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2 0 1 9 بــــعـــظـــمــــــة Xأقـــــــــدم  T 5 كــاديــالك 

الجمال يتجلى بأشكال عديدة.. معروفة وغير متوقعة.

فمنه ما يسر العين.

منه ما يحملك معه إلى أماكن بعيدة.

ومنه ما يلفك براحة وثيرة.

له ألف وجه ويتجسد في أكبر األشياء وأدقها.

الجمال ال يتوقف عند عين ناظره. 

بل يكون ملموساُ أحياناً.. منحوتاً ومصقوالً. ليعبر عن األناقة والرشاقة.

القوة الكامنة. جمال يغمرك بالمتعة.

2019  XT5



2 0 1 9 X T 5 كــاديــالك 

جـمـال تتوقف عنده

XT5 من فئة الفخامة المميزة بلون رمادي Granite داكن معدني. تظهر مع التجهيزات المتوفرة.

تجمع XT5  2019 ما بين اإلطاللة الراقية والقدرة على تلبية المتطّلبات اليومّية. من تصميم 

 XT5 جمالي جريء، إلى مقصورة تجمع بين الرحابة واالبتكار، إلى الطّلة المهيبة، إنها كاديالك

الجاهزة لتلبية كل رغباتك.

عندما تدخل مقصورة XT5 ستالحظ التقنيات المتطّورة التي تزّين لوحة القيادة العريضة بفضل 

لمسات حرفية ال مثيل لفخامتها. وقد تم اختيار الخشب، والجلد، والمواد األخرى وصناعتها 

بعناية فائقة وحرفية عالية.



2 0 1 9 بـحـرفـيـة مـطـلـقـة ُصـنـعـت  Xمـصـابـيـح أمـامّيـة LED مـمـّيـزة ومـقـصـورة  T 5 كــاديــالك 

مصابيح أشبه بتحفة فّنية تحمل توقيع العالمة. تقّدم أنظمة اإلنارة األمامية والخلفية في كاديالك تكنولوجيا LED المتطّورة 

المتوّفرة مع اإلضاءة الساطعة. كما أّن المصابيح األمامية والخلفية محفورة بتفاصيل شعار كاديالك الممّيز.

تفيض أناقًة. تتمّيز بمقود ولوحة قيادة بخياطة يدوية، باإلضافة إلى مقاعد بلمسات من الجلود 

التي تم قصها وخياطتها يدوياً، كل تفصيل من تفاصيل المقصورة الداخلية تم اختياره بعناية شديدة. 

جلود وأسطح خشبية ملّونة بطريقة فريدة إلضفاء أجواء من الفخامة التي تغمرك من كل زاوية. 

أينما كانت ُوجهتك ستصل إليها بأسلوٍب له طعمه الخاص.



2 0 1 9 مـبـتـكــرة Xمــيـــزات  T 5 كــاديــالك 

1784 ليترا1ً من 
القصوى اإلمكانيات 

صف مقاعد خلفية قابلة للطي بنسبة 40/20/40 مع ميزة االنزالق واالنحناء إلى الوراء، 

باإلضافة إلى نظام إدارة األمتعة المبتكر الذي يمكن توضيبه حتى الحاجة إليه. والنتيجة، 

تحفة فنية تجمع بين الراحة المطلقة واالستخدامات المتعددة.

XT5 فئة بالتينوم مع مقاعد خلفية قابلة للطي بنسبة 40/20/40. تظهر مع التجهيزات المتوفرة.

1. األمتعة وقدرة التحميل يحدها الوزن وطريقة توزيعه.



(A)(B)

2 0 1 9 الـخـلـفـيــة الـرؤيــة  Xكـامـيــرا  T 5 كــاديــالك 

مساحات إضافّية تمّتع ناظريك. تستطيع كاميرا الرؤية الخلفية المبتكرة والمتوّفرة في سيارات كاديالك أن تبّث فيديو مباشر على 

مرآة الرؤية الخلفية. هذه الرؤية الواضحة تتيح للسائق مجال رؤية يفوق %300 المرآة العادية، ويمكنها التحّول مجدداً لحالة الرؤية 

الطبيعية بحركة بسيطة..

يمكنك أن ترى بوضوح الرؤية الشاملة والموّسعة لما يوجد خلف السيارة من خالل كاميرا الرؤية الخلفية )A( مقارنًة بمرآة 

.)B( الرؤية الخلفية التقليدية
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2 0 1 9 الـخـارجـي Xالـتـصـمـيـم  T 5 كــاديــالك 

الخـالب. الجمـال 
بكـّل أوجهـه.

تمتاز كّل زاوية بمصابيح أمامية LED رائعة متوّفرة باإلضافة إلى مصابيح االنعطاف األمامية 

المتوّفرة. وهي تلقي إنارة بيضاء نقية وواضحة، إلضاءة متفوقة تسبق اإلنارة االعتيادية 

بأشواط. في حين تعمل اإلنارة في مقابض األبواب المضيئة لتبدو وكأنها منارة ترّحب بك 

عندما تقترب من المركبة، كما أّن العجالت قياس 20 إنش المتوّفرة تلفت األنظار بأناقتها 

أينما ذهبت.

المصابيح الخلفية LED الفريدة والجريئة ُتبرز التصميم الخلفّي المنحوت. تعزز السكك المثبتة 

بالسقف خطوط الهيكل المميزة واألنيقة، وحين تضاف إلى قضبان متشابكة قابلة للتعديل 

متوفرة، تتيح إمكانية شحن إضافية.

ً مصباح LED إجمالياً متوّفرا

قياس العجالت المتوّفرة من 
األلومنيوم المصقول بـ12 قضيباً

20 إنش 

في األعلى: تفاصيل الشبك األمامي في كاديالك في األسفل إلى اليمين: اإلنارة في مقابض األبواب المتوّفرة. في األسفل إلى اليسار: عجالت متوّفرة من األلومنيوم المصقول بـ12 قضيبًا قياس 20 إنش.
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2 0 1 9 والــرفــاهــيــة Xالـــراحـــة  T 5 كــاديــالك 

عندما تدخل مقصورة XT5 ستجد األناقة والرفاهية المطلقة. تحيطك بمجموعة من 

التقنيات المتطورة واللمسات الحرفية التي ال مثيل لفخامتها. وقد تم اختيار الخشب، 

والجلد، ومواد أخرى عالية الجودة وصناعتها بعناية فائقة وحرفية عالية. ويضع نظام تجربة 

مستخدم كاديالك1 بين يديك مجموعة مختلفة من المعلومات والوسائط الترفيهية.

قياسي مع فئة بالتينوم وفئة الفخامة المميزة، يسمح نظام التحكّم األوتوماتيكي بالمناخ 

بثالث مناطق المتوّفر للسائق والراكب األمامي والركّاب في الخلف، بالتحكّم بحرارة 

مقاعدهم بحرّية مطلقة وبحسب اختيارهم. باإلضافة إلى مقاعد جانبية خلفية قابلة 

للتدفئة.

تقّدم لك فتحة السقف UltraView المتوّفرة ولركابك مشاهد تسحر األلباب من المقاعد 

األمامية والخلفية. الزجاج مطلّي بطبقة داكنة للحماية من الشمس واألشعة فوق 

البنفسجية، بينما يفتح حاجب الشمس اآللّي ويغلق بكبسة زّر.

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

.USB 1. قد تختلف وظائف نظام تجربة مستخدم كاديالك بحسب الطراز. يتطّلب تشغيل الوظائف كاملًة أجهزة بلوتوث® متوافقة وهواتف ذكية متوافقة، وبعض األجهزة تتطلب وصلة

حّيز األرجل الخلفي

مكّبراً للصوت ضمن نظام
Bose Studio Surround المتوّفر

قياس شاشة نظام تجربة 
مستخدم كاديالك

8 إنش 

100.3 سم 



2 0 1 9 الــتــواصــــل Xالــتــكــنــــولــوجــيـــا:  T 5 كــاديــالك 

تزخر XT5 باالبتكارات التي ُتبقيك على تواصل وتكامل مع عالمك ومركبتك. على سبيل المثال، 

نظام التشغيل التفاعلي عن ُبعد. هو مدمج ضمن المفتاح، ويسمح بتشغيل المحّرك من مسافة 

92 متراً، ويمكن لهذا النظام أيضاً استشعار الحرارة المحيطة لتدفئة المقود، وتفعيل إزالة الضباب 

عن النوافذ الخلفية عند الحاجة، في حال توّفر هذه الميزة. وأيضاً عندما تقوم بوصل هاتف 

®iPhone، ستتمكّن من الوصول إلى موسيقى ™Apple Music، ونظام ®Siri، ومعلومات أخرى 

.Apple CarPlayTM1 ضمن

يساعدك نظام دخول السيارة بدون مفتاح على فتح أبواب السيارة دون الحاجة إلى سحب 

المفتاح من محفظتك أو جيبك. وهو يعمل بطريقة معكوسة أيضاً، حيث يقوم بإقفال أبواب 

السيارة أوتوماتيكياً عند الخروج منها. نظام الرؤية المحيطة2 المتوّفر يؤّمن رؤية شاملة كعين 

الطير للمنطقة المحيطة بالسيارة عند السرعات المنخفضة أو عند الرجوع إلى الخلف. تنعكس 

هذه الرؤية على شاشة تجربة مستخدم كاديالك إلضافة عامل االنتباه عند ركن السيارة.

 Apple® 1. إّن واجهة االستخدام في السيارة هي منتج تابع لشركة
 iPhone® وتسري الشروط واألحكام التابعة لها. يتطّلب وجود هاتف
متوافق وتنطبق رسوم باقات البيانات. Apple CarPlay هي عالمة 
تجارية لشركة Siri  .Apple، وiPhone، وiTunes هي عالمات تجاريّة 

لشركة Apple، ومسجلة في الواليات المتحدة وبلدان أخرى.
2. يرجى قراءة دليل المالك للحصول على المعلومات الهامة 

بالسالمة. المتعّلقة 

.Apple CarPlayTM1 :هذه الصفحة، في األعلى: نظام الرؤية المحيطة. في األسفل إلى اليمين: المفتاح. في األعلى إلى اليسار



2 0 1 9 Xالــتــكــنــــولــوجــيـــا: الــســـالمـــة T 5 كــاديــالك 

 نظام تثبيت السرعة
التفاعلي - المتطّور

نظام التنبيه من االصطدامات األمامية

نظام الفرملة األمامي لمنع 
االصطدام بالمشاة

نظام المساعدة على المحافظة 
على المسار مع نظام التنبيه عند 
االنحراف عن المسار

نظام التنبيه للمنطقة 
الجانبية العمياء

نظام التنبيه عند تغيير المسار

 ابتــكاراٌت متفوقــة متوّفرة 
تحيطــك باألمان

فنون ركن السيارة
يقوم النظام المساعد على الركن األمامي والخلفي 

باستشعار األشياء المحيطة بسيارتك عند محاولة 
ركنها، ثّم يقوم بإنذارك عند االقتراب من هذه األشياء. 

عندما تكون في وضع الرجوع إلى الخلف، تقوم 
كاميرا الرؤية الخلفية تلقائياً بعرض صورة مباشرة 

للمنطقة الخلفية على شاشة نظام تجربة مستخدم 
كاديالك. تعكس الخطوط اإلرشادّية المسار الذي 
تسلكه، ما يساعدك على رؤية كل ما قد يعترض 

طريقك.

عين على المشاة
نظام الفرملة األمامي لمنع االصطدام بالمشاة، 

المتوّفر ضمن حزمة تنبيه السائق، يقوم على 
استخدام الكاميرا لمسح الطريق في األمام. عند 
استشعار وجود المشاة يعمل النظام على تنبيه 
 السائق وعند الضرورة تعمل الفرامل للمساعدة 

على تجّنب أو تخفيف حّدة االصطدام.

ماسحة زجاج ذكّية
ماسحات الزجاج Rainsense المتوّفرة تعمل تلقائياً 

عند الكشف عن هطول المطر، وتقوم بتعديل 
سرعتها بما يتالءم مع حّدة هطول األمطار. عندما 

يتّم تشغيل ماسحات الزجاج، تعمل الفرامل مع ميزة 
التجفيف التلقائّي المتوّفرة على وضع لّبادات 

الفرامل على مقربة من الدّوارات أوتوماتيكياً للتخّلص 
من الرطوبة وتحسين األداء.

تفكيٌر استباقي
يراقب نظام التنبيه من االصطدامات األمامية المتوّفر 

الحركة المرورية أمام المركبة، ويقوم بتنبيهك عند 
احتمال حصول تصادم مع مركبة تّم رصدها، بينما 

يقوم نظام مؤشر المسافة الفاصلة المتوّفر بعرض 
الوقت الفاصل بين مركبتك والمركبة التي أمامك 

.DIC بالثواني( في مركز معلومات القيادة(

كن متنّبهاً... حتى عند الرجوع إلى الخلف
عند الرجوع والخروج من الموقف، يعمل نظام التنبيه 
للسيارات العابرة من الخلف المتوّفر ويقوم بتحذيرك 

من السيارات القادمة من جهتي السيارة.

ال تِحد عن المسار الذي تختاره
بفضل أنظمة المراقبة تستشعر حدود المسار، 

يعمل نظام المساعدة على المحافظة على المسار 
على إدارة المقود إذا توقع النظام مغادرة المركبة 

مسارها بشكل غير مقصود أو من دون استخدام 
إشارة االلتفاف. يرسل نظام التنبيه عند االنحراف عن 

المسار المتوّفر الذي يعمل بالتزامن مع نظام المقعد 
المنّبه للسالمة المتوّفر تنبيهاً مرئياً أمامك على لوحة 
العدادات وتنبيهاً نابضاً عبر وسائد المقعد عندما تعبر 

المركبة حدود المسار.

تلفت االنتباه
يقوم نظام التنبيه عند تغيير المسار المتوّفر باإلضافة 

لنظام التنبيه للمنطقة الجانبية العمياء، بمراقبة 
المناطق جيداً خلف المنطقة الجانبية العمياء، وإطالق 

إشارات تحذيرية من خالل شعار المرآة الجانبية 
لتحذيرك عند اقتراب سيارة مسرعة. يقوم نظام 

التنبيه للمنطقة الجانبية العمياء المتوّفر بمراقبة 
المناطق العمياء، لذا إن كان ثّمة مركبة تسير في 

المسار المجاور، يقوم أيضاً بإنارة شعار المرآة الجانبية. 
في كلتا الحالتين، إن قمت بتفعيل إشارة االلتفاف 

باتجاه المركبة التي تّم رصدها، يبدأ الشعار في المرايا 
الجانبية بإرسال إشارات ضوئية لتحذيرك.

لكل ثانية قيمتها
يستطيع نظام الفرملة األوتوماتيكية األمامية 

والخلفية المتوّفر، حتى سرعات معّينة، استشعار 
إمكانية حدوث اصطدام أمامي أو خلفي، وتفعيل 

الفرامل أوتوماتيكياً، في حال عدم قيامك بذلك، 
فيساعدك على تخفيف شدة االصطدام. قد 

يستطيع النظام أيضاً تجّنب حوادث االصطدامات 
عند سرعات بطيئة جداً. 

حّدد المسافة الفاصلة التي تناسبك
يعمل نظام تثبيت السرعة التفاعلي - المتطّور 

المتوّفر على استخدام تقنية الرادار في الناحية 
األمامّية للحفاظ على مسافة محددة بين سيارتك 

وبين السيارة أمامك.

تلفت انتباهك... بمهارة
نظام المقعد المنّبه للسالمة في كاديالك 

المتوّفر والحاصل على براءة اختراع، يقوم بإرسال 
نبضات خفية، عوضاً عن إنذار صوتّي، من الجهة 
اليسرى أو اليمنى أو الجهتين معاً في مقعد 

السائق، للداللة على وجهة الخطر إن كانت من 
اليسار أو اليمين، من األمام أو الخلف.

رؤية شاملة لما يحيط بك
نظام الرؤية المحيطة المتوّفر يؤّمن رؤية شاملة 

كعين الطير للمنطقة المحيطة بالسيارة عند 
السرعات المنخفضة أو عند الرجوع إلى الخلف. 

تنعكس هذه الرؤية على شاشة نظام تجربة 
مستخدم كاديالك، ما يعّزز تنّبهك عند المناورة 

بسرعات منخفضة.

إّن مّيزات األمان ال تعفي السائق من مسؤولية تشغيل وقيادة السيارة بطريقة آمنة. يجب على السائق البقاء منتبهاً للزحام وما يحيط به، باإلضافة ألحوال الطرقات في جميع األوقات. قد 
يؤثر سوء الرؤية وترّدي األحوال الجوية، وأحوال الطرقات في أداء مّيزات األمان. يرجى قراءة دليل المالك للمزيد من المعلومات الهامة المتعّلقة بالسالمة.

تظهر مواصفات مختارة للسالمة.



2 0 1 9 Xاألداء T 5 كــاديــالك 

التي  القوة 
تلبيك كل مرّة

عندما تمسك بمقود XT5، سيغمرك فوراً شعور بالثقة وسرعة التجاوب بفضل نظام 

التخميد اآلني المتوّفر. يحتوي ناقل الحركة على 8 نسب لنقل السرعة بطريقة ال مثيل 

لها. ويعمل المحرّك الجّبار على تفعيل أو إيقاف األسطوانات عند الحاجة لألداء أو التوفير 

بالوقود. كما يقوم نظام الدفع الرباعي المتواصل على توجيه العزم نحو اإلطارات التي 

تستخدم القوة بطريقة أفضل. إّن XT5 هي سيارة تجعل من القيادة متعة عارمة.

يؤّمن محّرك V6 سعة 3.6 ليتر قوة 310 حصان وعزم دوران 366 نيوتن متر. تخبرنا 

اإلحصاءات عن وجٍه واحد من قصة هذه القوة المتقّدمة. وهو مجّهز أيضاً بتقنيات ذكية 

مثل نظام إدارة الوقود النشط، وتقنية التشغيل واإليقاف التلقائّي في سيارة كاديالك. 

يعمل النظام األول على إيقاف عمل األسطوانات عند الحاجة ألقل قوة، في حين يعمل 

النظام الثاني أوتوماتيكياً على إيقاف وتشغيل المحّرك عندما تتوقف السيارة في زحمة 

السير. يقّدم هذان النظامان معاً كفاءًة عالية، لقيادة ترضي السائق بكل أنماطها.

يقّدم نظام الدفع الرباعّي المتواصل القياسّي تجربة قيادة آسرة. تعمل تقنية المقبض 

الفاصل الثنائي القياسّية لنظام الدفع الرباعي المتواصل على تحسين األداء عند 

االنطالق واالنعطاف، خاصًة في أحوال الطقس السيئة.

8
محّرك V6 سعة 3.6 لتر

سرعات لناقل الحركة األوتوماتيكي

من عزم الدوران

310 أحصنة 

366 نيوتن متر  

أعلى اليمين: ناقل حركة أوتوماتيكي بـ8 سرعات. في األعلى: XT5 من فئة بالتينوم بلون أحمر Horizon بطبقتين. تظهر مع التجهيزات المتوفرة.
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القوة المحركة

محّرك V6 سعة 3.6 لتر VVT بحقن مباشر للوقود 310 أحصنة و366 نيوتن 
متر @ 6600 دورة في الدقيقة مع تكنولوجيا التوّقف والتشغيل التلقائّي

نظام الدفع الرباعي المتواصل
ناقل الحركة أوتوماتيكي بـ8 سرعات

الشاسيه ونظام التعليق

فرامل قرصية مانعة لالنغالق على العجالت األربع ABS، مع ميزة التجفيف 
التلقائي، نظام مساعد لالنطالق على المرتفعات، نظام استعداد الفرملة 

الجاهز ونظام دعم الفرملة
فرامل إلكترونية لركن السيارة

النظام المساعد على الركن األمامي والخلفي6
نظام التوجيه نظام توجيه آلّي EPS مساعد

نظام تعليق مستقل على العجالت األربع، أذرع قصيرة/طويلة مع نوابض 
 ملتّفة حول دعامة وقضيب موازنة أمامي؛ متعدد الوصالت مع نوابض 

ملتّفة حول ممتصات الصدمات وقضيب موازنة خلفي

الشكل الخارجي

مقابض أبواب بلون الهيكل مع شريط من الكروم
عادم مدمج في الواجهة الخلفية مع أطراف المعة مزدوجة من الكروم

نظام تعبئة الوقود بدون غطاء
زجاج، داكن اللون، لألبواب الخلفية ونافذة الباب الخلفي

Galvano شبك أمامي المع
مصابيح أمامية هالوجينية كاشفة من التنغستين مع تقنية اإلنارة واإلطفاء 

األوتوماتيكية
CHMSL ومصباح التوقف العلوي الوسطي LED مصابيح خلفية

مصابيح LED تعمل في ضوء النهار
مرايا بلون الهيكل، خارجية قابلة للتدفئة واإلغالق كهربائياً وتنطوي يدوياً

سكك للسقف مصنوعة من األلومنيوم المصقول الالمع
جناح خلفي

حزمة القطر تتضّمن وصلة قطر كروية وأسالك القطر والسحب
زجاج أمامي مانع للضوضاء

 ماسحات للزجاج األمامي بسرعات متفاوتة، وخلفية متفاوتة 
مع تقنية رش المياه

عجالت مقاس 18 إنش، من األلومنيوم بلون Blade Silver )يرجى مراجعة 
الصفحة المطويّة للمزيد من التفاصيل(

عجلة احتياطية، قياس 18 إنش × 4.5 إنش )45.7 سم × 11.4 سم( فوالذيّة

منطقة التحميل نظام إدارة األمتعة، شبك لمنطقة التحميل يمكن تعديله 
وغطاء يمكن سحبه

حزمة تنبيه السائق6 تتضّمن نظام المقعد المنبه للسالمة، نظام التنبيه 
لالصطدامات األمامية، نظام مؤشر المسافة الفاصلة، مساعد الحفاظ على 

المسار مع نظام التنبيه عند مغادرة المسار، نظام الفرملة األمامي لمنع 
االصطدام بالمشاة، مصابيح أمامية IntelliBeam، ونظام الفرملة األمامي 

األوتوماتيكي عند سرعة منخفضة
مصابيح أمامية LED مع مصابيح أمامية للركن واالنعطاف

نظام التنبيه عند تغيير المسار مع نظام التنبيه للمنطقة الجانبية العمياء6
مساحات مع إنارة في الكونسول

حزمة الذاكرة تستعيد إعدادين مسبقين لوضعية مقعد السائق الكهربائي، 
والمرايا الخارجية، وعمود التوجيه القابل لالنحناء والتداخل كهربائياً وميزات 

يمكن تعديلها حسب السائق
مرآة داخلية للرؤية الخلفية مع ميزة الخفوت األوتوماتيكي

مرايا خارجية يمكن تدفئتها، بلون الهيكل، ويمكن تعديلها وطّيها كهربائياً، مع 
ميزة الخفوت التلقائي للمرآة الجانبية للسائق

نظام التنبيه للسيارات العابرة من الخلف6
المقاعد مقاعد بمساحات جلدية، مقعد الراكب األمامي قابل للتعديل 

كهربائياً إلى 8 وضعيات، تحكّم كهربائي بمسند أسفل الظهر لمقعد السائق 
والراكب األمامي، مقاعد السائق والراكب األمامي قابلة للتدفئة

مقود قابل للتدفئة أوتوماتيكياً
فتحة سقف كهربائية UltraView، مع ميزة اإلمالة واالنزالق، والفتح/اإلغالق 

السريع فوق صف المقاعد األمامي، وحاجب شمس كهربائي يمنع الضوء 
بنسبة 100%

Rainsense ماسحات زجاج أمامية
شحن السلكي9 مع القدرة على شحن األجهزة المحمولة

 عجالت قياس 18 إنش من األلومنيوم المشغول الالمع مع مساحات
Light Argent )يرجى مراجعة الصفحة المطويّة للمزيد من التفاصيل(

 مّيزات متوفرة

نظام Bose Studio Surround مع 14 مكّبراً للصوت باإلضافة إلى مضّخم 
للصوت )متوّفر عندما يتّم طلب نظام المالحة(

نظام تجربة مستخدم كاديالك3 للمعلومات والتحكّم بالوسائط المتعددة 
مع نظام المالحة ستيريو AM/FM مع نظام مالحة مدمج وشاشة معلومات 

ملونة مقاس 8 إنش، 4 منافذ USB1، ووصلتين Auxiliary للطاقة، منفذ 
لوصلة Auxiliary الصوتية وتقنية التعرف إلى الصوت، وتقنية الهاتف المدمج 

Android Auto™5 ونظام Apple CarPlay™4 مع نظام
تحكم أوتوماتيكي بالمناخ بثالث مناطق مع تعديل مستقل للسائق والراكب 

األمامي وركاب المقاعد الخلفّية
مقاعد خلفية قابلة للتدفئة عند المقاعد الجانبية

نظام Bose Studio Surround مع 14 مكّبراً للصوت باإلضافة إلى مضّخم 
للصوت

نظام تجربة مستخدم كاديالك3 للمعلومات والتحكّم بالوسائط المتعددة 
مع نظام المالحة ستيريو AM/FM مع نظام مالحة مدمج وشاشة معلومات 

ملونة مقاس 8 إنش، 4 منافذ USB1، ووصلتين Auxiliary للطاقة، منفذ 
لوصلة Auxiliary الصوتية وتقنية التعرف إلى الصوت، وتقنية الهاتف المدمج 

Android Auto™5 ونظام Apple CarPlay™4 مع نظام
تحكم أوتوماتيكي بالمناخ بثالث مناطق مع تعديل مستقل للسائق والراكب 

األمامي وركاب المقاعد الخلفّية
مساحات داخلية مع إنارة، أنابيب إنارة في الكونسول واألبواب وألواح 

العتبات، في المقصورة الداخلية
مقاعد خلفية قابلة للتدفئة عند المقاعد الجانبية

مقاعد قابلة للتهوئة للسائق والراكب األمامي
نظام تعليق رياضي عالي األداء، خيارات لنمط القيادة

عجالت مقاس 20 إنش، من األلومنيوم بلون Sterling Silver )يرجى مراجعة 
الصفحة المطويّة للمزيد من التفاصيل(

مّيزات متوفرة

حزمة دعم السائق6 تتضّمن نظام تثبيت السرعة التفاعلي-المتطّور، ونظام 
شّد حزام األمان أوتوماتيكياً، ونظام المساعدة األوتوماتيكية لركن السيارة، 

باإلضافة إلى الفرملة األوتوماتيكية في األمام والخلف
العجالت )يرجى مراجعة الصفحة المطويّة للمزيد من التفاصيل(

عجالت قياس 20 إنش من األلومنيوم المشغول Ultrabright باإلضافة إلى 
Midnight Silver مساحات

عجالت من األلومنيوم المصقول بـ12 قضيباً قياس 20 إنش

حزمة مواصفات األمان المتطورة تتضّمن عمود مقود يمكن إقفاله، أقفال 
حماية لألبواب والمزالج، نظام إنذار لمنع السرقة يعمل تلقائياً، نظام استشعار 

ميالن السيارة، نظام استشعار الحركة في المقصورة وعجالت مع أقفال
كونسول خلفي أرضي مع أزرار للتحكّم بالوسائط الصوتية، نظام التدفئة 

والتهوية والتكييف HVAC ومقاعد خلفية جانبية قابلة للتدفئة
حزمة دعم السائق6 تتضّمن نظام تثبيت السرعة التفاعلي المتطّور، ونظام 
شّد حزام األمان أوتوماتيكياً، ونظام المساعدة األوتوماتيكية لركن السيارة، 

باإلضافة إلى الفرملة األوتوماتيكية في األمام والخلف
سجادات أرضية فاخرة للمقصورة األمامية والخلفية

لوحة العدادات شاشة ملونة لمركز معلومات القيادة DIC قياس 8 إنش 
تتضّمن تعديالت السائق، رسائل تحذيرية ومعلومات حول السيارة

Galvano شبك أمامي بتصميم فريد مع لمسات
Microsuede بطانة السقف قماش

شاشة معلومات منعكسة على الزجاج األمامي6
تفاصيل جلدية على لوحة القيادة، كسوة األبواب والكونسول

باب يفتح لألعلى كهربائياً، قابل للبرمجة، يفتح ويغلق من دون استخدام 
اليدين

كاميرا الرؤية الخلفية6 مع ميزة تنظيف العدسة
 Chevron Perforated مع مساحات Semi-Aniline مقاعد جلدية بالكامل

ومساحات مقلمة من الجلد
صفائح سفلية واقية من األلومنيوم المحفوف، في األمام والخلف

رؤية محيطة6 رؤية شاملة للمنطقة المحيطة بالسيارة
عجالت بـ12 قضيباً من األلومنيوم المصقول بالكامل )يرجى مراجعة الصفحة 

المطويّة للمزيد من التفاصيل(

المقصورة الداخلية
نظام تشغيل تفاعلي عن ُبعد

نظام تنقية الهواء في المقصورة
هوائي مثّبت على سطح السيارة

نظام صوتي مع منفذين لوصلة USB للشحن وتشغيل الوسائط1 في 
الكونسول الوسطي، منفذين لشحن الهاتف في خلفية الكونسول 

Auxiliary الوسطي مع منفذ لوصلة
بلوتوث®2 لالتصال دون استخدام اليدين، بّث البيانات بصورة آنية، وتقنية 

التعرّف إلى الصوت
نظام ®Bose الصوتي مع 8 مكّبرات للصوت

نظام تجربة مستخدم كاديالك3 للمعلومات والتحكّم بالوسائط المتعددة 
مع ستيريو AM/FM وراديو عالي الدقة وشاشة LCD ملونة تعمل باللمس 

مقاس 8 إنش، 4 منافذ USB1 )يرجى مراجعة القسم األعلى(، ووصلتين 
Auxiliary للطاقة، منفذ لوصلة Auxiliary الصوتية وتقنية التعرف إلى 

 الصوت، وتقنية الهاتف المدمج مع نظام Apple CarPlay™4 ونظام
Android Auto™5

تحكم أوتوماتيكي بالمناخ بمنطقتين، مع تعديل مستقل للسائق والراكب 
األمامي

بوصلة
كونسول أمامي مركزي أرضّي مع مقبض مدمج لنقل الحركة، ومسند ذراع 

مدمج وفسحة تخزين وحاملتي أكواب
نظام تثبيت سرعة إلكتروني، مع تثبيت واستئناف السرعة

أقفال أبواب كهربائية قابلة للبرمجة مع منع اإلقفال في حال كان المفتاح 
في منفذ تشغيل السيارة، وتقنية تأخير اإلقفال باإلضافة إلى اإلقفال التام 

لحماية األطفال
مركز معلومات القيادة مع 3 شاشات ملونة قابلة للتعديل

سجادات أرضية للمقصورة األمامية والخلفية
لوحة عدادات مقاس 5.7 إنش ملونة تتضّمن تعديالت السائق، رسائل تحذيرية 

ومعلومات حول السيارة
صندوق تخزين قابل لإلقفال

بوق مزدوج الصوت
نظام دخول السيارة بدون مفتاح يتضّمن جهاَزي إرسال عن بُعد ويسمح 

بتشغيل السيارة بكبسة زّر
باب خلفي يفتح ألعلى كهربائياً مع ذاكرة لحفظ االرتفاع

مرآة داخلية للرؤية الخلفية مع تحكّم يدوي لضوء النهار والليل
النظام المساعد على الركن الخلفي6

مؤشر للمقاعد الخلفية7
كاميرا الرؤية الخلفية6

تقنية إزالة الضباب كهربائياً عن الزجاج الخلفي

المقاعد
مقاعد لـ5 ركاب، أمامية حاضنة مع 8 وضعيات تعديل كهربائي لمقعد السائق

مقاعد جلدية
مقعد للراكب األمامي يمكن تعديله كهربائياً إلى 6 وضعيات

مقاعد منفصلة في الصف الثاني بنسبة 40/20/40 قابلة للسحب والطي، 
وفسحة أمتعة تنطوي لألسفل

عمود توجيه قابل لالنحناء والتداخل كهربائياً
مقود مغّلف بالجلد، مع 3 قضبان

نظام التحكّم عن ُبعد الشامل يتضّمن ميزة فتح باب المرآب، مع 3 قنوات 
يمكن برمجتها

النوافذ، كهربائّية مع ميزة اإلغالق والفتح السريع في األمام، ميزة الفتح 
السريع في الخلف

 السالمة واألمان

وسائد هوائية8 أمامية للسائق والراكب األمامي، وعند مستوى الركبتين 
للسائق، نظام استشعار وجود الراكب، وسائد أمامية مدمجة بالمقعد 

لمنطقتي الصدر والخصر لحمايتهما من االصطدامات الجانبية، وسائد رأسية 
على الجوانب في الصف األول/الثاني للحماية من االصطدامات الجانبية

عجلة احتياطية
نظام StabiliTrak اإللكتروني للتحكّم بالثبات

حزمة نفخ اإلطارات
نظام مراقبة ضغط اإلطارات ال يراقب اإلطار االحتياطي

نظام التحكّم بالدفع-المتطّور على المدى الكامل، معّدل قوة المحّرك 
والفرامل

 اســتمتع بالميــزات القياســّية باإلضافــة 
إلــى هــذه التعديالت:

 اســتمتع بميــزات فئــة الفخامــة باإلضافــة 
إلــى هــذه التعديالت:

 اســتمتع بميــزات فئــة الفخامــة المميــزة
باإلضافــة إلــى هــذه التعديالت:

1. غير متوافق مع جميع األجهزة.     2. راجع موقع my.cadillac.com/learn لتتعرف على الهواتف المتوافقة مع السيارة.     3. قد تختلف وظائف نظام تجربة مستخدم كاديالك بحسب الطراز. يتطّلب تشغيل الوظائف الكاملة أجهزة بلوتوث متوافقة وهواتف ذكية متوافقة، وبعض األجهزة تتطلب 
 ،Apple هي عالمات تجاريّة لشركة iTunesو ،iPhoneو ،Siri  .Apple هي عالمة تجارية لشركة Apple CarPlay .متوافق وتنطبق رسوم باقات البيانات iPhone® وتسري الشروط واألحكام التابعة لها. يتطّلب وجود هاتف Apple® 4. إّن واجهة االستخدام في السيارة هي منتج تابع لشركة     .USB وصلة

ومسجلة في الواليات المتحدة وبلدان أخرى.     5. إّن واجهة االستخدام في السيارة هي منتج تابع لشركة GoogleTM وتسري الشروط واألحكام التابعة لها. وهي تتطّلب تطبيق Android Auto من Google Play وهواتف ™Android ذكية متوافقة تعمل بنظام التشغيل Android 5.0 Lollipop أو أعلى. 
تنطبق رسوم باقات البيانات. Android Auto هي عالمة تجارية لشركة Google.     6. يرجى قراءة دليل المالك للحصول على المعلومات الهامة المتعّلقة بالسالمة.     7. ال يستشعر النظام األشخاص أو األشياء. احرص على التأكد من خلّو المقاعد الخلفية بنفسك قبل مغادرة المركبة.     8. مالحظة حول 
سالمة األطفال: يجب دائماً استخدام أحزمة األمان والمساند الخاصة باألطفال المالئمة لعمر طفلك وحجمه، حتى مع الوسادات الهوائّية. حتى في المركبات المجّهزة بنظام استشعار وجود الراكب، يكون األطفال في أمان أكبر عندما يتّم تثبيتهم في المقعد الخلفّي ضمن كرسي أمان األطفال المالئم 

أو مقعد األمان الداعم لألطفال. يجب االمتناع دائماً عن وضع كرسي أمان األطفال المواجه للخلف في المقعد األمامّي ألّي مركبة مجّهزة بوسادة أمامّية نشطة. يرجى مراجعة دليل المالك الخاص بمركبتك وتعليمات كرسي أمان األطفال للمزيد من المعلومات عن السالمة.     9. يقوم النظام السلكياً 
بشحن أحد هواتف PMA أو Qi المتوافقة. تتمّيز بعض الهواتف بتكنولوجيا الشحن الالسلكّي المدمجة، بينما تتطّلب بعض الهواتف األخرى محوالً/غالفاً خلفياً. لمعرفة إذا كان الهاتف أو الجهاز متوافقاً يرجى مراجعة my.cadillac.com/learn أو استشارة شركة الهاتف.



إّن مالــك ســياراتنا يســتحق األفضــل. لهــذا الســبب جميــع 
 طــرازات 2019 تأتــي مجهــزة بمجموعــة شــاملة 

مــن الميــزات الهامــة للمالك.

نبــذة عن هــذا الكتّيب

فــوائـــد ومــصــلــحــة الــمــالــك

لقد بذلنا ما في وسعنا لجعل هذا الكتّيب شامالً قدر اإلمكان. لكّن الشركة تحتفظ بحقها بإدخال أي تعديل في أي وقت ومن 
دون سابق إنذار في ما خص األسعار أو األلوان أو المواد أو التجهيزات أو المواصفات أو الطرازات وتوّفرها. 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 عما هو مذكور وذلك لتعدد مصادر التصنيع ونوعية التجهيزات. قد يطرأ على المعلومات 

 المذكورة في هذا الكتّيب بعض التعديل منذ تاريخ طبعه، لذا ُيرجى 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.

 المحّركات

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 أو طرازات أخرى من جنرال موتورز.

مجموعة ختم ثقوب العجالت وضاغط الهواء

إذا حصل أي ثقب في العجلة بحجم 6 ملم يتم استخدام ختم لمنع خروج الهواء وقتياً. بعد استخدام ضاغط الهواء من 
المفروض أخذ سيارتك إلى وكيل معتمد للفحص وتغيير العجالت بأسرع وقت وكل 161 كيلومتر على األقل. ال يستطيع ختم 

العجالت تصليح الثقوب في جانب العجالت، والثقوب األكبر من 6 ملم أو عجلة خارجة عن إطارها. يمكن استخدام ختم الثقوب 
مرة واحدة على عجلة واحدة قبل انتهاء صالحيته.

خط التجميع

مركبات كاديالك ومكوناتها يتم تجميعها أو تصنيعها من قبل وحدات تشغيل شركة جنرال موتورز، الشركات التابعة لها أو 
الموردين لشركة جنرال موتورز في جميع أنحاء العالم. في بعض األحيان يكون من الضروري إنتاج سيارات كاديالك مع مكونات 
مختلفة أو من مصادر مختلفة 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 من قبولك للتغييرات في حال وجودها.

ضمان لمدة 4 سنوات/100,000 كلم )أيهما يأتي أوالً(

ضمان محدود للقوة المحّركة بدون خصم، برنامج المساعدة على الطريق1 وبرنامج خدمة النقل1.

ضمان لمدة 4 سنوات/100,000 كلم )أيهما يأتي أوالً(

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

ضمان ضد الصدأ

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 ضد الصدأ. ال يوصي الضمان ضد الصدأ باستخدام مواد إضافية مقاومة للصدأ. يرجى مراجعة وكيل كاديالك 

لمعرفة شروط هذا الضمان المحدود.

طلبّيات األساطيل

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

 ،Apple .تصاميم هيكل السيارات وعالمات أخرى ظاهرة في هذا الكتّيب هي ماركة مسجلة و/أو وعالمات الخدمة لشركة جنرال موتورز، فروعها والشركات التابعة لها أو المرخصين من قبلها ، Cadillac Crest ، Cadillac وشعار Cadillac ، GM وشعار ،GM .2018© جنرال موتورز. جميع الحقوق محفوظة
Audio- و Bose®  .Brembo® هي عالمة تجارية مسجلة لشركة Brembo® .Blackberry هي عالمة تجارية مسّجلة لشركة BlackBerry  .Google هي عالمة تجارية مسّجلة لشركة Android .ومسجلة في الواليات المتحدة وبلدان أخرى ،Apple هي عالمات تجارية لشركة Apple CarPlayو ،iPhoneو
 Blu-ray  .SiriusXM Radio هي عالمة تجارية مسجلة لشركة SiriusXM Satellite Radioو ،Pandora Media هي عالمة تجارية مسجلة لشركة Pandoraو .Microsoft, Inc هي عالمة تجارية مسجلة لشركة Windows .في الواليات المتحدة والبلدان األخرى Bose® هي عالمات تجارية لشركة Pilot

.Wi-Fi Alliance® هي عالمة تجارية مسّجلة لشركة Wi-Fi  .Blu-ray Disc Association هي عالمة تجارية لمجموعة

 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.     2. يجب االمتناع عن استخدام إطارات فصل الصيف 
في فصل الشتاء ألنّه يؤثّر سلباً على سالمة السيارة وأدائها ومتانتها. استخدم فقط مجموعة إطارات وعجالت GM المعتمدة. المجموعة غير المعتمدة قد تغّير من خصائص أداء السيارة. يرجى زيارة موقع: https://my.cadillac.com/learnAbout/cadillactires/ أو مراجعة وكيلك المعتمد.

1676 ملم

1636 ملم 1636 ملم
1950 ملم

2858 ملم
4813 ملم

1. األمتعــة وقــدرة التحميــل يحدهــا الــوزن وطريقة توزيعه.

XT5 مـقــاســات
المقاسات بصيغة الملليمتر.

2850 قاعدة العجالت 
4813 الطول اإلجمالي 
1905 العرض اإلجمالي 
1676 االرتفاع اإلجمالي 
1636 المسافة بين العجلتين األماميتين 
1636 المسافة بين العجلتين الخلفيتين 

الشكل الخارجي

82.1 نظام الدفع الرباعي المتواصل سعة الوقود )لتر، تقريباً( 
سعة الحمولة 1 )ليتر(

 8 4 9.6      مع المقاعد غير مطوية 
17 8 4 . 2      مع المقاعد مطوية 
2/3 المقاعد 

XT5 السعة وقدرة التحميل في

في الخلف في األمام   
100 3  10 4 6 حّيز القدمين 
914  9 7 0 حّيز الرأس 
13 8 9  14 2 2 حّيز الجلوس 

المقصورة الداخلية

2 0 1 9 X T 5 كــاديــالك 



2 0 1 9 Xاإلطـــارات T 5 كــاديــالك 

عجــالت قيــاس 18 إنش مــن األلومنيوم بلون 
BLADE SILVER

XT5 قياســية في

عجــالت قيــاس 20 إنش من األلومنيوم المشــغول 
ULTRABRIGHT باإلضافة إلى مســاحات 

MIDNIGHT SILVER
متوّفــرة فــي فئــة الفخامة المميزة

عجــالت قيــاس 18 إنش من األلومنيوم المشــغول 
LIGHT ARGENT الالمع مع مســاحات

قياســية فــي XT5 فئة الفخامة

عجــالت قيــاس 20 إنش مــن األلومنيوم المصقول 
بالكامــل بـــ 12 قضيباً

قياســية فــي XT5 فئة بالتينوم

عجــالت قيــاس 20 إنش مــن األلومنيوم بلون 
STERLING SILVER

قياســية فــي XT5 فئــة الفخامة المميزة



2 0 1 9 Xاأللــــوان الـــخـــارجـــيـــة T 5 كــاديــالك 

مقاعد بمســاحات جلدية
SAHARA BEIGE

مقاعد بمســاحات جلدية مع مســاحات
MINI-PERFORATED

SAHARA BEIGE

مقاعد بمســاحات جلدية مع مســاحات
MINI-PERFORATED

JET BL ACK

مقاعد جلدية SEMI-ANILINE مع مســاحات 
CHEVRON PERFORATED

JET BL ACK

مقاعد جلدية SEMI-ANILINE مع مســاحات 
CHEVRON PERFORATED

MAPLE SUGAR

مقاعد بمســاحات جلدية مع مســاحات
MINI PERFORATED

CIRRUS

مساحات
JET BLACK

مساحات
JET BLACK

مساحات
JET BLACK

مساحات
JET BLACK

مساحات
JET BLACK

مقاعد
DARK TITANIUM

مســاحات خشبية 
مخّططة

HIGH-GLOSS OKAPI

مســاحات خشبية 
مخّططة

HIGH-GLOSS SAPELE

ألومنيوم
LUNAR BRUSHED

ألياف 
كربونيــة برونزية

SATIN
ROSEWOOD

ألومنيوم
DIAMOND-CUT



2 0 1 األلـــوان الــخــارجــيــة9 X T 5 كــاديــالك 

أحمــر HORIZON بطبقتين1فضــي المع معدني

STELLAR معدنيأبيض كريســتالي 3 طبقات1 أسود 

MOCHA معدني داكن GRANITE داكنبني  رمادي 

SHADOW معدني HARBOR معدنــيرمادي  أزرق 

DUNE معدني برونــزي 

1. متوّفــر بتكلفــة إضافية.


