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راحة إستثنائية وثقة مطلقة

 2016 XTS بشكلها الخارجي المميز، ومقصورتها الرحبة المليئة بوسائل التكنولوجيا المتقّدمة، تأتي

لتجّسد معنى األناقة والرقّي. محّرك ٌ سريع اإلستجابة ونظام تعليق مميز، باإلضافة لتحّكم ال مثيل له، 

تصبح الرحلة على متن XTS تجربة رائعة ال شبيه لها على االطالق.
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تنّقل.. بثقة مطلقة
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الجزء األول
الشعور



في خدمة.. راحتك !

رموز وخيارات نظام ®CUE قد تختلف من بلٍد آلخر.
9



مشروع ابتكار.. بأعلى درجات التطّور
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إنطلق بحياتك اليومية ألبعد من المعتاد
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إختبر منافع النجاح...
X T S  2 0 1 6
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الجزء الثاني
الخصائص والمميزات



تعبيٌر صريٌح في الراحة ودقة التفاصيل. فعندما تدخل إلى XTS تالحظ األعمال الحرفية 

المميزة التي تغمر الراكب بهيبة وفخامة. كما تالحظ وجود حّيز سخي للقدمين، والقدرة 

على التحّكم بالمناخ الداخلي، باإلضافة لإلنارة المحيطة في المقصورة التي تشعرك 

براحة إستثنائية، في حين تغّطي المواد الفاخرة مثل المساحات الجلدية والمعدن 

المصقول كّل زاوية وتفصيل وكأّنها تحفة فنية ُصنعت بكّل مهارة وحرفية.

المقصورة 

رموز وخيارات نظام ®CUE قد تختلف من بلٍد آلخر.
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المقصورة

نظام ®Bose الصوتي الفاخرحّيز قدمين في القسم الخلفيعجلة قيادة قابلة للتدفئةمقاعد أمامية يمكن تهويتها وتدفئتها
راحة مطلقة دون أي تنازالت. مقاعد للصف األمامي يمكن تعديلها كهربائياً مع ميزة 

التهوية والتدفئة، تؤّمن تهوية مبّردة في الطقس الحار وتدفئة في الطقس البارد.
 XTS راحٌة في الطقس البارد. ألّن عجلة القيادة القابلة للتدفئة في

تعّزز االستجابة في كل وقت.
 XTS رحلٌة ممتعة لكل راكب. ألّن ركّاب القسم الخلفي في

يستمتعون بحّيز سخّي للقدمين بمساحة 40 إنش، باإلضافة 
للمقعدين الجانبيين القابلين للتدفئة.

تجربة صوت مميزة، يأتي نظام ®BOSE الصوتي المحيطي مع 14 مضّخم للصوت 
ألفضل خبرة في عالم الصوتيات داخل مقصورة XTS. وتعمل مضّخمات الصوت 

بطريقة تفاعلية بسبب مكانها االستراتيجي لتغمرك باالحساس وكأنّك في 
الصفوف األمامية في حفٍل موسيقي.

رموز وخيارات نظام ®CUE قد تختلف من بلٍد آلخر / جميع مؤشرات األجهزة تعمل بالنمط القياسي المتري في الشرق األوسط.
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المقصورة

رموز وخيارات نظام ®CUE قد تختلف من بلٍد آلخر / جميع مؤشرات األجهزة تعمل بالنمط القياسي المتري في الشرق األوسط.
رموز وخيارات نظام ®CUE قد تختلف من بلٍد آلخر.

 جميع مؤشرات األجهزة تعمل بالنمط القياسي المتري في الشرق األوسط.

إنارة داخلية.. ذكّية !
تصميٌم فريٌد بإنارة مميزة. إنارة محيطة تتوّزع خفيًة في المقصورة، 

لتكّمل روعة خطوط المقصورة وتفاصيلها الدقيقة.

نظام الذاكرة
نظاٌم مثالٌي بامتياز، يقوم بحفظ وضعيتين لمقعد للسائق، وإعادة ضبط 

وضعية الجلوس المفّضلة للسائق والراكب األمامي، مع تعديل زاوية 
المرايا الخارجية لكل راكب. كل مرّة تدخل مقصورة XTS، تشعر وكأّن 

المقعد هو مقعدك الخاص.

أدوات تحكّم السائق
كّل ما تحتاج إليه، في متناول يديك. ألّن أدوات التحكّم ُوضعت 

استراتيجياً في عجلة قيادة XTS لتسمح لك بالتحكّم بالخصائص الداخلية 
مثل صوت الراديو وقدرات البلوتوث® بكل سهولة.
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التصميم الخارجي

أناقٌة أينما يقع نظرك... فمن البعيد، تلقي XTS بصور�ٍة عن شخصيتها المثيرة وذلك من خالل 

خطوطها االنسيابية الطويلة، وإطاراتها المصنوعة من األلومنيوم المصبوب. وعندما تقترب، 

تجد التفاصيل المدروسة بعناية فائقة مثل الشبك األمامي الرائع والمصابيح األمامية عالية 

األداء )HID(، والتي ُصنعت لتترك انطباعًا مثيرًا يوازي روعة السيارة نفسها.

تكنولوجيا المصابيح األمامية

نظام إنارة أمامية متقّدم. مصابيح عالية األداء تبعث إنارة بيضاء تتفّوق بأشواط عن إنارة المصابيح التقليدية. ويعمل 
نظام اإلضاءة intellibeam األمامي على التحكّم أوتوماتيكياً بإنارة الكاشفات العالية عند القيادة على الطرقات 

المظلمة، وتتحّول أوتوماتيكياً إلى اإلنارة المنخفضة عندما تقوم المستشعرات بتحسس وجود إنارة خلفية لسيارة 
في المقدمة أو إنارة سيارة في الخلف. 
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التصميم الخارجي

LED مصابيح خلفية
ُتلفت األنظار من كل زاوية. إنها مصابيح LED الخلفية في XTS، التي 

ستالحظها حتماً وهي تعرض جمال تصميم القسم الخلفي.

إطارات 20 إنش
جمالها متعة للناظرين. لمساٌت مصقولة أو مطلية، تضيف 

نفحة فنّية على اإلطارات المصنوعة من األلومنيوم 
المصبوب.

إنارة مبتكرة بامتياز !
تستقبلك بإنارة مميزة. وعندما تفتح  XTS بواسطة المفتاح، تعمل 

اإلنارة في المصابيح األمامية، المرايا الخارجية واإلنارة المتواجدة على 
مقابض األبواب، وتتوّهج معاً بنعومة لتلقي الضوء حول السيارة عندما 

تقترب منها.

شبك فاخر 
بطّلة جريئة، يأتي الشبك األمامي في الفئة الممتازة بخطوطه الناعمة 

ولمساته الخاصة بكاديالك ليضفي أسلوباً مبهراً يلفت األنظار.
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)CUE نظام تجربة مستخدمي كاديالك )®

ميزة تواصل قوية. فهذا النظام الخاص بالمعلومات والوسائط الترفيهية يسمح لك بالدخول إلى أرقام هاتفك، 
الموسيقى والمعلومات فقط بلمسة صغيرة، أو بمجّرد تمرير إصبعك فوق الشاشة.

تواصل وتحّكم. من خالل هاذين المبدأين تعمل التكنولوجيا داخل XTS على تأمين التحّكم 

المطلق اثناء القيادة في كل رحالتك. مع نظام تجربة مستخدمي كاديالك CUE®(1( ونظام 

ترفيه المقاعد الخلفية )RSE(، يصبح التواصل بينك وبين الراكبين في الخلف أمرًا بغاية 

السهولة.

التكنولوجيا

.USB بحسب الطراز. يتطّلب تشغيل الوظائف الكاملة أجهزة بلوتوث متوافقة وهواتف ذكية. بعض األجهزة تتطلب وجود وصلة CUE® 1. قد تختلف وظائف نظام
رموز وخيارات نظام ®CUE قد تختلف من بلٍد آلخر.
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التكنولوجيا

رموز وخيارات نظام ®CUE قد تختلف من بلٍد آلخر.
 جميع مؤشرات األجهزة تعمل بالنمط القياسي المتري 

 جميع مؤشرات األجهزة تعمل بالنمط القياسي المتري في الشرق األوسط.في الشرق األوسط.

نظام ترفيه المقاعد الخلفيةلوحة عدادات يمكن إعادة ضبطهاشحن السلكي
إبَق على تواصٍل دائم. فمع الشحن الالسلكي1 يمكنك شحن هاتفك 

المتوافق واختيار أجهزة محمولة أُخرى في أي وقت عندما تكون 
السيارة قيد التشغيل.

رؤية واضحة مخصصة لك بالكامل. على طرازات مختارة من  XTS يمكنك 
إعادة ضبط لوحة العدادات إلظهار المعلومات الهامة بالنسبة لك. ومع 

شاشة قياس 12.3 إنش، ستكون المعلومات أمامك بكل سهولة.

يتوافق هذا النظام مع أسطوانات BLU-RAYTM المدمجة، باإلضافة 
لقارئ أسطوانات DVD مزدوج وشاشتين للعرض قياس 8 إنش مع 

أمكانية فتح وإغالق الشاشة، مدمجتين في المساند الرأسية للمقاعد 
الخلفية مما يسمح الركاب في الخلف االستمتاع بأروع وسائل الترفيه. 

ومع مقعدين تتوافر فيهما سماعات السلكية، سيتمكن الركاب في 
الخلف واألمام من تمضية رحلة مميزة بأسلوب يختارونه.

my.cadillac.com لمعرفة أي هاتف متوافق أو أجهزة متنقلة أخرى متوافقة، قم بزيارة موقع .Qi أو أجهزة محمولة متوافقة PMA 13. يشحن النظام السلكياً أحد أجهزة 1 3 0



أداٌء.. مريح !

 XTS تحكّم باألناقة واألسلوب. فمع الميزات المبتكرة مثل التحكّم المغناطيسي بالقيادة، يصبح شعور كل راكب في
وكأنه يطفو فوق الطريق براحة إستثنائية.

تحّكم بكّل ثقة... ألّن XTS تؤّمن استجابة متفوقة وتضمن التسارع في كل مرة تجلس فيها 

خلف المقود. تنساب بسالسة على الطرقات وتستجيب للتحّكم بكل رشاقة.

التحكّم
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التكنولوجيا

تحكّم مغناطيسي بالقيادة. فرامل ®Brembo أمامية المحركات القياسية والمتوفرة
إقتحم الطرقات على أنواعها. ألّن نظام التحكّم المغناطيسي بالقيادة 

مع وضعية مزدوجة، يعمل على قراءة معطيات الطريق حتى 1000 
مرة في الثانية، فيقوم بعملية ضبط تسمح بالمزيد من التحكّم وقيادة 

سلسة على جميع أنواع الطرقات.

قّوة توّقف خارقة. فلقد قام خبراء شركة  ®BREMBO بنقل 
خبرتهم العريقة إلى نظام الفرامل األمامية مما يساعد على 

 تأمين قوة توّقف سلسة وباستجابة عالية مهما كانت 
ظروف الطرقات.

أنت الذي يحّدد ما هي القوة التي تطلبها. إّن XTS تأتي بمحرك قياسي  V6 مع حقن 
مباشر للوقود سعة 3.6 ليتر وبقوة 304 حصان، مّتصالً بناقل حركة أوتوماتيكي يؤّمن 

 V6 تغييراً لنسب السرعة بطريقة ال مثيل لها وبأداٍء ال يضاهى. محّرك تيربو مزدوج
بقوة 410 حصان، متوّفر في فئة V-Sport الممتازة وفئة V-Sport  بالتينوم، يرتقي 

باألداء إلى أبعد مستوى.
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نظام المقعد المنّبه

أماٌن يمكن االحساس به... يعمل نظام المقعد المنّبه على إرسال نبضات سريعة من خالل وسائد المقاعد على 
اليسار، اليمين أو الجهتين معاً، وذلك لتحذيرك من مجموعة حوادث قد تحصل، والجهة المعّرضة للتصادم.

إفسح المجال لخطوة آمنة أمامك. باستخدام تقنية الرادار والكاميرا، تقوم خصائص األمان 

والسالمة في XTS بتنبيهك من معّوقات الطريق والسيارات، وتعطيك وقتًا إضافيًا لتفادي 

أي حوادث محتملة.

األمان
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األمانمزايا السالمة المتوفرة

نظام تثبيت السرعة التفاعلينظام المساعدة على المحافظة على المساررؤية محيطةنظام التنبيه للمنطقة الجانبية العمياء

منّبه للسيارات العابرة من الخلف

نظام التنبيه لالصطدامات األمامية 

عيوٌن إضافية لحمايتك. يعمل نظام التنبيه للمنطقة الجانبية 
العمياء على مراقبة منطقة النقطة العمياء. حيث يقوم 

شعار في المرايا الخارجية باإلضاءة عند دخول سيارة ضمن 
الممر المجاور لسيارتك. إذا قمت بتفعيل اإلشارة لتغيير مسار 

سيارتك، يقوم الشعار بإرسال ومضات لتحذيرك من وقوع 
حادث محتمل.

نظرة شاملة جديدة بامتياز... يقوم نظام الرؤية المحيطة 
بتأمين رؤية شاملة مباشرة مثل عين الطير للمنطقة المحيطة 
بالسيارة خالل سيرها على سرعة منخفضة أو في حال الرجوع 
إلى الخلف. تنعكس هذه الرؤية على شاشة نظام CUE في 

مقصورة كاديالك مما يساعد على التنبيه عند ركن السيارة أو 
عند الرجوع إلى الخلف.

نظاٌم توجيهّيٌ وإرشادي...  ويستخدم تكنولوجيا متقدمة 
تقوم على ضبط المقود بسالسة مما يساعد على إبقاء 

السيارة ضمن الخط المحّدد.

يستخدم تقنية استشعار الرادار والكاميرا لمراقبة حركة السير 
في األمام ويعمل على المحافظة على المسافة المحددة 

بين سيارتك وبين السيارات األمامية.

ميزة حماية متقّدمة... مستشعرات متطورة في زوايا الصادم 
الخلفي تقوم بمراقبة جانبي XTS عند الرجوع إلى الخلف 

والتنبيه من اقتراب السيارات. أنظر إلى األمام دائماً... يستخدم نظام التنبيه لالصطدامات 
األمامية تقنية الكاميرا لمراقبة حركة السير األمامية ويقوم 

بتحذيرك من احتمال وقوع أي اصطدام.

نظام فرملة أوتوماتيكي
أمامي وخلفي 

توّقف بأمان عند الضرورة... في بعض الحاالت وعلى سرعة 
معّينة، تقوم المستشعرات برصد احتمال وقوع حادث أمامي 

أو خلفي، فتعمل الفرامل أوتوماتيكياً لتعطيك وقتاً إضافياً 
يساعدك على تفادي الحوادث.
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األمان

 شاشة معلومات ملونة منعكسة
على الزجاج األمامي

معلومات هامة بلمح البصر... تتوفر شاشة المعلومات الملونة المنعكسة على 
الزجاج األمامي في الفئتين الممتازة والبالتينوم، وتقوم على قراءة معلومات 

المالحة الفورية وعرضها باأللوان على الزجاج األمامي، مما يسمح لك برؤية 
المعلومات التي تريدها مع بقاء التركيزعلى الطريق. وهذه الشاشة يمكن 

إعادة ضبطها لالختيار بين المعلومات األكثر أهمية بالنسبة لك.

قفص السالمة
قفٌص قوي لألمان... تحت جسم XTS تجد قفصاً مصنوعاً من سبائك 

الصلب فائقة القوة، وقد ُوضع في منطقة استراتيجية في األمام 
والخلف المتصاص قوة الصدمات عند حصول حوادث مفاجئة.

فرامل بنظام تجفيف تلقائي
قوة كبٍح مثالية، حتى في الطقس العاصف. يتّم تفعيل نظام تجفيف 

الفرامل التلقائي عندما تعمل ماسحات الزجاج. تعمل على إبعاد الرطوبة 
من دوارات الفرامل مما يحافظ على فرملة مثالية في الطقس الرطب.

 جميع مؤشرات األجهزة تعمل بالنمط القياسي المتري في الشرق األوسط.
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الفئة الفخمة الميزات القياسية

2016  XTS ميزات

مجموعة الحركة

محّرك V6 VVT بحقن مباشر للوقود سعة 3.6 ليتر بقوة 304 
حصان @ 6800 دورة في الدقيقة، مع عزم دوران @ 5300 

دورة في الدقيقة
 دفع أمامي مع ناقل حركة أوتوماتيكي 6 سرعات وأدوات تحكّم 

لنقل الحركة على عجلة القيادة

الشاسيه ونظام التعليق

فرامل ®BREMBO أمامية، أسطوانات مهوأة على العجالت األربع 
مع نظام منع غلق المكابح )ABS( ودّوارات فرامل DuraLife، مع 

نظام تجفيف تلقائي ونظام المساعدة الذكي للفرامل
عادم مزدوج مصنوع من معدن غير قابل للصدأ، مخفي

 Tour نظام تحكّم مغناطيسي بالقيادة مزدوج الوضعيات
Sport و

نظام StabiliTrak اإللكتروني للتحكّم بالثبات
عجلة قيادة متحسسة للسرعات، نظام تعليق بالجريدة المسننة 

والبنيون مع جهد متغّير 
دفع رباعي مستقل، أمامي: تكنولوجيا HiPer Strut، قضيب 

توازن بتواصل مباشر، خلفي: أذرع H مستقلة مع نوابض هوائية.

الميزات الخارجية

فتحة وقود دون غطاء داخلي 
نظام فتح السيارة عن بعد، دخول السيارة دون مفتاح ألبواب 

األمامية والخلفية 
 Twilight Sentinel نظام ،)HID( إنارة، مصابيح أمامية عالية األداء

بتشغيل أوتوماتيكي 
مصابيح خلفية )LED(  مع ومضات تعمل أوتوماتيكياً عندما يخفت 
ضوء النهار، مصباح التوقف العلوي الوسطي )CHMSL(، مصابيح 

المرايا الجانبية 
مرايا بجانب السائق والراكب األمامي يمكن تدفئتها، قابلة للتعديل 

كهربائياً، إغالق يدوي، إشارة اإللتفاف 
صندوق عّدة ضغط اإلطارات 

عجالت، 19 إنش مصنوعة من األلومنيوم المصّوغ مع طالء نهائي 
متعدد الطبقات ومساحات من الكروم )يرجى مراجعة الغالف 

الخلفي للتفاصيل(

المواصفات الداخلية

نظام تشغيل تفاعلي عن بعد يعمل على تشغيل تدفئة وتبريد 
المقاعد )في حال وجود هذه الميزة(، نظام التحكّم بالمناخ ومزيل 

الصقيع الخلفي
نظام تنقية هواء أوتوماتيكي يعمل على الحفاظ على نوعية 

الهواء وتوزيعه في المقصورة
مسند يدوي أمامي وسطي: خلفي مع فتحة يمكن إقفالها، 

حاملة أمواب ثنائية وحجرة تخزين 

xxxxx

نظام Bose الصوتي مع 8 مكبرات للصوت. راديو عالي الدقة
نظام كاديالك ®CUE )تجربة مستخدم كاديالك(1 للتحكّم 

بالمعلومات والوسائط الصوتية 
نظام التحكّم بالمناخ 

إلكتروني، أوتوماتيكي مع إعدادات شخصية 
نظام التبريد لمنطقتين للسائق والراكب األمامي 

نظام إزالة الجليد عن الزجاج الخلفي 

xxxxxx
 USB نظام بلوتوث للتواصل يتعرّف على 10 هواتف ذكية. منفذ

عدد 3 
 Auxiliary منفذ

كونسول، أمامي وسطي مع حجرة تخزين، علبة تخزين وحاملة 
أكواب مزدوجة مخفية 

نظام تثبيت سرعة إلكتروني، مع تثبيت واستئناف السرعة 
أقفال أبواب يمكن برمجتها مع منع اإلقفال في حال كان المفتاح 

في منفذ تشغيل السيارة 
فرامل إلكترونية لركن السيارة 

سجادات أرضية للمقصورة األمامية والخلفية 
لوحة عدادات مع شاشة ملونة لمركز معلومات القيادة يمكن 

إعادة ضبطها 
علبة تخزين مع زر إلكتروني للفتح 
نظام إنارة خافتة لدخول السيارة 

مرآة للرؤية الخلفية مع خفوت أوتوماتيكي 
تشغيل السيارة بكبسة زر دون مفتاح مع جهاَزي إرسال عن بعد 
طاقة إحتياطية. نوافذ كهربائية، نظام صوتي، مرايا، فتحة سقف 
Ultraview )في حال وجود هذه الميزة(، ونظام التكييف الذي 
يستمر بالعمل بعد إطفاء السيارة لمدة 10 دقائق أو حتى فتح 

أحد األبواب  
مقاعد 

خمس ركاب، مقاعد أمامية حاضنة 
مقاعد بمساحات جلدية مع قابلية التعديل الكهربائي لثماني 

وضعيات في مقاعد الصف األمامي، 4 وضعيات بتعديل يدوي 
لمسند الرأس، 4 وضعيات بتعديل كهربائي لمسند أسفل الظهر، 

مقاعد الصف الخلفي القابلة للفصل بنسبة 60/40 مع فتحة 
مرور خلفية، يمكن إقفالها 

رافعة تغيير سرعة مغلفة بالجلد 
عمود التوجيه القابل لالنحناء والتداخل كهربائياً 

المقود قابل للتدفئة ومغلف بالجلد ومزود بأزرار تحكم مدمجة 
لكاديالك ®CUE  بما فيها التحكم في الصوت ونظام البلوتوث 

للتحكم في واجهة الهاتف ونظام تثبيت السرعة التفاعلي 
جهاز شامل للتحكّم عن بعد مع 3 قنوات 

حواجب شمسية للسائق والراكب األمامي مع مرايا يمكن إنارتها، 
نوافذ كهربائية، مع ميزة الرفع والخفض السريع، وتتضمن أقفال 

أبواب للمقاعد الخلفية 
مساحات خشبية تتضمن خشباً طبيعياً  على عجلة القيادة 

والكونسول

األمن والسالمة

الوسادات الهوائية4 وسادة أمامية للسائق والراكب األمامي 
تفتح على مرحلتين، وسادتان جانبيتان مدمجتان في مقعد 

السائق والراكب األمامي للحماية من الصدمات الجانبية، وسادات 
هوائية رأسية وعلى الجوانب لحماية ركاب الجوانب من الصدمات 

الجانبية، نظام إستشعار وجود الراكب على المقعد األمامي 
نظام إنذار خلفي 

أحزمة أمان للحضن والكتفين على جميع الوضعيات مع نظام شد 
أحزمة األمان أوتوماتيكياً، مسارات للراحة في المقاعد الجانبية 

الخلفية 
نظام منع السرقة 

نظام توقيف المحّرك 
نظام منع السرقة مع تنبيه صوتي 

نظام مراقبة ضغط اإلطارات نظام التحكّم بالجّر على كل 
السرعات مع التدّخل بحركة المحّرك والفرامل.

ميزات متوفرة

وحدة تدفئة المحّرك
إطار إحتياطي

 2016  XTS إستمتع بميزات
باإلضافة لهذه التعديالت

،)LED( إنارة محيطية داخلية ولوحة عدادات وباب أمامي مع إنارة
مصابيح إنارة داخلية

شبك لحجرة التخزين
عادم بتصميم مدمج

إنارة خارجية
مصابيح Auxiliary على الواجهة المنخفضة تعمل أوتوماتيكياً 

عندما يخفت ضوء النهار
مقابض أبواب مع إنارة. مقاعد للسائق والراكب األمامي يمكن 

تدفئتها وتعديلها كهربائياً، إنارة مع خفوت أوتوماتيكي لجهة 
السائق، إشارة اإللتفاف

نظام تحفيظ على مرحلتين لوضعية مقاعد السائق والراكب 
األمامي، مرايا خارجية، عمود توجيه قابل لالنحناء مع عجلة قيادة 

تيليسكوبية
نظام مالحة مع توجيه صوتي ونّصي 

نظام اإلنذار األمامي والخلفي )للدفع األمامي والدفع الرباعي 
المتواصل( نظام إنذار أوتوماتيكي متوازي ومتقاطع )فقط 

للدفع األمامي(
كاميرا الرؤية الخلفية تتضّمن كاميرا مع ميزة العمل التلقائي 

التي تؤّمن رؤية خلفية محيطية مع "خطوط توجيه" تعكس 
وضعية مسار السيارة عند الرجوع إلى الخلف

مقاعد أمامية مع تدفئة ومقاعد خلفية جانبية مع تهوية
رافعة تغيير سرعة مغلفة بالجلد، وعجلة قيادة مع مساحات 

خشبية
عجلة قيادة يمكن تدفئتها

إطارات 19 إنش من األلومنيوم المصبوب مع تلميع فّضي فاخر 
)راجع الغالف الخلفي للتفاصيل(

ماسحات زجاج أوتوماتيكية Rainsense مع ميزة استشعار 
الرطوبة

مساحات خشبية على عجلة القيادة ولوحة العدادات واألبواب

الميزات المتوفرة

نظام دفع رباعي مع عزم دوران متطّور يتضّمن مجموعة تروس 
)eLSD( ًتفاضلية محدودة االنزالق إلكترونيا

حزمة تنبيه السائق 
نظام التوجيه الكهربائي

نظام المحافظة على المسار )فقط للدفع األمامي(
نظام التنبيه للمنطقة الجانبية العمياء
نظام تنبيه سيارات العابرة من الخلف 

نظام التنبيه لالصطدامات األمامية
نظام المقعد المنّبه

رؤية محيطية
وحدة تدفئة المحرك 

إطار إحتياطي
مقاعد جلدية Kona Brown مع مساحات من الخشب الطبيعي 

 .Jet Black ومساحات
فتحة سقف UltrView مع ميزة اإلمالة واإلنزالق، نوافذ أمامية 
كهربائية بميزة فتح وإغالق سريع، وستارة كهربائية للوقاية من 

الشمس

 2016  XTS إستمتع بالميزات الفخمة في
باإلضافة لهذه التعديالت

إستمتع بالميزات الفاخرة باإلضافة
لهذه التعديالت

إستمتع بالميزات الفاخرة باإلضافة
لهذه التغييرات

مصابيح أمامية متكّيفة
نظام صوتي BOSE® Premium Studio Surround مع 14 مكّبر 
للصوت وإشارة Surround Stage مع تقنية AudioPilot إللغاء 

الضجيج
نظام التحكّم بالمناخ لثالث مناطق، يشمل إعدادات التكييف 

الخاصة بالسائق، وركاب الصف األمامي والصف الخلفي
حزمة تنبيه السائق 

نظام التوجيه الكهربائي
نظام المحافظة على المسار )فقط للدفع األمامي(

نظام التنبيه للمنطقة الجانبية العمياء5 
نظام تنبيه السيارات العابرة من الخلف 

نظام التنبيه لالصطدامات األمامية
نظام المقعد المنّبه

رؤية محيطية
لوحة عدادات يمكن إعادة ضبطها على شكلين

Enhanced و Balanced
شاشة معلومات ملونة منعكسة على الزجاج األمامي يمكن 

ضبطها
مصابيح أمامية IntelliBeam يمكن إعادة ضبطها

نظام شد أحزمة األمان للمقاعد األمامية 
إطارات 19 إنش من األلومنيوم المصبوب مع تلميع نهائي )راجع 

الغالف الخلفي للتفاصيل(

الميزات المتوفرة

نظام دفع رباعي مع عزم دوران متطّور يتضّمن مجموعة تروس 
)eLSD( ًتفاضلية محدودة االنزالق إلكترونيا

حزمة دعم السائق. نظام تثبيت السرعة التفاعلي6 مع الفرملة 
األوتوماتيكية في األمام والخلف

وحدة تبريد المحّرك
نظام ترفيه يتضمن قارئ أسطوانات DVD مزدوج للمقاعد 

الخلفية وسماعات السلكية وجهاز تحكّم عن بعد
مقاعد 

  Kona Brown جلدية بالكامل )تتضمن وتتوفر فقط مع
 )Jet Black ومساحات

ويمكن تعديل مقعد السائق والراكب األمامي حتى 22 وضعية 
مع ميزة التدليك

ستارة 
كهربائية للوقاية من الشمس على الزجاج الخلفي. 

كتّيب المستخدم على زجاج األبواب الخلفية الجانبية. 
إطار إحتياطي 

UltrView فتحة سقف كهربائية
مع ميزة اإلمالة واإلنزالق. نوافذ أمامية كهربائية بميزة فتح 

وإغالق سريع، وستارة كهربائية للوقاية من الشمس
إطارات 20 إنش من األلومنيوم المصبوب مع طالء فاخر متعدد 

الطبقات )راجع الغالف الخلفي للتفاصيل(

حزمة دعم السائق. نظام تثبيت السرعة التفاعلي مع الفرملة 
األوتوماتيكية في األمام والخلف

سجادات أرضية فاخرة
سقف داخلي مايكروفايبر يتضّمن ألواح وأعمدة 

لوحة معدات مكسوة بالجلد مع جزء الباب العلوي والكونسول 
األرضي 

منفذ كهربائي 110 فولت
مالقط مطلية بطالء فاخر

مسند ذراع خلفي مع أدوات التحكم بالخصائص الصوتية والستارة 
الكهربائية الواقية من اشعة الشمس.

مقاعد جلدية بالكامل Semi-Aniline مع 22 وضعية مختلفة 
بتعديل كهربائي للمقاعد االمامية باإلضافة لميزة التدليك 

ستارة 
كهربائية على الزجاج الخلفي للحماية من اشعة الشمس. 

دليل المستخدم على زجاج األبواب الخلفية الجانبية. 
فتحة سقف كهربائية UltrView مع ميزة اإلمالة واإلنزالق. 

نوافذ أمامية كهربائية بميزة فتح وإغالق سريع، وستارة كهربائية 
للوقاية من أشعة الشمس

إطارات 20 إنش من األلومنيوم المصبوب مع طالء نهائي 
ومساحات من الكروم )راجع الغالف الخلفي للتفاصيل(

الميزات المتوفرة

نظام دفع رباعي مع عزم دوران متطّور يتضّمن مجموعة تروس 
)eLSD( ًتفاضلية محدودة االنزالق إلكترونيا

وحدة تبريد المحّرك 
نظام ترفيه يتضمن قارئ أسطوانات DVD مزدوج للمقاعد 

الخلفية وسماعات السلكية وجهاز تحكّم عن بعد
إطار إحتياطي

محّرك تيربو مزدوج VVT V6 سعة 3.6 ليتر بحقن مباشر بقوة 410 
حصان @ 6000 دورة في الدقيقة وعزم دوران بنسبة 369 رطل\

قدم @ 1900 دورة في الدقيقة
نظام دفع رباعي مع عزم دوران متطّور يتضّمن مجموعة تروس 

)eLSD( ًتفاضلية محدودة االنزالق إلكترونيا
لوحة عدادات يمكن إعادة ضبطها على 3 أشكال: 

 V-Sport و Balanced ،Enhanced
إطارات 20 إنش من األلومنيوم المصبوب مع طالء فاخر متعدد 

الطبقات )راجع الغالف الخلفي للتفاصيل(

إستمتع بالميزات الفخمة باإلضافة لهذه التعديالت

حزمة دعم السائق نظام تثبيت السرعة التفاعلي مع الفرملة 
األوتوماتيكية في األمام والخلف

سجادات أرضية فاخرة
سقف داخلي مايكروفايبر يتضّمن ألواح وأعمدة

لوحة معدات مكسوة بالجلد مع جزء الباب العلوي والكونسول 
األرضي

مالقط مطلية بطالء فاخر
مسند ذراع خلفي مع أدوات التحكم بالخصائص الصوتية والستارة 

الكهربائية الواقية من اشعة الشمس
مقاعد جلدية بالكامل Semi-Aniline مع 22 وضعية مختلفة 

بتعديل كهربائي للمقاعد االمامية باإلضافة لميزة التدليك
ستارة كهربائية على الزجاج الخلفي للحماية من اشعة الشمس

دليل المستخدم على زجاج األبواب الخلفية الجانبية
فتحة سقف كهربائية UltrView مع ميزة اإلمالة واإلنزالق. نوافذ 

أمامية كهربائية بميزة فتح وإغالق سريع، وستارة كهربائية للوقاية 
من أشعة الشمس

إطارات 20 إنش من األلومنيوم المصبوب مع طالء نهائي 
ومساحات من الكروم )راجع الغالف الخلفي للتفاصيل(

الميزات المتوفرة

وحدة تدفئة المحّرك
نظام ترفيه يتضمن قارئ أسطوانات DVD مزدوج للمقاعد 

الخلفية وسماعات السلكية وجهاز تحكّم عن بعد
إطار إحتياطي

فئة بالتينومالفئة الممتازة

فئة V-Sport الممتازة

فئة V-Sport بالتينوم

غير متوفر في فئة V-Sport الممتازة: 
نظام توجيه كهربائي )فقط للدفع األمامي( 

سجادات أرضية فاخرة
سقف داخلي مايكروفايبر يتضّمن ألواح وأعمدة

لوحة معدات مكسوة بالجلد مع جزء الباب العلوي والكونسول 
األرضي

مسند ذراع خلفي مع أدوات التحكم بالخصائص الصوتية
 Semi-Aniline مقاعد جلدية بالكامل

الميزات المتوفرة

حزمة دعم السائق نظام تثبيت السرعة التفاعلي مع الفرملة 
األوتوماتيكية في األمام والخلف

وحدة تدفئة المحّرك 
نظام ترفيه يتضمن قارئ أسطوانات DVD مزدوج للمقاعد 

الخلفية وسماعات السلكية وجهاز تحكّم عن بعد
مقاعد جلدية بالكامل Semi-Aniline مع 22 وضعية مختلفة 

بتعديل كهربائي للمقاعد االمامية باإلضافة لميزة التدليك
ستارة كهربائية على الزجاج الخلفي للحماية من اشعة الشمس. 

دليل المستخدم على زجاج األبواب الخلفية الجانبية.
إطار إحتياطي

فتحة سقف كهربائية UltrView مع ميزة اإلمالة واإلنزالق. 
نوافذ أمامية كهربائية بميزة فتح وإغالق سريع، وستارة كهربائية 

للوقاية من أشعة الشمس

    .USB قد تتغير بحسب الطراز. الوظائف الكاملة تتطّلب أجهزة بلوتوث متوافقة وهواتف ذكية. بعض األجهزة تتطلب وجود وصلة CUE 1. وظائف نظام كاديالك 
 2. راجع موقع my.cadillac.com لتتعرف على الهواتف المتوافقة مع السيارة.     3. غير متوافق مع جميع األجهزة.     4. يجب دائماً استخدام أحزمة األمان والمساند 
الخاصة باألطفال. إّن األطفال يكونون بأمان عندما يتم وضعهم في المقاعد الخلفية مع المساند المناسبة. يرجى مراجعة دليل المستخدم للمزيد من المعلومات.     
5. قبل االنتقال من مساٍر آلخر، يجب التأّكد من رؤية المنطقة الجانبية العمياء من خالل المرايا الجانبية ومرآة الرؤية الخلفية، والنظر من فوق الكتف لرؤية السيارات 
والمخاطر المحتملة، وتفعيل إشارة االلتفاف.     6. إّن نظام تثبيت السرعة التفاعلي ال يحّل مكان مسؤولية السائق بتشغيل وقيادة السيارة بطريقة آمنة. يجب على 
بالسيطرة  بالفرامل أو غيرها من الخصائص الضرورية لالحتفاظ  للزحام وأحوال الطرقات في جميع األوقات، والقيام بتوجيه المقود والتحّكم  البقاء منتبهاً  السائق 

الكاملة على السيارة.



برنامج الرعاية المتميّز

إليك المفهوم الجديد لتمّلك الفخامة

خدمة وصيانة 4 سنوات/100.000 كلم من كاديالك

ضمان 4 سنوات/100.000 كلم

يأتي برنامجنا للخدمة والصيانة قياسياً مع كّل سيّارات كاديالك بدون أّي كلفة من جانبك، وهو برنامج قابل 
للنقل بكامله إلى مالك آخر، كما يُلبّي كاّفة االحتياجات وفقاً لجدول الصيانة المفّصل في “دليل المالك”.

برنامجنا للمساعدة على الطرقات يضمن إعادة سيّارتك إلى الطرقات بأسرع وقت، وفي جميع 
الظروف. عند وجودك خارج بلد إقامتك وتعّذر إجراء أعمال التصليح في الحال، سنهتّم بترتيبات 

سفرك لتصل إلى وجهتك سالماً.*

المساعدة على الطرقات في أنحاء الشرق األوسط 4 سنوات

يمنحك ضمان كاديالك تجربة لما بعد الشراء تتميّز بالمتعة وراحة البال اللتين تختبرهما مع سيّارة 
كاديالك التي تمّلكتها.

* تُطبّق الشروط واألحكام.

 لقد بذلنا ما في وسعنا لجعل هذا الكتيّب شاماًل قدر اإلمكان. لكن الشركة تحتفظ بحقها بإدخال أي تعديل في أي وقت ومن دون سابق إنذار في ما خص األلوان أو المواد أو التجهيزات 
أو المواصفات أو الطرازات أو توفرها. جميع المواصفات واألبعاد والقياسات والنسب واألرقام األخرى المذكورة في هذا الكتيّب، أو أي كتيّب آخر يتوفر في معرض الوكيل أو ُمرفق بالسيارة، هي أرقام وبيانات تقريبية مصادرها 
مخططات التصميم والهندسة والنماذج األولية للسيارات واالختبارات. وقد تختلف مواصفات سيارتك عن ما هو مذكور وذلك لتعدد مصادر التوزيع ونوعية التجهيزات. قد يطرأ على المعلومات المذكورة في هذا الكتيّب بعض 

التعديل منذ تاريخ طبعه، لذا يرُجى مراجعة وكيل كاديالك للحصول على كامل التفاصيل. أي اختالفات في األلوان المعروضة عن األلوان الحقيقية يعود إلى االختالفات الناجمة عن عملية الطباعة. تحتفظ كاديالك بحقها في 
تحديد مدة سنة الطراز ألي منتج وألي سبب كان، أو في بدء سنوات الطراز وإنهائها في أوقات مختلفة. 

مالحظة: بعض الصور في هذا الكتيّب تعرض سيارات بتجهيزات اختيارية. 
 

  CUSTOMERSERVICE@CADILLACARABIA.COM أو راسلونا عبر ،CADILLACARABIA.COM ألي استفسارات أو مزيد من التفاصيل، زوروا

المقاسات

XTS مقاسات
المقاسات بصيغة الملليمتر

المقاسات الخارجية
قاعدة العجالت  2,837
5,131 الطول اإلجمالي 
1,852 عرض الهيكل 
1,510 االرتفاع الكلي 

المقاسات الداخلية
960 / 1,018 حيّز الرأس، أمامي / خلفي  
حيّز الكتفين، أمامي / خلفي  1,470 / 1,431
حيّز الجلوس، أمامي / خلفي  1,400 / 1,379
1,016 / 1,164 حيّز القدمين، أمامي / خلفي 

XTS السعة وقدرة التحميل في

الوزن اإلجمالي )كلغ(  1,912
سعة حيّز األمتعة )ليتر(  509,8
سعة خزان الوقود، تقريبي )ليتر(  74
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لقد بذلنا ما في وسعنا لجعل هذا الكتّيب شامالً قدر اإلمكان. لكن الشركة تحتفظ بحقها بإدخال أي تعديل 
في أي وقت ومن دون سابق إنذار في ما خص األلوان أو المواد أو التجهيزات أو المواصفات أو الطرازات 
أو توفرها. جميع المواصفات واألبعاد والقياسات والنسب واألرقام األخرى المذكورة في هذا الكتّيب، أو 
أي كتّيب آخر يتوفر في معرض الوكيل أو ُمرفق بالسيارة، هي أرقام وبيانات تقريبية مصادرها مخططات 

التصميم والهندسة والنماذج األولية للسيارات واالختبارات. وقد تختلف مواصفات سيارتك عن ما هو مذكور 
وذلك لتعدد مصادر التوزيع ونوعية التجهيزات. قد يطرأ على المعلومات المذكورة في هذا الكتّيب بعض 

التعديل منذ تاريخ طبعه، لذا يُرجى مراجعة وكيل كاديالك للحصول على كامل التفاصيل. أي اختالفات في 
األلوان المعروضة عن األلوان الحقيقية يعود إلى االختالفات الناجمة عن عملية الطباعة. تحتفظ كاديالك 

بحقها في تحديد مدة سنة الطراز ألي منتج وألي سبب كان، أو في بدء سنوات الطراز وإنهائها في أوقات 
مختلفة.  مالحظة: بعض الصور في هذا الكتّيب تعرض سيارات بتجهيزات اختيارية. 

تم تجهيز منتجات كاديالك بمحركات تنتجها جنرال موتورز أو الموردين لشركة جنرال موتورز في جميع أنحاء 
العالم. وقد يتم استخدام محركات منتجات كاديالك في نماذج وطرازات أخرى من جنرال موتورز.

إذا كانت تحتوي سيارتك على عدة منع التسرب على اإلطارات والضاغط، فإنها تستخدم مادة سائلة لمنع 
التسرب على اإلطارات يمكنها ختم ثقب ¼ إنش على السطح الخارجي لإلطار. بعد استخدام عدة النفخ، 

يوصى بأخذ اإلطار إلى وكيل معتمد ليتم فحصة وإصالحه في أقرب وقت وعلى األخص قبل قيادة 160 
كيلومتراً إضافياً. ال يمكن لمانع التسرب على اإلطارات ختم ونفخ األضرار على األسطح الجانبية، الثقوب األكبر 

من ¼ إنش، واإلطار الذي انخلع عن العجلة. يمكن استخدام مانع التسرب على اإلطارات على إطار واحد 
ومرة واحدة قبل تاريخ انتهائه.

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 من المقررة أصالً. 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.

يتلقى موزعوا كاديالك نشرات خدمة مفيدة حول منتجات كاديالك. تستطيع شرائها من شركة هيلم 
www.helminc.com المحدودة من خالل االتصال على 4356-782-800-1 أو زيارة

ضمان من الطراز األول يأتي قياسياً مع جميع سيارات كاديالك 2016. يغطي الضمان سيارات كاديالك 
المسّجلة في الواليات المتحدة األميركية. يرجى مراجعة وكيل كاديالك لمعرفة الشروط واألحكام.

ضمان محدود للقوة المحّركة دون خصم، برنامج المساعدة على الطريق وبرنامج خدمة النقل.

ضمان محدود للسيارة بأكملها. عيوب في مواد وتصنيع اإلطارات، القيام بتصليح الخلل في 
السيارة، عوامل التآكل على ألواح صفائح الهيكل المعدنية.

تم تصميم وصناعة سيارات كاديالك بطريقة مقاومة للتآكل والتآكل الناتج عن الصدأ. إذا تعرضت أي من 
صفائح الهيكل المعدنية إلى التآكل من الصدأ )وظهور ثقب فعلي في الصفيحة المعدنية( فإنها مشمولة 
بضمان لمدة 6 سنين وعدد غير محدود من الكيلومترات. إن التآكل السطحي أو الشكلي - الناتج عن ارتطام 
حصى أو ظهور خدوش على الدهان، مثالً – ال يغطيها الضمان. ال يوصي الضمان ضد الصدأ استخدام مواد 

إضافية مقاومة للصدأ. يرجى مراجعة وكيل كاديالك لمعرفة شروط هذا الضمان المحدود.

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

عن هذا الكتيّب

المحركات

عدة منع التسرب على اإلطارات والضاغط

خط التجميع

تحديث معلومات الخدمة

ضمان محدود للسيارة بأكملها

ضمان لمدة 6 سنوات \ 70,000 ميل )أيهما يأتي أوالً(

ضمان لمدة 4 سنوات \ 50,000 ميل )أيهما يأتي أوالً(

ضمان ضد الصدأ

األساطيل

 1. برنامج المساعدة على الطرقات وبرنامج خدمة التوصيل غير مشمولين في الضمان المحدود للمركبات الجديدة. يحتوي كتّيب “معلومات الضمان ومساعدة المالك” الموجود مع كل مركبة جديدة على معلومات
مفصلة عن تغطية الضمان.

 ©2016 جنرال موتورز. جميع الحقوق محفوظة. جي.أم )GM( وشعار جي.أم )GM( ، كاديالك )Cadillac(، شعار كاديالك )Cadillac(، والشعارات والرموز وأسماء موديالت السيارات وتصاميم الهياكل الخاصة بكل منها،
 Bose هي عالمات تجارية خاصة بشركة Centerpoint و Bose .عالمات أخرى هي عالمات تجارية و/أو عالمات خدمةخاصة بشركة جنرال موتورز أو الشركات التابعة لها أو شركاتها الفرعية أو الشركات المرّخصة من قبلها 
 Corporation. ويندوز )Windows( هي عالمة تجارية خاصة بشركة مايكروسوفت )Microsoft, Inc(. هي )Blu-ray( عالمة تجارية خاصة بشركة Blu-ray Disc Association. واي فاي )Wi-Fi( هي عالمة مسجلة خاصة

.Wi-Fi Alliance® بشركة 
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