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مــاذا يعنــي أن تعيــش الحياة بشــكل مميز؟

أن تحســب لــكّل تفصيــل، وتخّطــط لــه، وتفكّر فيه؟ أم تتصرّف 

بعفوّيــة ومن دون ترّدد؟

هــل يتعّلــق األمــر بالتمّتــع بــكّل لحظــة وكأّنها آخر لحظة في 

حياتــك أو معرفــة أّن كّل لحظــة ســتدوم إلى األبد؟

هــل يعنــي أن تعيــش البارحــة اليــوم، من جديــد، بانتظار أن يلوح 

الغــد في األفق؟

أن تســترخي مرتاح البال أو تمســك بزمام األمور؟

فــي الواقــع، ال يهــّم كيــف تجيــب عن كل هذه األســئلة، ثّمة دائماً 

وســيلة واحدة للتأكّد من أّنك عشــت حياتك كما يجب.

X TS  2019 
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أناقٌة معاصرة ولمسات كاديالك الكالسيكية في تصميٍم ال يمكن تجاهل 
 روعته. بدءاً من الشبك األمامي القوي إلى أضوائها الخلفية الجريئة، 

تتميز XTS بخطوط ملفتة واثقة.

ما إن تصعد على متنها، تجد أّن سمات التصميم الراقية تترافق مع الراحة 
الفائقة. نعومة الجلد المرن والمساحات الرحبة تساعد السائق على التركيز، 

كما يمكن للركاب االسترخاء واالستمتاع بالبرودة أو الدفء كما يحلو لهم.

XTS بالتينوم باللون األسود Raven. تظهر مع التجهيزات المتوفرة.

 إنـــجـــاز
ذاتـــهـــا بـــحــّد 
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تمّتع بالثقة غير المتوّقعة والقّوة الهائلة لطراز V-SPORT بالتينوم المذهل، 
الذي يتمّيز بمحّرك V6 ثنائي التيربو بقوة 410 حصاناً.

الدفع الرباعي المتواصل، القياسّي في V-SPORT بالتينوم، يعّزز الثبات 
والتحكّم في مختلف ظروف القيادة حتى على الطرقات الوعرة.

XTS فئة V-Sport بالتينوم باللون األزرق Dark Adriatic المعدني. تظهر مع التجهيزات المتوفرة.

والــثـــقـــة   الــقـــّوة 
جــنــــب إلـــى  جـنــبــــاً 
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اشعر بالدفء عند القيادة في البرد. تمّتع بقيادة مريحة عندما يكون الطقس 
بارداً. فبكبسة زّر، يصبح المقود القابل للتدفئة المتوّفر، المغّلف بالجلد مع مساحات 

خشبّية، دافئ الملمس. كما أّنه مزّود بأزرار لنقل الحركة إلى األعلى/إلى األسفل.

 كل ما يهمك في متناولك. مع 510 لتر من حّيز األمتعة1، 
تقّدم XTS مساحات رحبة لكّل األغراض التي تهّمك.

1. األمتعة وقدرة التحميل يحدها الوزن وطريقة توزيعه.
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مقصورة XTS بالتينوم بلون عسلي Maple Sugar مع مساحات سوداء Jet Black. تظهر مع التجهيزات المتوفرة.

يتمّتع ركاب المقاعد الخلفية بحّيز كبير لألقدام يبلغ 1016 ملم، 

مع خيار المقاعد الجلدية الفخمة أو جلد SEMI-ANILINE المتوّفر 

والذي يتميز بالمرونة والقوة في الوقت نفسه.

  مقصورة كبيرة
 مع كامل
التجهيزات
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تحيط بالشبك األمامّي القوّي مصابيح أمامّية LED رائعة ومصابيح 
االنعطاف األمامّية المتوّفرة المثّبتة في كّل زاوية. تلقي المصابيح 

األمامية إنارة بيضاء قوية وواضحة، إلضاءة متفوقة تسبق اإلنارة 
االعتيادية بأشواط، في حين تعمل اإلنارة القياسّية في المرايا الخارجية 

ومقابض األبواب لتبدو وكأنها منارة ترّحب بك عندما تقترب، كما أّن 
اإلطارات قياس 20 إنش المتوّفرة َتلفت األنظار أينما حّلت.

مصابيح LED الخلفّية الفريدة الجريئة ُتبرز التصميم الخلفّي المنحوت، 
بينما يتحّول شعار CADILLAC على الصندوق إلى أحد تفاصيل التصميم 

الذي يمتاز بوظيفة ذكية. ما عليك سوى الضغط عليه لفتح الصندوق.

LED أمـامــيــاً  مصبــاحـاً 

LED خـلـفـيــاً  مصبــاحـاً 

إطــارات مصنـوعــة  قـيــاس 
مـن مـزيــج مـعـدنــّي

20 إنش

أعلى اليسار: تصميم الشبك األمامي واإلطارات حصرّي لفئة بالتينوم. أعلى اليمين: تصميم انسيابّي. األسفل: مصابيح LED الخلفّية العمودّية الخاصة.

 أسلــوب
 فـي تـطـّور

دائــم
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ما أن تفتح باب XTS  2019، يستقبلك الجمال األخاذ والراحة االستثنائّية. يمكنك 
االختيار من بين خيارات التقليمات الداخلّية األنيقة التي تتمّيز بالتناغم والتناسق 

بأسلوب ملفت. كما أّن المواد بحّد ذاتها ممّيزة للغاية. جلد Semi-Aniline المتوفر 
يتميز بالنعومة والقوة على حٍد سواء والتقليمات الخشبيةEbony Lineate متينة 

ورائعة الملمس.

مقاعد أمامية متوّفرة مع ميزة التدليك قابلة للتعديل في 22 وضعية باإلضافة 
إلى مساند ظهر مع تعديل كهربائي ودعم يدوي لمنطقة الفخذين لراحٍة فائقة.

مقاعد أمامية متوّفرة قابلة للتدفئة والتهوية، مميزة لدرجة أنه لن يمكنك 
االستغناء عن وجودها أبداً، هذا ينطبق أيضاً على نظام الصوت المضبوط خصيصاً 

الذي تتمّتع به من خالل نظام Bose Studio Surround مع 14 مكّبراً للصوت 
المتوّفر اختيارياً.

كما يمكنك أيضاً أن تختار ما تراه من خالل لوحة العدادات المتوّفرة القابلة 
للتعديل التي تسمح لك بعرض معلومات القيادة، الترفيه، االتصاالت، ومعلومات 
نظام المالحة أيضاً، في حال توّفره. ومع شاشة متوّفرة قياس 12.3 إنش، تبقى 

المعلومات متوفرة بين يديك بدون أي جهد.

 لوحة عدادات متوّفرة 
وقابلة للتعديل قياس

متوّفرة وقابلة للتعديل في المقاعد األمامية 
مع ميزة التدليك

12.3 إنش
22 وضعية

في األعلى: مقاعد استثنائ�ّية مريحة. أسفل اليسار: نظام Bose® Studio Surround المتوّفر. أسفل اليمين: تقليمات خشبّية ممّيزة. الصفحة المقابلة: لوحة عدادات السائق.



الــــســـــالمـــــة الــتــكــنـــولــوجــيـــــــا: 

نظام تثبيت السرعة 
التفاعلي - المتطّور

نظام التنبيه من االصطدامات األمامية

مساعد الحفاظ على المسار مع 
نظام التنبيه عند مغادرة المسار

نظام التنبيه للمنطقة 
الجانبية العمياء

نظام التنبيه عند تغيير المسار
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إشعارات تنبهك إلى ما يحدث خلفك
عند الرجوع والخروج من الموقف، يعمل نظام التنبيه 

للسيارات العابرة من الخلف ويقوم بتحذيرك من 
السيارات القادمة من جهتي السيارة.

ماسحات الزجاج والفرامل تعمل معاً في 
تناغٍم تاّم

ماسحات الزجاج Rainsense تعمل تلقائياً عند الكشف 
عن هطول المطر، وتقوم بتعديل سرعتها بما يتالءم 

مع حّدة هطول األمطار.

تفكير سّباق بحّق
يراقب نظام التنبيه من االصطدامات األمامية الحركة 

المرورية أمام المركبة، ويقوم بتنبيهك عند احتمال 
حصول تصادم.

رؤية بأبعاد خلفية 20/20
تقوم كاميرا الرؤية الخلفية تلقائياً بعرض صورة مباشرة 

للناحية الموجودة خلفك على شاشة نظام تجربة 
مستخدم كاديالك. تعكس الخطوط اإلرشادّية على 

الصورة المسار الذي تسلكه، ما يساعدك على رؤية 
الناس والعناصر التي قد تعترض طريقك.

االستقامة في الرحلة
يرسل نظام التنبيه عند مغادرة المسار المتوّفر تنبيهاً 

مرئياً أمامك على لوحة العدادات وتنبيهاً نابضاً عبر 
وسائد المقعد عندما تجتاز المركبة عالمات خط السير.

ملفت 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 في المسار المجاور، يقوم أيضاً 
بإنارة شعار المرآة الجانبية. في كلتا الميزتين، إن قمت 

بتفعيل إشارة االلتفاف، يبدأ الشعار في المرايا الجانبية 
بإرسال إشارات ضوئية لتحذيرك.

لكل ثانية قيمتها
يستطيع نظام الفرملة األوتوماتيكية األمامية 

والخلفية 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.

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، مما 
يعزز تنّبهك عند ركن السيارة أو الرجوع إلى الخلف.

تصمد بقوة أمام أي تصادم
يؤّمن هيكل السالمة الفوالذي فائق القوة، مناطق 

امتصاص للصدمات بطريقة استراتيجية للمساعدة على 
التحكم بوقع االصطدام في حال وقوع حادث، فيساعد 

على حماية األمكنة التي يوجد فيها ركّاب.

إّن مزايا السالمة ال تحّل مكان مسؤولية السائق 
بتشغيل وقيادة السيارة بطريقة آمنة. يجب على 

السائق البقاء منتبهاً للمرور وما يحيط به، باإلضافة 
ألحوال الطرقات في جميع األوقات. الرؤية، 

والطقس، وأحوال الطرقات قد تؤثّر على أداء المزايا. 
يرجى قراءة دليل المالك للمزيد من المعلومات 

الهامة المتعّلقة بالسالمة.

مــتــوّفـــرة مــتــفــوقــة   ابــتــكــاراٌت 
باألمـــان تــحــيــطــك 

تظهر مواصفات مختارة للسالمة.
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حتى سبعة أجهزة مّتصلة

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

التواصل هو األساس. تزخر المركبة 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 59 متراً، 

ويمكن لهذا النظام أيضاً استشعار الحرارة المحيطة لتدفئة المقود، وتفعيل إزالة الضباب عن النوافذ الخلفية عند 

الحاجة، في حال توّفر هذه الميزة.

يضع نظام تجربة مستخدم كاديالك1 بين يديك مجموعة مختلفة من المعلومات والوسائط الترفيهية، ومنها ملفات 

تعريف المستخدم المختلفة لمختلف السائقين. سيحفظ إعداداتك الشخصّية في ما يتعّلق بالتكييف، واألنظمة 

الصوتية، وإعدادات السيارة، باإلضافة إلى نظام المالحة 3D GPS  المتوّفر، لتكون تحت إمرتك في أي وقت.
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أمسك بزمام األمور مع مقدار هائل من خيارات األداء. إّن نظام التحكّم المغناطيسي 

بالقيادة يعمل على قراءة بيانات الطريق 1000 مرة في الثانية الواحدة، حيث يقوم 

أوتوماتيكياً بتعديل نظام التعليق بحسب نوعية الطريق واألحوال الجوية. والنتيجة، 

تجاوٌب متمّيز، وقيادة سلسة بغض النظر عن أحوال الطريق. مالقط من األلومنيوم 

الخفيف الوزن، باإلضافة إلى فرامل أمامية ®Brembo تحمل الكثير من الميزات منها 

القدرة الهائلة على التوّقف ومقاومة االضمحالل.

يمكنك االختيار بين محركين جبارين. محرك V6 قياسي سعة 3.6 ليتر بقوة 304 حصان 

وحقن مباشر للوقود لمزيد من القوة والكفاءة. طراز V-Sport بالتينوم المتوّفر مجّهز 

بمحرك V6 ثنائي التيربو بقوة 410 حصاناً تخطف األنفاس. يترافق كّل محّرك مع الدفع 

الرباعي المتواصل لتعزيز التشّبث والجّر وتحسين األداء في جميع األحوال الجوية.

لمحّرك V6 ثنائي التيربو المتوّفر

من عزم الدوران المتوّفر في فئة 
V-SPORT بالتينوم

مرة في الثانية الواحدة يقوم نظام 
التحكّم المغناطيسي بالقيادة المتوّفر 

بقراءة بيانات الطريق

ً 410 حصانا

500 نيوتن متر

اليسار واليمين: XTS V-Sport بالتينوم باللون األزرق الغامق Adriatic المعدني. تظهر مع التجهيزات المتوفرة.



والــــــــخــــــــيــــــــــارات الــــــمــــــيــــــــــــزات 

فــئـــة V-Sport بــالتــيــنــوممــيــزات XTS فــئــــة الــفــخــامــة 2019
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القوة المحركة
محرك V6 سعة 3.6 ليتر CVVT بحقن مباشر للوقود وبقوة 304 حصان @ 
6800 دورة في الدقيقة وعزم دوران 358 نيوتن متر @ 5300 دورة في 

الدقيقة
ناقل حركة أوتوماتيكي 6 سرعات

القوة المحركة نظام دفع رباعي متواصل مع عزم دوران متطّور يتضّمن 
eLSD ًمجموعة تروس تفاضلية محدودة االنزالق إلكترونيا

الشاسيه ونظام التعليق

فرامل ®Brembo أمامية، أسطوانات مهوأة على العجالت األربع مع نظام 
منع غلق المكابح ABS ودّوارات فرامل DuraLife، مع نظام تجفيف تلقائي 

ونظام المساعدة الذكي للفرامل
نظام StabiliTrak اإللكتروني للتحكّم بالثبات

عجلة قيادة متحسسة للسرعات، نظام التوجيه بالمسنن والبنيون مع نظام 
كهربائي بجهد متغّير

 HiPer نظام التعليق، مستقّل على العجالت األربع، أمامي: تكنولوجيا
 H-arm قضيب توازن بتواصل مباشر؛ خلفي: مستقّل مع ذراع تحكّم ، Strut

مّتصل

المّيزات الخارجية

فتحة وقود بدون غطاء داخلي
عادم بمخرج مزدوج من الفوالذ المقاوم للصدأ يبرز من خالل تصميم 

الواجهة الخلفّية
نظام فتح السيارة عن بعد، دخول السيارة بدون مفتاح لألبواب األمامية 

والخلفية
اإلنارة

مصابيح أمامية LED، نظام Twilight Sentinel بتشغيل أوتوماتيكي،
مصابيح وامضة للتجاوز

مصابيح تعمل في ضوء النهار
CHMSL مصباح التوقف العلوي الوسطي ،LED مصابيح خلفية

مرايا خارجية يمكن تدفئتها، قابلة للتعديل كهربائياً والخفوت أوتوماتيكياً 
واإلغالق كهربائياً، بلون الهيكل، مع رؤية واسعة من جهة السائق، زجاج مرآة 

محّدب من جهة الراكب األمامي، مع إشارة التفاف، ومصابيح جانبية
 Sterling إطارات قياس 19 إنش × 8.5 إنش من األلومنيوم مع طالء فاخر

Silver )يرجى مراجعة صفحة 27 للتفاصيل(
ماسحات زجاج Rainsense األوتوماتيكية مع خاصية تحسس الرطوبة

المّيزات الداخلية

نظام تشغيل تفاعلي عن ُبعد يعمل على تشغيل تدفئة وتبريد المقاعد 
)في حال وجود هذه الميزة(، نظام التحكّم بالمناخ ومزيل الصقيع الخلفي
مسند ذراع وسطي؛ خلفي مع فتحة يمكن إقفالها، حاملة أكواب ثنائية 

وحجرة تخزين
نظام ®Bose الصوتي مع 8 مكبرات للصوت ومضّخم صوت

نظام تجربة مستخدم كاديالك1 للتحكّم بالمعلومات والوسائط الصوتية، 
راديو AM/FM ستيريو مع شاشة ملّونة قياس 8 إنش لعرض المعلومات، 
منافذ USB بوظائف كاملة واحد من النوع A وواحد من النوع C، ملفات 

تعريف مخّصصة إلعدادات كّل سائق وميزة التعرّف على الصوت

استمتع بالميزات الفخمة باإلضافة إلى 
هذه التعديالت

محرك سعة 3.6 ليتر V6 CVVT DI ثنائي التيربو بقوة 410 حصان @ 6000 
دورة في الدقيقة وعزم دوران 500 نيوتن متر @ 1900 دورة في الدقيقة

دفع رباعي متواصل، مع عزم دوران متطّور
نظام الصوت المحيطي Bose® Studio Surround مع 14 مكبراً للصوت 

AudioPilot® وإشارة الصوت المحيطي مع تقنية تحديد الضجيج
نظام تجربة مستخدم كاديالك للتحكّم بالمعلومات والوسائط الصوتية 

مع نظام مالحة مدمج، راديو AM/FM ستيريو مع شاشة ملّونة قياس 
 A بوظائف كاملة واحد من النوع USB 8 إنش لعرض المعلومات، منافذ

وواحد من النوع C، ملفات تعريف مخّصصة إلعدادات كّل سائق وميزة 
التعرّف على الصوت

نظام تثبيت السرعة التفاعلي على كل السرعات
حزمة دعم السائق تتضّمن نظام تثبيت السرعة التفاعلي، نظام الفرملة 
األوتوماتيكية عند استشعار تصادم محتمل والفرملة األوتوماتيكية في 

األمام والخلف
حزمة تنبيه السائق تتضمن نظام التنبيه عند االنحراف عن المسار، نظام 
مؤشر المسافة الفاصلة، نظام التنبيه عند تغيير المسار مع نظام التنبيه 
للمنطقة الجانبية العمياء، منّبه للسيارات العابرة من الخلف، نظام التنبيه 

لالصطدامات األمامية، نظام الرؤية المحيطة، نظام الفرملة األمامي 
األوتوماتيكي عند سرعة منخفضة

سجادات أرضية فاخرة
نظام الفرملة األوتوماتيكية األمامية والخلفية

لوحة عدادات مع شاشة ملونة قياس 12.3 إنش يمكن تعديلها لمركز 
DIC معلومات القيادة

بطانة السقف من المايكروفايبر الشبيه بالجلد السويدّي تتضّمن ألواحاً 
وأعمدة

شاشة معلومات منعكسة على الزجاج األمامي ملونة بالكامل وقابلة 
للتعديل

إنارة IntelliBeam مع مصابيح أمامية متكّيفة
لوحة عدادات مغلفة بالجلد، مع جزء الباب العلوي والكونسول األرضي

نظام التحكّم المغناطيسي بالقيادة مع وضعين
حزمة الذاكرة تستعيد إعدادين مسبقين لوضعية مقعد السائق الكهربائي، 
والمرايا الخارجية، وعمود التوجيه القابل لالنحناء والتداخل كهربائياً وإعدادين 

مسبقين لمقعد الراكب األمامي الكهربائّي
مسند ذرع خلفي مع أدوات تحكّم باألجهزة الصوتية وحاجب الشمس

المقاعد
مقاعد أمامية حاضنة

قابلية التعديل حتى 22 وضعية مع ميزة التدليك وقابلية تعديل مقعد 
الراكب األمامي

مساحات Semi-Aniline، Mini-Perforated، جلدية بالكامل
4 وضعيات بتعديل كهربائي لمسند أسفل الظهر في مقعد السائق

مقاعد الصف الخلفي قابلة للطي بشكل منفصل بنسبة 40 / 60 مع 
فتحة مرور خلفية قابلة لإلقفال

حاجب للشمس يدوي على الزجاج الجانبي الخلفي
لوحات عتبات أرضية أمامية يمكن إنارتها

فتحة سقف كهربائية ®UltraView، مع ميزة اإلمالة واالنزالق، والفتح/
اإلغالق السريع فوق صف المقاعد األمامي، وستارة كهربائية للوقاية من 

الشمس
إطارات قياس 20 إنش مع طالء فاخر )راجع الصفحة 27 للتفاصيل(

نظام التحكّم بالمناخ بثالث مناطق أوتوماتيكياً مع إعدادات التحكّم بالمناخ 
الشخصية للسائق، الراكب األمامي، والركاب في المقاعد الخلفية، وتحكّم 

بالمناخ بمنطقتين في األمام، ونظام إضافي خلفي وأزرار للتحكّم بالحرارة
نظام التواصل

بلوتوث يتعرّف على 10 هواتف ذكية2 متوافقة مع تقنية بلوتوث
منفذ 3USB عدد 3

Auxiliary منفذ
كونسول، أمامي وسطي مع حجرات تخزين، علبة تخزين وحاملة أكواب 

مزدوجة مخفية
نظام تثبيت سرعة إلكتروني، مع تثبيت واستئناف السرعة

ذاكرة كرسي السائق تستذكر2 “إعدادات مسبقة” لمقعد السائق القابل 
للتعديل كهربائياً في 8 وضعيات، وللمرايا الخارجية ولعمود التوجيه القابل 

لالنحناء والتداخل كهربائياً
أقفال أبواب يمكن برمجتها مع منع اإلقفال في حال كان المفتاح في 

منفذ تشغيل السيارة
فرامل إلكترونية لركن السيارة

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

صندوق تخزين مع زر إلكتروني للفتح
نظام إنارة خافتة لدخول السيارة

مرآة للرؤية الخلفية مع ميزة الخفوت األوتوماتيكي
منفذ كهربائي 230 فولت في خلفية الكونسول األمامي

تشغيل السيارة بكبسة زر بدون مفتاح مع جهاَزي إرسال عن بعد
كاميرا الرؤية الخلفية

 طاقة احتياطية نوافذ كهربائية، نظام صوتي، مرايا، فتحة سقف
®Ultraview )في حال وجود هذه الميزة(، ونظام التكييف، كلها تستمر 

بالعمل بعد إطفاء السيارة لمدة 10 دقائق أو حتى فتح أحد األبواب
المقاعد

مقاعد أمامية حاضنة
مقاعد أمامية للسائق والراكب األمامي مع قابلية التعديل الكهربائي في 

10 وضعيات
4 وضعيات بتعديل يدوي لمسند الرأس

4 وضعيات بتعديل كهربائي لمسند أسفل الظهر في مقعد السائق
مقاعد الصف الخلفي قابلة للطي بشكل منفصل بنسبة 40/60 مع فتحة 

مرور خلفية قابلة لإلقفال
رافعة تغيير سرعة7 مغّلفة بالجلد

عمود توجيه قابل لالنحناء والتداخل كهربائياً
مقود مغلف بالجلد مع مساحات خشبية ومزود بأزرار تحكم مع بصمة 

اإلصبع مدمجة بنظام تجربة مستخدم كاديالك بما فيها التحكم بالصوت 
ونظام البلوتوث للتحكم بواجهة الهاتف ونظام تثبيت السرعة التفاعلي

حاجب للشمس كهربائي على الزجاج الخلفي
حواجب شمسية للسائق والراكب األمامي مع مرايا يمكن إنارتها

نوافذ كهربائية، مع ميزة اإلغالق والفتح السريع، وتتضمن أقفال أبواب 
للمقاعد الخلفية
شحن السلكّي8

تقليمات خشبية تتضمن خشباً طبيعياً على عجلة القيادة والكونسول

األمن والسالمة

وسادات هوائية4، وسادة أمامية للسائق والراكب األمامي تفتح على 
مرحلتين، وسادتان جانبيتان مدمجتان في مقعد السائق والراكب األمامي 

للحماية من الصدمات الجانبية، وسادات هوائية رأسية وعلى الجوانب 
لحماية ركاب الجوانب الخلفية من الصدمات الجانبية، نظام استشعار وجود 

الراكب على المقعد األمامي
نظام إنذار عند ركن السيارة في األمام والخلف

أحزمة أمان للخصر والكتفين لكافة الوضعيات مع شد إلى المقعد وأنظمة 
شد تدريجي للسائق والراكب األمامي، ومشابك لتعديل الشد في جانبي 

المقعد الخلفي
نظام منع السرقة

تقنية توقيف المحّرك
التنبيه الصوتي

نظام مراقبة ضغط اإلطارات
إطار احتياطي مدّمج

نظام التحكّم بالجّر على كل السرعات مع التدّخل بحركة المحّرك والفرامل

مّيزات متوفرة

حزمة تنبيه السائق تتضمن نظام التنبيه عند االنحراف عن المسار، نظام 
مؤشر المسافة الفاصلة، نظام التنبيه عند تغيير المسار مع نظام التنبيه 
للمنطقة الجانبية العمياء، منّبه للسيارات العابرة من الخلف، نظام التنبيه 

لالصطدامات األمامية، نظام الرؤية المحيطة، نظام الفرملة األمامي 
األوتوماتيكي عند سرعة منخفضة

نظام تجربة مستخدم كاديالك للتحكّم بالمعلومات والوسائط الصوتية 
مع نظام مالحة مدمج

راديو AM/FM ستيريو مع شاشة ملّونة قياس 8 إنش لعرض المعلومات، 
منافذ USB بوظائف كاملة واحد من النوع A وواحد من النوع C، ملفات 

تعريف مخّصصة إلعدادات كّل سائق وميزة التعرّف على الصوت
فتحة سقف كهربائية ®UltraView، مع ميزة اإلمالة واالنزالق، والفتح/

اإلغالق السريع فوق صف المقاعد األمامي، وستارة كهربائية للوقاية من 
الشمس

1. قد تختلف وظائف نظام تجربة مستخدم كاديالك بحسب الطراز. يتطّلب تشغيل الوظائف الكاملة أجهزة بلوتوث متوافقة وهواتف ذكية متوافقة. بعض األجهزة تتطلب وجود وصلة USB. 2. راجع موقع MY.CADILLAC.COM لتتعرف على الهواتف 
المتوافقة مع السيارة. 3. غير متوافق مع جميع األجهزة. 4. يجب دائماً استخدام أحزمة األمان والمساند الخاصة باألطفال. إّن األطفال يكونون بأمان عندما يتم وضعهم في المقاعد الخلفية مع المساند المناسبة. يرجى مراجعة دليل المستخدم للمزيد 
من المعلومات. 5. قبل االنتقال من مسارٍ آلخر، يجب التأكّد من رؤية المنطقة الجانبية العمياء من خالل المرايا الجانبية ومرآة الرؤية الخلفية، والنظر من فوق الكتف لرؤية السيارات والمخاطر المحتملة، وتفعيل إشارة االلتفاف. 6. إّن نظام تثبيت السرعة 

التفاعلي ال يحّل مكان مسؤولية السائق بتشغيل وقيادة السيارة بطريقة آمنة. يجب على السائق البقاء منتبهاً للزحام وأحوال الطرقات في جميع األوقات، والقيام بتوجيه المقود والتحكّم بالفرامل أو غيرها من الخصائص الضرورية لالحتفاظ بالسيطرة 
الكاملة على السيارة. 7. غير متوفر في فئة الفخامة مع المقصورة بلون AFF( KONA BROWN( مع المساحات السوداء JET BLACK. 8. يقوم النظام السلكياً بشحن أحد هواتف PMA أو QI المتوافقة. تتمّيز بعض الهواتف بتكنولوجيا الشحن 

الالسلكّي المدمجة، بينما تتطّلب بعض الهواتف األخرى  محوالً خاصاً/غالفاً خلفياً خاصاً. لمعرفة إذا كان الهاتف أو الجهاز متوافقاً يرجى مراجعة MY.CADILLAC.COM/LEARN أو استشارة شركة الهاتف.
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فوائد ومصلحة المالك

إّن مالك سياراتنا يستحق كل شيء. لهذا السبب جميع موديالت 2019 تأتي مجهزة بمجموعة شاملة من 
الميزات الهامة للمالك.

 مالحظة مهمة حول التعديالت والضمانات

عمليات التركيب أو التعديالت على تجهيزات المركبة األصلّية )أو الشاسيه( كما توّزعها جنرال موتورز ال يغّطيها الضمان 
المحدود للمركبات الجديدة التابع لجنرال موتورز. الشركة المتخّصصة بتعديل الهياكل، المتخّصص بالتجميع، المتخّصص بتركيب 

التجهيزات أو المتخّصص بتعديل السيارات هو المسؤول الوحيد عن الضمانات على الهيكل أو التجهيزات أو أّي تعديالت )أو 
أّي تأثيرات لهذه التعديالت( على أّي من القطع، أو المكّونات، أو األنظمة، أو المجموعات التي قامت جنرال موتورز بتركيبها. 
جنرال موتورز غير مسؤولة عن سالمة أو جودة التصميم، أو الميزات، أو المواد، أو المهارة الحرفّية ألّي تعديالت يجريها هؤالء 

المستخدمون.

 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 وطرازات أخرى من جنرال موتورز.

 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.

 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. ال يجب أبداً وضع كرسي أمان األطفال المواجه للخلف 

في المقعد األمامّي ألّي مركبة مجّهزة بوسادة أمامّية نشطة. يرجى مراجعة دليل المالك وتعليمات كرسي أمان األطفال 
للمزيد من المعلومات عن السالمة.

معلومات هامة حول هذا الكتّيب

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. تحتفظ 
كاديالك، بحقها في تحديد مدة سنة الطراز ألي منتج وألي سبب كان، أو في بدء سنوات الطراز وإنهائها في أوقات مختلفة. 

قد تخسر بعض مّيزات المركبات منفعتها مع مرور الوقت نتيجة التقادم بسبب التغييرات التكنولوجّية. ما لم يتم ذكر خالف 
ذلك، تستند كّل المزاعم إلى فئة سيارات السيدان المتوسطة الحجم لدى جنرال موتورز وإلى المعلومات التنافسّية الحديثة 

المتوّفرة. باستثناء كّل مركبات جنرال موتورز األخرى.

طلبّيات األساطيل

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

الضمان المحدود للمركبات الجديدة

ضمان لمدة 4 سنوات / 100,000 كلم )أيهما يأتي أوالً( ضمان محدود للقوة المحّركة دون 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

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.

2018© جنرال موتورز. جميع الحقوق محفوظة. العالمات الظاهرة في هذا الكتّيب هي ماركة مسجلة أو عالمات الخدمة لشركة جنرال موتورز، فروعها والشركات التابعة لها أو المرخصين من قبلها. Apple، وiPhone، وApple CarPlay هي عالمات تجارية لشركة Apple، ومسجلة 
في الواليات المتحدة وبلدان أخرى. Android هي عالمة تجارية لشركة Brembo . Google هي عالمة تجارية مسجلة لشركة Bose  .Brembo وAudioPilot هي عالمات تجارية لشركة Bose في الواليات المتحدة والبلدان األخرى. SiriusXM Satellite Radio هي عالمة تجارية 

.Wi-Fi Alliance® هي عالمة تجارية مسجلة لشركة Wi-Fi . SiriusXM Radio مسجلة لشركة

1. األمتعة وقدرة التحميل يحدها الوزن وتوزيعه.

XTS مـقــاســات
المقاسات بصيغة الملليمتر.

28 3 7 قاعدة العجالت 
510 3 الطول اإلجمالي 
18 5 2 عرض الهيكل 
1509 االرتفاع الكلي 
156 7 المسافة بين العجلتين األماميتين 
15 7 5 المسافة بين العجلتين الخلفيتين 

المقاسات الخارجية

سعة الوقود )لتر، تقريباً(
76 لتر      دفع رباعي متواصل 
510 لتر حّيز األمتعة 
5 المقاعد 

XTS السعة وقدرة التحميل في

في الخلف في األمام   
1016  106 9 حّيز القدمين 
960  991 حّيز الرأس 
13 7 9  14 00 حّيز الجلوس 
14 30  147 1 حّيز الكتفين 

المقاسات الداخلية

1509 ملم

1575 ملم 1567 ملم
1852 ملم

2837 ملم
5103 ملم



2اإلطــــارات 0 1 9  XTS 2كــاديـــالك  7

إطارات قياس 19 إنش بـ7 قضبان معدنية مطلية 
STERLING SILVER مع لمسة نهائية

قياسية ضمن فئة الفخامة، تتضمن عجالت 
P245/45R19 لجميع الفصول

إطارات V-SPORT بالتينوم قياس 20 إنش 
بـ10 قضبان معدنية مطلية مع لمسة نهائية 

STERLING SILVER
قياسية ضمن فئة V-Sport بالتينوم، تتضمن 

عجالت P245/40R20 لجميع الفصول
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1. متوّفر بتكلفة إضافية.

JET BLACK
مقاعد بمساحات جلدية مع مساحات 

MINI-PERFORATION

تقليمات خشبية
GRAPHITE SAPELE

تقليمات خشبية
EBONY LINEATE

عالي اللمعان

مساحات
JET BLACK

 تقليمات من لون 
الطبيعي الخشب 

مساحات
JET BLACK

تقليمات خشبية
NATURAL ASH

عالي اللمعان

تقليمات خشبية
 LINEATE

عالي اللمعان

مساحات
JET BLACK

JET BLACK SEMI-ANILINE
مقاعد بمساحات جلدية 

CHEVRON PERFORATED مع لمسات

KONA BROWN
 مقاعد بمساحات جلدية1 

MINI PERFORATION مع مساحات

MAPLE SUGAR SEMI-ANILINE
 مقاعد بمساحات جلدية 

CHEVRON PERFORATED مع لمسات

SHALE
 مقاعد بمساحات جلدية 

MINI PERFORATION مع مساحات
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أسود RAVENفضي المع معدني

HORIZON طبقتين1أبيض كريستال 3 طبقات1 أحمر 

أزرق غامق ADRIATIC معدني2أسود STELLAR معدني2

PHANTOM معدني2لون STONE GRAY معدني2 رصاصي 

DUNE معدني2 أبيض SUMMIT WHITE 3برونزي 

1. متوّفر بتكلفة إضافية.
2. متوّفر بتكلفة إضافية. من دون تكلفة إضافية لفئة بالتينوم أو فئة V-Sport بالتينوم.

3. متوّفر فقط في فئة الفخامة


