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رشاقة سيارات السيدان.
ثبات السيارات الرياضية المتعددة االستخدامات.
يدب فيك روح الحماس.
زئير المح ّرك الج ّبار
ُّ
ولتجسد الكمال في أبهى صوره،
أُبدعت بشغف لُتثير حواسك،
ّ
ولتجعل العالم يتوقّ ف في مساره.
إنّها سيارة الكروس أوفر التي تُلهم ،وتُثير وتجعلك تعشق القيادة
بمفهوم جديد.
ٍ

ال ُيمكن تجاهلها 2020 XT5
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ُص ّممت
لتخطف األنظار
صممة لألداء على الطرقات
من الصعب تخمين ما إذا كانت  2020 XT5الجديدة ُم ّ

أو االستعراض أمام الكاميرات .فخطوطها الحا ّدة ومنحنياتها األنيقة تُشعرك كأنها
أما تصميم الشبك األمامي الفريد والشعار المم ّيز ومصابيح
عم ٌ
ل فني متح ّركّ .
اإلضاءة فائقة الجمال تجعل من هذه الكروس أوفر نموذجاً للتصميم المتكامل.

المميزة بلون معدني  Graniteداكن .تظهر مع التجهيزات المتوفرة.
 XT5فئة الفخامة
ّ

مصابيح أمامية  LEDولمسات أنيقة من الكربون
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تم اختيار جميع المواد في  XT5بعناية فائقة لتشكّل جميعاً تحفة فن ّية رائعة .عجلة
أناقة ُمذهلةّ .

القيادة ولوحة العدادات ُمحاكتان يدوياً ومصنوعتان من جلد  ،Semi-Anilineالمقاعد الجلدية

المثقّ بة ،أما األلواح
الفريدة من نوعها تم قصها وتقطيعها بشكل رائع مع مساحات ُ Chevron

تم طالؤها خصيصاً لتالئم ذوقك .إنها تحفة بكل ما تعنيه الكلمة من معنى.
الخشبية األنيقة فقد ّ

تم تجهيزها بمصابيح كاديالك األمامية والخلفية
تقود الطريق برؤية استثنائية .نظراً لعدم وجود مصابيح تقليدية تليق بمقام ّ ،XT5

صمم بعناية فائقة مع شعار كاديالك المم ّيز الذي ال يضفي على
بتقنية  LEDلتوفّ ر إضاءة ُمذهلة .كُل مصباح أمامي وخلفي ُم ّ
السيارة طابع األناقة فحسب ،بل العملية أيضاً.

بــراعــةٌ فــائــقــة
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 1784لترا ً يمنحك
إمكانات غير متناهية
1

هل تريد مساحة أكبر في صندوق األمتعة لرحلة طويلة؟ لك ذلك .هل تريد اصطحاب
ركّاب أكثر؟ لك ذلك أيضاً .تتمتّع  XT5بمرونة فائقة وتتك ّيف وفقاً لجميع احتياجاتك.
المقاعد الخلفية قابلة للطي بنسبة  40/20/40وقابلة لالنزالق واإلمالة لتوفّ ر
مساحة تخزين هائلة تبلغ  1784لتراً 1مما يمنحك مساحة إضافية لتحميل المزيد.

 .1سعة تخزين البضائع والحمولة مح ّددة بالوزن وتوزيعه.

ّ
المتوفرة.
المقاعد الخلفية  40/20/40لـ  XT5بالتينوم .تظهر مع التجهيزات
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كـامـيـرا مـرآة الـرؤيـة الـخـلـفـيـة
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()B

()A

مجهزة بمرآة كاديالك المبتكرة مع كاميرا للرؤية الخلفية والتي يمكن بث
ال تدع شيئاً خلفك .حتى الرؤية أيضاًXT5 .
ّ

قم بالتبديل إلى هذا الوضع واستمتع بمجال رؤية أوسع بنسبة  .300%قم بالتبديل والعودة إلى الوضع القياس ،كل ذلك

فيديو من خاللها.

بمج ّرد لمسة زر التبديل.
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ومضة
من البراعة
تتناغم الخطوط الخارجية الجريئة مع المصابيح األمامية الشبيهة بالجواهر والمتواجدة
في كل زاوية من زوايا السيارة .هذه المصابيح المذهلة التي تعمل بتقنية  LEDتتم ّيز
بتقنية ® IntelliBeamالتي تغ ّير أوتوماتيكياً ما بين الشعاع العالي والمنخفض مع
اقتراب المركبات األخرى .باإلضافة إلى ذلك ،ينبعث من مصابيح المنعطفات ضوء أبيض
ساطع يلقي الضوء على أعمق الزوايا.
 XT5تخوض المنعطفات بشكل مثير لإلعجاب ،وتتش ّبث بالطريق ببراعة بفضل العجالت
المتوفّ رة بـ  12ضلعاً قياس  20إنش المصنوعة من األلمنيوم المصقول .هذه العجالت
تمنحك السالمة واألمان وراحة البال في جميع رحالتك.

247

العدد اإلجمالي لمصابيح  LEDالمتوفّ رة

 20إنش

قياس العجالت المتوفّ رة من األلمنيوم
المصقول ب ـ ـ 12قضيبا ً

ّ
المتوفرة .أسفل اليسار :عجالت ألمنيوم بــ  6قضبان منفصلة قياس  18إنش مع لمسة نهائية .Pearl Nickel
في األعلى :تفاصيل الشبك األمامي في كاديالك في أسفل اليمين :اإلنارة في مقابض األبواب

الـــراحـــة والـمـالءمـة

فخامة ملوكية بامتياز .المواد المستخدمة في صناعة  XT5مختارة بعناية وبدقّ ة فائقة.
والمحاك مع لمسات Galvano
المقطع
ابتداء من خامات الخشب الطبيعي وصوال ً إلى الجلد
ّ
ُ
ً
ما يجعل جودة التصميم الفائق لـ ُ XT5مالحظ من الوهلة األولى.

مزايا المساحة القابلة إلعادة التشكيل في  XT5تجعلها غاية في المرونة وتالئم جميع
احتياجاتك .فالمقاعد الخلفية قابلة للطي بنسبة  60/40لتوفّ ر لك مساحة إضافية تصل
مكعب .لذا بإمكانك تحميل على متنها ما تشاء.
لغاية  63قدم
ّ
يتوفّ ر في فئة الفخامة المم ّيزة وفئة بالتينوم نظام التحكّم بالمناخ لثالث مناطق بشكل

قياسي ،مما يوفّ ر للسائق والراكب األمامي وركاب المقاعد الخلفية حرية اختيار درجات

ّ
المفضلة ،ناهيك عن الخاصية المتوفّ رة لتدفئة المقاعد الخلفية .وإذا أردت ،بإمكانك
الحرارة
االستمتاع بأشعة الشمس أثناء القيادة مع فتحة السقف  ®UltraViewالمتوفّ رة التي تتيح
لراكب المقعد األمامي وركاب المقاعد الخلفية االستمتاع بالمناظر الخالبة .علماً بأن فتحة
السقف مظلّلة للحماية من األشعة فوق البنفسجية ،وتُفتح وتغلق بلمسة زر واحدة.
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 991سم
الح ّيز الخلفي لألرجل

14

مك ّبرا ً للصوت ضمن نظام
 Bose Studio Surroundالمتوفّ ر

 8إنش
قياس شاشة نظام تجربة
مستخدم كاديالك

أعلى اليمين :مواد منتقاة بعناية للمقصورة .أعلى اليسار :مقاعد خلفية فسيحة ومرنة .أسفل اليمين :مقاعد أمامية قابلة للتهوئة .أسفل اليسار :فتحة السقف UltraView

الــتــكــنــــولــوجــيـــا
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اشعر بالتواصل .بطرق متعددة أكثر من واحدة .عندما تنطلق برفقة  XT5على الطريق ،سيزيد
إعجابك بها وستدهشك أكثر .ولكن ما يجعلها أكثر تم ّيزاً هو تقنياتها الزاخرة خلف عجلة القيادة.
يوفّ ر لك اآلن نظام تجربة مستخدم كاديالك 1مع وحدة التحكّم الدوارة أنظمة ترفيهية شاملة
ويبقيك على تواصل مطلق مع العالم بمج ّرد لمسة زر.
ومن خالل التوافق مع تقنيات  Apple CarPlayTM2و  ،Android Autoبإمكانك الوصول بسالسة
إلى جهات االتصال والتطبيقات وقوائم التشغيل الخاصة بك .مع هذا النظام المبتكر ستجد جميع
المعلومات ووسائط الترفيه التي تحتاجها رهن إشارتك.

 .1تختلف وظائف تجربة مستخدم كاديالك حسب الطراز .تتطلب الوظائف الكاملة
® Bluetoothوهاتف ذكي متوافق ،ووصلة  USBلبعض األجهزة.
 .2يرجى قراءة دليل المالك للحصول على المعلومات الهامة المتعلّقة بالسالمة.

هذه الصفحة ،في األعلى :نظام الرؤية المحيطة .أسفل اليمين :المفتاح .في أعلى اليسار.Apple CarPlayTM1 :
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الــســـالمـــة

نظام تثبيت السرعة
المتطور
التفاعلي -
ّ
نظام التنبيه من االصطدامات األمامية

نظام الفرملة األمامي لمنع
االصطدام بالمشاة
نظام المساعدة على المحافظة
على المسار مع نظام التنبيه عند
االنحراف عن المسار

ابتــكارات متفوقــة متوفّ رة
تحيطــك باألمان
فنون ركن السيارة
يقوم النظام المساعد على الركن األمامي والخلفي
باستشعار األشياء المحيطة بسيارتك عند محاولة
ثم يقوم بإنذارك عند االقتراب من هذه األشياء.
ركنهاّ ،
عندما تكون في وضع الرجوع إلى الخلف ،تقوم كاميرا
الرؤية الخلفية تلقائياً بعرض صورة مباشرة
للمنطقة الخلفية على شاشة نظام تجربة مستخدم
كاديالك تعكس الخطوط اإلرشاد ّية المسار الذي
تسلكه ،ما يساعدك على رؤية كل ما قد يعترض
طريقك.
عين على المشاة
نظام الفرملة األمامي لمنع االصطدام بالمشاة،
المتوفّ ر ضمن حزمة تنبيه السائق ،يقوم على استخدام
الكاميرا لمسح الطريق في األمام .عند استشعار وجود
المشاة يعمل النظام على تنبيه السائق وعند الضرورة
تعمل الفرامل للمساعدة على تجنّب أو تخفيف ح ّدة
االصطدام.

نظام التنبيه للمنطقة
الجانبية العمياء

ماسحة زجاج ذك ّية
ماسحات الزجاج المتوفّ رة  Rainsenseتعمل تلقائياً
عند الكشف عن هطول المطر ،وتقوم بتعديل سرعتها
يتم تشغيل
بما يتالءم مع ح ّدة هطول األمطار .عندما ّ
ماسحات الزجاج ،تعمل الفرامل مع ميزة التجفيف
التلقائي المتوفّ رة على وضع ل ّبادات لفرامل على
الدوارات أوتوماتيكياً للتخلّص
مقربة من
ّ
من الرطوبة وتحسين األداء.
تفكي ٌر استباقي
يعمل نظام التنبيه لالصطدامات األمامية على مراقبة
السير في األمام ،حيث يقوم بتنبيهك عند احتمال

نظام التنبيه عند تغيير المسار

2020

ّ
مؤشر المسافة الفاصلة
حصول تصادم ،في حين يقوم
بعرض توقيت السيارة في األمام (بالثواني) على
شاشة مركز معلومات القيادة ()DIC
إشعارات تنبهك إلى ما يحدث خلفك
عند الرجوع للخروج من الموقف ،يقوم نظام التنبيه
لألجسام العابرة من الخلف المتوفّ ر بتحذيرك من
السيارات القادمة من جهتي السيارة.
االستقامة في الرحلة
بفضل كاميرا تستشعر حدود المسار ،يعمل نظام
المساعدة على المحافظة على المسار على إدارة
المقود إذا توقع النظام مغادرة المركبة مسارها
بشكل غير مقصود أو من دون استخدام مؤشر
االنعطاف .يرسل نظام التنبيه عند االنحراف عن المسار
المتوفّ ر الذي يعمل بالتزامن مع نظام المقعد المن ّبه
للسالمة المتوفّ ر تنبيهاً مرئياً أمامك على لوحة
العدادات وتنبيهاً نابضاً عبر وسائد المقعد عندما تعبر
المركبة حدود المسار.

تلفت االنتباه
يقوم نظام التنبيه عند تغيير المسار المتوفّ ر بمراقبة
المناطق جيداً خلف المنطقة الجانبية العمياء ،وإطالق
إشارات تحذيرية من خالل شعار المرآة الجانبية لتحذيرك
عند اقتراب سيارة مسرعة .يقوم نظام التنبيه للمنطقة
الجانبية العمياء المتوفّ ر بمراقبة المناطق العمياء ،لذا
ثمة مركبة تسير في المسار المجاور ،يقوم أيضاً
إن كان ّ
بإنارة شعار المرآة الجانبية .في كلتا الميزتين ،إن قمت
بتفعيل إشارة االلتفاف ،يبدأ الشعار في المرايا الجانبية
بإرسال إشارات ضوئية لتحذيرك.

لكل ثانية قيمتها
يستطيع نظام الفرملة األوتوماتيكية األمامية
والخلفية المتوفّ ر ،حتى سرعات مع ّينة ،استشعار
حدوث اصطدام أمامي أو خلفي ،وتفعيل الفرامل
أوتوماتيكياً ،فيساعدك على تخفيف شدة
االصطدام .كما يمكن للنظام المساعدة على تجنّب
االصطدام أثناء السرعات البطيئة.
جهز مساحتك الخاصة بك
ّ
يقوم النظام المتك ّيف لتثبيت السرعة بتفعيل
الرادار وأجهزة استشعار الكاميرا للحفاظ على
مسافة فاصلة وآمنة بينك وبين السيارة أمامك
تلفت انتباهك ..بمهارة
نظام المقعد المن ّبه للسالمة في كاديالك
المتوفّ ر والحاصل على براءة اختراع ،يعمل على

إرسال نبضات خفية إلى الجهة اليسرى أو اليمنى،
أو الجهتين معاً لمقعد السائق ،معلناً عن الجهة
المع ّرضة للخطر ،إن كانت من اليسار ،أو اليمين ،أو
من األمام أو الخلف.

رؤية شاملة لما يحيط بك
يؤمن
نظام الرؤية المحيطة بتقنية  HDالمتوفّ ر ّ
رؤية شاملة للسيارة والمنطقة المحيطة بها في
حال الرجوع إلى الخلف أو التق ّدم بسرعة منخفضة.
تنعكس هذه الرؤية على شاشة نظام تجربة
مستخدم كاديالك ،ما يعزّز تن ّبهك عند المناورة
بسرعات منخفضة.

إن م ّيزات السالمة ال تعفي السائق من مسؤولية تشغيل وقيادة السيارة بطريقة آمنة .يجب على السائق البقاء منتبها ً للزحام وما يحيط به ،باإلضافة ألحوال الطرقات في جميع األوقات.
ّ

قد يؤثر سوء الرؤية وتر ّدي األحوال الجوية ،وأحوال الطرقات على أداء م ّيزات السالمة .يرجى قراءة دليل المالك للحصول على المعلومات الهامة المتعلّقة بالسالمة.

تظهر مواصفات مختارة للسالمة.
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عبقرية
حقن الوقود
عندما تجلس خلف عجلة القيادة في  ،XT5سيعتريك على الفور الشعور بالثقة المطلقة
واالستجابة والوعي .يوفر المحرك  V6سعة  3.6لتر المتوفّ ر قياسياً في الفئة الرياضية
أداء ج ّباراً على الطريق.
قوة تبلغ  310حصان وعزم دوران يبلغ  367نيوتن متر ،ما يمنح XT5
ّ
ً
لقوة  237حصانًا
أما المحرك سعة  2.0لتر المتوفّ ر قياسياً في فئة الفخامة يطلق العنان
ّ
ّ

وعزم دوران يبلغ  350نيوتن متر ليوفّ ر لكل رحلة جرعة من الطاقة تُثير الحماس.

يتوفّ ر في كل من فئة الفخامة والفئة الرياضية ناقل حركة بـ  9سرعات يعمل بتقنية تغيير
السرعة اإللكتروني الذي ينقلك من وضعية  Parkإلى  Driveبحركة بسيطة .كما أن XT5
ال تستجيب لظروف الطريق المتغ ّيرة فحسب ،بل هي ُمصممة أيضاً بثالث معايير متم ّيزة
لدعم ديناميكيات القيادة المختلفة.
ّ
يكمله نظام
لعشاق القيادة المفعمة باإلثارة،
صمم
كما ّ
ّ
الم ّ
أن نظام الدفع الرباعي ُ

 Positractionاإللكتروني ،قابض مزدوج لنظام التحكم الرياضي بالدفع الرباعي،

310

مح ّرك  V6سعة  3.6لتر

أحصنة

9

سرعات لناقل الحركة األوتوماتيكي

367
عزم الدوران

نيوتن متر

التحمل وإطارات سوداء  Blackwallمن فئة  .Hجميع هذه المزايا
نظام تبريد شديد
ّ
الحصرية وغيرها تجعل من قيادتك أكثر كفاءة واستجابة ومليئة بالمغامرة.

أعلى اليمين :ناقل حركة أوتوماتيكي بـ 8سرعات .في األعلى XT5 :من فئة بالتينوم بلون أحمر  Horizonبطبقتين .تظهر مع التجهيزات المتوفرة.

كــاديــالك X T 5

الـمـيـــزات والـخـيـــارات

م ّيــزات فئــة الفخامــة 2020 XT5
القوة المحركة
مح ّرك تيربو سعة  2.0لتر 4 ،أسطوانات SIDI ،مع تقنية التوقف/التشغيل
األوتوماتيكي
نظام الدفع الرباعي
ناقل حركة أوتوماتيكي بـ  9سرعات

الشاسيه ونظام التعليق
فرامل قرصية مانعة لالنغالق على العجالت األربع  ، ABSميزة التجفيف
التلقائي ،نظام المساعدة على صعود المرتفعات ،نظام استعداد الفرملة
الجاهز ونظام المساعدة على الفرملة،
فرامل إلكترونية لركن السيارة
نظام المساعدة على الركن األمامي والخلفي،6
نظام توجيه مع عجلة قيادة تعمل إلكترونيا ً
نظام تعليق مستقل على العجالت األربع أذرع قصيرة/طويلة مع نوابض
ملتفة حول دعامة وقضيب موازنة أمامي ،متعدد الوصالت مع نوابض ملتفة
حول مخمدات الصدمات وقضيب موازنة خلفي.

التصميم الخارجي
مقابض أبواب بلون الهيكل مع شريط من الكروم
عادم مدمج في الواجهة الخلفية مع أطراف المعة مزدوجة من الكروم
نظام تعبئة الوقود بدون غطاء
زجاج ،داكن اللون ،لألبواب الخلفية ونافذة الباب الخلفي
شبك أمامي المع بلمسة Galvano
مصابيح هالوجين أمامية كاشفة من التنغستين مع تقنية اإلنارة واإلطفاء
األوتوماتيكية ،مصابيح خلفية  LEDومصباح التوقف العلوي الوسطي
 ،CHMSLمصابيح  LEDتعمل في النهار
مرايا بلون الهيكل ،خارجية قابلة للتدفئة واإلغالق كهربائيا ً وتنطوي يدويا ً مع
مؤشرات انعطاف مدمجة
سكك للسقف مصنوعة من األلمنيوم المصقول الالمع
جناح خلفي
تتضمن وصلة قطر كروية وأسالك القطر والسحب
حزمة القطر
ّ
زجاج أمامي مانع للضوضاء
ماسحات للزجاج األمامي بسرعات متفاوتة ،وخلفية متفاوتة
مع تقنية رش المياه
عجالت مقاس  18إنش ،من األلمنيوم مع لمسة نهائية بلون Blade Silver
(يرجى مراجعة الصفحة المطو ّية للمزيد من التفاصيل)
عجالت قياس  18إنش ( 45.7سم) متعددة القضبان مع لمسة نهائية بلون
Bright Silver

فئــة الفخامــة المميزة
المقصورة الداخلية
نظام تشغيل تفاعلي عن ُبعد
نظام تنقية الهواء في المقصورة
هوائي مث ّبت على سطح السيارة
نظام صوتي مع منفذين لوصلة  USBللشحن وتشغيل الوسائط 1في
الكونسول الوسطي ،منفذين لشحن الهاتف في خلفية الكونسول
الوسطي مع منفذ لوصلة  ،Auxiliaryبلوتوث® 2لالتصال دون استخدام
اليدينّ ،
بث البيانات بصورة آنية ،وتقنية التع ّرف إلى الصوت
نظام ® Boseالصوتي مع  8مك ّبرات للصوت
نظام تجربة مستخدم كاديالك 3للمعلومات والتحكّم بالوسائط المتعددة
مع ستيريو  AM/FMعالي الدقة وشاشة ملونة مائلة لعرض المعلومات
مخصصة
مقاس  8إنش 4 ،منافذ  ، USBووصلتين  Auxiliaryللطاقة ،إعدادات
ّ
لكل سائق ،تقنية التعرف إلى الصوت (باللغة اإلنكليزية فقط) ،تقنية الهاتف
المدمج المتوافق مع نظام  Apple CarPlay™4ونظام ،Android Auto™5
تقنية  NFCلتوصيل الهواتف على المدى القريب
تحكم أوتوماتيكي بالمناخ بمنطقتين ،مع تعديل مستقل للسائق والراكب
األمامي
بوصلة
أرضي مع مقبض مدمج لنقل الحركة ،ومسند ذراع
كونسول أمامي مركزي
ّ
مدمج وفسحة تخزين وحاملتي أكواب
نظام تثبيت سرعة إلكتروني ،مع تثبيت واستئناف السرعة
أقفال أبواب كهربائية قابلة للبرمجة مع منع اإلقفال في حال كان المفتاح
في منفذ تشغيل السيارة ،وتقنية تأخير اإلقفال باإلضافة إلى اإلقفال التام
لحماية األطفال
مركز معلومات القيادة مع  3شاشات ملونة قابلة للتعديل
سجادات أرضية للمقصورة األمامية والخلفية
تتضمن تعينات خاصة السائق ،رسائل
لوحة عدادات مقاس  5.7إنش ملونة
ّ
تحذيرية ومعلومات حول السيارة
صندوق تخزين قابل لإلقفال
6
كاميرا  HDللرؤية الخلفية
بوق مزدوج الصوت
يتضمن جهازَي إرسال عن بُعد ويسمح
نظام دخول السيارة بدون مفتاح
ّ
بتشغيل السيارة بلمسة ز ّر
باب خلفي يفتح ألعلى كهربائيا ً مع ذاكرة لحفظ االرتفاع
مرآة داخلية للرؤية الخلفية مع تحكّم يدوي لضوء النهار والليل
6
نظام المساعدة على الركن الخلفي
7
مؤشر للمقاعد الخلفية
تقنية إزالة الضباب عن الزجاج الخلفي

المقاعد
مقاعد لـ  5ركاب ،مقاعد أمامية حاضنة مع  8وضعيات تعديل كهربائي
لمقعد السائق
مقاعد جلدية
مقعد الراكب األمامي يمكن تعديله كهربائيا ً إلى  6وضعيات
مقاعد منفصلة في الصف الثاني بنسبة  40/20/40قابلة للسحب والطي،
وفسحة أمتعة تنطوي لألسفل
عمود عجلة القيادة قابل لالنحناء والتداخل كهربائيا ً
مقود مغلّف بالجلد ،مع  3قضبان
يتضمن ميزة فتح باب المرآب ،مع  3قنوات يمكن
نظام التحكّم عن ُبعد
ّ
برمجتها
نوافذ كهربائ ّية مع ميزة اإلغالق والفتح السريع في األمام ،ميزة الفتح
السريع في الخلف

السالمة واألمان
وسائد هوائية 8أمامية للسائق والراكب األمامي ،وعند مستوى الركبتين
للسائق ،نظام استشعار وجود الراكب ،وسائد أمامية مدمجة بالمقعد
لمنطقتي الصدر والخصر لحمايتهما من االصطدامات الجانبية ،وسائد رأسية
على الجوانب في الصف األول/الثاني للحماية من االصطدامات الجانبية
عجلة احتياطية مدمجة
نظام  StabiliTrakاإللكتروني للتحكّم بالثبات
حزمة نفخ اإلطارات
نظام مراقبة ضغط الهواء في اإلطارات ال يراقب اإلطار االحتياطي
بالسحب-المتطور على المدى الكامل ،مع ّدل قوة
نظام التحكّم
ّ
المح ّرك والفرامل

 .1غير متوافق مع جميع األجهزة .2 .راجع موقع  my.cadillac.com/learnلتتعرف على الهواتف المتوافقة مع السيارة .3 .قد تختلف وظائف نظام تجربة مستخدم كاديالك بحسب الطراز .يتطلّب تشغيل الوظائف الكاملة أجهزة بلوتوث متوافقة وهواتف ذكية متوافقة ،وبعض األجهزة تتطلب
إن واجهة االستخدام في السيارة هي منتج تابع لشركة ® Appleوتسري الشروط واألحكام التابعة لها .يتطلّب وجود هاتف ® iPhoneمتوافق وتنطبق رسوم باقات البيانات Apple CarPlay .هي عالمة تجارية لشركة  .Apple ،Siriو ،iPhoneو iTunesهي عالمات تجار ّية لشركة ،Apple
وصلة ّ .4 .USB
إن واجهة االستخدام في السيارة هي منتج تابع لشركة  GoogleTMوتسري الشروط واألحكام التابعة لها .وهي تتطلّب تطبيق  Android Autoمن  Google Playوهواتف ™ Androidذكية متوافقة تعمل بنظام التشغيل  Android 5.0 Lollipopأو أعلى.
ومسجلة في الواليات المتحدة وبلدان أخرىّ .5 .
خلو المقاعد الخلفية بنفسك قبل مغادرة المركبة .8 .مالحظة حول
تنطبق رسوم باقات البيانات Android Auto .هي عالمة تجارية لشركة  .6 .Googleيرجى قراءة دليل المالك للحصول على المعلومات الهامة المتعلّقة بالسالمة .7 .ال يستشعر النظام األشخاص أو األشياء .احرص على التأكد من
ّ
الخلفي ضمن كرسي أمان األطفال المالئم
يتم تثبيتهم في المقعد
سالمة األطفال :يجب دائما ً استخدام أحزمة األمان والمساند الخاصة باألطفال المالئمة لعمر طفلك وحجمه ،حتى مع الوسادات الهوائ ّية .حتى في المركبات
ّ
المجهزة بنظام استشعار وجود الراكب ،يكون األطفال في أمان أكبر عندما ّ
ّ
مجهزة بوسادة أمام ّية نشطة .يرجى مراجعة دليل المالك الخاص بمركبتك وتعليمات كرسي أمان األطفال للمزيد من المعلومات عن السالمة.
ألي مركبة
األمامي
أو مقعد األمان الداعم لألطفال .يجب االمتناع دائما ً عن وضع كرسي أمان األطفال المواجه للخلف في المقعد
ّ
ّ
ّ

اســتمتع بميــزات فئــة الفخامــة المميــزة
باإلضافــة إلــى هــذه التعديالت:
نظام  Bose Studio Surroundمع  14مك ّبرا ً للصوت ومضخّم محيطي
للصوت ،وتشمل مكبرات كاديالك.
نظام تجربة مستخدم كاديالك 3للمعلومات والتحكّم بالوسائط المتعددة
مع نظام مالحة ،ستيريو  AM/FMمع نظام مالحة مدمج وشاشة ملونة
مائلة لعرض المعلومات مقاس  8إنش 4 ،منافذ ،USB 1منفذان Auxiliary
للطاقة ،منفذ لوصلة  Auxiliaryالصوتية
تقنية التعرف إلى الصوت ،وتقنية الهاتف المدمج المتوافق مع نظام
 Apple CarPlay™4ونظام Android Auto™5
تحكم أوتوماتيكي بالمناخ بثالث مناطق مع تعديل مستقل للسائق
والراكب األمامي وركاب المقاعد الخلف ّية
مساحات داخلية مع إنارة ،أنابيب إنارة في الكونسول واألبواب وألواح
العتبات ،في المقصورة الداخلية ،مرايا خارجية مدفأة قابلة للتعديل
والطي كهربائيا ً ،مع خاصية التعتيم التلقائي من ناحية السائق ،ومؤشرات
انعطاف مدمجة
المقاعد الخلفية قابلة للتدفئة
مقاعد قابلة للتهوئة للسائق والراكب األمامي
نظام تعليق رياضي عالي األداء ،خيارات لنمط القيادة
عجالت
ألمنيوم بستة قضبان منفصلة قياس  18إنش مع لمسة
نهائية Pearl Nickel
ألمنيوم مقاس  20إنش مع لمسة نهائية بلون Sterling Silver
(يرجى مراجعة الصفحة المطو ّية للمزيد من التفاصيل)

م ّيزات متوفرة
مؤين هواء
نظام المساعدة على الركن مع الكبح
نظام تجربة مستخدم كاديالك مع نظام مالحة مدمج ،ستيريو AM/FM
مع نظام مالحة متصل لعرض معلومات حركة السير بالوقت الحقيقي،
شاشة ملونة مائلة لعرض المعلومات مقاس  8إنش 4 ،منافذ ،USB
مخصصة لكل سائق ،تقنية التعرف
منفذان  Auxiliaryللطاقة ،إعدادات
ّ
إلى الصوت (باللغة اإلنكليزية فقط) ،وتقنية الهاتف المدمج المتوافق مع
نظام ™ Apple CarPlayونظام ™Android Auto
تقنية  NFCلتوصيل الهواتف على المدى القريب
6
حزمة دعم السائق
المتطور،
تتضمن نظام تثبيت السرعة التفاعلي
ّ
ّ
ونظام ش ّد حزام األمان أوتوماتيكيا ً ،ونظام المساعدة األوتوماتيكية لركن
السيارة ،باإلضافة إلى الفرملة األوتوماتيكية في األمام والخلف
حزمة التكنولوجيا المعزّزة تشمل لوحة عدادات ملونة قياس  8إنش،
شاشة عرض منعكسة على الزجاج األمامي ،رؤية محيطية بتقنية ،HD
نظام التحذير من عبور المشاة في الخلف ،كاميرا مرآة الرؤية الخلفية،
رشاش مياه لتنظيف كاميرا مرآة الرؤية الخلفية ،نظام المساعدة على
الركن مع الكبح
محرك  V6سعة  3.6لتر ،DI، VVT ،مع تقنية التوقف/التشغيل
بقوة  310حصان @  6600دورة في الدقيقة ،وعزم دوران
األوتوماتيكيّ ،
يبلغ  367نيوتن متر @  5000دورة في الدقيقة ،ناقل حركة أوتوماتيكي
بـ  9سرعات
سجادات لألرضية في األمام والخلف
نظام التحذير من عبور المشاة في الخلف
نضام الرؤية الليلية

2020

حزمة البالتينوم تشمل حزمة التكنولوجيا المعززة ،حزمة مساعدة
السائق ،خامات من جلد  Semi-Anilineللمقاعد (جميع الصفوف) ،لوحة
معلومات مغلفة بالجلد ،تقليمات من الجلد على الكونسول واألبواب،
بطانة سقف من القماش الجلدي المدبوغ ،سجادات فاخرة لألرضية في
األمام والخلف ،نظام التحكم بالمناخ لثالث مناطق ،نظام تجربة مستخدم
كاديالك مع نظام مالحة مدمج ،نظام صوت  Boseمع  14مكبرا ً،
عجالت بستة أضالع منفصلة قياس  20إنش بلمسة نهائية Diamond
 ،Cut/Androidمحرك  V6سعة  3.6لتر ،نظام تعليق مع نظام تخميد
بالوقت الحقيقي
العجالت (يرجى مراجعة الصفحة المطو ّية للمزيد من التفاصيل)
ألمنيوم بستة أضالع منفصلة قياس  20إنش مع لمسة نهائية
Diamond Cut/Android
ألمنيوم فائقة اللمعان قياس  20إنش مع لمسة بلون Midnight Silver
ألمنيوم بـ  12ضلعا ً قياس  20إنش بلمسة مصقولة بالكامل

الفئــة الرياضية
اســتمتع بميــزات فئــة الفخامــة المميــزة
باإلضافــة إلــى هــذه التعديالت:
محرك  V6سعة  3.6لتر ،DI، VVT ،مع تقنية التوقف/التشغيل
بقوة  310حصان @  6600دورة في الدقيقة ،وعزم دوران
األوتوماتيكيّ ،
يبلغ  367نيوتن متر @  5000دورة في الدقيقة ،ناقل حركة أوتوماتيكي
بـ  9سرعات
المحور نسبة نقل الحركة النهائية  ،3.49نظام  positractionاإللكترونية،
قابض مزدوج ،نظام التحكم الرياضي بالدفع الرباعي
شاسيه مع نظام تخميد التعليق بالوقت الحقيقي
التحمل
نظام تبريد شديد
ّ
مقابض لألبواب من نفس لون الهيكل
سكك سقفية باللون األسود الالمع
نظام قطر ذكي يشمل  ،Hitch Guidance with Hitch Viewنظام تبريد
شديد التحمل ،غطاء لحلقة القطر وأسالك القطر والسحب
نظام تعليق عالي األداء ،اختيار نمط القيادة
إطارات سوداء  blackwallمصممة لفصل الصيف من فئة W
عجالت ألمنيوم بـ  12ضلعا ً قياس  20إنش مع لمسة
نهائية Pearl Nickel

مزايا متوفرة
حزمة البالتينوم تشمل حزمة التكنولوجيا المعززة ،حزمة مساعدة
السائق ،خامات من جلد  Semi-Anilineللمقاعد (جميع الصفوف) ،لوحة
معلومات مغلفة بالجلد ،تقليمات من الجلد على الكونسول واألبواب،
بطانة سقف من القماش الجلدي المدبوغ ،سجادات فاخرة لألرضية في
األمام والخلف ،نظام التحكم بالمناخ لثالث مناطق ،نظام تجربة مستخدم
كاديالك مع نظام مالحة مدمج ،نظام صوت  Boseمع  14مكبرا ً
عجالت ألمنيوم بـ  6أضالع مزدوجة منفصلة قياس  20إنش مع لمسة
نهائية Diamond Cut/Midnight Silver

فئــة بالتينوم
اســتمتع بميــزات فئــة الفخامــة المميــزة
باإلضافــة إلــى هــذه التعديالت:
تتضمن عمود مقود يمكن إقفاله ،أقفال
حزمة مواصفات األمان المتطورة
ّ
حماية لألبواب والمزالج ،نظام إنذار لمنع السرقة يعمل تلقائيا ً ،نظام استشعار
ميالن السيارة ،نظام استشعار الحركة في المقصورة وعجالت مع أقفال
6
حزمة دعم السائق
المتطور ،ونظام
تتضمن نظام تثبيت السرعة التفاعلي
ّ
ّ
ش ّد حزام األمان أوتوماتيكيا ً ،ونظام المساعدة األوتوماتيكية لركن السيارة،
باإلضافة إلى الفرملة األوتوماتيكية في األمام والخلف
سجادات أرضية فاخرة للمقصورة األمامية والخلفية
لوحة العدادات شاشة ملونة لمركز معلومات القيادة  DICقياس  8إنش
تتضمن تعديالت السائق ،رسائل تحذيرية ومعلومات حول السيارة
ّ
6
شاشة معلومات منعكسة على الزجاج األمامي
تفاصيل جلدية على لوحة القيادة ،األبواب والكونسول
باب خلفي يفتح لألعلى كهربائيا ً ،قابل للبرمجة ،يفتح ويغلق من دون
استخدام اليدين
حزمة البالتينيوم تشمل حزمة التكنولوجيا المعززة ،حزمة مساعدة السائق،
خامات من جلد  Semi-Anilineللمقاعد (جميع الصفوف) ،تقليمات من
الجلد على الكونسول واألبواب ،سجادات فاخرة لألرضية في األمام
والخلف ،نظام التحكم بالمناخ لثالث مناطق ،نظام تجربة مستخدم
كاديالك مع نظام مالحة مدمج ،نظام صوت  Boseمع  14مكبرا ً
كاميرا الرؤية الخلفية 6مع ميزة تنظيف العدسة
مقاعد جلدية بالكامل  Semi-Anilineمع مساحات Chevron Perforated
ومساحات مقلمة من الجلد
صفائح سفلية واقية من األلمنيوم المحفوف ،في األمام والخلف
رؤية محيطة 6رؤية شاملة للمنطقة المحيطة بالسيارة
عجالت ألمنيوم ب ـ  12قضيبا ً قياس  20إنش مصقولة بالكامل مع لمسة
Pearl Nickel
(يرجى مراجعة الصفحة المطو ّية للمزيد من التفاصيل)
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م ــزايـ ــا الـمــال ــك
إن مالكي سياراتنا يستحقون منا األفضل .لهذا السبب تأتي جميع موديالت  2020مجهزة بمجموعة شاملة من الميزات للمالك.
ّ
لمعرفة المزيد ،يرجى زيارة cadillacarabia.com/ae-ar/owner-resources

مالحظة هامة حول التعديالت والضمانات

معلومات هامة حول هذا الكت ّيب

يغطيها الضمان
عمليات التركيب أو التعديالت على تجهيزات المركبة األصل ّية (أو الشاسيه) كما توزّعها جنرال موتورز ال
ّ
المتخصصة بتركيب
المتخصصة بالتجميع،
المتخصصة بتعديل الهياكل،
المحدود للمركبات الجديدة التابع لجنرال موتورز .الشركة
ّ
ّ
ّ
أي تعديالت
التجهيزات أو
ّ
المتخصصة بتعديل السيارات هي المسؤولة الوحيدة عن الضمانات على الهيكل أو التجهيزات أو ّ
المكونات ،أو األنظمة ،أو المجموعات التي قامت جنرال موتورز
أي من القطع ،أو
ّ
أي تأثيرات لهذه التعديالت) على ّ
(أو ّ
ألي تعديالت
بتركيبها .جنرال موتورز غير مسؤولة عن سالمة أو جودة التصميم ،أو الميزات ،أو المواد ،أو المهارة الحرف ّية
ّ
يجريها هؤالء المستخدمون.

لكن الشركة تحتفظ بحقها بإدخال أي تعديل في أي وقت ومن
لقد بذلنا ما في وسعنا لجعل هذا الكت ّيب شامال ً قدر اإلمكان.
ّ
دون سابق إنذار في ما خص األسعار أو األلوان أو المواد أو التجهيزات أو المواصفات أو الطرازات وتوفّ رها .جميع المواصفات
واألبعاد والقياسات والنسب واألرقام األخرى المذكورة في هذا الكت ّيب ،أو أي كت ّيب آخر يتوفر في معرض الوكيل أو ُمرفق
بالسيارة ،هي أرقام وبيانات تقريبية مصادرها مخططات التصميم والهندسة والنماذج األولية للسيارات واالختبارات .وقد
تختلف مواصفات سيارتك عما هو مذكور وذلك لتعدد مصادر التصنيع ونوعية التجهيزات .قد يطرأ على المعلومات المذكورة
في هذا الكت ّيب بعض التعديل منذ تاريخ طبعه ،لذا ُيرجى مراجعة وكيل كاديالك للحصول على كامل التفاصيل .تحتفظ
كاديالك ،بحقها في تحديد مدة سنة الطراز ألي منتج وألي سبب كان ،أو في بدء سنوات الطراز وإنهائها في أوقات مختلفة.
قد تخسر بعض م ّيزات المركبات منفعتها مع مرور الوقت نتيجة التقادم بسبب التغييرات التكنولوج ّية .ما لم يتم ذكر خالف ذلك،
كل المزاعم إلى فئة السيارات الرياضية المتع ّددة االستخدامات الصغيرة الفخمة لدى جنرال موتورز وإلى المعلومات
تستند ّ
كل مركبات جنرال موتورز األخرى..
التنافس ّية الحديثة المتوفّ رة .باستثناء ّ

المحركات
لقد تم تجهيز منتجات كاديالك بمحركات من إنتاج شركة جنرال موتورز أو بواسطة موردين آخرين لشركة جنرال موتورز حول
العالم .قد يتم استخدام محركات منتجات كاديالك أيضا ً في النماذج والطرازات والموديالت األخرى التي تصنعها جنرال موتورز.

التجميع
مركبات كاديالك ومكوناتها يتم تجميعها أو تصنيعها من قبل وحدات تشغيل شركة جنرال موتورز ،الشركات التابعة لها أو
الموردين لشركة جنرال موتورز في جميع أنحاء العالم .في بعض األحيان يكون من الضروري إنتاج سيارات كاديالك مع مكونات
مختلفة أو من مصادر مختلفة عن المقررة أصال ً .قد تكون بعض الخيارات غير متوفرة عندما يتم تجميع مركبتك ،لذا نقترح عليك
التحقق من أن سيارتك تشمل المعدات التي طلبتها أو ،إذا كان هناك تغييرات ،أنك تقبل بها.

مالحظة حول سالمة الطفل
يجب دائما ً استخدام أحزمة األمان والمساند الخاصة باألطفال المالئمة لعمر طفلك وحجمه ،حتى مع وجود الوسادات الهوائ ّية.
يتم تثبيتهم في المقعد
حتى في المركبات
ّ
المجهزة بنظام استشعار وجود الراكب ،يكون األطفال في أمان أكبر عندما ّ
الخلفي ضمن كرسي أمان األطفال المالئم أو مقعد األمان الداعم لألطفال .عدم بأي حال من األحوال وضع كرسي أمان
ّ
مجهزة بوسادة أمام ّية نشطة .يرجى مراجعة دليل المالك وتعليمات
ألي مركبة
األمامي
األطفال المواجه للخلف في المقعد
ّ
ّ
ّ
كرسي أمان األطفال للمزيد من المعلومات عن السالمة.

طلب ّيات األساطيل
قد يتم إلغاء بعض المواصفات القياسية من طلبات األساطيل .يرجى مراجعة الوكيل للتفاصيل.

CADILLAC PREMIUM CARE
 4سنوات 100,000 /كلم تغطية ضمان
 5سنوات 100,000 /كلم خدمة وصيانة
 4سنوات خدمة مساعدة على الطريق

( CADILLAC PREMIUM CARE PLUSمتوفر لدى شرائك* سيارة كاديالك جديدة)
 5سنوات 100,000 /كلم تغطية ضمان
 5سنوات 100,000 /كلم خدمة وصيانة (تشمل لبادات المكابح 4ومساحات الزجاج)4
 5سنوات خدمة مساعدة على الطريق

المعلومات حول سحب المقطورات والقيادة على الطرقات الوعرة
المهمة حول سحب المقطورات
يرجى زيارة موقع  cadillac.comومراجعة دليل المالك بدقّ ة لمعرفة معلومات السالمة
ّ
والقيادة على الطرقات الوعرة على متن مركبتك.

أبعاد وسعات مختارة XT5

جميع المقاسات بالمليمتر

المقاسات الخارجية
2858
4816
1902
1679
1646
1646

قاعدة العجال 
ت
الطول اإلجمالي
العرض اإلجمالي
االرتفاع اإلجمالي
المسافة بين العجلتين األماميتين
المسافة بين العجلتين الخلفيتين

 .1أيهما أسبق.
 .2لالطالع على الشروط واألحكام المفصلة ،يرجى مراجعة كتيب الضمان و الخدمة و الصيانة للمركبات الجديدة .تطبق شروط و أحكام الضمان الخاصة بالشركة المصنعة و ال تشمل أي تعويض أو استرداد نقدي.
 .3يرجى التواصل مع ممثل وكيلك المحلي.
 .4تطبق أحكام االستخدام المعتدل و سيتم استبدال (كحد أقصى) ثالث ( )3شفرات لكل من الماسحات األمامية ،شفرتين ( )2للماسحات الخلفية ،طقمي ( )2بطانات للفرامل األمامية ،طقم واحد ( )1من لبادات
الفرامل األمامية ،طقم واحد ( )1من بطانات الفرامل الخلفية.

إن العالمات الظاهرة في الكت ّيب هي ماركة مسجلة لشركة جنرال موتورز ،فروعها والشركات التابعة لها أو المرخصين من قبلهاِ Apple، iPhone .و Apple CarPlayهي عالمات تجارية لشركة  ،.Apple Incومسجلة في الواليات المتحدة األميركية
 ©2018جنرال موتورز .جميع الحقوق محفوظةّ .
وبلدان أخرى Android .هي عالمة تجارية لشركة  .Google LLCو Bremboهي عالمة تجارية مسجلة لشركة  .Bremboو Boseو Centerpointو AudioPilotهي عالمات تجارية لشركة  Boseفي الواليات المتحدة والبلدان األخرى SiriusXM Satellite Radio .هي عالمة تجارية مسجلة
لشركة  .SiriusXM Radio Incو Wi-Fiهي عالمة تجارية مسجلة لشركة Wi-Fi Alliance

 1646ملم

 1646ملم
 1908ملم

المقاسات الداخلية

ح ّيز األرجل
ح ّيز الرأس
ح ّيز الجلوس

 1679ملم

في األمام
1 0 4 6
1 0 0 8
1 4 25

في الخلف
9 91
975
13 9 2

السعة وقدرة التحميل في XT5
سعة الوقود (لتر ،تقريباً)
سعة الحمولة( 1لتر)
مع المقاعد غير مطوية
مع المقاعد مطوية
سعة الجلوس

 83.3نظام الدفع الرباعي

 .1األمتعــة وقــدرة التحميــل يحدهــا الــوزن وطريقة توزيعه.

8 4 9.6
17 8 4 . 2
2/3

 2858ملم
 4818ملم

الـعـجــالت
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عجــات ألمنيــوم متعــددة القضبــان قياس  18إنش
مع لمســة نهائية BRIGHT SILVER

عجــات ألمنيــوم بـــ  12قضيبـاً قياس  20إنش
مع لمســة نهائية PEARL NICKEL

قياســية فــي فئة الفخامة

تتوفــر فــي الفئة الرياضية

عجــات ألمنيــوم بــــ  6قضبان منفصلة
قيــاس  18إنــش مع لمســة نهائية
PEARL NICKEL

عجــات ألمنيــوم بــــ  6قضبــان مزدوجة  -منفصلة
قيــاس  20إنــش مع لمســة نهائية
DIAMOND CUT/MIDNIGHT SILVER

تتوفــر فــي فئــة الفخامة المميزة

تتوفــر فــي الفئة الرياضية

عجــات ألمنيــوم بــــ  6قضبان منفصلة
قيــاس  20إنــش مع لمســة نهائية
DIAMOND CUT/ANDROID
تتوفــر فــي فئــة الفخامة المميزة

األلــــوان الـــخـــارجـــيـــة
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مقاعد بمســاحات جلدية مع مســاحات

مساحات
JET BLACK

مقاعد بمســاحات جلدية مع مســاحات
MINI - P E R F O R AT E D

مساحات
JET BLACK

مقاعد بمســاحات جلدية مع مســاحات
MINI - P E R F O R AT E D

مقاعد
DARK TITANIUM

مقاعد بمســاحات جلدية مع مســاحات
MINI - P E R F O R AT E D

مساحات
JET BLACK

مقاعد بمســاحات جلدية مع مســاحات
MINI - P E R F O R AT E D

مساحات
JET BLACK

J E T B L ACK

J E T B L ACK

ألمنيوم
LUNAR BRUSHED

خشب LINE AR GAL A XY

فائــق اللمعان

أليــاف كربونية V-LINE

مــع لمســة فائقة اللمعان

CI R R US

ألمنيوم
DIAMOND-CUT
أليــاف كربونية V-LINE

مــع لمســة فائقة اللمعان

S E D O N A S A U VA G E

K O N A B R O W N S A U VA G E

خشب
SATIN ROSEWOOD

خشب

1

OPEN PORE SAPELE

مقاعد جلدية  S E M I -A N I L I N Eمع مســاحات
C H E V R O N P E R F O R AT E D

مساحات
JET BLACK

ألياف
كربونيــة برونزية

مقاعد جلدية  S E M I -A N I L I N Eمع مســاحات
C H E V R O N P E R F O R AT E D

مساحات
JET BLACK

خشب

J E T B L ACK

MAPLE SUGAR

OPEN PORE ELM
CLUSTER

 .1متوفّ ــر بتكلفــة إضافية.
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فضــي  RADIANTمعدني

األلـــوان الــخــارجــيــة

2020

1

أحمــر  HORIZONبطبقتين

1

أسود  STELLARمعدني

أبيض كريســتالي  3طبقات

بني داكن  MOCHAمعدني

رمادي  SHADOWمعدني

1

رمادي  SATIN STEELمعدني

1

عنابــي  GARNETمعدني

1

أســود  MANHATTAN NOIRمعدني

1

1

 .1متوفّ ــر بتكلفــة إضافية.

1

1

