التك ّيفي لتثبيت السرعة.
وسيمكنك من التوقف بهدوء إذا توقفت حركة المرور فجأة.
إنه يساعدك في الحفاظ على مسافة آمنة عن السيارة التي أمامك
ّ
محتمال،
باإلضافة إلى ذلك ،وبالمراقبة دائماً ،سيستعمل نظام الكبح في حاالت الطوارئ العالية السرعة المكابح إذا اكتشف تصادم ًا
ً
في حين يكون نظام المساعدة على اكتشاف النقاط العمياء في متناول اليد دائم ًا لدعمك في مناورات تغيير الحارة من خالل
مساعدتك على التحرك بعيد ًا عن السيارات التي قد ال تراها في المرآة.

¹ميزة قياسية في طراز  .HSEتتطلب مرايا أبواب بوظيفة التعتيم التلقائي قابلة للطي كهربائي ًا ومدفأة مع مصابيح اقتراب (حسب السوق).
²ميزة قياسية في الطرازين  SEو( HSEحسب السوق).
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التكنولوجيا

السيارة المعروضة :الطراز  XE HSEباللون الفضي إندوس مع ميزات اختيارية تمت إضافتها (حسب السوق)

تتوفر أيض ًا باقة الركن 2االختيارية التي تساعدك على المناورة للدخول إلى األماكن الضيقة والخروج منها،
لتسهيل عملية الركن .وتتميز بمراقب حركة المرور عند الرجوع للخلف ومساعد الركن ونظام المساعدة
على الركن بزاوية  360درجة.

المزايا العملية والسالمة

مساحة ألغراض أكثر
من مجرد اإلثارة
تستوعب الصناديق الصغيرة التي تسع األغراض صغيرة الحجم والمتوفرة في أرجاء المقصورة مستلزماتك اليومية مثل
الهواتف الذكية أو النظارات أو قناني المياه .وسوف تسع مقصورات التخزين الجانبية أيض ًا مستنداتك وأجهزة الكمبيوتر
اللوحية بشكل مريح .ويمكن أن يستوعب صندوق السيارة األمتعة التي تحتاج إليها في الرحالت الطويلة بسعة  410لترات.

| 36

المزايا العملية والسالمة

السيارة المعروضة :الطراز  XE HSEباللون األبيض يولنغ مع ميزات اختيارية تمت إضافتها (حسب السوق)

القيادة
كناشط بيئي
يحفزك الوضع االقتصادي على القيادة بطريقة أكثر كفاءة وحفاظ ًا على البيئة .ويساعد أيض ًا على الحد من استهالك
إن ما يتم عرضه
الوقود من خالل ترشيد احتياجات الطاقة التي تضعها أنظمة أخرى مثل التحكم في المناخ على المحركَّ .
فضال عن توفير بعض النصائح المفيدة للقيادة.
على شاشة اللمس يبقيك على اطالع دائم بأحدث المستجدات
ً

السيارة المعروضة :الطراز  XE HSEباللون األبيض يولنغ مع ميزات اختيارية تمت إضافتها (حسب السوق)
التصميم الداخلي المعروض :سيارة  XE HSEمزودة بمقاعد مكسوة بجلد وندسور باللون البيج الفاتح مع درزات باللون البيج الفاتح ،ولوحة علوية باللون األبنوسي،
وبطانة سقف بقماش المورزين باللون المحاري الفاتح ،وقشرة زينية من خشب األبنوس المزخرف الالمع مع ميزات اختيارية تمت إضافتها (حسب السوق)

سيارة  XEتهتم بك
إن سالمتك وسالمة من معك من الركاب تمثل أهمية قصوى بالنسبة لنا .ولهذا السبب تأتي سيارة XE

مجهزة≈بأحدث تقنيات السالمة الكتشاف المواقف الخطرة ومن ثم االستجابة بفعالية للمساعدة في
بقائك بعيد ًا عن المخاطر.
يكتشف نظام التحكم الديناميكي بالثبات عالمات التوجيه الزائد أو التوجيه الناقص األولى ،ما يساعد
في الحفاظ على ثبات القيادة .ويحافظ أيض ًا على مسار سيارة  XEبشكل آمن ،حتى في حاالت انخفاض
الثبات على الطريق.

يساعد نظام التحكم بعزم دوران المحرك في منع انزالق العجالت في ظروف الطقس السيئة،
وذلك من خالل الضغط الخفيف على العجالت عند الضرورة.
للمساعدة في تثبيت مقاعد األطفال في سيارة  XEوتقليل احتماالت تعرض الركاب الصغار لإلصابة في
حال وقوع حادث ،يمكن العثور على نقاط تثبيت  ISOFIXعلى المقعدين الخلفيين .باإلضافة إلى ذلك،
لالستمتاع بمزيد من راحة البال ،وضعنا ست وسائد هوائية في نقاط إستراتيجية في أرجاء السيارة.

ّ
لتتألق
صممت
ّ
تتوفر مصابيح  LEDاألمامية الفاخرة مع مصابيح مميزة للقيادة أثناء النهار ( )DRLبصورة
قياسية في سيارة  .XEتمثل هذه المصابيح جانب ًا ملفت ًا لألنظار في تصميم السيارة.
إضافة إلى ما تتميز به من قوة وتوفير الرؤية الرائعة ،تتضمن مساعد الضوء
العالي األوتوماتيكي .تتميز مصابيح  LEDالخلفية المميزة على شكل منعطفات بأناقتها
وجاذبيتها الفائقة ،حيث تلتف حول السيارة من الجوانب حتى الجزء الخلفي.
ليال ،يمكنك اختيار مصفوفة المصابيح األمامية االختيارية
لالستمتاع برؤية وسالمة أفضل ً
من نوع  LEDمع المصابيح المميزة للقيادة أثناء النهار .يحافظ هذا النظام على االستخدام
المتواصل للضوء العالي ولكنه يضبط تلقائي ًا شكل الضوء للمساعدة على تجنب إبهار
أعين سائقي السيارات القادمة .تأتي المصابيح الخلفية األنيقة من نوع  LEDأيضاً،
مزودة بنفس مؤشرات االتجاه المتحركة التي تتميز بها المصابيح األمامية.

السيارة المعروضة :الطراز  XE HSEباللون األبيض يولنغ مع ميزات اختيارية تمت إضافتها (حسب السوق)

طراز سيارة  XEالخاص بك

ما طراز  XEالذي يعبر عنك؟
XE
تمثل سيارة  XEالمظهر الذي يجب أن تكون عليه سيارة الصالون الرياضية الفاخرة المتطورة الدقيقة ذات
ووصوال إلى
الكفاءة العالية بدء ًا من التحسينات األنيقة وغطاء المحرك المنحوت كتحفة فنية في األمام،
ً
الخطوط الهندسية الجريئة والمالمح الخلفية المميزة .إنها تجمع بين التصميم المتناسق بصورة مثالية
وفتحات التهوية الجانبية من الكروم الالمع وإطارات النوافذ من األلومنيوم المصقول وديناميكيات
السائق المتقدمة والتقنيات المتطورة واألداء الذي يركز على السائق .يتميز التصميم الداخلي المص ّنع
المح َّبب ،الحظ المقود المصنوع من الجلد المحبب الناعم.
بمهارة وخبرة بالطابع العملي الرائع والملمس ُ

متوفر فقط في السيارات المزودة بنظام الدفع بالعجالت الخلفية.
السيارات المعروضة :الطراز  XE HSEباللون األزرق سيزيوم والطراز  XE R-DYNAMICباللون األحمر كالديرا مع ميزات اختيارية تمت إضافتها (حسب السوق)

X E R - DY N A M I C
يرتقي الطراز  R-Dynamicببراعة األداء الرياضي لسيارة  XEإلى المستوى التالي ،حيث تتميز بنظام
تعليق رياضي* ،وطقم هيكل  R-Dynamicالمخصص ومقود من الجلد ودواسات عتبات فريدة.
ُيضاف ذلك إلى المقاعد الرياضية المكسوة بالجلد مع درزات بلون متباين وعجالت مصنوعة من خالئط
األلومنيوم مقاس  18بوصة .وتتميز المصدات األمامية والخلفية الديناميكية بشبكات باللون األسود
وشبكة أمامية محاطة بإطار من الكروم الالمع .في حين تبرز العتبات الرياضية الجانبية بلون الهيكل
والستار مظهر السيارة األنيق والقوي.

طراز سيارة  XEالخاص بك
صمم سيارتك على الموقع jaguar-me.com/XE
ِّ

وهكذا تصبح سيارة  XEالتي قمنا نحن بتصنيعها سيارة  XEالمخصصة لك بمواصفاتك الشخصية .وأمامك عدد من الخيارات؛
من تحديد الطراز  XEأو  ،XE R-Dynamicوالمحرك وباقة المواصفات ،إلى ألوان التصميم الخارجي والتصميم الداخلي،
والعجالت وتلك اللمسات التفصيلية التي تضفي على السيارة طابعك الشخصي .ويمكنك أيض ًا تصميم سيارة  XEالمثالية
لك وابتكارها باستخدام أداة التهيئة الخاصة بنا عبر اإلنترنت على الموقع jaguar-me.com/XE

اختيار
طراز سيارتك

اختيار
المحرك الخاص بك

اختيار
باقة المواصفات الخاصة بك

الصفحات 48-49

الصفحات 50-51

الصفحات 52-59

يمكنك مقارنة الميزات القياسية عبر الطرازين
 XEو .XE R-Dynamic

يمكنك االختيار من بين مجموعة من محركات الديزل أو
محركات البنزين القوية وعالية الكفاءة.

لتسهيل عملية تحديد الخيارات بسهولة أكبر ،يمكنك اختيار
إضافة باقات المواصفات ،للطراز  SEأو .HSE

اختيار
التصميم الخارجي

اختيار
التصميم الداخلي

اختيار
خياراتك وعدة جاكوار

الصفحات 60-65

الصفحات 66-73

الصفحات 74-81

توجد مجموعة كبيرة من خيارات التصميم الخارجي التي يمكنك
االنتقاء منها ،بما في ذلك تصميمات السقف وألوان الطالء وباقة
التصميم الخارجي باللون األسود والعجالت .تتيح لك جميع ًا
التعبير عن نفسك حقاً.

حدد األلوان والقشرات
بعد أن تختار تصميم المقعدّ ،
الزينية التي تفضلها.

يمكنك االختيار من مجموعة وفيرة من خيارات المصنع لتحصل على
السيارة التي تحتاجها بالضبط .تتوفر أيض ًا مجموعة من اإلكسسوارات
التي يمكن لوكيل جاكوار لديك تزويد السيارة بها.

طراز سيارة XE
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الطراز

صمم سيارتك على الموقع jaguar-me.com/XE
ِّ

طراز

XE S

طراز

X E R - DY N A M I C S

الميزات القياسية للطرازين

 X Eو X E R - DY N A M I C S

ميزات التصميم الخارجي

زينة المقاعد والتصميم الداخلي

نظام المعلومات والترفيه

السالمة

فتحات تهوية جانبية من الكروم الالمع

مقاعد أمامية يمكن ضبطها كهربائي ًا في  12وضع ًا مع ضبط
ارتفاع مسند الرأس يدوي ًا بطريقتين

 Touch Proبشاشة مقاس  10بوصات

نظام منع غلق المكابح ()ABS

إطارات نوافذ من األلومنيوم المصقول

مقود من الجلد المحبب الناعم

مرايا أبواب مدفأة وكهربائية

فرش سجاد متميز

مساحات زجاج أمامي مستشعرة للمطر
ّ

بطانة سقف بقماش المورزين

نوافذ خلفية مدفأة

أقراص تناظرية مع شاشة عرض  TFTمركزية

مكبح الركن الكهربائي ()EPB

تطبيقات InControl

نظام مساعد مكابح الطوارئ ()EBA

باقة الهاتف الذكي التي تتألف من**Apple CarPlay®

مؤشر تآكل وسادة المكبح

نظام الصوت – بقدرة  125واط

استشعار مالمسة المشاة

راديو بث الصوت الرقمي (**)DAB

مقابض األبواب األمامية الداخلية مع مفاتيح قفل منفصلة

الديناميكيات

التحكم الديناميكي في مستوى الصوت

أقفال أمان كهربائية لحماية األطفال

اتصالBluetooth®

التذكير بربط حزام األمان

التحكم في التقدم على كل أسطح الطرق ()ASPC

تدفقBluetooth®

مساند رأس أمامية غير نشطة

مساعد االنطالق على المرتفعات

مقبس إدخال الصوت اإلضافي

نظام  ISOFIXفي الخلف

العجالت واإلطارات

نظام التحكم JaguarDrive

مقابس الطاقة – مقبسا طاقة بجهد  12فولت ومنفذا USB

الوسائد الهوائية األمامية ،مع اكتشاف استخدام مقعد الراكب

المعزز كهربائي ًا ()EPAS
نظام التوجيه
ّ

مساعد أسلوب القيادة ECO

الوسائد الهوائية الجانبية األمامية

عجالت مصنوعة من خالئط األلومنيوم مقاس  18بوصة

توجيه عزم الدوران عن طريق الكبح ()TVBB

نظام مراقبة ضغط اإلطارات ()TPMS

نظام التحكم الديناميكي بالثبات ()DSC

مصابيح  LEDأمامية متميزة مع مصابيح مميزة للقيادة
أثناء النهار ( )DRLإضاءة االقتراب
مصابيح أمامية أوتوماتيكية
مصابيح  LEDخلفية
مؤشرات االتجاه المتحركة

التجهيزات الداخلية

مقعد خلفي ثابت مع مسند ذراع أوسط

مكبح الركن الكهربائي ()EPB
تقنية اإليقاف/التشغيل
التوجيه المتناسب مع السرعة

التشغيل بضغطة زر
اإلضاءة الداخلية المحيطة
حاجبات للشمس مع مرايا زينة مضيئة

مساعدة السائق

وسائد هوائية ستائرية في النوافذ الجانبية بطول كامل

نظام الكبح في حالة الطوارئ

وسائل الراحة

نظام تثبيت السرعة ونظام تحديد السرعة**

حامال أكواب أماميان مع غطاء

نظام المساعدة في الحفاظ على حارة السير ونظام مراقبة حالة السائق

مكان تخزين علوي للنظارات

مساعد الركن األمامي والخلفي**

مساحة تخزين بالباب األمامي

الكاميرا الخلفية

مساحة تخزين بالباب الخلفي

تسلسل التشغيل مع الحركة والمؤشرات واإلضاءة

صندوق قفازات قابل للقفل

كونسول اإلضاءة العلوي

خطاف لحقيبة التسوق

نظام تحكم بدرجة الحرارة ثنائي المناطق

كونسول مركزي مع مسند ذراع

نقاط تثبيت األمتعة في مساحة التحميل
مرآة رؤية خلفية داخلية بوظيفة التعتيم التلقائي

الميزات القياسية اإلضافية للطراز
عند تحديد الطراز

X E R - DY N A M I C S

R - DYN A M I C

مصد R-Dynamic

ستار  R-Dynamicالخلفي
عتبات  R-Dynamicالجانبية
نظام التعليق الرياضي*

عجالت مصنوعة من خالئط األلومنيوم ذات  10قضبان منقسمة
بتصميم  1049ومقاس  18بوصة
مقود من الجلد ومقابض تبديل التروس باللون الكروم الالمع
للطراز R-Dynamic

دواسات عتبات معدنية تحمل شعار R-Dynamic

بطانة سقف باللون األبنوسي
شارة شبكة R-Dynamic

ثقب باللون األبنوسي
الم ّ
مقاعد رياضية مكسوة بالجلد المحبب ُ
مع درزات بلون متباين

*الدفع بالعجالت الخلفية فقط** .حسب السوق.
يجب أال يستخدم السائقون كل الميزات المتوفرة في السيارة إال عندما يكون ذلك آمن ًا .يجب أن يضمن السائقون تحكمهم الكامل في السيارة في جميع األوقات .قد تختلف الميزات وتوفرها بحسب مواصفات السيارة والسوقُ .يرجى الرجوع إلى دليل
المواصفات واألسعار للحصول على التفاصيل أو االتصال بأقرب وكيل لسيارات جاكوار للحصول على مزيد من المعلومات.
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المحرك

صمم سيارتك على الموقع jaguar-me.com/XE
ِّ

ما المحرك
الذي يناسبك؟
البنزين أم الديزل؟ لكل منهما إيجابيات وسلبيات .ولكن في نهاية األمر ،يتوقف نوع المحرك الذي تختاره على الطريقة التي تعتزم استخدام سيارتك بها.
توفر محركات الديزل اقتصاد ًا أفضل في استهالك الوقود عبر مسافات أطول وعزم دوران أكبر ،ما يجعلها مثالية للرحالت الطويلة ،أو عند القيادة على الطريق السريع
أو القطر .كذلك ،ونظر ًا ألن محركات الديزل الجديدة لدينا متطورة من الناحية التقنية ،فإنها نظيفة بشكل أساسي مثل محركات البنزين وينبعث منها مقدار أقل من
ثنائي أكسيد الكربون بنسبة  20بالمئة تقريباً.
على الصعيد اآلخر ،تتميز محركات البنزين بمزيد من القوة وتسارع أعلى .األمر الذي يقدم تجربة قيادة أكثر جاذبية وأدا ًء رياضي ًا أقوى .باإلضافة إلى ذلك،
تم تحسين هذه المحركات بشكل أكبر لتناسب الرحالت القصيرة التي تتطلب التشغيل واإليقاف المتكرر بشكل أفضل.

الديزل

البنزين

D180
نظام الدفع بالعجالت الخلفية | أوتوماتيكي
يوفر محرك الديزل  Ingeniumتربوتشارجد رباعي األسطوانات سعة لترين بقدرة
 180حصان ًا عزم دوران يبلغ  430نيوتن متر وقد تم تحسينه لتوفير دقة وقدرة
محسنتين على القيادة.

P250
نظام الدفع بالعجالت الخلفية | أوتوماتيكي
نظام الدفع الرباعي الدائم | أوتوماتيكي
يوفر محرك البنزين  Ingeniumتربوتشارجد رباعي األسطوانات سعة لترين
مذهال من التوفير
بقدرة  250حصان ًا عزم دوران يبلغ  365نيوتن متر ومستوى
ً
في استهالك الوقود وسالسة القيادة.

• ويعمل حقن الوقود المباشر لمواسير التجميع عالية الضغط ،وتوقيت الكامات المتغير للعادم،
وفعال.
والمبرد البيني عالي الكفاءة
المبرد بالمياه مع ًا لتوفير احتراق وقود نظيف ّ
ّ
ّ
• يتم تقديم  430نيوتن متر من عزم الدوران عبر مجموعة كبيرة من سرعات المحرك تتراوح بين
 1,750و 2,500لفة في الدقيقة ،ما يوفر أدا ًء يمكن الوصول إليه وتسارع ًا قوياً.
• يشتمل المحرك على شاحن توربيني متغير األبعاد يتكيف مع التدفق المتغير لغازات
عال من العزم عبر نطاق سرعة الدوران بالكامل
العادم من أجل الحصول على مستوى ٍ
واالستجابة التي تتميز باألداء المتسق والتدرج وتقليل التأخير.

• يعمل نظام الصمام المتغير باستمرار ( )CVVLالذكي على تغيير مدى فتح صمامات
الدخول والتقليل من فقدان ضخ المحرك .يتيح ذلك للمحرك "التنفس" بأقصى مستوى
من الكفاءة ،مع تحسين مستوى الطاقة والعزم.
• يعمل نظام الصمام المتغير باستمرار ( )CVVLمع توقيت الكامات المتغير المستقل
المزدوج من أجل الحصول على أفضل مستوى من مرونة التشغيل ،مما يؤدي إلى الحصول
على مستوى متميز من االقتصاد في الوقود والقدرة عبر نطاق سرعة الدوران.

P 30 0
نظام الدفع الرباعي الدائم | أوتوماتيكي
يتميز محرك البنزين  Ingeniumتربوتشارجد فائق األداء رباعي األسطوانات
سعة لترين بقدرة  300حصان بإدخال ترقيات على نظام تعزيز القدرة.
• توفير أقصى عزم دوران يبلغ  400نيوتن متر بين  1,500و 4,500لفة في الدقيقة.
حسن بعجلة ضاغط عالية التدفق بتوفير كمية هواء أكبر
الم َّ
• يتميز الشاحن التوربيني ُ
بنسبة ≈26بالمئة ،ما يسمح بالحصول على ذروة قدرة تصل إلى  300حصان.
• يتميز الشاحن التوربيني الحلزوني المزدوج بمحامل كريات مصنوعة من السيراميك
للحد من االحتكاك وتحسين االستجابة العابرة.
ّ

• للحصول على تسارع ممتاز وتجاوز بال عناء ،يتوفر حد أقصى لعزم الدوران يتراوح بين
 1,300و 4,500لفة في الدقيقة.
• تتم تغذية الشاحن التوربيني الحلزوني المزدوج بواسطة مشعب عادم متكامل يقوم
حسن
بزيادة نقل الطاقة إلى الشاحن التوربيني ،األمر الذي يقلل التأخر التوربيني و ُي ّ
استجابة المحرك بشكل كبير.

قد تختلف المحركات وتوفرها بحسب مواصفات السيارة والسوقُ .يرجى الرجوع إلى دليل المواصفات واألسعار للحصول على التفاصيل أو االتصال بأقرب وكيل لسيارات جاكوار للحصول على مزيد من المعلومات.
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HSE

SE

S

R- DY NAM I C H S E

R- DY NAM I C S E

R- DY NAM I C S

المصابيح الخارجية

SE

S

HSE

مصابيح  LEDأمامية متميزة مع مصابيح مميزة للقيادة أثناء النهار ()DRL

مصابيح  LEDأمامية متميزة مع مصابيح مميزة للقيادة أثناء النهار ()DRL

مصابيح  LEDأمامية متميزة مع مصابيح مميزة للقيادة أثناء النهار ()DRL

مساعد الضوء العالي األوتوماتيكي ()AHBA

مساعد الضوء العالي األوتوماتيكي ()AHBA

مساعد الضوء العالي األوتوماتيكي ()AHBA

عجالت ذات خمسة عشر قضيب ًا بتصميم  1022ومقاس  18بوصة باللون
الفضي الالمع

عجالت ذات  7قضبان منقسمة بتصميم  7009ومقاس  18بوصة باللون
الفضي الالمع

عجالت ذات  5قضبان منقسمة بتصميم  5071ومقاس  19بوصة باللون
الفضي الالمع

عند تحديد مواصفات الطراز :R-Dynamic
عجالت ذات  10قضبان منقسمة بتصميم  1049ومقاس  18بوصة باللون
األسود الالمع مع طالء خارجي مصقول مثل الماس بلون متباين

عند تحديد مواصفات الطراز :R-Dynamic
عجالت ذات  5قضبان منقسمة بتصميم  5029ومقاس  18بوصة باللون
الرمادي الداكن الالمع مع طالء خارجي مصقول مثل الماس بلون متباين

عند تحديد مواصفات الطراز :R-Dynamic
عجالت ذات  10قضبان بتصميم  1050ومقاس  19بوصة باللون الرمادي الداكن
الالمع مع طالء خارجي مصقول مثل الماس بلون متباين

مرآة رؤية خلفية داخلية بوظيفة التعتيم التلقائي

مرآة رؤية خلفية داخلية بوظيفة التعتيم التلقائي

مرآة رؤية خلفية داخلية بوظيفة التعتيم التلقائي

مرايا أبواب مدفأة وكهربائية

مرايا أبواب بوظيفة التعتيم األوتوماتيكي ومدفأة وقابلة للطي كهربائي ًا

ومزودة بذاكرة
مرايا أبواب بوظيفة التعتيم التلقائي قابلة للطي كهربائي ًا ومدفأة
ّ
مع مصابيح اقتراب

العجالت

وسائل الراحة

نظام دخول بدون مفتاح

نظام دخول بدون مفتاح

المقاعد
مقاعد مكسوة بالجلد المحبب

مقاعد مكسوة بالجلد المحبب

مقاعد مكسوة بجلد وندسور المزود بثقوب

مقاعد أمامية يمكن ضبطها كهربائي ًا في  12وضع ًا مع ضبط ارتفاع مسند الرأس
يدوي ًا بطريقتين

مقاعد أمامية يمكن ضبطها كهربائي ًا في  12وضع ًا مع ضبط ارتفاع مسند الرأس
يدوي ًا بطريقتين

مقاعد أمامية يمكن ضبطها كهربائي ًا في  16وضع ًا مع ذاكرة السائق وضبط
ارتفاع مسند الرأس يدوي ًا بطريقتين

عند تحديد مواصفات الطراز :R-Dynamic
ثقب مع درزات بلون متباين
الم ّ
مقاعد رياضية مكسوة بالجلد المحبب ُ

عند تحديد مواصفات الطراز :R-Dynamic
ثقب مع درزات بلون متباين
الم ّ
مقاعد رياضية مكسوة بالجلد المحبب ُ

عند تحديد مواصفات الطراز :R-Dynamic
ثقب مع درزات بلون متباين
الم ّ
مقاعد رياضية مكسوة بجلد وندسور ُ

 Touch Proبشاشة مقاس  10بوصات

 Touch Proبشاشة مقاس  10بوصات

Touch Pro Duo

أقراص تناظرية مع شاشة عرض  TFTمركزية

نظام المعلومات والترفيه
شاشة العرض التفاعلية للسائق

شاشة العرض التفاعلية للسائق

نظام الصوت – بقدرة  125واط

نظام الصوت – بقدرة  125واط

نظام الصوت منMeridian™–  380واط

باقة الهاتف الذكي التي تتألف من*Apple CarPlay®

نظام  Navigation Proالمتصل*

نظام  Navigation Proالمتصل*

تتألف باقة االتصال باإلنترنت من التطبيقات المباشرة ونقطة اتصال Wi-Fi

تتألف باقة االتصال باإلنترنت من التطبيقات المباشرة ونقطة اتصال Wi-Fi

باقة الهاتف الذكي التي تتألف من*Apple CarPlay®

باقة الهاتف الذكي التي تتألف منApple CarPlay®

واإلعدادات الذكية*

واإلعدادات الذكية*

مساعدة السائق
نظام تثبيت السرعة ونظام تحديد السرعة

نظام تثبيت السرعة ونظام تحديد السرعة

نظام المساعدة في الحفاظ على حارة السير

نظام المساعدة في الحفاظ على حارة السير

نظام المساعدة في الحفاظ على حارة السير

الكاميرا الخلفية

مساعد الركن األمامي والخلفي*

الكاميرا الخلفية

الكاميرا الخلفية

باقة الركن تتألف من نظام المساعدة على الركن بزاوية  360درجة ونظام مراقب
حركة المرور الخلفية ومساعد الركن*

باقة الركن تتألف من نظام المساعدة على الركن بزاوية  360درجة ونظام مراقب حركة
المرور الخلفية ومساعد الركن*
باقة القيادة تتألف من نظام تك ّيفي لتثبيت السرعة ونظام الكبح في حاالت الطوارئ
عالية السرعة ونظام المساعدة على اكتشاف النقاط العمياء*

*حسب السوق.
يجب أال يستخدم السائقون كل الميزات المتوفرة في السيارة إال عندما يكون ذلك آمن ًا .يجب أن يضمن السائقون تحكمهم الكامل في السيارة في جميع األوقات .قد تختلف الميزات وتوفرها
بحسب مواصفات السيارة والسوقُ .يرجى الرجوع إلى دليل المواصفات واألسعار للحصول على التفاصيل أو االتصال بأقرب وكيل لسيارات جاكوار للحصول على مزيد من المعلومات.
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.3

.2

.1

باقة اللون األسود

خفية إلى سيارة  XEمع الطالء الخارجي باللون األسود الالمع على الشبكة وإطار الشبكة ()1
أضف مظهر ًا أكثر
ً
وإطارات النوافذ ( )2وفتحات التهوية الجانبية ( .)3متوفر في كل من الطراز األساسي وطراز .R-Dynamic

السيارة المعروضة :الطراز  XE R-DYNAMIC HSEباللون األحمر كالديرا مع ميزات اختيارية تمت إضافتها (حسب السوق)

طراز سيارة XE
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باقة المعالجة الديناميكية

.1

.2

.3

( )1الديناميكيات القابلة للتهيئة والديناميكيات التك ّيفية ( )2الباب الخلفي/جناح غطاء صندوق السيارة
( )3مقابض مكابح باللون األحمر ومكابح أمامية بحجم  350مم.

| 56

طراز سيارة  XEالخاص بك

الباقة التقنية

.1

.2

.3

.6

.4

.5

( )1شاشة العرض األمامية ( )2الزجاج األمامي المخفف ألشعة الشمس ( )3المرآة الداخلية للرؤية الخلفية *ClearSight
( )4نظام Touch Pro Duo( )5شحن األجهزة الالسلكي ( )6شاشة العرض التفاعلية للسائق.

*قد يواجه العمالء الذين يرتدون عدسات متعددة أو ثنائية البؤرة مشاكل في التأقلم مع وضع المرآة الرقمي .ولكن يمكن استخدام وضع المرآة العادي في أي وقت.
يجب أال يستخدم السائقون كل الميزات المتوفرة في السيارة إال عندما يكون ذلك آمن ًا .يجب أن يضمن السائقون تحكمهم الكامل في السيارة في جميع األوقات.

باقة تحسينات التصميم الداخلي

.1

.2

.3

( )1اإلضاءة الداخلية المحيطة القابلة للضبط ( )2الدواسات المعدنية الالمعة
( )3دواسات العتبات المعدنية المضيئة مع شعار .Jaguar

| 58

طراز سيارة  XEالخاص بك

باقة وسائل الراحة

.2

.1

.4

.3

( )1الباب الخلفي/جناح غطاء صندوق السيارة المميز الكهربائي ( )2عمود التوجيه القابل للضبط كهربائي ًا
( )3الدخول بدون مفتاح ( )4مقابس الطاقة اإلضافية.

طراز سيارة XE
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4

اختر

التصميم الخارجي

صمم سيارتك على الموقع jaguar-me.com/XE
ِّ

سقفسيارتك
سقف بانورامي منزلق

السيارة المعروضة :الطراز  XE HSEباللون األزرق بورتوفينو مع ميزات اختيارية تمت إضافتها (حسب السوق)

اختيار اللون

أبيض فوجي (خالص)

أحمر كالديرا (خالص)

أبيض يولنغ (معدني)

أسود نارفيك (خالص)

أحمر فرينزي (معدني)

فضي إندوسي (معدني)

أزرق سيزيوم (معدني)

رمادي إيجر (معدني)

فضي سيليكون (طالء معدني متميز)

أزرق بورتوفينو (معدني)

أسود سنتوريني (معدني)

رمادي مبيض (معدني فاخر)

طراز سيارة XE
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.1

.2

اختيار العجالت
 .1عجالت ذات  10قضبان بتصميم  1048ومقاس  17بوصة باللون الفضي الالمع1
 .2عجالت ذات  15قضيب ًا بتصميم  1022ومقاس  18بوصة باللون الفضي الالمع
ميزة قياسية في الطراز XE S
 .3عجالت ذات  7قضبان منقسمة بتصميم  7009ومقاس  18بوصة باللون الفضي الالمع
ميزة قياسية في الطراز XE SE
 .4عجالت ذات  7قضبان منقسمة بتصميم  7009ومقاس  18بوصة باللون األسود الالمع
 .5عجالت ذات  10قضبان منقسمة بتصميم  1049ومقاس  18بوصة باللون األسود الالمع
مع طالء خارجي مصقول مثل الماس بلون متباين
ميزة قياسية في الطراز XE R-Dynamic S
 .6عجالت ذات  5قضبان منقسمة بتصميم  5029ومقاس  18بوصة باللون الرمادي الداكن الالمع
مع طالء خارجي مصقول مثل الماس بلون متباين
ميزة قياسية في الطراز XE R-Dynamic SE
 .7عجالت ذات  5قضبان منقسمة بتصميم  5071ومقاس  19بوصة باللون الفضي الالمع
ميزة قياسية في الطراز XE HSE
 .8عجالت ذات  10قضبان بتصميم  1050ومقاس  19بوصة باللون الرمادي الداكن الالمع
مع طالء خارجي مصقول مثل الماس بلون متباين
ميزة قياسية في الطراز XE R-Dynamic HSE
 .9عجالت ذات  5قضبان منقسمة بتصميم  5031ومقاس  19بوصة باللون الفضي الالمع
مع طالء خارجي مصقول مثل الماس بلون متباين
 .10عجالت ذات  5قضبان منقسمة بتصميم  5031ومقاس  19بوصة باللون األسود الالمع
 .11عجالت ذات  10قضبان بتصميم  1014ومقاس  20بوصة باللون الرمادي الالمع
مع طالء خارجي مصقول مثل الماس بلون متباين2

1غير متوفر مع المكابح األمامية بحجم  350مم أو محركات 2 .P300ال يتوفر إال عند تحديد الديناميكيات التك ّيفية االختيارية والعجلة االحتياطية المصنوعة من خالئط
األلومنيوم صغيرة الحجم .ال يتوفر إال مع محركات .P300
يمكن أن تؤثر الخيارات المحددة على كفاءة السيارة وسعرها نتيجة للسياسات الضريبية المحليةُ .يرجى تصميم السيارة على الموقع  jaguar-me.com/XEأو مراجعة
وكيل جاكوار المحلي لديك.
قد تختلف الميزات وتوفرها بحسب مواصفات السيارة والسوقُ .يرجى الرجوع إلى دليل المواصفات واألسعار للحصول على التفاصيل أو االتصال بأقرب وكيل لسيارات
جاكوار للحصول على مزيد من المعلومات.

.7

.6

.5

.4

.3

.11

.10

.9

.8

5

اختر

التصميم الداخلي

صمم سيارتك على الموقع jaguar-me.com/XE
ِّ

اختيار مواد المقاعد ووظائفها

XE

أمامي يمكن ضبطه كهربائي ًا
في  12وضع ًا

أمامي يمكن ضبطه كهربائي ًا
في  16وضع ًا

XE

2

7

XE R-Dynamic

2

7

لألمام/للخلف

كهربائي ()2

كهربائي ()2

ارتفاع الوسادة

كهربائي ()2

كهربائي ()2

إمالة الوسادة

كهربائي ()2

كهربائي ()2

تصميم المقعد

التحريك
جلد محبب

كهربائي ()2

تمديد الوسادة

جلد وندسور

اإلمالة

كهربائي ()2

كهربائي ()2

مسند أسفل الظهر

كهربائي ()4

كهربائي ()4

ارتفاع مسند الرأس

يدوي ()2

يدوي ()2

ذاكرة السائق

7

2

مسند الذراع الخلفي األوسط

2

2

تدفئة المقاعد األمامية

7

7

كهربائي ()2

الوسائد

الميزات

الوظائف االختيارية

X E R- DY N A M I C

ثق ب
جلد محبب ُم ّ

ثق ب
جلد وندسور ُم ّ

أمامية وخلفية مدفأة

7

7

أمامية مدفأة ومبردة وخلفية مدفأة

—

7

المادة
جلد محبب

2

—

جلد محبب ُمثقب

2

—

جلد وندسور

—

2

ثقب
جلد وندسور ُم ّ

—

2

التوفر
S

2

7

SE

2

7

HSE

—

2

 2قياسي  7اختياري — غير متوفر

قد تختلف الميزات وتوفرها بحسب مواصفات السيارة والسوقُ .يرجى الرجوع إلى دليل المواصفات واألسعار للحصول على التفاصيل أو االتصال بأقرب وكيل لسيارات
جاكوار للحصول على مزيد من المعلومات.

حدد القشرة الزينية الخاصة بك

القشرة السوداء الالمعة

ُعقد خشب الدردار الالمع

األلومنيوم مونوجرام

خشب األبنوس المزخرف الالمع

األلومنيوم الشبكي

خشب األبنوس الرمادي المزخرف الالمع

ألياف الكربون الالمعة

طراز سيارة XE
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اختيار توليفة ألوان التصميم
الداخلي للطراز X E

الدرزات

اللون والمواد

بطانة السقف

اللوحة العلوية

الواجهة السفلية

السجادة
ّ

أبنوسي/أبنوسي

أبنوسي

جلد محبب باللون األبنوسي

محاري فاتح1

أبنوسي

أبنوسي

أبنوسي

ألوان التصميم الداخلي
B

أبنوسي/بيج فاتح

بيج فاتح

جلد محبب باللون البيج الفاتح

محاري فاتح1

أبنوسي

بيج فاتح

أبنوسي

C

أبنوسي/محاري فاتح

محاري فاتح

جلد محبب باللون المحاري الفاتح

محاري فاتح1

أبنوسي

محاري فاتح

أبنوسي

D

أبنوسي/أبنوسي

أبنوسي

جلد وندسور باللون األبنوسي

محاري فاتح1

أبنوسي

أبنوسي

أبنوسي

E

أبنوسي/بيج فاتح

بيج فاتح

جلد وندسور باللون البيج الفاتح

محاري فاتح1

أبنوسي

بيج فاتح

أبنوسي

F

أبنوسي/محاري فاتح

محاري فاتح

جلد وندسور باللون المحاري الفاتح

محاري فاتح1

أبنوسي

محاري فاتح

أبنوسي

A

1تتوفر بطانة سقف اختيارية باللون األبنوسي2 .تتوفر بطانة سقف اختيارية باللون المحاري الفاتح.
قد تختلف الميزات وتوفرها بحسب مواصفات السيارة والسوقُ .يرجى الرجوع إلى دليل المواصفات واألسعار للحصول على التفاصيل أو االتصال بأقرب وكيل لسيارات جاكوار للحصول على مزيد من المعلومات.

اختيار توليفة ألوان التصميم الداخلي
للطراز X E R - D Y N A M I C

الدرزات

اللون والمواد

بطانة السقف

اللوحة العلوية

الواجهة السفلية

السجادة
ّ

G

أبنوسي/أبنوسي

محاري فاتح

ثقب باللون األبنوسي
جلد محبب ُم ّ

أبنوسي2

أبنوسي

أبنوسي

أبنوسي

ألوان التصميم الداخلي
H

أبنوسي/أبنوسي

محاري فاتح

ثقب باللون المحاري الفاتح
جلد محبب ُم ّ

أبنوسي2

أبنوسي

أبنوسي

أبنوسي

I

أبنوسي/أبنوسي

أحمر برتقالي زاهٍ

ثقب باللون األحمر المريخي
جلد محبب ُم ّ

أبنوسي2

أبنوسي

أبنوسي

أبنوسي

J

أبنوسي/أبنوسي

برونزي مع ّتق

ثقب باللون األسمر سينا
جلد محبب ُم ّ

أبنوسي2

أبنوسي

أبنوسي

أبنوسي

K

أبنوسي/أبنوسي

محاري فاتح

ثقب باللون األبنوسي
جلد وندسور ُم ّ

أبنوسي2

أبنوسي

أبنوسي

أبنوسي

L

أبنوسي/أبنوسي

محاري فاتح

ثقب باللون المحاري الفاتح
جلد وندسور ُم ّ

أبنوسي2

أبنوسي

أبنوسي

أبنوسي

M

أبنوسي/أبنوسي

أحمر برتقالي زاهٍ

ثقب باللون األحمر المريخي
جلد وندسور ُم ّ

أبنوسي2

أبنوسي

أبنوسي

أبنوسي

N

أبنوسي/أبنوسي

برونزي مع ّتق

ثقب باللون األسمر سينا
جلد وندسور ُم ّ

أبنوسي2

أبنوسي

أبنوسي

أبنوسي

طراز سيارة XE
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توليفات ألوان التصميم الداخلي
للطراز X E

 .Aأبنوسي/أبنوسي
التصميم الداخلي المعروض :الطراز  XE Sبتصميم داخلي باللون األبنوسي/األبنوسي مع درزات باللون األبنوسي
ومقاعد مكسوة بالجلد المحبب باللون األبنوسي وبطانة سقف باللون المحاري الفاتح .هذا التصميم الداخلي متوفر
أيض ًا في الطراز .XE SE

 .Bأبنوسي/بيج فاتح
التصميم الداخلي المعروض :الطراز  XE Sبتصميم داخلي باللون األبنوسي/البيج الفاتح مع درزات باللون البيج الفاتح
ومقاعد مكسوة بالجلد المحبب باللون البيج الفاتح وبطانة سقف باللون المحاري الفاتح .هذا التصميم الداخلي متوفر
أيض ًا في الطراز .XE SE

*تتطلب مقاعد كهربائية يمكن ضبطها في  16وضعاً.
قد تختلف الميزات وتوفرها بحسب مواصفات السيارة والسوقُ .يرجى الرجوع إلى دليل المواصفات واألسعار للحصول على التفاصيل أو االتصال بأقرب وكيل لسيارات جاكوار للحصول على مزيد من المعلومات.

 .Cأبنوسي/محاري فاتح
التصميم الداخلي المعروض :الطراز  XE Sبتصميم داخلي باللون األبنوسي/المحاري الفاتح مع درزات باللون المحاري
الفاتح ومقاعد مكسوة بالجلد المحبب باللون المحاري الفاتح وبطانة سقف باللون المحاري الفاتح .هذا التصميم
الداخلي متوفر أيض ًا في الطراز .XE SE

 .Eأبنوسي/بيج فاتح
التصميم الداخلي المعروض :الطراز  XE HSEبتصميم داخلي باللون األبنوسي/البيج الفاتح مع درزات باللون البيج الفاتح
ومقاعد مكسوة بجلد وندسور باللون البيج الفاتح* وبطانة سقف باللون المحاري الفاتح .هذا التصميم الداخلي متوفر
أيض ًا في الطرازين  XE Sو.SE

 .Dأبنوسي/أبنوسي
التصميم الداخلي المعروض :الطراز  XE HSEبتصميم داخلي باللون األبنوسي/األبنوسي مع درزات باللون األبنوسي
ومقاعد مكسوة بجلد وندسور باللون األبنوسي* وبطانة سقف باللون المحاري الفاتح .هذا التصميم الداخلي متوفر أيض ًا
في الطرازين  XE Sو.SE

 .Fأبنوسي/محاري فاتح
التصميم الداخلي المعروض :الطراز  XE HSEبتصميم داخلي باللون األبنوسي/المحاري الفاتح مع درزات باللون المحاري
الفاتح ومقاعد مكسوة بجلد وندسور باللون المحاري الفاتح* وبطانة سقف باللون المحاري الفاتح .هذا التصميم الداخلي
متوفر أيض ًا في الطرازين  XE Sو.SE

توليفات ألوان التصميم
الداخلي للطراز

X E R - DY N A M I C

 .Gأبنوسي /أبنوسي
التصميم الداخلي المعروض :الطراز  XE R-Dynamic Sبتصميم داخلي باللون األبنوسي/األبنوسي مع درزات باللون
ثقب باللون األبنوسي وبطانة سقف باللون األبنوسي.
المحاري الفاتح ومقاعد رياضية مكسوة بجلد محبب ُم ّ
هذا التصميم الداخلي متوفر أيض ًا في الطراز .XE R-Dynamic SE

 .Iأبنوسي/أحمر مريخي
التصميم الداخلي المعروض :الطراز  XE R-Dynamic Sبتصميم داخلي باللون األبنوسي/األبنوسي مع درزات باللون األحمر
ثقب باللون األحمر المريخي وبطانة سقف باللون األبنوسي.
البرتقالي الزاهي ومقاعد رياضية مكسوة بجلد محبب ُم ّ
هذا التصميم الداخلي متوفر أيض ًا في الطراز .XE R-Dynamic SE

 .Hأبنوسي/محاري فاتح
التصميم الداخلي المعروض :الطراز  XE R-Dynamic Sبتصميم داخلي باللون األبنوسي/األبنوسي مع درزات باللون
ثقب باللون المحاري الفاتح وبطانة سقف باللون األبنوسي.
المحاري الفاتح ومقاعد رياضية مكسوة بجلد محبب ُم ّ
هذا التصميم الداخلي متوفر أيض ًا في الطراز .XE R-Dynamic SE

 .Jأبنوسي/أسمر سينا
التصميم الداخلي المعروض :الطراز  XE R-Dynamic Sبتصميم داخلي باللون األبنوسي/األبنوسي مع درزات باللون
ثقب بلون أسمر سينا وبطانة سقف باللون األبنوسي.
البرونزي المع ّتق ومقاعد رياضية مكسوة بجلد محبب ُم ّ
هذا التصميم الداخلي متوفر أيض ًا في الطراز .XE R-Dynamic SE

*تتطلب مقاعد كهربائية يمكن ضبطها في  16وضعاً.
قد تختلف الميزات وتوفرها بحسب مواصفات السيارة والسوقُ .يرجى الرجوع إلى دليل المواصفات واألسعار للحصول على التفاصيل أو االتصال بأقرب وكيل لسيارات جاكوار للحصول على مزيد من المعلومات.

 .Kأبنوسي/أبنوسي
التصميم الداخلي المعروض :الطراز  XE R-Dynamic HSEبتصميم داخلي باللون األبنوسي/األبنوسي مع درزات باللون
المحاري الفاتح ومقاعد رياضية مكسوة بجلد وندسور مثقب باللون األبنوسي* وبطانة سقف باللون األبنوسي.
هذا التصميم الداخلي متوفر أيض ًا في الطرازين  XE R-Dynamic Sو.SE

 .Mأبنوسي/أحمر مريخي
التصميم الداخلي المعروض :الطراز  XE R-Dynamic HSEبتصميم داخلي باللون األبنوسي/أحمر مريخي مع درزات باللون
ثقب باللون األحمر المريخي* وبطانة سقف باللون األبنوسي.
األحمر البرتقالي الزاهي ومقاعد رياضية مكسوة بجلد وندسور ُم ّ
هذا التصميم الداخلي متوفر أيض ًا في الطرازين  XE R-Dynamic Sو.SE

 .Lأبنوسي/محاري فاتح
التصميم الداخلي المعروض :الطراز  XE R-Dynamic HSEبتصميم داخلي باللون األبنوسي/األبنوسي مع درزات باللون
ثقب باللون المحاري الفاتح* وبطانة سقف باللون األبنوسي.
المحاري الفاتح ومقاعد رياضية مكسوة بجلد وندسور ُم ّ
هذا التصميم الداخلي متوفر أيض ًا في الطرازين  XE R-Dynamic Sو.SE

 .Nأبنوسي/أسمر سينا
التصميم الداخلي المعروض :الطراز  XE R-Dynamic HSEبتصميم داخلي باللون األبنوسي/األبنوسي مع درزات باللون
ثقب باللون األسمر سينا* وبطانة سقف باللون األبنوسي.
البرونزي المع ّتق ومقاعد رياضية مكسوة بجلد وندسور ُم ّ
هذا التصميم الداخلي متوفر أيض ًا في الطرازين  XE R-Dynamic Sو.SE
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اختر

التجهيزات االختيارية وعدة جاكوار

صمم سيارتك على الموقع jaguar-me.com/XE
ِّ

ميزات التصميم الخارجي
والمزودة بذاكرة1
مرايا األبواب المدفأة
ّ
تم تزويد مرايا األبواب المدفأة هذه بوظيفة ذاكرة .وبمجرد ضبط أوضاع المرايا المثالية،
يتم استدعاء اإلعدادات المفضلة لديك أوتوماتيكياً.

السقف البانورامي المنزلق5
تم تصميمه لتقديم وفرة في اإلضاءة والمساحة ،باإلضافة إلى الوقاية من حرارة
الشمس العالية .يمتد واقي الشمس الكهربائي لتوفير المزيد من الظل أو الخصوصية.

مرايا األبواب بوظيفة التعتيم التلقائي القابلة للطي كهربائي ًا والمدفأة
مع مصابيح اقتراب3 2
تعمل مرايا األبواب المدفأة هذه على تحسين الرؤية عند المناورة حيث تتميز بوظيفة
الخفض التلقائي عند تحديد ترس الرجوع للخلف .باإلضافة إلى ذلك ،يمكن طي مرايا
األبواب كهربائي ًا ،وذلك لتجنب تلفها أثناء الركن في المساحات الضيقة .تقوم مصابيح
االقتراب المدمجة بالجانب السفلي من المرايا بإضاءة األرض بتصميم عالمة جاكوار والجرو
الملفت للنظر.

زجاج الخصوصية6
يسمح زجاج الخصوصية ذو اللون الداكن لركاب المقاعد الخلفية باالستمتاع بمستوى
خصوصية أكبر ويساعد على تقليل التوهج المنبعث من الشمس.

والمزودة
مرايا األبواب بوظيفة التعتيم التلقائي القابلة للطي كهربائي ًا والمدفأة
ّ
بذاكرة مع مصابيح اقتراب4 1
تعمل مرايا األبواب المدفأة هذه على تحسين الرؤية عند المناورة حيث تتميز بوظيفة
الخفض التلقائي عند تحديد ترس الرجوع للخلف .باإلضافة إلى ذلك ،يمكن طي مرايا
األبواب كهربائي ًا لتجنب تلفها أثناء الركن في المساحات الضيقة .وعند ربطها بالمقاعد
مزودة أيض ًا بذاكرة .وبمجرد ضبط أوضاع الجلوس والمرايا
المزودة بذاكرة ،تكون المرايا ّ
ّ
المثالية ،يتم استدعاء إعدادات وضع القيادة المفضلة لك تلقائياً .تضيء مصابيح
االقتراب المدمجة أسفل المرايا أرضية السيارة.

مصفوفة المصابيح األمامية  LEDمع المصابيح المميزة للقيادة أثناء النهار
راجع الصفحة .43
الغسل الكهربائي للمصابيح األمامية
يعمل الغسل الكهربائي للمصابيح األمامية أوتوماتيكي ًا حيث يتم غسل الزجاج األمامي
في كل رابع عملية تشغيل.
الزجاج األمامي المخفف ألشعة الشمس
يقوم هذا الزجاج األمامي بتصفية أشعة الشمس لتقليل الحرارة ومنع األشعة فوق
البنفسجية من الدخول إلى مقصورة السيارة.

زجاج الخصوصية

إزالة الشارات
يمكنك اختيار إزالة كل من شارة باقة المواصفات وشارة المحرك من على الجزء الخلفي
للسيارة على التوالي.
الباب الخلفي/جناح غطاء صندوق السيارة
يضفي لمسة من األناقة على الجزء الخلفي من السيارة .جناح غطاء صندوق األمتعة
الخلفي بلون الهيكل.
العجلة االحتياطية المصنوعة من خالئط األلومنيوم صغيرة الحجم
عجلة احتياطية مصنوعة من الفوالذ صغيرة الحجم مع رافعة السيارة وملفاف العجالت.
يتم تخزينها تحت أرضية مساحة التحميل.

مصفوفة مصابيح أمامية  LEDمع مصابيح مميزة للقيادة أثناء النهار

1تتطلب مقاعد أمامية مزودة بذاكرة2 .تتطلب مقاعد أمامية يمكن ضبطها كهربائي ًا في  12وضع ًا بدون ذاكرة3 .ميزة قياسية من مواصفات الطراز 4 .SEميزة قياسية في مواصفات الطراز 5 .HSEسيقلل تحديد خيار السقف
البانورامي المنزلق مساحة الرأس األمامية والخلفية6 .ال يتوفر في حالة تركيب كل من التلفزيون الرقمي وراديو ( DABحسب السوق)7 .غير متوفرة مع العجالت مقاس  17بوصة8 .تتطلب مكابح أمامية بحجم  350مم.
9تتطلب الديناميكيات القابلة للتهيئة10 .تتطلب الديناميكيات التك ّيفية.
قد تختلف الميزات وتوفرها بحسب مواصفات السيارة والسوقُ .يرجى الرجوع إلى دليل المواصفات واألسعار للحصول على التفاصيل أو االتصال بأقرب وكيل لسيارات جاكوار للحصول على مزيد من المعلومات .يمكن أن تؤثر
الخيارات المحددة على كفاءة السيارة وسعرها نتيجة للسياسات الضريبية المحلية.

تحديد خيارات المصنع
لالطالع على التوفر الكامل للميزات والخياراتُ ،يرجى الرجوع إلى دليل
يجب تحديد الخيارات في نقطة طلب شراء سيارتك الجديدةّ .
المرفق أو زيارة وكيل جاكوار المحلي لديك.
المواصفات واألسعار ُ

الديناميكيات
مقابض المكابح باللون األحمر8 7
كما هو معروض في هذه الصفحة.

الديناميكيات التك ّيفية9
راجع الصفحة .17

المكابح األمامية بحجم  350مم7
حسنة لتالشي قوة الكبح.
الم َّ
لتوفير المقاومة ُ

الديناميكيات القابلة للتهيئة
راجع الصفحة .56

االستجابة التك ّيفية لألسطح ()AdSR10 9
تراقب بيئة السيارة  XEلضبط إعدادات المحرك والمكابح لتحقيق مزيد من
التحكم في ظروف القيادة السيئة.

مقابض مكابح باللون األحمر

التجهيزات الداخلية
دواسات العتبات المعدنية المضيئة مع شعار Jaguar
تتوفر دواسات العتبات المعدنية المضيئة مع شعار  Jaguarعلى جان َبي السائق
والراكب األمامي.

الدواسات المعدنية الالمعة
تتميز أغطية الدواسات الرياضية ذات السطح الخارجي من الفوالذ المقاوم للصدأ الالمع
بسهولة التركيب ،كما تشتمل على نقاط تثبيت مخفية لتوفير سطح خارجي أنيق.
التدفئة أثناء الركن باستخدام جهاز التحكم عن ُبعد
يعمل هذا على التسخين المسبق للمحرك ،وتوجيه الحرارة المتبقية إلى المقصورة حتى
تصبح السيارة دافئة ومريحة عندما تغادر المنزل .وهو يتضمن جهاز توقيت لـ  7أيام مدمجاً،
أو يمكن استخدامه مرة واحدة خالل مدة تصل إلى  16يوماً.
باقة المدخنين
تتم إضافة مقبس والعة السجائر ومنفضة السجائر إلى الكونسول المركزي.

تأين هواء المقصورة
حسن جودة الهواء
تعزز تقنية Nanoe™رفاهية السائق والركاب على حد سواء .فهي ُت ّ
داخل مقصورة السيارة من خالل تقليل المواد المسببة للحساسية والفيروسات والبكتيريا
المنقولة بالهواء والروائح .ويحدث ذلك عن طريق تأيين جسيمات الهواء ،مما يجعلها
تنجذب إلى ملوثات الهواء وتقلل منها .يمكن تشغيلها أو إيقاف تشغيلها.
عمود توجيه قابل للضبط كهربائي ًا4
تتيح هذه الميزة الضبط الكهربائي لمستوى اقتراب عمود التوجيه وإمالته .يتم ربط ذاكرة
المزودة بذاكرة.
ضبط أوضاع المرايا بأوضاع المقعد عند اختيار المقاعد
ّ
مستشعر جودة الهواء
يراقب خيار التحكم في المناخ اإلضافي هذا جودة الهواء داخل المقصورة ويعيد تدويره
تلقائي ًا حسب الضرورة.

إضاءة داخلية محيطة قابلة للتهيئة
تتيح لك هذه الميزة تغيير اللون والظل ،مما يغ ّير أجواء المقصورة لتتناسب مع مزاجك.
إجماال.
تتوفر عشرة ألوان
ً
واقي الشمس الكهربائي للنافذة الخلفية
يوفر هذا الخيار ستار ًا داخلي ًا للنافذة الخلفية يمكن إغالقه كهربائي ًا للحماية من
الشمس وزيادة الخصوصية.
باقة الطقس البارد
وغسال كهربائي ًا للمصابيح األمامية ومقود ًا مدف ًأ.
توفر هذه الباقة زجاج ًا أمامي ًا مدف ًأ
ً

طراز سيارة XE

الخاص بك |
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زينة المقاعد والتصميم الداخلي
بطانة السقف بقماش المورزين باللون المحاري الفاتح
راجع الصفحة .68
بطانة السقف بقماش المورزين باللون األبنوسي
راجع الصفحة .69
المقود المدفأ
لتوفير أقصى راحة ممكنة للسائق في األجواء الباردة ،يتوفر مقود مدفأ من الجلد.

المقاعد الخلفية المدفأة والقابلة للطي بنسبة  40:20:40مع مسند ذراع أوسط1
يمكنك اختيار تكوين المقاعد الخلفية المدفأة االختياري بنسبة  40:20:40لزيادة

السعة وتنوع االستخدامات والراحة.

المقعد الخلفي المدفأ
تتم تدفئة المقعد الخلفي ويتميز بمسند ذراع أوسط لضمان راحة الراكب.

المقاعد الخلفية القابلة للطي بنسبة  40:20:40مع مسند الذراع األوسط
ُيضفى الطابع العملي على المساحة الداخلية بشكل أكبر من خالل تهيئة المقاعد
بشكل فردي
الخلفية بنسبة  .40:20:40يمكن طي المقاعد الخلفية بالكامل أو طيها
ٍ
في تشكيالت متنوعة ،الستيعاب الركاب واألغراض التي تمثل عبئ ًا مثل الزالجات.

بطانة سقف باللون Light Oyster Morzine

نظام المعلومات والترفيه
نظام  Navigation Proالمتصل2
راجع الصفحة .24

نظام الصوت من – Meridian™بقدرة  380واط3
راجع الصفحة .26

نظام Touch Pro Duo3
راجع الصفحة .22

نظام الصوت المحيطي من – Meridian™بقدرة  825واط
راجع الصفحة .26

شاشة العرض التفاعلية للسائق4 3 2
راجع الصفحة .23
شاشة العرض األمامية5
راجع الصفحة .23
باقة االتصال باإلنترنت4 2
راجع الصفحة .25

شاشة العرض التفاعلية للسائق

1يتطلب المقاعد األمامية الكهربائية المدفأة2 .ميزة قياسية من مواصفات الطراز 3 .SEميزة قياسية في مواصفات الطراز 4 .HSEتتطلب نظام  Navigation Proالمتصل5 .تتطلب زجاج ًا أمامي ًا مخفف ًا ألشعة الشمس.
6قد يواجه العمالء الذين يرتدون عدسات متعددة أو ثنائية البؤرة مشاكل في التأقلم مع وضع المرآة الرقمي .ولكن يمكن استخدام وضع المرآة العادي في أي وقت7 .تتطلب مرايا أبواب بوظيفة التعتيم التلقائي قابلة للطي
كهربائي ًا ومدفأة مع مصابيح اقتراب8 .يتطلب نظام الدخول بدون مفتاح9 .حسب السوق.
يجب أال يستخدم السائقون كل الميزات المتوفرة في السيارة إال عندما يكون ذلك آمن ًا .يجب أن يضمن السائقون تحكمهم الكامل في السيارة في جميع األوقات.
قد تختلف الميزات وتوفرها بحسب مواصفات السيارة والسوقُ .يرجى الرجوع إلى دليل المواصفات واألسعار للحصول على التفاصيل أو االتصال بأقرب وكيل لسيارات جاكوار للحصول على مزيد من المعلومات .يمكن أن تؤثر
الخيارات المحددة على كفاءة السيارة وسعرها نتيجة للسياسات الضريبية المحلية.
 HomeLink®هي عالمة تجارية مسجلة لصالح شركة .Gentex Corporation

مساعدة السائق
باقة الركن3 2
راجع الصفحة .35

باقة الركن3 2
راجع الصفحة .35

باقة القيادة7 4 3
راجع الصفحة .34

باقة القيادة7 4 3
راجع الصفحة .34

المرآة الداخلية للرؤية الخلفية 6ClearSight
راجع الصفحة .32
الكاميرا المحيطية بزاوية  360درجة7
راجع الصفحة .33
نظام المساعدة على اكتشاف النقاط العمياء7
راجع الصفحة .34

مرآة داخلية للرؤية الخلفية ClearSight

وسائل الراحة
شحن األجهزة الالسلكي
راجع الصفحة .24
الدخول بدون مفتاح3 2
يتيح لك قفل سيارة  XEوإلغاء قفلها بدون الضغط على أي زر .ما عليك سوى االقتراب من
حامال سلسلة المفاتيح في جيبك أو حقيبتك ،وستتمكن من إلغاء قفل السيارة
السيارة
ً
وإيقاف تشغيل اإلنذار باستخدام مقبض الباب .عند مغادرة السيارة ،يمكنك قفل السيارة
 XEبمجرد الضغط على الزر الموجود على مقبض الباب أو باستخدام سلسلة المفاتيح.

جهاز فتح باب المرآب ()HomeLink®9
نظام  HomeLinkعبارة عن جهاز إرسال عالمي ُمث َّبت بالجانب السفلي من مرآة الرؤية
الخلفية الداخلية .يمكن برمجة جهاز اإلرسال هذا لتشغيل ما يصل إلى ثالثة أنظمة منزلية
أو مكتبية يمكن التحكم بها السلكياً ،مثل أبواب المرآب أو البوابات اآللية أو إضاءة األمان.

مقابس الطاقة اإلضافية
نقطتا  USBإضافيتان للشحن في الكونسول الخلفي.

غطاء صندوق السيارة الكهربائي
يجعل غطاء صندوق السيارة الكهربائي ذو اإلغالق السلس عملية التحميل والتفريغ أسهل
بكثير .يمكن فتح غطاء صندوق السيارة وإغالقه عن طريق زر على سلسلة المفاتيح.
غطاء صندوق السيارة الكهربائي الذي يعمل باإلشارة8
بفضل غطاء صندوق السيارة الكهربائي الذي يعمل باإلشارة ،يمكنك الوصول إلى
صندوق السيارة عندما تكون يداك مشغولتين .ما عليك سوى وضع قدمك تحت إحدى
الزاويتين الخلفيتين وسيتم فتح الصندوق أو إغالقه.

شحن األجهزة الالسلكي

طراز سيارة XE
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اختر عدة جاكوار التي تناسبك
يمكنك شراء ملحقات عدة جاكوار من وكيل جاكوار لديك وإضافتها في أي مرحلة من عمر السيارة ،وليس عندما تكون جديدة فقط .تم تصميم ملحقات عدة
جاكوار المعتمدة واختبارها وتصنيعها وفق ًا للمعايير الصارمة نفسها المتبعة في تصنيع المعدات األصلية الموجودة في سيارتك.
لمزيد من المعلومات ،ولالطالع على قائمة اإلكسسوارات كاملةُ ،يرجى زيارة الموقع  .gear.jaguar.comيمكنك أيض ًا تضمين اإلكسسوارات عند تهيئة
سيارة  XEعلى الموقع jaguar-me.com/XE

يمكن أن تؤثر الخيارات المحددة على كفاءة السيارة وسعرها نتيجة للسياسات الضريبية المحليةُ .يرجى تهيئة السيارة على الموقع  jaguar-me.com/XEأو مراجعة وكيل جاكوار المحلي لديك.
قد تختلف الميزات وتوفرها بحسب مواصفات السيارة والسوقُ .يرجى الرجوع إلى دليل المواصفات واألسعار للحصول على التفاصيل أو االتصال بأقرب وكيل لسيارات جاكوار للحصول على مزيد من المعلومات.
السيارة المعروضة :الطراز  XE HSEباللون األزرق سيزيوم مع ميزات اختيارية تمت إضافتها (حسب السوق)

اإلكسسوارات الخارجية
فتحات التهوية الجانبية من األلياف الكربونية
إن فتحات التهوية الجانبية المصنوعة من األلياف الكربونية فائقة الجودة تمنح
التصميم المستوحى من األداء لمسة راقية.

الشبكة باللون األسود الالمع
تضفي مظهر ًا شديد اللمعان على الشبكة واإلطار المحيط بها،
وتبرز شكل  XEالديناميكي.

أغطية المرايا من ألياف الكربون
أغطية المرايا من ألياف الكربون فائقة الجودة تمنح التصميم المستوحى من
األداء لمسة رقي.

أغطية المرايا المطلية بالكروم
تبرز أغطية المرايا المطلية بالكروم التصميم األنيق للمرايا الخارجية.

فتحات التهوية الجانبية الكهربائية باللون األسود الالمع
توفر فتحات التهوية الجانية الكهربائية باللون األسود الالمع تحسين ًا للتصميم
الخارجي الديناميكي.
غطاء المرآة باللون األسود الالمع
تبرز أغطية مرايا باللون األسود الالمع التصميم الديناميكي للمرايا الخارجية.

الجناح الخلفي  -بلون الهيكل
يمكنك إضفاء مظهر أكثر أناقة على سيارة  XEمع هذا الجناح بلون الهيكل.
واقيات الرذاذ األمامية والخلفية
تضيف واقيات الرذاذ األمامية والخلفية ،التي تحمل عالمة جاكوار ،لمسة أنيقة إلى
خطوط تصميم سيارتك وتوفر الحماية من التراب وشظايا األحجار.

فتحة تهوية جانبية كهربائية من ألياف الكربون

أغطية مرايا من ألياف الكربون

طراز سيارة XE
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اإلكسسوارات الداخلية
دواسات العتبات المضيئة المخصصة
أسطح خارجية أنيقة لدواسات العتبات مصنوعة من الفوالذ المقاوم للصدأ لباب السائق
أو الراكب .تضيء عند فتح باب السائق أو باب الراكب .وتبرز هذه الدواسات بفضل إضاءة
خافتة باللون األزرق الفوسفوري .ويمكنك اختيار "رمز" أحادي اللون حسب اختيارك من
الخطوط أو النصوص المعتمدة.
وحدة التبريد/التسخين بمسند الذراع األوسط
وحدة تبريد وتسخين األطعمة والمشروبات تعمل كمسند ذراع خلفي أوسط .ومع سطحه
المغطى بالجلد ،يتم تثبيته في مكانه عن طريق حزام أمان المقعد األوسط ،ويتم تشغيله
من المقبس الكهربائي اإلضافي الخلفي .مثالي للرحالت الطويلة مع األسرة.
الحاجز المرن لألمتعة
يوفر حل تخزين أنيق ًا للمساعدة في تثبيت األمتعة أو المواد األخرى الموجودة في منطقة
صندوق األمتعة.
مجموعة فرش السجاد
مجموعة فرش سجاد مخصص يتسم بالمتانة .تحمي السجاد الداخلي من التآكل
والبلى العام.
الفرش المطاطي
يتميز فرش األرضية المطاطي الموسوم بعالمة جاكوار بمتانته وقدرة تحمله،
كما أنه يوفر حماية إضافية لسجاد سيارتك.

بطانة من المطاط لمقصورة األمتعة
تحمي هذه البطانة المتميزة المصممة خصيص ًا لسيارتك أرضية مقصورة األمتعة بشفة
مرتفعة حول الحواف لحماية الجدران الجانبية .من السهل فك هذا السجاد ،الذي يتميز بخفة
الوزن والمتانة ،لتنظيفه.
باقة حماية المقعد الخلفي للحيوانات األليفة*
مصممة لتوفير حماية وتنظيف سهل للمقعد الخلفي وبطان َتي البابين من أقدام
الحيوانات المبللة والموحلة .تشتمل على غطاء حماية مقاعد الصف الثاني ووعاء المياه
المقاوم لالنسكاب .الحل المثالي للمالكين الذين يحملون كالبهم أو غيرها من الحيوانات
األليفة بانتظام في سياراتهم.
وعاء المياه المقاوم لالنسكاب
حال مناسب ًا لالستخدام أثناء التنقل أو خارج
ّ
يشكل وعاء المياه المقاوم لالنسكاب ً
يتضمن ميزة ذكية في التصميم تقوم بإعادة توجيه المياه نحو وسط الوعاء
السيارة .فهو
ّ
موزعة ،ما يجعله مثالي ًا للمالكين الذين يصطحبون كالبهم أو حيواناتهم
عندما تكون ّ
األليفة األخرى بانتظام في سياراتهم .يحتوي الوعاء على مساحة مفتوحة ،للسماح
لحيوانك األليف بشرب المياه في كل األوقات ،ويتم ّيز بقاعدة مطاطية مقاومة لالنزالق
باإلضافة إلى شريط تثبيت لضمان تثبيته بإحكام بالحلقة على شكل " "Dفي صندوق
األمتعة .يتميز الوعاء بسعة مقاومة لالنسكاب تبلغ  350مل.

مجموعة فرش السجاد

وحدة التبريد/التسخين بمسند الذراع األوسط

* ُيرجى التأكد من تقييد كل الحيوانات األليفة أثناء تواجدها في السيارة.

إكسسوارات الحمل والقطر
قضبان السقف المتعارضة
يلزم وجود قضبان سقف متعارضة تحمل عالمة جاكوار لتركيب جميع معدات الحمل
على السقف .مصممة هندسي ًا لسيارتك خصيصاً.
حامل الزالجات/ألواح التزحلق
نظام آمن ومحكم يحمل عالمة جاكوار لنقل معدات الرياضات الشتوية .يشتمل على
سكك منزلقة لتسهيل التحميل .ألربعة أزواج من الزالجات أو لوحي تزلج على الجليد.
صندوق تحميل األمتعة على السقف
صندوق تحميل األمتعة على السقف الرحب القابل للقفل الذي تبلغ سعته  410لترات،
مقاس  45 × 82 × 175سم.

حامل الدراجات الذي يتم تثبيته على العجلة
حامل دراجات سهل التركيب يتم تثبيته على السقف ،وهو قابل للقفل ويحمل دراجة واحدة
على≈كل حامل .يمكن تركيب ثالثة حوامل كحد أقصى .ويبلغ أقصى وزن للدراجة  20كجم
لكل حامل.
حامل الدراجات الذي يتم تثبيته على قضيب القطر
حال مالئم ًا لحمل
توفر حوامل الدراجات المتميزة التي يتم تثبيتها على قضيب القطر ً
الدراجات مع ملحقات التحرير السريع للحمولة وآلية القفل اآلمنة .تصميم ذكي يتيح إمالة
الحامل إلبعاده عن السيارة عندما يكون مركباً ،مما يتيح الوصول إلى الباب الخلفي.

حامل الدراجات الذي يتم تثبيته على قضيب القطر

اإلكسسوارات األخرى
نظام  − Click and Goالقاعدة
مجموعة  Click and Goعبارة عن نظام متعدد األغراض ملحق بظهور المقاعد لالستخدام
من قِ بل ركاب مقعد الصف الثاني .يتم تثبيت نظام  Click and Goمتعدد االستعماالت
بين حوامل مساند الرأس ،كما يمكن إضافة المزيد من الملحقات لحمل أجهزة الكمبيوتر
اللوحي أو الحقائب أو القمصان أو السترات .يتم بيع كل إكسسوار بصورة منفصلة.
يمكن إزالة هذه القاعدة عندما ال تكون هناك حاجة إليها.
نظام Click and Hang
إن نظام  Click and Hangجزء من مجموعة  .Click and Goتسمح لك حمالة
َّ
المعاطف القابلة لإلزالة هذه بالحفاظ على القمصان والسترات بدون تجعيد أثناء النقل.
وتشتمل أيض ًا على خطاف متكامل لالستخدام خارج السيارة.
نظام Click and Hook
إن نظام  Click and Hookجزء من مجموعة  .Click and Goوينشئ هذا الخطاف
َّ
العام مساحة تخزين إضافية لتعليق األشياء ،وهو مفيد بشكل خاص لحقائب اليد أو
أكياس البقالة.

وحدة توصيل وشحنiPhone®
تم تصميم وحدة توصيل وشحن  iPhoneللسماح برؤية الهاتف أثناء الشحن،
باستخدام مساحة حامل األكواب في الكونسول المركزي .وعند توصيل هاتف
 ،iPhoneيمكنك الوصول إلى الوسائط والتحكم بها عن طريق نظام الترفيه
فرغ" للحامل بالوصول إلى زر
الم ّ
والمعلومات/الصوت المدمج .ويسمح التصميم " ُ
الشاشة الرئيسية أيض ًا الستخدامه أثناء وضعه فيه .ويمكن فصل شاحن USB
لهاتف  iPhoneبسهولة في حال الحاجة إلى توصيل  USBالستخدام آخر.

مقعد األطفال  −المجموعة  15( 2/3كجم  36 -كجم) ،مكسو بالقماش ،يحمل عالمة
جاكوار لألطفال الذين يتراوح وزنهم بين  15كجم و 36كجم (من  4إلى  12عام ًا تقريباً).
يحمل عالمة جاكوار .متجه لألمام على المقعد الخلفي .غطاء مبطن
قابل للغسل في الغسالة .مسند رأس يمكن تعديل ارتفاعه وموجهات حزام أمان
علوية تضمن موضع حزام األمان الصحيح .حماية جانبية محسنة من أجنحة جانبية
عميقة ومبطنة .ويمكن التثبيت باستخدام حزام األمان ثالثي النقاط في السيارة أو
نظام  .ISOFIXمعتمد وفق معيار االختبار األوروبي .ECE R44-04

نظام Click and Hang

حاجبات الشمس  −الخلفية والجانبية
تتميز حاجبات الشمس ذات المشبك هذه بسهولة تركيبها وإزالتها ويمكن طيها للحصول
على مساحة تخزين مريحة .و ُتقدم مع حقيبة تخزين تحمل شعار جاكوار.

وتتوفر مقاعد األطفال أيض ًا لفئات األطفال العمرية األخرى.
يجب أال يستخدم السائقون كل الميزات المتوفرة في السيارة إال عندما يكون ذلك آمن ًا .يجب أن يضمن السائقون تحكمهم الكامل في السيارة في جميع األوقات.
قد تختلف الميزات وتوفرها بحسب مواصفات السيارة والسوقُ .يرجى الرجوع إلى دليل المواصفات واألسعار للحصول على التفاصيل أو االتصال بأقرب وكيل لسيارات جاكوار للحصول على مزيد من المعلومات.
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عالم جاكوار
تنطلق جاكوار بغريزة األداء التي تطورت عبر عقود من االبتكار في التصميم والتفاصيل الهندسية .تجتمع القدرة والرشاقة مع الفخامة والرفاهية لتقدم سيارة ال مثيل
احتفاال بجاكوار ،أنشأنا مجموعة من التجارب والمنشورات ومجموعة نمط حياة جاكوار .وباإلضافة إلى كل ما سبق ،لقد عدنا حتى إلى الميدان مع .Jaguar Racing
لها.
ً
خاصا.
مرح ًبا بك في عالم يمثل فيه كل جانب من األداء ف ًنا ً

جوالت القيادة الخبيرة

أكاديمية التزلج على الجليد

ال توجد طريقة أفضل من الجلوس خلف المقود لفهم روح جاكوارُ .تعد جوالت القيادة الخبيرة من جاكوار فرصة إلطالق
العنان لألداء الذي يخطف األنفاس الذي تتمتع به مجموعة جاكوار المذهلة .انضم إلينا في أحد مراكز تجارب االختبار،
أو اشترك في جولة استعراض األداء بصورة فنية .المشاعر القوية في انتظارك.

ارتق بقيادتك إلى المستوى التالي مع أكاديمية التزلج على الجليد  .ICE ACADEMYحيث ستجري على واحدة من العديد من
ِ
البحيرات المتجمدة في أرجيبلوج في السويد ،وسيتم اختبار مهارات القيادة لديك من خالل التعامل مع بعض أقسى المسارات
وأكثرها صعوبة على كوكب األرض .إنها فرصة نادرة للرقص على الجليد والتزلج حول الزوايا التي تحبس األنفاس ،كل ذلك وفق
التوجيهات الخبيرة من المرشدين لدينا .تعرف على القدرات المثيرة ألحدث سيارات جاكوار الند روڤر في الظروف القاسية.

jaguar-me.com/experience

IC E AC ADE MY

jaguar-me.com/experience-jaguar/iconic-experiences/ice-drive-sweden
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تابعنا على:

جوالت التصنيع

قسم عمليات السيارات الخاصة

شاهد اللحظات األولى لتصنيع سيارة جاكوار .تقوم دقة الصناعة لدينا الحائزة على جائزة على فريق من الفنيين المهرة
وآليات اإلنتاج السيبرانية يعملون في تناسق منقطع النظير .سوف يصطحبك أحد المرشدين الخبراء في جولتك أثناء
المرور بعملية التصنيع عالية التقنية ،من لوح المعدن حتى التشطيب النهائي.

بفضل األداء المذهل والتقنية المتطورة والرفاهية منقطعة النظير ،تتباهى جاكوار بأنها األفضل من حيث التصميم
والتفاصيل الهندسية .ويضيف قسم عمليات السيارات الخاصة المزيد من هذا .تتألق الطرازات المتميزة واإلصدارات
المحدودة لهواة االقتناء بشارة  ،SVلتتربع على رأس مجموعة جاكوار وتقدم مزيج ًا من القدرات والديناميكيات الفائقة.

jaguar-me.com/experience-jaguar/factory-tours

jaguar-me.com/about-jaguar/special-vehicle-operations

بطولة فورموال  Eالتي تنظمها شركة  A B Bواالتحاد الدولي للسيارات

e T ROP H Y

بداية من
لقد تشكلت سمعة جاكوار في األداء والتقنيات والتصميم عبر أصعب حلبات السباق والبطوالت في العالم.
ً
تشكل نقطة انطالق السباقات أفضل اختبار بالنسبة إلينا .تمثل سباقات
لومان وحتى الفورموال  ،1وحال ًيا فورموال ،E
ّ
فورموال  Eأرضية االعتماد المثالية لتقنية السيارات الكهربائية في بيئة عالية األداء .وتعمل سلسلة السباقات على
تسريع تطوير مجموعات نقل الحركة الكهربائية من جاكوار .ومع كل سباق ،تساعد منافسات فورموال  Eمهندسي
جاكوار على ابتكار سيارات كهربائية أفضل.

نحن نصنع التاريخ .من جديد ،يأتي التطوير األحدث لدينا كشركة رائدة في صناعة السيارات على مستوى العالم
لتحويل سيارات السباق إلى العمل بالكهرباء في صورة  – I-PACE eTrophyأول سلسلة سيارات سباق عالمية تعتمد
على الكهرباء بالكامل .لقد عكف على تصميمها وتصنيعها قسم عمليات السيارات الخاصة للتنافس على الساحة
العالمية في انعدام االنبعاثات ،وسيدفع متسابقو المستقبل التشغيل الكهربائي إلى آفاق مذهلة.

jaguar-me.com/jaguar-racing
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 I- PAC Eمن جاكوار

jaguar-me.com/jaguar-racing

تابعنا على:

مجموعة نمط حياة جاكوار

مجلة جاكوار

تستوحي مجموعتنا الحديثة من المالبس وإكسسوارات أسلوب الحياة من التراث الثري وخبرة السباق
والتصاميم الشهيرة لجاكوار .تتبع هذه التشكيلة الفريدة والتي تم تنفيذها بشكل مذهل األسلوب
المهتم باألداء الذي تتبعه جاكوار.

هذه مجلتنا النابضة بالحياة والعالمية والمعاصرة .استكشف ما وراء الكواليس في جاكوار وتعرف على تفانينا في
سبيل األداء والتصميم واإلبداع  -وعلى الجانب اآلخر شغفنا بعالم الرفاهية واألناقة والسفر .يمكنك االستمتاع بمجلة
جاكوار مرتين في العام مجان ًا تمام ًا ألول ثالث سنوات من امتالك السيارة .اطلب من وكيل جاكوار المحلي لديك التأكد
من حصولك على نسخة.

jaguar-me.com/branded-goods

jaguar.com/magazine

في خدمتك
فضال عن توفيره مجموعة من الخدمات الحصرية والمنتجات التي تناسب أسلوب حياتك.
سهال وممتعاً،
يجعل عالم جاكوار اقتناءك للسيارة وقيادتها أمر ًا
ً
ً

*JAG UA R C A R E
ُتطرح سيارة  XEمع ضمان لمدة ثالث سنوات أو  100,000كيلو متر وبرنامج خدمة قياسية لمدة ثالث سنوات .نطلق على
هذا البرنامج اسم  .Jaguar Careحيث يجعل التكلفة اإلجمالية القتناء سيارة  XEواحدة من أدنى التكاليف في فئتها.
لمعرفة المزيد حول برنامج  Jaguar Careالخاص بسيارة ُ ،XEيرجى زيارة الموقع jaguar.com/jaguarcare
قطع الغيار األصلية
تم تصميم قطع الغيار األصلية من جاكوار ،واختبارها وتصنيعها طبق ًا لمعايير صارمة من أجل الجودة والمالءمة والتحمل.
تم التصميم الهندسي لكل قطعة في سيارة  XEللمساهمة في تحقيق األداء األمثل والحفاظ على عمرها إلى
أطول فترة ممكنة.
أساطيل السيارات والشركات
وتفرد أعمالها.
تقدم جاكوار سيارات تفيض بالديناميكية والتميز تساعد الشركات في التعبير عن طابعها الفريد
ّ
نحن نلتزم بتوفير خدمات ما بعد البيع التي تركز على العمالء ،مما يضمن تمتع كل سيارة جاكوار بأعلى معايير األداء
تفضل بزيارة الموقع  jaguar-me.com/fleet-and-businessللحصول على
وبأفضل طريقة موفرة للتكاليف للشركاتّ .
مزيد من المعلومات.

إخطار هام:

تقدمها
تسعى شركة جاكوار الند روڤر المحدودة دائم ًا للعثور على السبل الممكنة لتحسين مواصفات السيارات والقطع واإلكسسوارات التي ّ
وتصاميمها ومنتجاتها ،وتقوم بإجراء تعديالت عليها باستمرار .ومع أننا نبذل قصارى جهدنا إلصدار منشورات حديثة ،إال أنه يجب عدم اعتبار هذا الكت ّيب
خال من األخطاء في ما يتعلق بالمواصفات الحالية أو التوفر ،كما أن هذه المنشورات ال تمثل عرض ًا لبيع أي سيارة أو قطع أو إكسسوارات محددة.
بمثابة دليل ٍ
إن الموزعين والوكالء ليسوا مم ّثلين لشركة جاكوار الند روڤر المحدودة بموجب أي تعهد أو إقرار صريح أو ضمني.

األلوان

الملونة المعروضة هنا ألغراض توضيحية فقط .قد تختلف األلوان المعروضة على الشاشة مقارنة بالطالء الخارجي الفعلي .وتحتفظ الشركة
يتم تقديم الصور
ّ
يتعذر عليك الحصول على بعض هذه األلوان في بلدكُ .يرجى التحقق من توفر األلوان والمواصفات
بالحق في تغيير أي طبقة لونية أو سحبها بدون إخطار .وقد
ّ
الحالية مع وكيل سيارات جاكوار الذي تتعامل معه .إن الموزعين والوكالء ليسوا ممثلين لشركة جاكوار الند روڤر المحدودة ،وليس لديهم أي سلطة إللزام
شركة جاكوار الند روڤر المحدودة بأي تعهد أو إقرار صريح أو ضمني.

االبتكار البيئي في جاكوار

تلتزم جاكوار بتخفيض اعتمادها على الوقود الحفري ،وذلك باستخدام موارد طبيعية أقل وإنتاج مخلفات أقل كجزء من منهجنا لتطوير األعمال
المسؤولة والمستدامة.
ابحث عن "االبتكار البيئي في جاكوار" للحصول على مزيد من التفاصيل.

*أسواق أوروبية محددة فقط.
توصي شركة جاكوار باستخدام  Castrol EDGE Professionalبصورةٍ حصرية.
 Meridianهي عالمة تجارية مسجلة لشركة .Meridian Audio Ltd

المساعدة على الطريق من جاكوار
عطل أو حادث،
نظام المساعدة من جاكوار يمد لك يد العون في حاالت الطوارئ ،بدء ًا من التوقف عن الحركة بسبب
ٍ
ووصوال إلى المشاكل الصغيرة مثل ثقب اإلطارات .يمكنك االعتماد على خدمة المساعدة على الطريق مهما كان
ً
الوضع وأينما كنت.
خدمات جاكوار المالية
سواء كنت تبحث عن سيارة جديدة أو مستعملة ،لالستخدام الشخصي أو لغرض تجاري ،فلدينا خيار التمويل الذي
يوفر لك القدرة الكاملة على التحكمُ .يرجى التحدث إلى وكيل جاكوار المحلي لديك لمعرفة المزيد.

 HomeLink®هي عالمة تجارية مسجلة لصالح شركة .Gentex Corporation
إن عالمة كلمة Bluetooth®وشعاراتها مملوكة لشركة Bluetooth SIG, Inc.وأي استخدام لهذه العالمات من جانب جاكوار الند روڤر المحدودة يكون بموجب ترخيص.
مسجلتان في الواليات المتحدة وبلدان أخرى .يجب دوم ًا استخدام نظام المالحة في الظروف
 iPhoneو Apple CarPlayهما عالمتان تجاريتان لشركة،Apple Inc.
َّ
التي ال تؤثر على قدرة السائق على القيادة بأمان أو التي ال تؤثر على سالمة مستخدمي الطريق اآلخرين.
 Android Autoهي عالمة تجارية لشركةGoogle Inc.

السيارة المعروضة على الجهة اليسرى :الطراز  XE HSEباللون األزرق بورتوفينو مع ميزات اختيارية تمت إضافتها (حسب السوق)
الغالفين األمامي والخلفي :الطراز  XE R-DYNAMIC HSEباللون األحمر كالديرا مع ميزات اختيارية تمت إضافتها (حسب السوق)
السيارة المعروضة على
َ

التأمين
يمكن الوصول إلى المكونات الرئيسية في الطراز  XEبسهولة إلجراء الخدمة في أقل وقت واإلصالح بأقل التكاليف.
يوفر الطراز  XEتقييمات مجموعة تأمين تنافسية ،من خالل التركيز على خفض تكاليف اإلصالح .لمعرفة المزيد عن
مزايا استخدام  XEفي األعمال ،يرجى االتصال بوكيل جاكوار المحلي.

شركة جاكوار الند روڤر المحدودة
المكتب المسجل :الطابق  ،7الجناح ،E
الفرع الرئيسي ،واحة دبي للسيليكون،
صندوق بريد  ،32588دبي ،اإلمارات العربية المتحدة.
مسجلة في إنجلترا برقم1 672070 :
jaguar-me.com/XE
حقوق النشر © لشركة  Jaguar Land Rover Limitedلعام 2019

1X7602010000BXMAR01P

جاكوار  XEالجديدة
المواصفات الفنية
سبتمبر 2019

المحركات
صمم سيارتك على الموقع jaguar-me.com/XE
ِّ

يمكنك االختيار من بين محركات  Ingeniumسعة لترين التي تعمل على الديزل أو على البنزين .تم تصميم هذه المحركات لضمان االحتراق النظيف
والفعال وقد تم تزويدها كلها بتقنية اإليقاف/التشغيل.

المواصفات الفنية
الديزل
مجموعة نقل الحركة
ناقل الحركة
مجموعة القيادة
الحد األقصى للقدرة (حصان/لفة في الدقيقة)
الحد األقصى للعزم (نيوتن متر/لفة في الدقيقة)
السعة (سم مكعب)
عدد األسطوانات /عدد الصمامات في كل أسطوانة
تخطيط األسطوانة
القطر الداخلي/الشوط (مم)
نسبة االنضغاط ()1:

البنزين

D180

*P250

*P250

*P300

أوتوماتيكي

أوتوماتيكي

أوتوماتيكي

أوتوماتيكي

الدفع بالعجالت الخلفية ()RWD

الدفع بالعجالت الخلفية ()RWD

نظام الدفع الرباعي الدائم ()AWD

الدفع بالعجالت الخلفية ()RWD

1804,000/

2505,500/

2505,500/

3005,500/

4302,500-1,750/

3654,500-1,300/

3654,500-1,300/

4004,500-1,500/

1,999

1,997

1,997

1,997

44/

44/

44/

44/

توربوتشارج بتخطيط متوا ٍز

متوازي

متوازي

متوازي

8392.35/

8392.3/

8392.3/

8392.3/

0.5 -/+ 15.5

0.5 -/+ 10.5

0.5 -/+ 10.5

9.51:

توفير استهالك الوقود – ما يعادل دورة القيادة األوروبية الجديدة (**)NEDC2
لتر100/كم

من 6.2

من 8.2

من 8.4

من 8.7

خارج المدينة

لتر100/كم

من 4.2

من 5.2

من 5.8

من 5.6

قيادة مختلطة

لتر100/كم

من 4.9

من 6.3

من 6.8

من 6.7

داخل المدينة

(غ/كم)

من 163

من 186

من 192

من 198

خارج المدينة

(غ/كم)

من 111

من 120

من 132

من 127

قيادة مختلطة

(غ/كم)

من 130

من 144

من 154

من 153

سعة خزان الوقود  -الكمية الصالحة لالستخدام باللترات

56

63

63

63

سائل عادم الديزل ( – )DEFالكمية الصالحة لالستخدام باللترات

16

—

—

—

مرشح جسيمات الديزل/البنزين ()DPF/GPF

2

2

2

2

االستهالك بحسب دورة القيادة
األوروبية الجديدة ()NEDC2
انبعاثات ثنائي أكسيد الكربون
بما يعادل دورة القيادة األوروبية
الجديدة ()NEDC2

داخل المدينة

توفير استهالك الوقود

*لم تتم إعادة اعتماد بيانات المحرك في العام  .2019تتوافق البيانات المعروضة مع شهادة اعتماد  NEDCللعام ** .2017األرقام المبينة هي بحسب دورة القيادة األوروبية الجديدة  NEDC2المحتسبة من اختبارات  WLTPالتي تجريها الجهة المص ّنعة الرسمية بموجب قوانين االتحاد األوروبي.
ألغراض المقارنة فقط .وقد تختلف األرقام في االستعمال الفعلي .قد تختلف األرقام المتعلّ قة بانبعاث ثنائي أكسيد الكربون وتوفير استهالك الوقود بحسب العجالت المستخدمة واإلضافات االختيارية األخرى .يتم احتساب أرقام دورة القيادة األوروبية الجديدة  NEDC2باستخدام صيغة
حكومية من أرقام  WLTPالتي تعادل ما كانت عليه في اختبار  NEDCالقديم .يمكن بعد ذلك تطبيق نسبة الضريبة الصحيحة.
تختلف المحركات المعروضة وفق ًا لألسواق ،لذا ينبغي التحقق مع وكيل جاكوار المحلي في منطقتك.

المواصفات الفنية
البنزين

الديزل
D180

 P250بنظام الدفع بالعجالت الخلفية ()RWD

 P250بنظام الدفع بكل العجالت ()AWD

P300

التسارع (بالثواني) من  0إلى  100كم/ساعة

8.1

6.5

6.5

5.9

السرعة القصوى كم/ساعة

228

250

250

250

األداء

المكابح
برد بالهواء بماسكة منزلقة أحادية الك ّباس
ُقرص ُم َّ

النوع األمامي
القطر األمامي (مم)

325

325

القطر الخلفي (مم)

325

325

النوع الخلفي

325

350

برد بالهواء بماسكة منزلقة أحادية الك ّباس
ُقرص ُم َّ

مكبح الركن

325

325

ماسكة بمحرك مكبح ركن كهربائي مدمج ()iEPB

األوزان (كجم)†
الوزن بدون حمولة (االتحاد األوروبي)††

1,640

1,611

1,664

1,633

الوزن بدون حمولة (المواصفة القياسية األلمانية)‡

1,565

1,536

1,589

1,558

الوزن اإلجمالي للسيارة ()GVW

2,190

2,150

2,210

2,160

750

750

750

750

1,800

1,800

1,800

1,800

75

75

75

75

3,990

3,950

4,010

3,960

75

75

75

75

القطر (كجم)
مقطورة بدون مكابح
أقصى وزن يمكن قطره
الحد األقصى لنقطة اإلقران (قوة الدفع)
الحد األقصى للسيارة مع المقطورة
حمولة السقف (كجم)
أقصى حمولة للسقف (بما في ذلك القضبان المتعارضة)

 2قياسي — غير متوفر
†تعود األوزان للسيارات ذات المواصفات القياسية .اإلضافات االختيارية تزيد الوزن†† .مع سائق بوزن  75كجم وكمية سوائل كاملة وخزان وقود مليء بنسبة ‡ .%90مع كمية سوائل كاملة وخزان وقود مليء بنسبة .%90

األبعاد
صمم سيارتك على الموقع jaguar-me.com/XE
ِّ

العرض (بما فيه المرايا)  2,075مم

ارتفاع السيارة
 1,425 – 1,416مم مع هوائي السقف
المساحة المخصصة للرأس
أقصى مسافة للرأس في المقدمة/المؤخرة مع
مركب 941 940/مم
سقف بانورامي ّ
مساحة الرأس األمامية  971مم
المساحة الخلفية المخصصة للرأس  991مم
مساحة األقدام
الحد األقصى لمساحة األقدام األمامية  1,055مم
الحد األقصى لمساحة األقدام الخلفية  889مم

 2,835مم

 4,678مم

سعة مساحة التحميل
االرتفاع  402مم ،العرض  1,123مم
عرض مساحة التحميل بين القوسين  795ملم
سعة مساحة التحميل القصوى خلف الصف الثاني
لترا ،رطب**  410لترات
جاف* ً 291

 1,602مم

دائرة االنعطاف
من أقصى اليمين إلى أقصى اليسار  11.22م
من أقصى اليمين إلى أقصى اليسار  11.3م
التوجيه من أقصى اليمين إلى أقصى اليسار 2.58

العرض (والمرايا مطوية)  1,967مم

 1,416مم 1,425/مم

 125مم

 1,583مم –  1,585مم

*جاف :المساحة كما هي مقاسة مع كتل صلبة متوافقة مع ( VDA 200مم  x 50مم  x 100مم).
**رطب :المساحة كما هي مقاسة من خالل محاكاة مساحة التحميل المليئة بالسائل.
تم قياس األبعاد مع سيارة بدون حمولة.

