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“لقد كان في ُصلب أسلوبنا لتطوير الجيل الجديد من IS رغبتنا في جعل ‘متعة القيادة الرياضية’ 
هي بؤرة االهتمام بكل عنصر من عناصر األداء المثالي وصوالً الى تحقيق الهدف المطلق أال وهو 

إيجاد القيادة الرياضية الملهمة التي تجّسد روح لكزس IS. ولتحقيق ذلك فقد قمنا بعكس عملية 
التطوير بأن »بنينا السيارة أّوالً ثم اختبرنا النتائج«، ومن ثّم قمنا بعملية تطوير كل عنصر من العناصر 
الالزمة لتحقيق أعلى مستويات القيادة الرياضية الممتعة واألداء الخارق الذي كنا نسعى إليه. واآلن صار 

بإمكانك الحكم على النتائج بنفسك. إذ ليس عليك سوى أن تأخذ مكانك في مقعد القيادة وتضع 
يديك على المقود.. ثم تضغط بقدمك الواثقة دواسة الوقود، وبعدها دع جسمك وروحك ينعتقان 

من كل القيود ليعيشا تجربة ستخبرك بكل شيء في كل لحظة ملهمة وممتعة ستعيشها..!”

IS ناؤكي كوباياشي – كبير مهندسي
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IS TECHNOLOGY AND SPECIFICATIONS  42 - 71

”At the heart of our approach to developing the next generation IS was our desire to make 
’sports driving pleasure‘ the focus of every aspect of performance, with the ultimate aim 
of creating inspired sports driving that embodies the IS spirit. To achieve this we reversed 
the development process by ‘building the car first and experiencing the results’, and then 
developed the individual elements required to realize the driving pleasure and breakthrough 
performance we were after. The results are easy to judge for yourself. Just take hold of the 
steering wheel, depress the accelerator, and drive. From this point, let your body and soul do 
the understanding. Your growing feeling of pleasure will tell you all.“

NAOKI KOBAYASHI, IS Chief Engineer



قمة المتعة في القيادة الرياضية الخالصة
ضمن عملية تطوير جينات »لكزس IS« إلى سيارة سيدان رياضية خالصة فإن هذه السيارة ترتقي 

بمتعة القيادة الرياضية إلى مستوى أعلى وغير مسبوق؛ حيث خطوط التصميم الديناميكية تعّبر 
بجرأة عن قوة األداء الرياضي بدًءا من الوقفة القوية والشبك المغزلي المثير وحتى الخطوط المهيبة 

واألخاذة لمصابيح اإلضاءة األمامية والخلفية. من ناحية أخرى. فقد كان في جوهر التصميم لتحقيق 
األداء القوي والبهيج االعتماد على هيكل صلب وخفيف الوزن ونظام تعليق مبتكر في الوقت نفسه. 

كما يعّزز متعة القيادة صوت المحرك الموزون بطريقة رائعة، ووضعية الجلوس المنخفضة للسائق، 
والتنقيالت الرياضية السلسة لناقل الحركة ذي الثمان سرعات. وفوق ذلك كله تعمل مجموعة 

تجهيزات ) F Sport( الرياضية الخاصة على رفع مستوى متعة القيادة إلى مستويات أعلى. وتكتمل 
هذه البراعة الرياضية في المقصورة الداخلية الرحبة واألنيقة؛ بتصميمها المتطور المبتكر، وأنظمة 
الوسائط المتعددة )ملتيميديا( المتكاملة، إضافة إلى أفضل درجات األمان واالطمئنان التي توفرها 

كافة تدابير وأنظمة السالمة المتقّدمة.
 

PURE SPORTS DRIVING PLEASURE

In the evolution of IS DNA into a pure sports sedan, the IS lifts ’sports driving 
pleasure‘ to a higher plane. The dynamic styling boldly expresses sporting 
performance, from the muscular stance and aggressive signature ’spindle 
grille‘, to the sculpted lines of the front and rear lighting. At the core of the 
exhilarating performance is a lightweight rigid body and optimized suspension, 
the enjoyment boosted by the tuned engine note, low-set sports driving position, 
and smooth sports changes of the 8-speed transmission. Driving exhilaration 
is further evolved in the exclusive features of the F SPORT package. In the 
spacious cabin this sporting prowess is complemented by the refined interior 
design, integrated multimedia systems, and peace of mind of advanced  
safety measures.
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تأسر القلوب
هل تجرؤ على تحدي العشق اآلسر!

ما إن تصافح عيناك روعتها.. سوف يتحدد قرارك المستقبلي؛ فمن النظرة األولى إليها 
تأكد أنك لن تلتفت إلى الوراء!

 

INSPIRED TO THRILL
DARE TO ENGAGE

One look and there‘s no turning back. 
The instant you connect will shape your future.
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انطلق الى المركز مباشرة
وأطلق العنان لجرأتك، واستشعر موجات التصاعد األقصى لألدرينالين.

بينما أنت تمتطي صهوة القوة واإلثارة!
 

GO STRAIGHT TO THE HEART

Accelerate and feel your adrenaline surge.  
Ride the growing wave of power and excitement.
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حّرر خيالك من كل القيود
اترك القيادة لغريزة االنطالق بداخلك؛

وستكتشف كيف تتحول االنسيابية بسالسة في المناطق الضّيقة إلى قّمة النشوة في الميادين المفتوحة.
 

FIRE YOUR IMAGINATION

Release the prowess of the athlete within.
Agility in close quarters turns into pure exhilaration in the open.
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اضطرام الرغبة
فكلما اقـتربـت منها أكثـر كلما توقدت رغبتـك بها بشـكل أكبر.

ألن حضورها الطاغي يغريك بما يفوق التصور!
 

SPARK DESIRE

The closer you get, the stronger the attraction.
The bold presence seduces with the promise of so much more.
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أمعن النظر
التركيز العميـق سـينقلك إلى العـالم الريـاضي. 

وكلما تمّعنت أكثـر كلما تمّكنت من السيطرة والتحكم بأدائك بكفاءة أكبر.
 

HONE YOUR VISION

An intense focus takes you into the sporting zone. 
The greater your awareness, the more controlled your performance.
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أحكم السيطرة بقّوة على عالمك
فأحاسـيسك وردود أفـعـالك سـتكون غـريـزيـة وفوريـة. 

وكل حركـة ستقوم بها تطلق في الحال استجابة حاّدة!
 

GRIP YOUR WORLD TIGHT

Feedback is immediate and instinctive.
Every move you make instantly generates an incisive response. 
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خذ نفسًا عميقًا
فأنت ستختبر شعور السكينة واألمان في خضم العاصفة. 

وتجاوبك مع العالم الذي ينطلق كوميض خاطف من حولك سيكون دقيقًا وواثقا!
 

TAKE A DEEP BREATH

Experience calm in the eye of the storm.
Your interaction with the world flashing by is precise and assured.
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عانق الخيال
ألنك سـتتقّمص روح التفوق الرياضي. 

فالتصميم المذهل يتوافق تمامـًا مع األداء الجبار ليحقق منتهى التناغم والديناميكية!
 

EMBRACE THE FLOW

Celebrate the spirit of sporting excellence.
Expressive form fuses with refined function to achieve dynamic harmony.

20 21



تأملها ومّتع النظر
فخطوط التصميـم األخاذة تتناغم بروعة مع االنحناءات االنسـيابية الناعمة. 

وكل زاوية أو جزء من هذه التحفة ستخلب بصرك.. خاصة وأنت متسّمر بمكانك مأخوذًا بروعتها!
 

FEAST YOUR EYES

Distinctive lines blend with sculpted curves.
Every angle demands attention, especially when you‘re standing still.
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تربع على عرش األداء والقيادة
فبمجرد أن تأخذ مكانك خلف مقودها ستنتقل إلى عالم القيادة الرياضية المطلقة.
وتركيزك العفوي على التحكم التـلقائي سـيتحول فورًا إلى أحسـاس غامر باالنعتاق!

 

COMMAND PERFORMANCE

Slide into a world dedicated to sports driving.
The focus on intuitive control is transformed by the feeling of openness.
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ال تلتفت للخلف بعد اليوم
فقط تصرف على سجيتك منطلقا نحو هدفك باستمرار. 

وبمجرد أن تعيش هذا الشعور الرائع من االنعتاق.. سوف تختبر متعته المتعاظمة عند كل انطالقة جديدة!
 

NEVER LOOK BACK

Act on the urge to keep moving.
Once you‘ve captured the feeling, it‘ll be with you on every drive.
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شارك األحبة متعة اإلثارة
فهناك فضاء رحب لألصدقاء وأحالمهم. 

والمحيط الدافئ يفسح مجاالً واسعًا ومريحًا يغري بالرفقـة الحلوة ويزيد المتعة واإلثارة!
 

SHARE THE EXCITEMENT

There‘s ample space for friends and their dreams.
An inviting environment deepens comfort and heightens pleasure.
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فّجر طاقة السعادة الكامنة
أرِض شغفك

واغرق في بحر عشقك للقيادة الرياضية. 
إنه أكثر بكثير من موقف مؤقت.. فهو أسلوب حياة يرتكز على الحيوية وقوة األداء!
 

IGNITE EXHILARATION
FEED THE PASSION 

Indulge your love of sport. 
Much more than an attitude, it‘s a performance-focused way of life.
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أعلن هدفك بكل وضوح
فانطالقك نحو التميز سوف يكشف عن إمكانات كثيرة كامنة.

وسوف يعّبر عن طابع شخصيتك الفريدة!
 

STATE YOUR INTENT

Express your distinctive individuality.
Your drive for excellence generates dramatic possibilities.
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استمتع بروعة اللحظة
ففي كل حركة سوف تختبر روعة القيادة بكل مستوياتها.

وتستشعر إحساس التفاعل اللحظي المذهل بين القرار واالستجابة!
 

LIVE THE MOMENT

Experience the fusion of input and response.
In that instant driving exhilaration is distilled to its purest form.
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تطّلع دائمًا ألعلى مدى 
فكّلما زادت طمحت كّلما توسعت ابتسامة الرضى لما تحققه.

وستغمرك الثقة بأنك جاهز تمامًا لمواجهة كّل التحديات!
 

AIM HIGHER

Instinctively you rise to every challenge.
The further you climb, the wider your smile grows.
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ذروة الكمال
إنها روعة االنسجام بين الجسد والروح.

فكل جزء يؤدي دوره بتناغم مطلق وانسيابية تاّمة مع بقية األجزاء!
 

ACCLAIM PERFECTION

Exhilaration unites body and soul.
Every part plays its role in forging 
an assured harmony in motion.
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IS TECHNOLOGY AND SPECIFICATIONS IS تكنولوجيا ومواصفات

القيادة الرشيقة
التعليق  

أحد المكونات الرئيسية للقيادة الرياضية القوية الممتعة للسيارة IS هو نظام التعليق الذي يمتاز 
بالرشاقة واالستقرار ويبعث على الراحة واالطمئنان مع التصاق فائق بسطح األرض واستجابة رائعة 

لحركة عجلة القيادة. ولتحقيق هذه الخصائص الرياضية الصعبة جدًا المساعدة للسائق، فقد تّم 
ضبط كل مكونات نظام التعليق األمامي ذي الشعبة المزدوجة بشكل ممتاز مثل قضيب التوازن 

واالستقرار المطّور وذلك لتوفير استجابة وإحساسا فائقين للتوجيه بما يساعد على تقليل التمايل 
اثناء االنعطاف ويساهم في زيادة راحة الركوب. وجرى ضبط التعليق الخلفي المتعدد الوصالت 

لتحقيق التصاق ممتاز بسطح األرض واستجابة عالية للتوجيه، فالنوابض اللولبية وماصات االهتزاز 
مركبة بشكل منفصل لتوفير امتصاص ممتاز للصدمات وراحة ركوب عالية في نفس الوقت حيث 

يساعد التصميم الذكي للتعليق على تأمين مساحة رحبة في مقصورة األمتعة. 

مالحظة: يرجى االستفسار لدى أقرب صالة عرض الفطيم للسيارات - لكزس عن تفاصيل توفر هذه المزايا.

 

AGILE DRIVING
SUSPENSION

A key component of the IS‘s exhilarating sports driving performance is a suspension system 
that is both agile yet stable, inspiring confidence with superb grip and excellent response 
to steering input. To achieve these demanding and very sports driver-friendly characteristics, 
each element of the double wishbone front suspension was fine-tuned, and the stabilizer 
refined to provide superb steering response and feel, helping to reduce roll while cornering, 
and contributing to ride comfort. The multi-link rear suspension was fine-tuned to realize 
excellent grip performance and steering response, and the coil springs and shock absorbers 
mounted separately to provide efficient shock absorption and excellent ride comfort. At the 
same time, its intelligent layout helps realize ample space in the luggage compartment.

Note: Please inquire at your nearest Al-Futtaim Motors - Lexus showroom for details on the availability of features.
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صالبة عالية
الشاسيه

 IS إن األساس غير المرئي لألداء الرياضي الفاتن وكذلك الثبات وراحة الركوب التي تتمتع بها السيارة
هو بنيتها الهيكلية عالية الصالبة. ولتحقيق التوازن بين خّفة الوزن والصالبة الفائقة التي تجعل األداء 

الرياضي القوي ممكنًا، تطّلب األمر اعتماد استخدام تقنيات اإلنتاج المبتكرة. وهي تشمل االستخدام 
المكثف لمواد الصقة للهيكل مما يتيح وصل األلواح على مساحات كبيرة واللحام بواسطة اللولب 
الليزري وباستخدام صفائح فوالذية ذات جودة عالية ومقاومة للشد تم تشكيلها بالكبس الساخن 

لتكون أقوى ولنحصل في النهاية على شاسيه خفيف الوزن ذو صالبة رائعة وخصائص مخّمدة 
لالهتزازات. وهو يوفر أساسا رائعا لألداء الرشيق العالي االستجابة والركوب المريح اللذان يشكالن 

.IS متعة القيادة الرياضية للسيارة
 

HIGH RIGIDITY
CHASSIS

The unseen foundation of the IS‘s direct and engaging sports handling, stability and ride 
comfort is a high rigidity body structure. To achieve the balance of light weight with excellent 
rigidity that makes this sports performance possible, it required the adoption of innovative 
production techniques. They include the extensive use of body adhesives which enables the 
joining of panels over an extended area, and laser screw welding. In combination with the use 
of hot-stamped and high-tensile steel sheeting for reinforcement and critical components, the 
result is a lightweight chassis with outstanding rigidity and vibration damping characteristics. 
It provides an excellent foundation for the agile responsive handling and smooth ride that 
shape the IS‘s sports driving pleasure.

االستجابة الرياضية
ناقل الحركة SPDS 8 سرعات

يكمن جوهر القيادة الرياضية والتفاعل بين السائق وIS في اختيار وتبديل التروس بسرعة. ومع 
التسارع الخطي المذهل يقوم التنقيل الرياضي المباشر )SPDS( بمزج أزمنة االستجابة الدقيقة مع 

السالسة والكفاءة الفائقة للتروس الثمانية. وهو يوفر للسائقين الخصائص الممتازة لعالمين مثيرين: 
ناقل حركة آلي )أوتوماتيكي( 8 سرعات ذو تنقيالت تروس سلسة وراحة ركوب استثنائية في ظروف 

القيادة العادية، وناقل حركة يدوي 8 سرعات يتم التحكم به بواسطة عتلة التنقيل أو أزرار التنقيل 
التي على عجلة القيادة من أجل االستجابة السريعة أو التحكم المباشر للقيادة الرياضية الحقيقية. 

 ففي الوضع D مع وضعية Sport/Sport S أو Sport S+Mode، يقوم تنقيل الذكاء الصناعي 
)G AI-SHIFT( باختيار الترس األنسب ونمط تنقيل تنازلي استجابة للمعطيات القادمة من حساس 
قوى الجاذبية )G force(. أما الوضع M فهو يتيح اإلمساك بالترس وحبس )إقفال( التنقيل تمامًا من 

الترس الثاني مرورًا بالتروس الثمانية.

مالحظة: يرجى االستفسار لدى وكيل لكزس المحلي عن تفاصيل توفر هذه المزايا.
 

SPORTING RESPONSE
8-SPEED SPDS

At the heart of sports driving and the interaction between the driver and the IS is the quick 
selection and changing of gears. With its astonishing linear acceleration, the 8-Speed SPDS 
(Sport Direct Shift) blends sharp response times with the outstanding smoothness and 
efficiency of eight gears. For drivers it offers the refined characteristics of two exciting worlds: 
an 8-speed automatic transmission for smooth gear changes and exceptional ride comfort 
in normal driving. An 8-speed manual transmission controlled by the shift lever or paddle shift 
switches on the steering wheel offers quick response and direct control of authentic sports 
driving. In D position with Sport/Sport S or Sport S+ Mode, G AI (Artificial Intelligence)-
SHIFT selects the optimum gear and downshift pattern in response to input from a G force 
sensor. In M position, it enables gear holding, as well as full lock-up shifting from 2nd right up 
to 8th gear.
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DRIVING DYNAMIC ديناميكيات القيادة
 V محرك سعة 3.5 لتر 6 أسطوانات

يمتاز المحرك المتطور سعة 3.5 لتر بقدرات قوة استثنائية وكفاءة رائعة في استهالك الوقود 
فهو يضم تقنيات متطورة جدًا تشمل نظام حقن الوقود D-4S الذي يمتاز بخاصيتي الحقن 

المباشر الى األسطوانات والحقن بالفوهة وذلك إليجاد التوازن بين خرج القوة العالي والكفاءة في 
 Dual VVT-i إحراق الوقود، وهو يضم أيضًا توقيت الصمامات المزدوج الذكي المتغير باستمرار
الذي يزيد العزم وخرج القوة ويسهم في تحسين االقتصاد في الوقود وتقليل غازات العادم.*1 

محّرك سعة 2.0 لتر بالشحن التوربيني والحقن المباش 
هذا المحّرك الجديد يعطي مزيًجا متطّوًرا من أداء القيادة المثير واالقتصاد الممتاز في استهالك 

الوقود. الشاحن التوربيني ثنائي اللولب بحجمه الصغير وكفاءته العالية يجتمع مع محّرك 
 .)VVT-iW (طراز دورة أتكينسون بنظام نظام توقيت الصمام المتغير الذكي المزدوج الواسع

ولتحقيق المستوى المثالي من احتراق الوقود، يتمّيز نظام D-4ST المبتكر بحاقنات وقود 
مباشرة ومن خالل الفتحات. هذه القدرات الهندسية المتقّدمة من لكزس تساعد على توليد 

عزم دوران كبير من نطاقات سرعة دوران المحّرك المنخفضة إلى العالية، ومستوى عاٍل من 
التجاوب، إضافة إلى رفع كفاءة االقتصاد في استهالك الوقود*2

D-4S *1: حقن مباشر 4 أشواط نسخة متفوقة. VVT-i: توقيت الصمامات الذكي المتغير باستمرار.
VVT-iW *2 1: توقيت صمامات متغّير - ذكي واسع. D-4ST: حقن مباشر 4 أشواط نسخة متفوقة مع شاحن توربيني.

االنسيابية األيروديناميكية 
إن العناية الفائقة والدقيقة بالعوامل االنسيابية )األيروديناميكة( تسهم في تحقيق األداء القوي بكفاءة عالية الستهالك 
الوقود وهدوء وراحة المقصورة حتى أثناء القيادة بسرعة عالية. وتساعد زعانف االستقرار الهوائية الموجودة على جوانب 
األبواب األمامية والمصابيح الخلفية في تدفق الهواء على نحو سلس من األمام إلى الخلف تحت السيارة، مما يسهم في 

ثبات السيارة واستقرارها على الطرقات. 

اختيار وضع القيادة 
تتيح هذه الوظيفة التحكم بعدة أنظمة بحيث تستطيع معايرة أداء IS بما يتناسب وأسلوبك في القيادة. فعند اختيار  
الوضع االقتصادي Eco Mode تتغير خصائص القوة المتولدة من المحرك والتحكم بالخانق وتكييف الهواء الالزمة لقيادة 
اقتصادية بكفاءة عالية في استهالك الوقود. أما في الوضعين الرياضيين Sport/Sport S Mode فتتحسن أوضاع نظام 

الدفع وكمية القدرة الكهربائية المساعدة EPS لعجلة القيادة من أجل تحقيق Eco Mode تسارع ممتاز وإحساس رياضي 
بعجلة القيادة. إضافة لذلك، يعمل الوضع الرياضي Sport S+ Mode على تحسين أوضاع منظومة قوة الدفع والشاسيه من 

أجل قيادة رياضية ديناميكية.

3.5-LITRE V6 ENGINE
The sophisticated 3.5-litre engine delivers both exceptional power and excellent fuel 
efficiency. It integrates advanced technologies that include a D-4S fuel injection system 
that features both direct injection into the cylinders and port injection to balance high 
power output with fuel efficiency, and Dual VVT-i which increases torque and output, 
and contributes to better fuel economy and reduced emissions.*1 

2.0-LITRE DIRECT INJECTION TURBOCHARGED ENGINE
This exciting engine combines a compact high-efficiency twin scroll turbocharger 
with an Atkinson Cycle engine with Dual VVT-iW to deliver an exhilarating driving 
performance and excellent fuel efficiency. To realize optimum combustion, the 
innovative D-4ST features both direct and port injectors. This helps generate high 
torque from low through to high rpm ranges, high level responsiveness, as well as 
enhancing fuel economy.*2

*1 D-4S: Direct-injection 4-stroke Superior-version. VVT-i: Variable Valve Timing-intelligent.
*2 VVT-iW: Variable Valve Timing-intelligent Wide. D-4ST: Direct-injection 4-stroke gasoline engine Superior 
version with Turbo.

AERODYNAMICS
Careful attention devoted to aerodynamics contributes to the fuel-efficient performance and quiet comfort of the 
cabin, even in high-speed driving. Aero stabilizing fins on the front doorframe covers and rear combination lamps 
contribute to handling stability and road tracking performance, while the aero stabilizing fins on the underbody 
covers help smoother airflow from front to rear under the car, further reducing drag.

DRIVE MODE SELECT
It integrates control of multiple systems so you can tune the performance of the IS to suit your driving style. 
Selecting Eco Mode changes the engine output, throttle control and air conditioning characteristics required for 
fuel-efficient eco-driving. Sport/Sport S Mode refines the powertrain settings and amount of EPS (Electric Power 
Steering) steering assist for excellent acceleration and sports steering feel. In addition, Sport S+ Mode refines the 
powertrain and chassis settings for dynamic sports driving.

SOUND GENERATOR
An inspired refinement that heightens the thrill of sports driving is a finely-tuned intake sound generator that 
creates an emotional note to complement the exhilarating power. It boosts the sound pressure level of specific 
frequencies in the engine air intake, to introduce a distinctly sporty engine sound when you accelerate in the 
mid-to-high rpm ranges. 

DISC BRAKES
High performance ventilated disc brakes on all four wheels provide the quick, smooth and linear braking 
expected of a Lexus sports sedan. High friction brake pads further contribute to the excellent stopping power  
and braking feel. The use of lightweight aluminium for brake components helps to reduce weight, contributing 
to fuel efficiency.

مولّد الصوت
ميزة رائعة ترتقي بإثارة القيادة الرياضية هي مولد صوت موزون بطريقة بارعة يطلق صوتًا عاطفيًا يكّمل قوة المحرك 

الممتعة حيث يعزز مستوى ضغط الصوت بذبذبات معّينة في فتحة تزويد المحرك بالهواء لينطلق صوت محرك رياضي 
متميز عندما تتسارع السيارة في المدى المتوسط إلى العالي.

مكابح قرصية
توفر المكابح القرصية عالية األداء للعجالت األربعة قوة الكبح السريعة والسلسة المستقيمة المتوقعة في سيارة لكزس 

سبور سيدان، وكذلك تسهم وسائد الكبح عالية االحتكاك أيضًا في قوة االيقاف واإلحساس بالكبح الرائعين. كما أن استخدام 
األلومنيوم خفيف الوزن في صنع مكونات المكابح ساعد على خفض الوزن وبالتالي أسهم في كفاءة استهالك الوقود.
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8 أكياس هواء  
تمتاز IS بثمانية أكياس هواء )SRS( يتم التحكم فيها 
بواسطة حساسات )مجسات( مع آليات الشد المسبق 

ومقيدات قوة الضغط ألحزمة المقاعد األمامية. وتتم حماية 
ركاب المقاعد األمامية بواسطة أكياس هوائية )SRS( تعمل 

على مرحلتين للسائق والراكب األمامي وأكياس هوائية 
للركبتين وأخرى جانبية. وستارة هوائية واقية )SRS( تغطي 

نوافذ األبواب األمامية والخلفية.*2 

 )PUH( غطاء محرك يرتفع لألعلى
يوفر غطاء المقدمة المبتكر الذي يرتفع لألعلى حماية 
للمشاة في حال اصطدام المقدمة بهم وهو في ذات 

الوقت يوفر تصميمًا رياضيًا مع خط منخفض لغطاء 
المقدمة. عندما ترصد الحساسات الموجودة في الصدام 

األمامي أن السيارة قد اصطدمت بأحد المشاة يرتفع غطاء 
المقدمة فورًا لألعلى إليجاد حّيز يمتص قوة الصدمة.

نظام التحذير من مستوى ضغط هواء اإلطارات 
 )AL-TPWS( وتحديد الموضع تلقائيًا

يسهم هذا النظام في إطالة عمر اإلطارات وتحسين الكفاءة 
في استهالك الوقود حيث يعرض مستوى ضغط الهواء في 

كل إطار على شاشة عرض المعلومات المتعددة. وعندما 
يرصد انخفاض ضغط الهواء في أحد اإلطارات يعرض مقدار 
ضغط الهواء في اإلطار المتضرر بلون أصفر الى جانب لمبة 

التحذير في لوحة العدادات.*3

*2 األكياس الهوائية في »ظام التقييد التكميلي« )SRS( هي أجهزة تكميلية تستخدم مع أحزمة المقاعد. لذا يجب على السائق وجميع الركاب في السيارة 
ربط أحزمة المقاعد بشكل صحيح في كل األوقات. ويجب عدم تركيب مقعد تقييد الطفل )CRS( ووجهه للخلف في المقاعد األمامية. وبالنسبة لمقعد تقييد 

الطفل )CRS( الذي وجهه لألمام ُينصح باستخدامه في المقاعد الخلفية. ويرجى عدم استخدام إكسسوارات إضافية على المقاعد تغطي االجزاء التي تنتفخ 
فيها أكياس الهواء الجانبية. فمثل هذه اإلكسسوارات قد تمنع أكياس الهواء من العمل بشكل صحيح وتسبب إصابات بالغة )إّن أغطية لكزس األصلية للمقاعد 

مصممة بشكل معّين ألجل الموديالت المزودة بأكياس هواء )SRS( جانبية. لمعرفة مدى توفرها في منطقتكم يرجى االستفسار لدى أقرب صالة عرض الفطيم 
للسيارات - لكزس(. الصور تبين جميع أكياس الهواء بعد انتفاخها وذلك بهدف العرض فقط )أكياس الهواء الجانبية الستائرية الواقية تنتفخ فقط على الجانب 
الذي يتعرض لالصطدام في ظروف حادث حقيقي(. لمزيد من التفاصيل حول هذه األكياس وغيرها من مزايا السالمة في السيارة يرجى الحرص على قراءة كتيب 

إرشادات مالك السيارة بعناية. 

*3 موجات الراديو قد تؤثر على األجهزة الطبية الكهربائية. لذا فإّن األشخاص الذين لديهم منظم لضربات القلب مزروعًا في أجسامهم عليهم إبقاء هذا المنظم 
بعيدًا عن هوائيات هذا النظام ألنه من الممكن أن يعطل ارسال موجات الراديو. يرجى االستفسار عن تفاصيل هذه األمور لدى لدى أقرب صالة عرض الفطيم 

للسيارات - لكزس.

EIGHT AIRBAGS
The IS features eight sensor-controlled SRS airbags 
together with pretensioners and force limiters of the 
front seatbelts. The front occupants are protected by 
dual-stage SRS driver airbag, dual-stage SRS front 
passenger airbag, SRS knee airbags and SRS side 
airbags. SRS curtain shield airbags cover the front and 
rear door windows.*2

PUH (POP UP HOOD) 
The innovative PUH provides pedestrian protection 
in the event of a frontal collision, and at the same time 
enables a sporty design with a low hood line. When the 
sensors mounted in the front bumper determine that 
the vehicle has collided with a pedestrian, the hood 
instantly pops up to create a space to absorb the 
impact force.

AL-TPWS (AUTO LOCATION-TYRE 
PRESSURE WARNING SYSTEM)
AL-TPWS contributes to tyre life and fuel efficiency 
by displaying the pressure of each tyre in the 
multi-information display. When low tyre pressure 
is detected, the display shows the air pressure value 
of the affected tyre in amber, together with an in-meter 
warning lamp.*3

*2 The SRS (Supplemental Restraint System) airbags are supplemental devices to be used with the seatbelts. The driver and all passengers 
in the vehicle must wear their seatbelts properly at all times. Never install a rear-facing CRS (Child Restraint System) on the front 
passenger‘s seat. For a forward-facing CRS, it is recommended you use it in the rear seats. Please do not use accessories for the seats 
which cover the parts where the SRS side airbags should inflate. Such accessories may prevent the SRS side airbags from activating 
correctly, causing serious injury (Lexus genuine seat covers are specifically designed for models equipped with the SRS side airbags. To 
find out about availability in your area, please inquire at your nearest Al-Futtaim Motors - Lexus showroom). The photo shows all the SRS 
airbags activated for display purposes only (the SRS side and curtain shield airbags only inflate on the side of the collision in an actual 
accident). For details on these and other important safety features, be sure to read the Owner‘s Manual carefully.

*3 Radio waves may affect electric medical devices. Individuals with cardiac pacemaker implants should keep their pacemaker from 
coming close to the system‘s antennas. The transmission of radio waves can be disabled. Please inquire at your nearest  
Al-Futtaim Motors - Lexus showroom for details.

ADVANCED SAFETY السالمة المتطورة
نظام األمان قبل التصادم 

عندما ترصد الموجة الملليمترية الرادارية احتمال حدوث اصطدام بسيارة أخرى أو بشخص 
أمام IS تقوم بتنبيه السائق بواسطة طنين وعرض على الشاشة ويقوم نظام المساعدة 

على الكبح أو الفرملة قبل الصدمة بزيادة قوة الكبح عندما يضغط السائق دواسة 
الفرامل. وإذا ما قرر النظام أنه من الصعب تفادي االصطدام، عندها يتم تشغيل المكابح 

وشد أحزمة المقاعد لما قبل الصدمة للمساعدة على تقليل اإلصابات الناجمة عنها. 

 )LDA( نظام اإلنذار عند الخروج عن خط السير 
ونظام الضوء )الشعاع( العالي األوتوماتيكي

يقوم نظام »اإلنذار عند الخروج عن خط السير« بتحذير السائق من خالل إطالق إنذار 
صوتي وكذلك بواسطة شاشة المعلومات المتعددة إذا ما قّدر النظام أن السيارة على 

وشك عبور الخط الفاصل دون تشغيل مؤشر االنعطاف. ويساعد نظام الضوء العالي 
األوتوماتيكي على القيادة بأمان في الليل وذلك بأن ينتقل من الضوء العالي إلى 

المنخفض عندما يتم رصد ضوء سيارة قادمة أو المصابيح الخلفية لسيارة في األمام.*1

 *1 نظام اإلنذار عند الخروج عن خط السير )LDA(: قد ال يعمل هذه النظام بشكل صحيح حسب ظروف الطقس والطريق 
ووضع السيارة وغيرها من العوامل. لذا ينبغي الحرص على قراءة كتيب إرشادات مالك السيارة بعناية.

PRE-CRASH SAFETY SYSTEM
When the millimetre-wave radar detects the likelihood of a collision with a vehicle 
or obstacle ahead, it alerts the driver with a display and a buzzer, and the pre-crash 
brake assist increases braking force when the driver depresses the brake pedal. 
If it determines a collision is difficult to avoid, the pre-crash brakes and pre-crash 
seatbelts also operate to help reduce injury due to the collision.

LDA & AUTOMATIC HIGH BEAM SYSTEM
LDA alerts the driver with a buzzer and on the multi-information display if the 
system judges the vehicle is about to cross the lane markings without using the turn 
signals. The Automatic High Beam System helps safe driving at night by instantly 
switching from high to low beam when the lights of an oncoming vehicle, or the tail 
lights of a vehicle in front, are detected.*1

*1 LDA: Lane Departure Alert. The system may not operate properly depending on the weather, road and 
vehicle conditions or other factors. Be sure to read the Owner‘s Manual carefully.

BLIND SPOT MONITOR SYSTEM
Blind Spot Monitor System is one of the advanced safety systems that help drivers feel at home behind the wheel 
in sports and daily driving. This system uses quasi-millimetre-wave radars mounted in the rear bumper to detect 
vehicles in adjacent lanes that are not visible in the door mirrors. The moment a vehicle enters this blind spot, 
the driver is warned by an indicator in the relevant door mirror.

RCTA (REAR CROSS TRAFFIC ALERT)
To assist safe reversing, RCTA uses quasi-millimetre-wave radars in the rear bumper to detect approaching 
vehicles in difficult-to-see areas behind the vehicle. When an approaching vehicle is detected, RCTA alerts 
the driver using a buzzer and indicator in the relevant door mirror.

نظام مراقبة البقعة غير المرئية )البقعة العمياء(
أحد أنظمة السالمة المتطورة التي تساعد السائق ليشعر بالراحة والطمأنينة وهو يجلس أمام عجلة القيادة أثناء القيادة 

اليومية والرياضية، وهو يستخدم رادارات بموجات شبه ملليمترية مركبة في الصّدام الخلفي تطلق أمواًجا ملليمترية لرصد 
السيارات الموجودة في المسار المجاور والتي ال تظهر في المرايا الجانبية. وفي اللحظة التي تدخل فيها السيارة المجاورة 

هذه المنطقة غير المرئية يتم تنبيه السائق بواسطة مؤشر يظهر في المرآة التي في الجانب الذي تسير فيه هذه السيارة.

RCTA )منّبه إنذار التداخل مع حركة مرور خلفية( 
للمساعدة على الرجوع بالسيارة للخلف بصورة آمنة، يستخدم منّبه RCTA رادارات بموجات شبه ملليمترية في الصادم 

الخلفي لرصد المركبات المقتربة في المناطق التي تصُعب رؤيتها خلف السيارة. وعند رصد وجود مركبة مقتربة، يقوم منّبه 
RCTA بتنبيه السائق باستخدام جرس ومؤشر في مرآة الباب المعنية.
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EXTERIOR & INTERIOR FEATURES الخصائص الداخلية والخارجية

وظيفة تنسيق عمل الوسائط المتعددة )ملتيميديا(
تقوم هذه الوظيفة بتنسيق عرض المعلومات الواردة من انظمة الوسائط المتعددة )ملتيميديا( على شاشة عرض EMV (Electro Multi-Vision) مقاس 
7 بوصات الموجودة في مركز لوحة األجهزة وشاشة عرض المعلومات المتعددة TFT (Thin Film Transistor) مقاس 4.2 بوصة الموجودة في مركز مجموعة 

العدادات. ولتحقيق الراحة وسهولة التحكم، فإن النظام الصوتي والمكالمات الواردة على الهاتف الجوال )الموبايل( وبعض المعلومات المالحية على شاشة 
EMV يمكن عرضها على شاشة المعلومات المتعددة ويمكن التحكم بها بواسطة المفاتيح الموجودة على المقود.

MULTIMEDIA COORDINATION FUNCTION
This function coordinates the display of information from the multimedia systems on the 7-inch EMV (Electro Multi-Vision) display in the centre of 
the instrument panel and the 4.2-inch TFT (Thin Film Transistor) multi-information display in the centre of the meter cluster. For convenience and 
easy control, audio system, incoming mobile calls, and some navigation information on the EMV display can be displayed on the multi-information 
display, and controlled using switches on the steering wheel.

مالحظة: شاشات العرض المصّورة الموجودة على هذه الصفحة قد تختلف عن الموديالت المتوفرة في منطقتك.
Note: The screen displays pictured on this page may vary from models available in your area.

النظام الصوتي »مارك ليفنسون«
يمتاز النظام الصوتي المحيطي »مارك ليفنسون بريميوم 

سوراوند ساوند« بمضخم صوت 12 قناة مدمج صغير 
لتشغيل 15 سماعة فائقة الكفاءة طراز » جرين إيدج « تولّد 
خرج صوت رائع وفي ذات الوقت تقلل من استهالك الطاقة. 

ويساهم النظام الصوتي المحيطي ذو 5.1 قناة في ايجاد 
الصوت عالي الدقة بجودة قاعة الحفالت. ويقوم النظام 

األوتوماتيكي بتعديل شّدة صوت النظام تلقائيًا وضبط 
أسلوب كل أغنية اثناء تشغيلها.

شاشة العرض »لكزس دسبالي أوديو« 7 بوصات
قبضة التحكم بثمانية اتجاهات في هذا النظام تسّهل 
تشغيل شاشة العرض مقاس 7 بوصات التي في وسط 

لوحة األجهزة. 

اللمس عن بعد
إن اسلوب IS في التركيز على المستخدم فيما يخص 

التقنية المتطورة يبدو واضحًا في بساطة التحكم باللمس 
بنظام » اللمس عن بعد « والذي يجعل المستخدم يتفاعل 

 غريزيًا مع النظام المالحي والنظام الصوتي على شاشة 
EMV 7 بوصات وبنفس سهولة استخدام فأرة الكمبيوتر، 

وفي تشغيله بطريقة االنزالق الطبيعي الذي يوفر استجابة 
سريعة اثناء تصفح الخرائط والبحث عن الطرقات.

مدخالن لتوصيل USB ومقبس )فيش( صغير
النظام الصوتي مجهز بمدخلي USB أحدهما يتيح تشغيل 

الموسيقى في أجهزة USB وبعدد من أشكال البيانات 
بما فيها MP3 و WMA، واآلخر يمكن استخدامه لشحن 

الهواتف الذكية واألجهزة األخرى.

MARK LEVINSON AUDIO SYSTEM
The Mark Levinson Premium Surround Sound 
System features a compact 12-channel amplifier to 
drive 15 GreenEdge ultra-high efficiency speakers 
that generate outstanding output while significantly 
reducing energy consumption. A 5.1-channel 
surround system contributes to the high fidelity, 
concert hall-quality sound. The Auto Volume System 
automatically adjusts the audio system volume to 
complement the genre of each song as it is played.

7-INCH LEXUS DISPLAY AUDIO
This system‘s 8-direction joystick makes for convenient 
operation of the 7-inch display in the centre of the 
instrument panel.

REMOTE TOUCH
The IS‘s user-focused approach to advanced 
technology is evident in the simple touch control of 
the Remote Touch, which lets users interact intuitively 
with the navigation and audio systems on the 7-inch 
EMV display with the same ease of use as a computer 
mouse. Its natural slide operation gives quick response 
while scrolling maps and doing route searches.

2 USB PORTS/MINI-JACK
The audio system is equipped with two USB ports, one 
that enables the playing of music on connected USB 
devices in a number of data formats, including MP3 
and WMA (Windows Media Audio), and one that can 
be used for charging smartphones and other devices.
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REAR SEAT SPACE
The extended vehicle dimensions including the 
wheelbase create the foundation for the outstanding 
comfort of the spacious cabin. It is especially 
noticeable in the rear seats where the thin front 
seatbacks and good space around the knees 
contribute to excellent legroom and access, providing 
even more reason to share the IS‘s sports driving 
pleasure with family and friends.

60/40 SPLIT,  
FOLD-DOWN REAR SEATBACKS
60/40 split, fold-down rear seatbacks combine with 
the ample trunk space to provide versatile and flexible 
luggage carrying capacity. The fold-down mechanism 
makes it easy to fold down one or both sides of the 
60/40 split rear seatbacks, to enable the carrying 
of items approximately 150cm in length.

TRUNK CAPACITY
Balancing exhilarating performance with thoughtful 
functionality is the hallmark of Lexus. A good example 
is the intelligent layout of the rear suspension, which 
contributes to the ample capacity of the trunk, with 
room for three full-size (9.5-inch) golf bags.

مساحة المقعد الخلفي
إن زيادة أبعاد السيارة بما فيها قاعدة العجالت توجد 

األساس لمستوى الراحة الرائع في كابين IS الرحب. ويالحظ 
هذا بشكل خاص في المقاعد الخلفية حيث ظهر المقاعد 

األمامية الرقيق والمساحة الجيدة حول الركبتين تساهم 
في تعزيز سهولة الدخول للخلف وإيجاد حّيز ممتاز 

للقدمين مما يشجع أكثر على مشاركة األسرة واألصدقاء 
.IS في متعة القيادة الرياضية للسيارة

مقاعد خلفية مقسومة 40/60 وظهرها 
قابل للطي

 إن ظهر المقاعد الخلفية القابل للطي والمقسوم بنسبة 
40/60 والمساحة الكبيرة لصندوق األمتعة يوفران معًا 
متسًعا مرًنا ومتنوع االستخدامات لألمتعة. وتسّهل آلية 

الطي طّي ظهر المقعد المقسوم 40/60 كله أو أحد 
قسميه لألمام حسب الحاجة وذلك لتسهيل نقل األشياء 

التي يصل طولها إلى 150 سم تقريبًا.

سعة صندوق األمتعة
إن تحقيق التوازن بين األداء الممتع والمزايا العملية الذكية 

هو السمة المميزة للكزس، والمثال الجّيد على ذلك هو 
التصميم الذكي للتعليق الخلفي الذي يسهم في تحقيق 
السعة الكبيرة لصندوق األمتعة الذي يّتسع لثالث حقائب 

غولف كبيرة ) 9.5 بوصة(. 

EXTERIOR & INTERIOR FEATURES الخصائص الداخلية والخارجية

عدادات أوبتترون
توفر عدادات »أوبتترون« ثنائية األقراص ذاتية اإلضاءة 

وسهلة القراءة معلومات القيادة الحيوية بنظرة سريعة. 
كما أّن إضاءة شاشة عرض المعلومات المتعددة في وسط 

العدادات يتغير لونها إلبراز وضعية القيادة المختارة في 
الوضعين االقتصادي )Eco( والعادي )Normal( حيث يتحول 

 لونها إلى أزرق هادئ، وعند االنتقال، للوضعين الرياضيين
Sport/Sport S أو Sport S+ Mode تتغير اإلضاءة الى األحمر 

النابض بالحياة.

الساعة الكالسيكية
إّن الساعة الكالسيكية األنيقة ذات العقارب هي نقطة بارزة 

وسط لوحة األجهزة تعّبر عن صفات لكزس التي تتسم 
بالدقة والبساطة والوظيفة العملية، وهي تتميز بالقرص 
األنيق والرقيق ذاتي اإلضاءة مع 3 مقاييس متدرجة ثالثية 

األبعاد تضمن وضوحًا رائعًا في الليل والنهار. 

درزات الخياطة
إّن اختيار مواد خاصة لغطاء لوحة العدادات واستخدام 

درزات خياطة تزيينية مثل التي على غطاء لوحة العدادات 
ووسائد الركبتين يبرز البراعة الحرفية والعناية الفائقة بأدق 

التفاصيل لدى لكزس. كما أّن اللمسة النهائية بخّط واحد 
من الدرزة التزيينية تؤكد تركيز IS على األداء القوي وتضيف 

لمسة رقيقة الى تجربة القيادة الرياضية. 

 مفاتيح التحكم الكهروستاتي 
بدرجات الحرارة

مما يبرز مؤهالت التكنولوجيا فائقة التطور في IS المفاتيح 
المبتكرة للتحكم الكهروستاتي بدرجات الحرارة الموجودة 

في الكونسول الوسطي والتي تتيح التشغيل السريع 
والغريزي لمكيف الهواء بلمسة اصبع. ولتعزيز الراحة 

الفردية يمكن ضبط درجات الحرارة بشكل منفصل لكّل 
من مقعدي السائق والراكب األمامي.

OPTITRON METERS
The easy-to-read, self-illuminating 2-eye Optitron 
meters provide vital driving information at a glance. 
The illumination of the multi-information display in the 
centre of the meters changes colour to highlight the 
drive mode selected. In Eco and Normal Modes, it turns 
a tranquil blue. Switching to Sport/Sport S or Sport S+ 
Mode changes the illumination to a vibrant red.

ANALOGUE CLOCK
An understated focal point in the centre of the 
instrument panel, this elegant analogue clock 
expresses the Lexus qualities of simplicity, functionality 
and precision. The self-illuminating dial plate with 
contemporary 3-dimensional scales is stylish and 
refined, ensuring excellent legibility both during the day 
and at night.

ACCENT STITCHING
The selection of special material for the meter hood 
and use of accent stitching, such as on the meter 
hood and knee pads, highlight Lexus craftsmanship 
and attention to detail. The finish with its single line 
of accent stitching emphasizes the performance focus 
of the IS, adding a refined note to its singular sports 
driving experience.

ELECTROSTATIC TEMPERATURE 
CONTROL SWITCHES
Highlighting the IS‘s leading-edge credentials, the 
innovative electrostatic temperature controls located in 
the centre console enable quick and intuitive operation 
of the air conditioner with the touch of a finger. To 
optimize individual comfort, temperature settings for the 
driver and front passenger seats can be set separately.
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POWER REAR WINDOW SUNSHADE: Power controls for this 
convenient sunshade make it easy to provide shade and privacy in the 
rear seats. For a clear field of view when reversing, it automatically 
retracts when reverse gear is engaged.

LEATHER STEERING WHEEL: Providing a comfortable grip for 
sports control, the stylish design features a large circular pad in the 
centre that contrasts with the thin metallic base plate. The prominent 
Lexus L emblem and quality leather finish add a touch of luxury to the IS 
sports driving experience.

LED REAR COMBINATION LAMPS: The dynamic design of the rear 
combination lamps forms a sharp line from the rear wheels to the rear 
of the car, and echoes the Lexus L-shaped styling of the headlamps. The 
energy-efficient LED tail and brake lamps provide bright clear signaling.

POWER FRONT SEATS: The front seats have 8-way power adjustments 
to let individuals with a wide range of physiques tailor the optimum 
position of comfort and support required for focused sports driving. 
The adjustments include slide, tilt, lifter and recline. The driver‘s seat 
also features lumbar support adjustment.

17-INCH ALUMINIUM WHEELS: This elegant five twisted twin-spoke 
design produces a feeling of depth that changes expression when 
viewed from different angles. It promises an inspiring and dynamic drive 
every time you approach your car.

VENTILATED SEATS: Ventilated Seats for the front seats provide 
individual comfort. They use an integrated blower-type fan that 
provides quick and powerful performance, pushing air through the 
seatback and seat cushion to eliminate the humid feeling associated 
with leather seats.

DISCHARGE HEADLAMPS: The discharge headlamps feature 
a single-lamp projector that can switch between low and high beam, 
and an auto-leveling system which keeps the irradiation axis constant. 
While driving during the day, the LED DRL helps recognition for 
oncoming vehicles and vehicles driving ahead.

KNEE PADS: Complementing the low-set position of the front seats, 
knee pads on both sides of the centre console were carefully shaped 
and positioned to provide support during sports driving. For the driver, 
it contributes to a stable and comfortable posture during hard driving, 
and a soft finishing touch to the snug feeling of the cockpit.

18-INCH ALUMINIUM WHEELS: Accentuated by the hemming treatment on the rear flared wheel arches, they stand out prominently in the IS’s dynamic 
stance. There are two distinctive designs: a dramatic multi-spoke wheel that expresses an innovative spirit; and a flowing 5-spoke wheel with muscular spokes 
and hub that exudes a powerful performance feeling.

QUILTED SEAT CUSHIONS: The renowned Lexus attention to detail, 
refined through the sport-focused approach of the IS, is evident in 
the quilted seat cushions. Emphasizing the 3-dimensional feel of the 
material, they accentuate the dynamic expression of athletic strength 
and sporty ambience of the interior.

LED HEADLAMPS: The two-eye headlamps and independent LED 
DRL (Daytime Running Lamp) featuring the distinctive Lexus L-shaped 
arrowhead styling, contribute to the eye-catching sporty face of the IS. 
At night, the energy-efficient LED low and high beam lamps produce 
a high quantity of light for excellent visibility.

المظلة الشمسّية اآللية للنافذة الخلفية: إّن التحكم الكهربائي بهذه 
الستارة )المظّلة( المريحة يسّهل حجب أشعة الشمس وزيادة الخصوصية 

في المقاعد الخلفية. وللحصول على مجال رؤية واضح عند رجوع السيارة 
للخلف تنضّم هذه الستارة تلقائيا عند تعشيق ترس الرجوع الى الوراء.

عجلة قيادة مغلفة بالجلد: توفر عجلة القيادة المغلفة بالجلد إمساكا مريحا 
لراحة اليد من أجل سيطرة رياضية، وهي تتمتع بتصميم أنيق يمتاز بوجود 
وسادة دائرية كبيرة في المركز تتباين مع لوحة القاعدة المعدنية الرقيقة. 

كما أن شعار لكزس البارز L ومظهر ونوعية الجلد عالي الجودة يضيفان 
 .IS لمسة فخامة لتجربة القيادة الرياضية في

مجموعة المصابيح الخلفية بلمبات LED: يشكل التصميم الديناميكي 
لمجموعة المصابيح الخلفية خطًا حاّدًا يمتّد من العجالت الخلفية إلى مؤخرة 
.L السيارة، وهو يحاكي أسلوب تصميم المصابيح األمامية على شكل الحرف

ولمبات LED ذات الكفاءة في استخدام الطاقة مع لمبات الفرامل الممّيزة 
بإضاءة براقة واضحة. 

مقاعد أمامية تضبط كهربائيًا: يمكن ضبط وتعديل وضع المقاعد األمامية 
بثمانية اتجاهات لتمكين األشخاص من ذوي األحجام واألطوال المختلفة 

تفصيل وضعية الجلوس المثالية المريحة لهم وإسناد الجسم الالزم للقيادة 
الرياضية. وتشمل أوضاع الضبط التقديم والترجيع واإلمالة والرفع وإمالة 

الظهر وإسناد اسفل الظهر.

عجالت ألومنيوم 17 بوصة: هذا التصميم األنيق لخمسة ُشعب مزدوجة 
وملفوفة يولد إحساسًا بالعمق يتغير تعبيره عند النظر اليه من زوايا مختلفة. 

وهو َيِعد بقيادة ديناميكية ملهمة في كل مرة تأتي فيها إلى السيارة.

مقاعد مهّواة: توفر تهوية المقاعد األمامية الراحة الفردية لكل من السائق 
والراكب األمامي. فهي تستخدم مروحة دافعة للهواء تمتاز بأداء قوي 

وسريع حيث تدفع الهواء عبر ظهر ووسادة المقعد للقضاء على اإلحساس 
بالرطوبة المقترن عادة بالمقاعد الجلدية.

المصابيح التفريغية الرئيسية: تضم مصابيح التفريغ الرئيسية ضوءًا 
كشافًا واحدًا يمكنه االنتقال بين الضوء العالي والضوء المنخفض مع نظام 
اوتوماتيكي لضبط المستوى يحافظ على ثبات محور الشعاع. وعند القيادة 

أثناء النهار يساعد مصباح السير النهاري )DRL LED( على تمييز سيارتك من 
قبل المركبات القادمة نحوها وكذلك التي تسير أمامها.

وسائد الركبتين: تكّمل وسائد الركبتين الموجودة على جانبي الكونسول 
الوسطي وضعية الجلوس المنخفضة للمقاعد األمامية وهي ذات شكل مصمم 

 بعناية كبيرة وتّم وضعها بحيث توفر الدعم للركبة أثناء القيادة الرياضية. 
كما تساهم في منح السائق وضعية جلوس ثابتة ومريحة أثناء القيادة الحيوية 

وتضيف لمسة نهائية ناعمة الى اإلحساس بدفء الكابين ومقصورة القيادة. 

عجالت ألومنيوم 18 بوصة: إّن حواف انتفاخات أقواس تجاويف العجالت )الجنوط( الخلفية تبرز العجالت في الوقفة الديناميكية للسيارة IS، وتتوفر هذه العجالت 
بتصميمين متميزين: عجل ذو تصميم دراماتيكي مثير متعدد الُشعب يعّبر عن الروح اإلبداعية، وآخر ذو خمس ُشعب منسابة وقوية المظهر مع محور يفيض 

بإحساس األداء القوي.

حشوات المقاعد المنّجدة: إّن العناية الفائقة بالتفاصيل التي اشتهرت بها 
 IS لكزس وتطورت من خالل األسلوب الذي يركز على الطابع الرياضي في

واضح بجالء في تنجيد وسائد المقاعد المبطنة. فهي تؤكد اإلحساس ثالثي 
األبعاد لمادة التنجيد وتبرز التعبير الديناميكي للقوة الحيوية والجّو الرياضي 

داخل الكابين.

المصابيح الرئيسية بلمبات LED: المصابيح الرئيسية بعينين اثنتين 
واللمبات النهارية المستقلة نوع DRL LED هي السمة الرئيسية لتصميم 

لكزس المميز على هيئة رأس السهم بشكل L وهي تسهم في إبراز وجه 
IS الرياضي الملفت لألنظار. وأثناء الليل تطلق لمبات LED الموّفرة للطاقة 

شعاعًا عاليًا ومنخفضًا ذا جودة عالية يوفر رؤية واضحة بدرجة رائعة.

EXTERIOR & INTERIOR FEATURES الخصائص الداخلية والخارجية

.Note: Please inquire at your nearest Al-Futtaim Motors - Lexus showroom for availability of the featuresمالحظة: يرجى االستفسار لدى أقرب صالة عرض الفطيم للسيارات - لكزس حول توفر هذه المزايا.
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VGRS (VARIABLE GEAR  
RATIO STEERING) 
/ PERFORMANCE DAMPER
VGRS optimally controls the steering angle in 
response to vehicle speed and steering input, helping 
to realize excellent manoeuvrability and stability from 
low through to high speeds. At low to mid speeds 
that require frequent steering input, such as driving 
in urban areas and on winding roads, the steering 
gear ratio is optimized to provide a light, nimble feeling. 
At high speeds, the response is optimized to realize 
a stable steering feel. In addition, a front performance 
damper enhances rigidity and vibration damping 
performance, to realize exceptional handling stability 
at the heart of sports driving enjoyment.

EXCLUSIVE FRONT BUMPER & GRILLE
The bold aggressive face of the F Sport package with 
dramatic ’spindle grille‘ exudes high performance. 
The exclusive grille design has a high pinch point, 
changing mesh shape from top to bottom, and large 
lower grille which, together with brake ducts in the 
front bumper, draws in large volumes of air for cooling. VGRS 

)عجلة قيادة بنسبة تروس متغّيرة(/
مخّمد متطّور األداء

عجلة القيادة طراز VGRS تعطي تحّكًما مثالًيا في زاوية 
توجيه السيارة استجابة لسرعة السيارة وتحريك السائق 

لعجلة القيادة، وبذلك تساعد على تحقيق مستويات ممتازة 
من قابلية المناورة واالستقرار من عزم الدوران المنخفض 

إلى السرعات العالية. وفي السرعات المنخفضة الى 
المتوسطة التي تتطّلب حركات توجيه كثيرة مثل القيادة 
في المدن والطرقات المتعرجة، يتم تحسين نسب تروس 

التوجيه إليجاد إحساس خفيف ورشيق. وفي السرعات 
العالية تتطور االستجابة على نحو أمثل إليجاد إحساس 
بتوجيه ثابت. باإلضافة إلى ذلك فإن وجود مخّمد أمامي 

متطّور األداء يعّزز التماسك وأداء تخميد االهتزازات، لتحقيق 
مستوى غير عادي من استقرار السيطرة في جوهر متعة 

القيادة الرياضية.

 التعليق الحصري الخاص 
)F SPORT( بالفئة الرياضية

جرى تصميم تعليق F Sport إليجاد خصائص تخميد مناسبة 
لحساسيات وخصائص القيادة الرياضية الطابع تبعث 

إحساسًا طبيعيًا استجابة ألوضاع الطريق وسلوك السيارة. 
ولتحقيق هذا تّم ضبط وموازنة مكونات التعليق األمامي 

ذي الشعبة المزدوجة والتعليق الخلفي متعدد الوصالت بما 
فيه النوابض اللولبية وماصات االهتزاز وغيرها من المكونات 

إضافة إلى نظام التوجيه الكهربائي EPS. إلى جانب ذلك، 
يتحكم نظام التعليق التكّيفي المتغير )AVS( بذكاء بقوة 
اإلخماد لماّصات االهتزاز لجميع العجالت األربع وذلك استجابة 

لحركات عجلة القيادة )المقود( وأوضاع سطح الطريق مما 
يساعد على جعل التغّيرات في سلوك السيارة طبيعية 

وسلسة.*

*AVS: نظام التعليق التكّيفي المتغير.

شبك التهوية والصدام األمامي الحصريان
إن الوجه األمامي الجريء والهجومي لمجموعة تجهيزات 
F Sport مع الشبك المغزلي المثير يفيض باألداء العالي 
والقوي. ويمتاز التصميم المبهر الخاص للشبك بنقطة 

ق( عالية تغّير شكل الشبك من األعلى  انقراص )تضيُّ
لألسفل، وشبك سفلي كبير يساعد مع فتحات سحب 

الهواء في الصدام األمامي على إدخال كمية كبيرة من 
الهواء الالزم لتبريد الفرامل.

عجالت ألومنيوم 18 بوصة

تعّبر مجموعة التجهيزات الرياضية F Sport من نقطة 
تالمس االطارات بسطح األرض ولألعلى بقّوة عن نواياها 

 F Sport الرياضية، فالعجالت الحصرية الخاصة بالطراز 
تمتاز بُشعب مصممة على شكل الحرف Y ترجع أصولها 

 F Sport مما يشير إلى أن LFA V10 للسيارة الخارقة 
هي وريث مباشر لساللة LFA وتعّبر بقوة عن خصائص 

األداء العالي لها.

F SPORT FEATURES F SPORT خصائص تجهيزات

18-INCH ALUMINIUM WHEELS
From the road up the F Sport package aggressively 
states its intent. The exclusive F Sport wheels feature 
a taut Y-shape spoke design that originated in the 
Lexus LFA V10 supercar, marking this F Sport 
as a direct inheritor of the LFA bloodline, and 
powerfully expressing its performance characteristics.

F SPORT EMBLEM
The F Sport emblems on the front fenders confirm 
the sports driving heritage of the F Sport and highlight 
its motorsport-inspired DNA, seen in the aggressive 
design influences and advanced sports driving features 
such as the exclusive meter and wheels inherited 
directly from the Lexus LFA. 

F SPORT شعار
يؤكد شعار F Sport على الرفارف األمامية ميراث القيادة 
الرياضية لعالمة F Sport ويبرز جيناتها المستلهمة من 

رياضة سباقات السيارات والتي نراها في تأثيرات التصميم 
الهجومي الجريء وخصائص القيادة الرياضية المتقدمة 

 مثل لوحة العدادات والعجالت الحصرية الموروثة مباشرة 
.LFA من لكزس

F SPORT EXCLUSIVE SUSPENSION
The F Sport suspension was designed to deliver 
damping characteristics that suit sports driving 
sensibilities, giving a natural feeling in response 
to the road conditions and vehicle behavior. To achieve 
this, exclusive tuning of both the double wishbone front 
suspension and multi-link rear suspension included the 
coil springs, shock absorbers and other components, 
together with the EPS. In addition, AVS intelligently 
controls the damping force of the shock absorbers 
on all four wheels in response to driver input and road 
surface conditions, helping to achieve natural smooth 
changes in vehicle behavior.*

* AVS: Adaptive Variable Suspension System.

مالحظة: يرجى االستفسار لدى أقرب صالة عرض الفطيم للسيارات - لكزس حول توفر هذه المزايا.
Note: Please inquire at your nearest Al-Futtaim Motors - Lexus showroom for availability of the features.
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F SPORT FRONT SEATS
The low-set front sports seats were made using an 
innovative ‘integrated foaming’ process that firmly 
attaches the internal foam to the seat upholstery, 
eliminating wrinkles and movement of the upholstery. 
They provide firm support and excellent holding 
performance under the lateral G forces of sports 
driving, and also offer refined comfort.

F SPORT SHIFT LEVER
Embodying a keen focus on sports driving pleasure, 
the exclusive shift lever highlights the desire for both 
sports precision – realized in the short stroke of the 
shift lever and rounded easy-to-grip shape of the shift 
knob that supports fast intuitive operation; and luxury 

– seen in the bright silver and dimpled leather finish 
of the shift knob.

ALUMINUM PEDALS
The aluminum pedals highlight the strong influence 
of motorsport design heritage in the development 
of the F Sport package. The drilled metal pedals 
with rubber insets to prevent slipping, add a bold 
dynamism to the feeling of sporting control.

EXCLUSIVE SCUFF PLATES
Refined details throughout the cabin project 
an aggressive image of sports performance, providing 
deft touches that enhance the F Sport driving 
experience. One example is the black Lexus logo 
inscribed in the scuff plates that ignites your 
expectations the moment you open the door.

مقاعد F SPORT األمامية
المقاعد األمامية المنخفضة مصنوعة باستخدام عملية 

تصنيع »الرغوة المدمجة« التي تثّبت بقّوة الرغوة الداخلية 
إلى التنجيد مما يقضي على التجاعيد ويمنع تحرك )انزالق( 

التنجيد. وهي توفر دعما محكما وإمساكا رائعا بجسم 
السائق تحت قوى الجاذبية الجانبية في ظروف القيادة 

الرياضية إضافة الى مستوى راحة ممتاز.

لوحات حصرية خاصة لعتبات األبواب
تبرز التفاصيل الراقية في أرجاء الكابين صورة قوية لألداء 

الرياضي حيث تقدم لمسات بارعة تعزز تجربة القيادة 
الرياضية للطراز F Sport. أحد األمثلة على ذلك شعار لكزس 

أسود اللون المنقوش على ألواح عتبات األبواب والذي يثير 
لديك الكثير من الترقب عندما تفتح الباب.

دواسات ألومنيوم
تعكس الدّواسات المصنوعة من األلومنيوم التأثير القوي 

لتراث تصاميم سيارات السباق على تطوير مجموعة 
تجهيزات F Sport. وهذه الدواسات المعدنية المثقوبة 

المرصعة بقطع مطاطية تمنع االنزالق وتضفي ديناميكية 
جريئة على اإلحساس بالسيطرة الرياضية.

مقبض F SPORT لتبديل السرعات
إّن مقبض تبديل التروس الخاص بالطراز F Sport يجّسد 
التركيز الشديد على تحقيق قيادة رياضية ممتعة فهو 

يبرز الرغبة في كل من الدقة الرياضية - التي تتمثل في 
التنقيالت القصيرة الرشيقة للمقبض وشكله المدّور الذي 
يسهل إمساك اليد به مما يساعد على تشغيله بطريقة 

غريزية سريعة - والفخامة البارزة للون المقبض الفضي 
الالمع وغالفه الجلدي المنقور.

WEDGE METAL TRIM
The F Sport expression of the Lexus design philosophy 
of ‘Intriguing Elegance’, seen in the refined finish 
throughout the cabin, is exemplified by the exclusive 
trim. The thinly machined metal film is finished with 
a fine 3D-patterned surface, creating a sophisticated 
visual depth that adds subtle sporting aura 
to the interior. 

الديكورات المعدنية المدمجة
إّن أسلوب F Sport في التعبير عن فلسفة التصميم التي 

تقوم على »األناقة الفاتنة« الذي نشاهده في اللمسات 
النهائية الجميلة بكافة أنحاء الكابين )المقصورة( يتجسد 

 في ديـكورات F Sport الخاصـة حيث تغطـي الكســوة 
الداخلية طبقة معدنية رقيقة ذات سطح جميل ثالثي 

األبعاد يتمتع بعمق بصري ويضفي هالة رياضية بارعة على 
الكسوة داخل الكابين.

F SPORT EXCLUSIVE METER / MULTI-INFORMATION DISPLAY
A sophisticated instrumentation interface brings the driver and the IS together for a dynamic sports driving 
experience. The innovative meter is a direct evolution of the groundbreaking design and functionality of the meter 
in the Lexus LFA. The single dial takes centre stage with a combination of Lexus sophistication and cutting-edge 
precision. In addition to showing information in a clear and logical manner, the meter ring display changes to 
reflect the drive mode selected. When the driver activates the multi-information system, the ring slides to the side 
to display additional information including a turbo boost meter with oil temperature and pressure gauges.
Note: The photo of the multi-information display shows a readout for the IS 200t only.

عداد F SPORT حصري / شاشة عرض معلومات متعددة
إن واجهة األجهزة الراقية توجد ًا اندماج ًا بين السائق و IS في تجربة القيادة الرياضية الديناميكية. والعداد المبتكر هو 

بمثابة تطوير مباشر للتصميم والوظيفة العملية الرائدين للعداد الموجود في السيارة لكزس LFA. والقرص األحادي يهيمن 
على الواجهة بمزيج يجمع بين أناقة لكزس والدقة فائقة التطّور. إضافة إلى إظهار المعلومات بطريقة واضحة ومنطقية، 

تتغّير شاشة العرض الحلقية للعداد لتبّين وضع القيادة المختار. وعندما يقوم السائق بتفعيل نظام المعلومات المتعددة، 
تنزلق الحلقة جانًبا لعرض معلومات إضافية تشمل عداد مؤازرة التيربو مع مقياس لكل من درجة حرارة الزيت وضغط الزيت.

 مالحظة:الصورة الملتقطة لشاشة عرض المعلومات المتعددة تبّين القراءة الخاصة بالطراز IS200t فقط.

F SPORT INSTRUMENT PANEL
The highlight of the sports-focused driving environment 
is the exclusive 3-spoke F Sport steering wheel 
that was designed for precise sporting control. 
Close attention was paid to the cross section shape 
for excellent feel and grip in the driver‘s hands, and 
is complemented by the dimpled leather finish. 
Integrated paddle shift switches are also available 
for dynamic manual gear changes that are at the heart 
of authentic sports driving.

 F SPORT لوحة أجهزة
إحدى السمات البارزة للجّو المتمركز حول القيادة الرياضية 

هي عجلة القيادة طراز F Sport ذات 3 شعاعات نصف 
قطرية المصّممة لضمان تحكم رياضي دقيق. وقد أوليت 

عناية دقيقة لشكل المقطع العرضي للمقود إليجاد 
إحساس ممتاز عند امساك يدي السائق به، ويكمل ذلك 

 تغليف المقود بالجلد المثّقب. كما تتوفر مفاتيح 
تبديل التروس بطريقة ديناميكية تمثل روح القيادة 

الرياضية األصيلة.

F SPORT FEATURES F SPORT خصائص تجهيزات

مالحظة: يرجى االستفسار لدى أقرب صالة عرض الفطيم للسيارات - لكزس حول توفر هذه المزايا.
Note: Please inquire at your nearest Al-Futtaim Motors - Lexus showroom for availability of the features.
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Sonic Quartz <085>*1 كوارتز سونيك <085>*1

.F Sport 2*متوفر فقط لمجموعة تجهيزات  .F Sport 1* غير متوفر لمجموعة تجهيزات

قد يختلف لون الهيكل الخارجي قلياًل عما هو معروض في صور هذا الكتالوج.

1*Not available on F Sport package.  2*Available on F Sport package only.
Vehicle body colour might differ slightly from the printed photos in this catalogue.

Black <212>

Red Mica Crystal Shine <3R1>

White Nova Glass Flake <083>*2

Madder Red <3T2>

Platinum Silver Metallic <1J4> Sonic Titanium <1J7>

Starlight Black Glass Flake <217>

Heat Blue Contrast Layering <8X1>*2

Mercury Gray Mica <1H9>

أسود <212> 

<3R1> أحمر ميكا كريستالي المع

أبيض نوفا رقائق زجاجية <083>*2

<3T2> أحمر قاٍن

<1J4> فضي بالتيني معدني <1J7> تيتانيوم سونيك

أسود ستار اليت رقائق زجاجية <217>

2*<8X1> أزرق متوهج متباين الطبقات

>1H9< رمادي زئبقي ميكا

األلوان الخارجية

EXTERIOR COLOURS
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Dark Rose (Smooth Leather. F Sport package) )F Sport وردي غامق )جلد ناعم. تجهيزات

Black (Smooth Leather)Ivory (Smooth Leather) عاجي )جلد ناعم(أسود )جلد ناعم(

Topaz Brown (Smooth Leather)  بني توباز )جلد ناعم(

Black (Smooth Leather. F Sport package) )F Sport أسود )جلد ناعم. تجهيزات

األلوان الداخلية

INTERIOR COLOURS
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SMOOTH LEATHER

TRIM

FABRIC

Ivory

Ivory

Topaz Brownعاجي

عاجي

 بني توباز

INTERIOR COLOURS         األلوان الداخلية

EXTERIOR COLOURS األلوان الخارجية
عاجي*1
Ivory*1

أسود
Black

 بني توباز*1*2
Topaz Brown*1*2

وردي غامق*3
Dark Rose*3

White Nova Glass Flake <083>*3 أبيض نوفا رقائق زجاجية >083<*3

Sonic Quartz <085>*1 كوارتز سونيك <085>*1

Mercury Gray Mica <1H9> <1H9> رمادي زئبقي ميكا

Platinum Silver Metallic <1J4> <1J4> فضي بالتيني معدني

Sonic Titanium <1J7> <1J7> تيتانيوم سونيك

Black <212> أسود <212>

Starlight Black Glass Flake <217> أسود ستار اليت رقائق زجاجية <217>

Red Mica Crystal Shine <3R1> <3R1> أحمر ميكا كريستالي المع

Madder Red <3T2> <3T2> أحمر قاٍن

Heat Blue Contrast Layering <8X1>*3 3*<8X1> أزرق متوهج متباين الطبقات

TRIM COMBINATIONS توليفات لوحات الديكور
عاجي*1
Ivory*1

أسود
Black

 بني توباز*1*2
Topaz Brown*1*2

وردي غامق*3
Dark Rose*3

Crafted Line Wood (Dark Gray)*1 خشب مصّنع )رمادي غامق(*1

Crafted Line Wood (Dark Brown)*1 خشب مصّنع )بني غامق(*1

Bamboo*1 خيزران*1

Black Metallic Paint*1 طالء أسود معدني*1

Wedge Metal*3 معدن مجدول*3

 : Available combination.  *1 Not available on F Sport package.  *2Available in Smooth Leather only.   *3Available on F Sport package only. 

.F Sport 2متوفر فقط للجلد الناعم.      *3متوفر فقط لمجموعة تجهيزات*      .F Sport مجموعة متوفرة.  *1غير متوفر لمجموعة تجهيزات : 

INTERIOR COLOURS األلوان الداخلية

Bamboo

Dark Rose (F Sport package)

Black

Black Metallic Paint

Black

Black (F Sport package)

Wedge Metal (F Sport package)

Crafted Line Wood (Dark Brown)Crafted Line Wood (Dark Gray)

جــلـد نــاعـم

قمـاش

الكسوة

خيزران

)F Sport وردي غامق )تجهيزات

أسود

طالء أسود معدني

أسود

)F Sport أسود )تجهيزات

)F Sport معدن مجدول )تجهيزات

خشب مصّنع )رمادي غامق(خشب مصّنع )بني غامق(

64 65



1430 mm

1550 mm (17-inch wheels)
1540 mm (18-inch wheels)

1535 mm

2800 mm

1810 mm

4665 mm

SPECIFICATIONS <IS 200t / IS 350>المواصفات <IS 350 / IS 200t>

DIMENSIONS & WEIGHT

Overall Length:  4665 mm 
Overall Width:  1810 mm 
Overall Height:  1430 mm 
Wheelbase:   2800 mm 
Tread:  Front 1535 mm 
  Rear 1550 mm (17-inch wheels), 1540 mm (18-inch wheels) 
Curb weight:  1640-1685 kg <IS 350> 
   1630-1680 kg <IS 200t> 
Gross Vehicle Weight:  2130 kg <IS 350> 
   2115 kg <IS 200t>

CHASSIS

Suspension:   Double Wishbone Type (Front)/Multi-link Type (Rear), Coil Springs, 
   Gas-filled Shock Absorbers, Stabilizer Bar 
Steering System:  Rack and Pinion, EPS (Electric Power Steering) 
Brakes:  Front 334 mm Ventilated Discs  
  Rear 310 mm Ventilated Discs  
Minimum Turning Radius (Tyres): 5.2 m 
Fuel Tank Capacity:  66 litres 
Tyres: Front  225/45R17, 225/40R18 <IS 200t> <IS 350> 
 Rear  225/45R17, 255/35R18 <IS 200t> <IS 350>

ENGINE <IS 350>

Type:   3.5-litre V6 Four Cam 24-valve (2GR-FSE, unleaded) 
Piston Displacement:  3456 cc 
Max. Output:  312 HP/6400 rpm (EEC net) 
Max. Torque:  38.5 kg-m/4800 rpm (EEC net) 
Fuel System:  D-4S (Direct-injection 4-stroke Superior Version)

ENGINE <IS 200t>

Type:   2.0-litre, 4-Cyl. In-line Twin Cam 16-valve, Turbocharger (8AR-FTS, unleaded) 
Piston Displacement:  1998 cc 
Max. Output:  241 HP/5800 rpm (EEC net) 
Max. Torque:  35.7 kg-m/1650-4400 rpm (EEC net) 
Fuel System:  D-4ST (Direct-injection 4-stroke Superior Version with Turbo)

األبعاد و األوزان

4665 مم  الطول اإلجمالي:  
1810 مم  العرض اإلجمالي:  
1430 مم  االرتفاع اإلجمالي:  

2800 مم  قاعدة العجالت:  
1535 مم األمامية   المسافة بين العجالت: 

1550 مم ) عجالت 17 بوصة(، 1540 ملم )عجالت 18 بوصة( الخلفية    
<IS 350> 1640-1685 كغ  وزن السيارة فارغة:  

<IS 200t> 1630 - 1680 كغ    
<IS 350> 2130 كغ  وزن السيارة اإلجمالي:  
<IS 200t> 2115 كغ   

الشاسيه

التعليق األمامي نوع دبل ويش بون على شكل ترقوة مزدوجة والتعليق الخلفي متعدد الوصالت،   التعليق:  
نوابض لولبية، ماصات صدمات بضغط الغاز مع قضيب تثبيت    

جريدة مسننة وترس صغير. EPS )توجيه آلي كهربائي(  نظام التوجيه:  
أقراص مهواة قياس 334 مم  األمامية   المكابح: 
أقراص مهواة قياس 310 مم  الخلفية    

5.2 م  الحد األدنى لنصف قطر دوران )اإلطارات(:  
66 لتًرا  سعة خزان الوقود:  

225/40R18, 225/45R17 <IS 200t> <IS 350> األمامية   اإلطارات: 
225/35R18, 255/45R17 <IS 200t> <IS 350> الخلفية   

<IS 350> المحرك

3.5 لتر، 6 أسطوانات على شكل V، أربع كامات، 24 صماًما )2GR-FE، وقود غير معالج بالرصاص(  النوع:  
3456 سم3  إزاحة المكبس:  

)EEC 312 حصاًنا عند 6400 دورة بالدقيقة )صافي  أقصى قوة:  
)EEC 38.5 كغ - متر عند 4800 دورة بالدقيقة )صافي  أقصى عزم:    

D-4S )حقن مباشر 4 أشواط، نسخة متفوقة( نظام الوقود:  

<IS 200t> االمحرك

2.0 لتر، 4 أسطوانات على خط، كامة مزدوجة، 16 صماًما، شاحن توربيني (8AR-FTS، وقود خاٍل من الرصاص(  النوع:  
1998 سم3  إزاحة المكبس:  

)EEC 241 حصاًنا عند 5800 دورة بالدقيقة )صافي  أقصى قوة:  
)EEC 35.7 كغ- متر عند 1650-4400 دورة بالدقيقة )صافي  أقصى عزم:    

D-4ST )حقن مباشر 4 أشواط - نسخة متفوقة توربو( نظام الوقود:  

Addition of extra features may change figures in this chart.

Al-Futtaim Motors - Lexus reserves the right to alter any details of specifications and equipment without notice.  
Details of specifications and equipment are also subject to change to suit local conditions and requirements.  
Please inquire at your nearest Al-Futtaim Motors - Lexus showroom for details of any such changes that might be 
required for your area.  
Note: Vehicles pictured and specifications detailed in this catalogue may vary from models and equipment available in your area.

Vehicle body colour might differ slightly from the printed photos in this catalogue.

عند إضافة مزيد من المزايا قد تتغير األرقام في هذا الجدول.

تحتفظ الفطيم للسيارات - لكزس بحق تعديل أي من المعدات والمواصفات بدون إشعار مسبق. تفاصيل المواصفات 
والتجهيزات قابلة للتعديل بغية الوفاء بالشروط والمتطلبات المحلية. للحصول على معلومات حول أي من هذه التعديالت في 

منطقتك يرجى االتصال بأقرب صالة عرض الفطيم للسيارات - لكزس. مالحظة: السيارات المصّورة والمواصفات الواردة بالتفاصيل 
في هذا الكتالوج قد تختلف عن الموديالت والتجهيزات المتوفرة في منطقتك.

لون هيكل السيارة قد يختلف اختالفًا بسيطًا عن لون الصور الوارد في هذا الكتالوج.
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FEATURES <IS 200t><IS 200t>الخصائص الرئيسية

PACKAGE Premier Prestige F Sport Prestige
EXTERIOR
Projector Type Discharge Headlamps, Auto Levelling System HID HID HID
LED Daytime Running Lamps
Smart Entry & Start System with Card
Door Mirror Auto Folding & Foot Area Illumination, Automatic Anti-Glare Mirrors
Front & Rear Corner Sensors
Rear Spoiler
Stabilizing Fins
Tyres - F: 225/40R18, R :255/35R18 225/45R17
Alloy Wheels 17" 18" 18" F Sport
Moonroof; Tilt/Slide, One-Touch Mode with Jam Protection System
INTERIOR
Leather Steering Wheel with Shift Lever Knob F Sport
Seat Material Fabric Smooth Leather Smooth Leather
Number of Seats 5 5 5
8-way Power Front Seats with Driver Memory with Driver Memory
Seat (Heat & Cool) D&P
Optitron Meters
4.2'' Colour TFT Multi-Information Display
Audio System, AM/FM Radio,  
DSP, ASL DVD Player, 8 Speakers, Display Audio DVD Player, 8 Speakers, EMV DVD Player, 8 Speakers, EMV

Lexus Navigation System 
Power Rear Window Sunshade
LED Package - Interior Lighting
OPERATION & CONVENIENCE
Cruise Control
Electronic Power Steering, Power Tilt & Telescopic Steering Column, Auto-Away/Auto Return Function Manual Tilt
Paddle Shifters
Steering Wheel Control Switches
Auto Air Conditioning System - Independent Temperature Controls for Front Seats
2 USB Ports/Audio Mini-Jack
Bluetooth/Hands Free Calling, Wireless Connection  
with AV-Profile Compliant Player
Remote Touch Joystick
SAFETY
Airbags (Front Seats, Knee, Side & Curtain)
TRC (Traction Control System)
VSC (Vehicle Stability Control)
ABS (Anti-lock Brake System) with EBD (Electronic Brake Force Distribution)
Brake Assist System
VDIM (Vehicle Dynamics Integrated Management)
Back Monitor System 
Hill Start Assist Control
Lane Change Assist with Blind Spot Monitor  
& Rear Cross Traffic Alert

بريستيج F Sportبريستيجبريميرالفئة
الميزات الخارجية

مصابيح أمامية عالية الكثافةمصابيح أمامية عالية الكثافةمصابيح أمامية عالية الكثافةمصابيح أمامية نوع كشاف، نظام تعديل مستوى اإلنارة آلًيا
مصابيح LED نهارية

مع بطاقةنظام دخول وتشغيل ذكي
مرايا أبواب كهربائية مانعة للتوهج، طي آلي مع إنارة أرضية 

متحسسات توقف أمامية وخلفية وعلى الزوايا
جناح خلفي

زعانف تثبيت
255/35R18 225/40، الخلفيةR18 45اإلطارات األماميةR17/225

18 بوصة 18F Sport بوصة17 بوصةعجالت ألومنيوم
فتحة سقف قابلة لإلمالة واالنزالق، وتشغيل بلمسة واحدة مع نظام حماية ضد االنحشار

التصميم الداخلي

F Sportالمقود ومقبض عتلة ناقل السرعة من الجلد
جلد ناعمجلد ناعمقمـاش نوعية تغليف المقاعد

555عدد المقاعد
مع ذاكرة للسائقمع ذاكرة للسائقمقاعد أمامية كهربائية بثمانية أوضاع 

)تدفئة وتبريد( المقعد للسائق والراكب األمامي
عدادات أوبتيترون

شاشة عرض معلومات متعددة ملونة نوع )TFT( شريحة الترانزستور الرقيقة، مقاس 4.2 بوصة

 مشغل DVD و8 مكبرات صوتنظام صوتي، راديو DSP ،AM/FM )معالج إشارات رقمي(، ASL )معّدل آلي لمستوى الصوت(
مع نظام صوتي بشاشة عرض

مشغل DVD و8 مكبرات صوت مع شاشة عرض الرؤية 
المتعددة الكهربائية

مشغل DVD و8 مكبرات صوت مع شاشة عرض الرؤية 
المتعددة الكهربائية

نظام لكزس للمالحة
ستارة خلفية كهربائية واقية من الشمس 

باقة مصابيح LED - إضاءة داخلية
التشغيل ووسائل الراحة

مثبت سرعة
إمالة يدويةعمود المقود متداخل وقابل لإلمالة آلًيا مع خاصية اإلبعاد والتقريب اآللي

مقابض نقل سرعة على المقود
أزرار تحّكم على المقود

نظام تكييف آلي – تحّكم مستقل بدرجات الحرارة )السائق والراكب األمامي(
مقبسا USB/ مقبس صوتي ميني

 بلوتوث للتحدث على الهاتف بدون استخدام اليدين، اتصال السلكي مع مشغل 
متوافق مع أجهزة الصوت والصورة
عصا تحكمنظام تحّكم عن بعد يعمل باللمس

السالمة واألمان
وسائد هوائية للمقاعد واألمامية على مستوى الركبة وجانبية وستارية

)TRC( نظام التحّكم في الجر
)VSC( نظام التحّكم بثبات المركبة

)EBD( مع نظام توزيع قوة الكبح إلكترونًيا )ABS( نظام مكابح مانع لالنغالق
ونظام المساعدة على الكبح

نظام اإلدارة الديناميكية المتكاملة للمركبة
شاشة للرؤية الخلفية

نظام التحكم للمساعدة على صعود المنحدرات
 نظام المساعدة على تغيير المسار مع شاشة مراقبة النقاط غير المرئية ونظام استشعار السيارات 

والتنبيه عند الرجوع للخلف
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FEATURES <IS 350><IS 350>الخصائص الرئيسية

PACKAGE Platinum  F Sport Prestige  F Sport Platinum
EXTERIOR
Projector Type Discharge Headlamps,  
Auto Levelling System LED with AHB HID LED with AHB

LED Daytime Running Lamps
Smart Entry & Start System with Card with Card
Door Mirror Auto Folding & Foot Area Illumination, Automatic Anti-Glare Mirrors
Front & Rear Corner Sensors
Rear Spoiler
Stabilizing Fins
Luggage Lower Chrome Garnish
Tyres - F: 225/40R18, R :255/35R18
Alloy Wheels 18" 18" F Sport 18" F Sport
Moonroof; Tilt/Slide, One-Touch Mode with Jam Protection System
INTERIOR
Leather Steering Wheel with Shift Lever Knob F Sport F Sport
Seat Material Smooth Leather Smooth Leather Smooth Leather
Number of Seats 5 5 5
8-way Power Front Seats with Driver Memory with Driver Memory with Driver Memory
Seat (Heat & Cool) D&P
Optitron Meters
4.2'' Colour TFT Multi-Information Display
Audio System, AM/FM Radio,  
DSP, ASL Mark Levinson, DVD Player, 15 Speakers DVD Player, 8 Speakers, EMV Mark Levinson, DVD Player, 15 Speakers

Lexus Navigation System 
Power Rear Window Sunshade
LED Package - Interior Lighting
OPERATION & CONVENIENCE
Cruise Control Radar
Electronic Power Steering, Power Tilt & Telescopic Steering Column, Auto-Away/Auto Return Function with VGRS with VGRS
Paddle Shifters
Steering Wheel Control Switches
Auto Air Conditioning System - Independent Temperature Controls for Front Seats
2 USB Ports/Audio Mini-Jack
Bluetooth/Hands Free Calling, Wireless Connection with AV-Profile Compliant Player
Remote Touch
SAFETY
Airbags (Front Seats, Knee, Side & Curtain)
TRC (Traction Control System)
VSC (Vehicle Stability Control)
ABS (Anti-lock Brake System) with EBD (Electronic Brake force Distribution)
Brake Assist System
VDIM (Vehicle Dynamics Integrated Management)
Back Monitor System 
Hill Start Assist Control
AVS
Pre-crash Safety System
Lane Change Assist with Blind Spot Monitor & Rear Cross Traffic Alert
Lane Keeping Assist with Lane Departure Warning

بالتينوم F Sportبريستيج F Sportبالتينومالفئة
الميزات الخارجية

 مصابيح LED مع نظام مصابيح أمامية نوع كشاف، نظام تعديل مستوى اإلنارة آلًيا
 مصابيح LED مع نظام مصابيح أمامية عالية الكثافةالشعاع العالي اآللي

الشعاع العالي اآللي
مصابيح LED نهارية

مع بطاقةمع بطاقةنظام دخول وتشغيل ذكي
مرايا أبواب كهربائية مانعة للتوهج، طي آلي مع إنارة أرضية 

متحسسات توقف أمامية وخلفية وعلى الزوايا
جناح خلفي

زعانف تثبيت
زينة كروم على الباب الخلفي

255/35R18 225/40، الخلفيةR18 اإلطارات األمامية
18 بوصة 18F Sport بوصة 18F Sport بوصةعجالت ألومنيوم

فتحة سقف قابلة لإلمالة واالنزالق، وتشغيل بلمسة واحدة مع نظام حماية ضد االنحشار
التصميم الداخلي

F SportF Sportالمقود ومقبض عتلة ناقل السرعة من الجلد
جلد ناعمجلد ناعمجلد ناعم نوعية تغليف المقاعد

555عدد المقاعد
مع ذاكرة للسائقمع ذاكرة للسائقمع ذاكرة للسائقمقاعد أمامية كهربائية بثمانية أوضاع 

)تدفئة وتبريد( المقعد للسائق والراكب األمامي
عدادات أوبتيترون

شاشة عرض معلومات متعددة ملونة نوع )TFT( شريحة الترانزستور الرقيقة، مقاس 4.2 بوصة
 نظام صوتي، راديو DSP ،AM/FM )معالج إشارات رقمي(، 

ASL )معّدل آلي لمستوى الصوت(
 نظام مارك ليفنسون الصوتي مع

مشغل DVD و15 مكبر صوت
مشغل DVD و8 مكبرات صوت مع شاشة عرض 

الرؤية المتعددة الكهربائية
 DVD نظام مارك ليفنسون الصوتي مع مشغل

و15 مكبر صوت
نظام لكزس للمالحة

ستارة خلفية كهربائية واقية من الشمس 
باقة مصابيح LED - إضاءة داخلية

التشغيل ووسائل الراحة
راداريمثبت سرعة

مع نظام التوجيه بنسب تروس متغيرةمع نظام التوجيه بنسب تروس متغيرةعمود المقود متداخل وقابل لإلمالة آلًيا مع خاصية اإلبعاد والتقريب اآللي
مقابض نقل سرعة على المقود

أزرار تحّكم على المقود
نظام تكييف آلي – تحّكم مستقل بدرجات الحرارة )السائق والراكب األمامي(

مقبسا USB/ مقبس صوتي ميني
بلوتوث للتحدث على الهاتف بدون استخدام اليدين، اتصال السلكي مع مشغل متوافق مع أجهزة الصوت والصورة

نظام تحّكم عن بعد يعمل باللمس
السالمة واألمان

وسائد هوائية للمقاعد األمامية وعلى مستوى الركبة وجانبية وستارية
)TRC( نظام التحّكم في الجر

)VSC( نظام التحّكم بثبات المركبة
)EBD( مع نظام توزيع قوة الكبح إلكترونًيا )ABS( نظام مكابح مانع لالنغالق

ونظام المساعدة على الكبح
نظام اإلدارة الديناميكية المتكاملة للمركبة

شاشة للرؤية الخلفية
نظام التحكم للمساعدة على صعود المنحدرات

)AVS( نظام تعليق متكّيف متغّير
نظام األمان قبل التصادم

نظام المساعدة على تغيير المسار مع شاشة مراقبة النقاط غير المرئية ونظام استشعار السيارات والتنبيه عند الرجوع للخلف
نظام المساعدة على البقاء في المسار والتحذير عند االنحراف عنه

Al-Futtaim Motors – Lexus reserves the right to alter any details of specifications and equipment across models without notice. تحتفظ الفطيم للسيارات - لكزس بحق تعديل أي من المواصفات أو التجهيزات لجميع الموديالت دون إشعار مسبق.
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