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قد تكون الصور في هذا الكتّيب مبتكرة بواسطة الحاسوب وقد تتضّمن تجهيزات متوفرة وتجهيزات السوق الثانوية.



عندما تقترب من نوتيلوس، تستقبلك كل مرة بالترحاب. تتدفق اإلنارة العاملة بتقنية LED المتوفرة بكل سالسة 
نحو الخارج تحت عدة مصابيح أمامية كاشفة عاملة بتقنية LED متوفرة. وتقدم لك مقابض األبواب التي تتمّيز 

بإضاءة خافتة دعوة لدخول المركبة، فيما يظهر بساط الترحيب المضيء بشعار لينكون على األرض. وتنير اإلضاءة 
المحيطية بشكل رائع الناحية الداخلية األنيقة، وتفتح المرآتان الجانبيتان بآلية الطي التلقائي مع الذاكرة المتوفرة 

بحسب اإلعدادات التي حددتها وأنت تجلس في مقعدك. كل رحلة تمنحك فرصة المغامرات الجديدة في لينكون 
نوتيلوس 2021.

ابدأ رحلتك بأجواء التفاؤل واإليجابية دائمًا. 



Qi المتوّفر قد ال يكون متوافقًا مع كافة األجهزة الجّوالة.  1الشحن الالسلكّي 

ممّيز  بتصميم  تنّعم 

أينما قادتك رحلتك، تم تصميم نوتيلوس لتساعدك في 
استعادة طاقتك وحيويتك طوال الطريق. قم بتهيئة لوحة 

العدادات ومؤشرات القيادة الرقمية قياس 13.2 بتصميمها 
المنحني األنيق بحسب رغبتك بواسطة أزرار التحّكم على 
المقود المغّلف بالجلد المدروز يدويًا، مع إمكانية تدفئته. 

استمتع باإلصغاء إلى البودكاست المفضل لديك فيما تضع 
هاتفك على منصة الشحن الالسلكّي 1 داخل حّيز األجهزة 

اإللكترونية. واشعر باالسترخاء أثناء ذلك في المقاعد األمامية 
الفائقة الراحة والقابلة للتعديل آليًا في 22 وضعية

– وتتضّمن مساند للفخذين يمكن تمديدها آليًا ومساند الرأس
– باإلضافة إلى إعدادات التهوية ووظيفة التدليك مع ميزة 

التدليك المستمّر ®Active Motion. يمكنها أن تساعد حتى 
في التخفيف من إجهاد العضالت في أعلى ساقيك وأسفل 

ظهرك بعد يوم طويل من القيادة. وهذا سبب آخر لكي تحصل 
على نوتيلوس.

الديناميكي  الصوت  نظام  مع  تفاعل 

استمع إلى أنقى صوت على اإلطالق مع نظاَمي الصوت 
المتوفرين  ®Revel وRevel Ultima. ومع أنماط االستماع 

 Onو Audienceو Stereo التي يمكنك تخصيصها مثل
Stage، تمتع بحرية اختبار مستويات مختلفة من التفاعل 
مع الصوت في أي رحلة تنطلق فيها. وتحصل على هذا 
الصوت المتعدد األبعاد المذهل بفضل 13 مكبر صوت 

مبثت بتأن بالغ في نظام Revel و19 مكبر صوت متوفرًا 
ضمن نظام Revel Ultima. وعندما تضيف الضبط 

المتطّور لتصحيح الصوت في المقصورة، وتكنولوجيا 
 Revelو ،QuantumLogic® Surround الصوت المحيطي

Waveguides لتعزيز االنتشار الصوتي العالي التردد، لن 
تكتفي بسماع مستوى الدقة، بل ستشعر به أيضًا.



اكتشف الراحة التي ال ُتضاهى

ُصّممت نوتيلوس لتكون مالذًا لك، بدءًا من المواد العازلة للصوت تحت السجاد 
الفاخر وصواًل إلى الزجاج الصفائحي اآلمن العازل للصوت في األبواب األمامية 

والزجاج األمامي. حتى أّن الحرفيين لدى لينكون يستخدمون أنظمة الصوت خالل 
سعيهم إلى تأمين الهدوء والسكينة. من خالل إرسال موجات صوتية مختارة 

بعناية عبر مكّبرات الصوت، يقوم نظام التحّكم النشط بالضجيج بالمساعدة على 
إلغاء األصوات غير المرغوبة ويقوم بتنقية صوت المحّرك.

لديك مجموعة من األلوان الداخلية الفخمة لتختار من بينها، بما في ذلك الجلد 
الفاخر بلون القهوة الغنية1 وخشب الدردار بالنقشة الدائرّية المفتوح المسام1. كما 
أّن التصميم الدراماتيكّي االنسيابي المستوحى من الجسر المعّلق يصل ما بين 

 لوحة القيادة والكونسول المركزّي ويؤّمن لك فسحة كبيرة لضروريات السفر.

ومن السهل أن تبقي أجهزتك مشحونة مع منصة الشحن الالسلكّي 1،2، و3 مآخذ 
طاقة 12 فولت، ومنفَذي USB مع ميزة الشحن الذكي )منفذ USB-A ومنفذ 

USB-B( في حّيز األجهزة اإللكترونية وفي المقعد الخلفي.

بغية الوصول إلى فسحة الحمولة الخلفية، ما عليك سوى تمرير قدمك تحت المصّد 
الخلفي بحركة ركل بينما تكون وحدة الفتح في جيبك أو حقيبتك. فيفتح باب الصندوق 
العامل اليدويًا من دون أّي جهد، ليكشف عن أرضية تحميل مسّطحة عند طّي المقعد 

الخلفّي المزّود بتقنية ®EasyFold القابل للطّي والتجزئة بنسبة 60/40. بعد تحميل 
األغراض، يمكنك إغالق باب الصندوق بكبسة زّر، أو عبر تمرير قدمك مجددًا بحركة ركل.

Qi المتوّفر قد ال يكون متوافقًا مع كافة األجهزة الجّوالة. 1ميزة متوّفرة. 2الشحن الالسلكّي 



بساطة األوامر الصوتية
يسّهل عليك نظام SYNC® 4 االستماع إلى موسيقاك المفّضلة، وإجراء 
وتلّقي المكالمات الهاتفية والمزيد غير ذلك، أثناء القيادة1. يتّم ذلك من 

خالل األوامر الصوتية البسيطة أو أزرار التحّكم على عجلة القيادة. كما يشتمل 
. Android AutoTM2,6و  Apple CarPlayTM2,5 النظام أيضًا على التوافق مع

يمنحك أيضًا ®SYNC® 4 AppLink 3 قدرة التحّكم الصوتي بتطبيقات األجهزة 
الجّوالة المتوافقة ضمن هاتفك المّتصل. ويمكنك استخدامه مع تطبيق3 "وايز" 

™Waze على هاتف ®iPhone الذي يوّفر مّيزات المالحة وحركة السير القائمة 

على المجتمع.

نظام SYNC® 4 مع نظام االتصاالت والترفيه المنّشط صوتيًا، وشاشة لمس 
قياس 13.2 بوصة، ونظام مالحة مع شاشة لمس، والقدرة على تحريك 

إصبعين للتكبير والتصغير ضمن شاشة اللمس، واتصال السلكي بالهاتف، 
 ،Android Auto™  وتوافق مع ،Apple CarPlay®  واتصال السلكي بتطبيق

 USB-A منفذ( USB ودليل مالك رقمي، وميزة الشحن الذكي مع منفَذين
.)USB-C ومنفذ

 ANDROID AUTO™ و APPLE CARPLAY™  توافق مع

يتيح لك نظام  Apple CarPlay®5 االتصال بهاتف iPhone المتوافق 
والوصول إلى مّيزات على غرار:

Apple Music®  تطبيق •
• تطبيق  ®Siri إلرسال الرسائل النصية وتلقيها بدون استعمال اليدين

يتيح لك نظام  Android AutoTM6 االتصال بهاتف Android المتوافق 
والوصول إلى مّيزات على غرار:

Google Maps™  تطبيق •
• تطبيق  ™Google Assistant المساعد االفتراضي الشخصي لتشغيل 

األوامر الصوتية

1ال تقد وأنت شارد الذهن. استخدم األنظمة المنّشطة صوتيًا عند اإلمكان؛ ال تستخدم األجهزة المحمولة أثناء القيادة. قد ال تعمل بعض الميزات إذا كان أحد تروس القيادة في وضعية التعشيق. ليست كل المّيزات متوافقة مع كافة الهواتف. 2يتطّلب هاتفًا مع خدمة بيانات 

SYNC®3 بمنتجات األطراف الثالثة أثناء استخدامه. األطراف الثالثة هي المسؤولة الوحيدة عن الفعالّية الوظيفّية لمنتجاتها. 3قد تختلف األوامر تبعًا للهاتف وبرنامج ®AppLink.  4ميزة متوفرة. 5إن نظام ®Apple CarPlay ووظائفه هي من  نشطة وبرنامجًا متوافقًا. ال يتحّكم نظام 
Google، وتنطبق  iPhone متوافقًا واتصااًل بشبكة اإلنترنت. تتوّفر كل المّيزات الموجودة في أسواق منطقة الشرق األوسط. 6إن نظام ™Android Auto ووظائفه هي من منتجات شركة  Apple، وتنطبق الشروط وبيانات الخصوصية الخاصة بها. يتطّلب هاتف  منتجات شركة 

Android ذكيًا متوافقًا مع تطبيق ™Android Auto المتوفر على Google Play واتصااًل بشبكة اإلنترنت. تتوّفر كل المّيزات الموجودة في أسواق منطقة الشرق األوسط. الشروط وبيانات الخصوصية الخاصة بها. يتطّلب هاتف  US model shown.

 نظام لينكون
SYNC® 4



SAE. قد تختلف نتائجك. تصنيفات القوة الحصانية وقدرة الحمولة هي خصائص مستقلة وال يمكن تحقيقها في الوقت عينه.  1تستند تصنيفات القوة الحصانية وعزم الدوران على الوقود العالي الجودة وفق معيار ®J1349 التابع لجمعية مهندسي السيارات 

استمتع بمزيد من القوة
احصل على شعور فوري بالقوة مع نوتيلوس ريزرف التي تقّدم لك محّرك V6 الثنائي الشحن 

التوربيني سعة 2.7 لتر. ومع نظام الدفع الذكي بالعجالت األربع AWD، يجمع هذا المحّرك 
سعة 2.7 لتر بين الشواحن التوربينية وبين ميزة ضّخ الوقود المباشر والتوقيت المتغّير للكامات 
المزدوجة المستقلة Ti-VCT، لتحصل على قوة 335 حصاناً 1 و515 نيوتن متر من عزم الدوران 1.

رحلة ممتعة كل مرة
يشّكل محّرك  I-4 سعة 2.0 لتر المشحون توربينيًا أساس مجموعة محّركات نوتيلوس المشحونة 

توربينيًا. يستخدم شاحنًا توربينيًا واحدًا بمنفذين بتقنية Twin-Scroll، وقصورًا ذاتيًا منخفضًا 
لتوليد قوة 250 حصاناً 1 و279 نيوتن متر من عزم الدوران 1. أما الوصول إلى منحنى عزم 

عريض فيقّدم لك الكثير من عزم الدوران عبر نطاق طاقة المحرك للتسارع المستمر.

الرحلة األنيقة والسلسة اختبر معنى 
تم تجهيز كل من محّرك  I-4 المشحون توربينيًا سعة 2.0 لتر ومحّرك V6 الثنائي الشحن التوربيني سعة 2.7 
لتر بناقل حركة أوتوماتيكي  ®SelectShift بـ8 سرعات مصمم لكي تختار الترس المناسب بالوقت المناسب، 
ما يسهم في تعزيز سالسة القيادة، واالنسيابية، والرفاهية على متن هذه المركبة. هذا ويتمتع المحّركان 

بتكنولوجيا التوقف والتشغيل التلقائي Auto Start-Stop التي تستطيع إيقاف المحّرك عندما تتوقف 
المركبة بشكل كامل للمساعدة في توفير استهالك الوقود. عندما ترفع قدمك عن دّواسة الفرامل، يقوم 

المحّرك بإعادة التشغيل بسالسة.



بسالسة  انطلق 
تخّيل نفسك منطلقًا بسالسة وانسيابّية، وأنت في سالم تاّم وتناغم 

التفاعلّي المتوفر  التعليق  مع محيطك. يمكنك تحقيق ذلك مع نظام 
الذي يساعدك في عزل نوتيلوس عن تضاريس الطريق.

التعليق المضبوط بشكل  Sport للتمّتع بنظام  الرياضي  اختر النمط 
مشدود أكثر، ومعايرة نظام التوجيه األكثر قساوًة وصوت أقوى للمحّرك 

داخل المقصورة، فيما تشعر بتواصل أكبر بين مركبتك والطريق.

AWD المساعدة في  يتخطى دور نظام الدفع الذكي بالعجالت األربع 
تعزيز التحّكم بشكل عام. تستطيع ميزة الفصل في نظام الدفع بكافة 

العجالت، كونها مصممة لتوفير استهالك الوقود، تفعيل عزم نظام 
نقل الحركة إلى العجالت الخلفية أو إيقافه بشكل سلس وتلقائي، من 

دون أن يضطر السائق إلى إشراك النظام مطلقًا. وبالتالي تستطيع 
التركيز على متعة القيادة دون سواها.



األلوان المبّينة هي نماذج فقط.

األلوان الداخلّية

أبنوسّي
 خشب الورد »سانتوس«

نوتيلوس 1-11

أزرق بيوند
 خشب الدردار بالنقشة الدائرّية بلون اإلسبريسو

نوتيلوس 1-11

أبنوسّي/بني روست
 خشب الورد »سانتوس«

نوتيلوس ريزرف 2-3, 5-11
ألومنيوم محفوف )يتوّقع التوّفر الحقًا(

نوتيلوس ريزرف 2-3, 5-11

رمادّي األردواز متوّسط
ألومنيوم محفوف )يتوّقع التوّفر الحقًا(

نوتيلوس ريزرف 2-8, 10

أبنوسّي/أزرق بيوند
ألومنيوم محفوف )يتوّقع التوّفر الحقًا(

نوتيلوس 1-11

أبنوسّي
ألومنيوم محفوف )يتوّقع التوّفر الحقًا(

نوتيلوس ريزرف 2-3, 5-11

اللمسات النهائّية الخارجّية

4
أزرق فاليت

معدنّي

9 
برغندي مخملّي

معدني مع طالء شفاف بلون خفيف

5
 أحمر كاربت

خفيف وشفاف

10
أسود مطلق

معدني

1
لون فاخر موكا مثّلج

6
 سيراميك لؤلؤي

معدني ثالثي الطبقات

2
أبيض بريستين

معدني ثالثي الطبقات

8
رمادي أشر

معدنّي

11
أخضر األحجار الكريمة

معدنّي

3
طالء شفاف أزرق 

أرتيزان

7
فضي راديانس

شفاف



الفئات المحّركاتالمّيزات القياسية

SAE. قد تختلف نتائجك. تصنيفات القوة الحصانية وقدرة  1احرص دائمًا على ربط حزام األمان وتأمين األطفال في المقعد الخلفي. تستند تصنيفات القوة الحصانية وعزم الدوران على الوقود العالي الجودة وفق معايير ®J1349 الخاصة بجمعية مهندسي السيارات 
الحمولة هي خصائص مستقلة وال يمكن تحقيقها في الوقت عينه.

محّرك I-4 مشحون 
 توربينيًا سعة 2.0 لتر

 يشتمل على تكنولوجيا التوقف والتشغيل التلقائي
ناقل حركة أوتوماتيكي بـ8 سرعات

 250 حصانًا عند 5,500 د.د.2 )185 كيلوواط(
 380 رطل-قدم من عزم الدوران عند 3,000 د.د.2

AWD قياسّي: نظام الدفع بكافة العجالت

محّرك V6 سعة 2.7 لتر 
ثنائي الشحن التوربيني

 يشتمل على تكنولوجيا التوقف والتشغيل التلقائي
ناقل حركة أوتوماتيكي ®SelectShift بـ8 سرعات مع 
وحدَتي نقل حركة مثّبتتين في جانبي عجلة القيادة 

ونظام تعليق تفاعلّي

 335 حصانًا عند 5,000 د.د.2 )246 كيلوواط(
 515 رطل-قدم من عزم الدوران عند 3,250 د.د.2

 قياسّي: نوتيلوس ريزرف

Iنوتيلوس ريزرف  IIنوتيلوس  ريزرف  نوتيلوس  LINCOLN EMBRACE نظام
LED محيط مقابض األبواب الخارجية مضاء بتقنّية

نظام استشعار االقتراب الخاص بلينكون
بساط الترحيب الخارجّي المضيء بشعار لينكون

إضاءة لينكون الخارجّية المتمّيزة التي تضيء بشكل 
تدريجّي

السالمة واألمان
 Personal Safety System™ نظام السالمة الشخصية

للسائق والراكب األمامي مع وسائد هوائية أمامية تعمل 
على مرحلتين1، ونوابض شّد مسبقة الضبط، وأنظمة 

ضبط قّوة شّد أحزمة األمان، وأجهزة استشعار ربط حزام 
األمان، وجهاز استشعار وضعية مقعد السائق، وجهاز 

استشعار لحّدة االصطدام، ووحدة تحكم بأنظمة السالمة، 
ونظام استشعار الراكب األمامي

نظام التحكم اإللكتروني بالثبات ®AdvanceTrac مع ميزة 
)Roll Stability Control™(  RSC® التحّكم بالميالن

وسادة هوائية لركبة السائق1
وسائد هوائية جانبية للمقاعد األمامية1

وسادة هوائية للركبة مضّمنة في باب حجيرة القّفازات1
نظام الوصول الذكي مع تشغيل بكبسة زّر

تكنولوجيا ®MyKey للمساعدة على تشجيع القيادة اآلمنة
نظام اإلنذار المحيطي

نظام السالمة Safety® Canopy مع الستائر الهوائية 
الجانبية1

لوحة مفاتيح التحكم ™SecuriCode غير المرئية
نظام ®SecuriLock الكامن ضّد السرقة

نظام SOS™ Post-Crash Alert System لإلنذار 
التلقائي بعد الحوادث

نظام مراقبة ضغط اإلطارات )باستثناء اإلطار االحتياطي(

إلى: باإلضافة  القياسية  المّيزات  كافة  على  تشتمل 

مقاعد لينكون الناعمة الملمس

عمود عجلة قيادة قابل للسحب واإلمالة يدويًا

 AWD نظام الدفع الذكّي بكافة العجالت
يشتمل على ميزة فصل نظام الدفع بكافة 

AWD العجالت

سكك جانبية ساتينّية للحاملة السقفية

 "مجموعة إكسسوارات الحمولة وفرش األرضية:
بطانات لألرضية، وطبقة واقية متينة لفسحة 

الحمولة، وحماية للمصّد الخلفي"

إلى: باإلضافة  نوتيلوس  مّيزات  على  تشتمل 

إضاءة محيطية

مرآة جانبية تلقائية التعتيم لجهة السائق

 Deepsoft™ "مقاعد مكسّوة بجلد "ديبسوفت
Bridge of Weir من

مجموعة تجهيزات تعزيز األمان: بوق ثانوّي، حّيز 
تخزين داخلّي قابل لإلقفال، جهاز استشعار ميالن 

المركبة وميزة الفاليه Valet Mode المحّسنة

إضاءة متتابعة للمصابيح األمامية الممّيزة

عتبات جانبية مضاءة لألبواب األمامية

ميزة الذاكرة للمرايا الجانبّية

عمود عجلة قيادة قابل لإلمالة والسحب آليًا 
باتجاه السائق مع ذاكرة

شاشة عاملة باللمس منشطة صوتيًا

نظام المالحة

منصة شحن السلكّي

فتحة سقف بانورامية آلية ®Vista Roof مع 
حاجب واٍق من الشمس

نظام ®Revel الصوتّي مع 13 مكّبرًا للصوت

مجموعة إكسسوارات الحمولة وفرش األرضية

مثّبت السرعة التفاعلي مع ميزة التوّقف 
واالنطالق التلقائّي

مجموعة تجهيزات الحمولة: حّيز تخزين مع 
فرش ذي وجهين، وغطاء داخلّي لحّيز الحمولة، 

ومستوعبات تخزين وغطاء زينّي لإلطار االحتياطّي 
من البالستيك )تحت أرضية الحمولة(، ونظام 

إدارة الحمولة الخلفية )لوحة عتبة الصعود في باب 
الصندوق الخلفي وشبكة لتغطية الحمولة(.

مجموعة المظهر األحادي اللون: عجالت من 
األلومنيوم باللون األسود قياس 20 بوصة؛ 
وشعار بلون الهيكل على جانبي المركبة مع 

حروف من الكروم؛ وشبكة سفلية بلون الهيكل 
مع لمسات تزيينية؛ وشبكة علوية استثنائية 

بلون الهيكل )متوفرة حصريًا بلون أسود مطلق 
أو رمادي أشر(

I، بالس يتضّمن ريزرف 

نظام تعليق تفاعلّي

إضاءة ديناميكية متمّيزة عاملة بتقنية LED مع 
مصابيح االنعطاف

نظام Revel Ultima الصوتّي مع 19 مكّبرًا 
للصوت

مقاعد أمامّية فائقة الراحة قابلة للتعديل آليًا 
في 22 وضعية بما في ذلك المساند الداعمة 

للفخذين ومساند الرأس، باإلضافة إلى ميزة 
Active Motion® التدليك المستمّر

عجالت فاخرة مطلّية ومشغولة شديدة اللمعان 
قياس 21 بوصة

سكك جانبية ساتينّية للحاملة السقفية بدون 
قضبان متشابكة

مجموعة التجهيزات التكنولوجية: مرآة للرؤية 
الخلفية إلكتروكرومّية مع كاميرا، ومثّبت السرعة 
التفاعلي مع نظام المساعدة في زحمة السير، 

ومساعد الركن النشط، وأجهزة استشعار أمامّية 
للمساعدة في الركن، وكاميرا فيديو أمامية 

بزاوية 360 درجة

األبعاد

2,848 قاعدة العجالت 

4,849 الطول 

1,693 االرتفاع 

2,188 العرض 

1,013 في األمام /996 في الخلف حّيز الرأس 

1,087 )األقصى( في األمام/1,006  حّيز الساقين 
في الخلف  

1,433 في األمام/1,412 في الخلف حّيز الردفين 

1,496 في األمام/1,499 في الخلف حّيز الكتفين 

1.95 قدم مكّعب وراء الصف األمامي سعة الحمولة 

1.05 قدم مكّعب وراء الصف الخلفي  

s68 لتر خّزان الوقود 

والتحّكم القّوة 
ناقل الحركة األوتوماتيكي SelectShift® بـ8 سرعات

مكبح إيقاف كهربائي
EPAS نظام التوجيه الكهربائي المعّزز آليًا

)AWD( نظام الدفع بكافة العجالت
ABS فرامل قرصية آلية مع نظام الفرامل المانع لالنغالق

نظام توجيه عزم الدوران

™LINCOLN CO- PILOT360
مصابيح أمامية مع ميزة التحّكم التلقائي باإلنارة العالية، 

والكشف عن الزوايا غير المرئية مع نظام اإلنذار عند الرجوع، 
ونظام البقاء في خّط السير )يشتمل على مساعد البقاء 
في خط السير، ونظام البقاء في خط السير، ونظام تنبيه 

السائق(، ومساعد استباق االصطدام مع نظام الفرملة 
الطارئة التلقائي AEB )يشتمل على رصد المشاة، ونظام 
التحذير من اصطدام أمامي، ودعم الفرملة الديناميكي(، 

وكاميرا الرؤية الخلفية، مع بخاخ

للسائق المساِعدة  التكنولوجيا 
مساعد اإلقالع على التالل

ميزة اإليقاف التلقائي
نظام التحكم اإللكتروني بالثبات ®AdvanceTrac مع ميزة 

)Roll Stability Control™ (  RSC® التحّكم بالميالن
الفرملة بعد االصطدام

نظام االستشعار عند الرجوع

والترفيه االتصال 
 AM/FM نظام صوت عالي الجودة من لينكون مع راديو
ستيريو ومشّغل لقرص CD واحد، وقدرة على تشغيل 

ملفات MP3 و11 مكبر صوت، بما في ذلك مضّخم 
لدرجات الصوت المنخفضة

 SYNC® 4قياس 13.2 بوصة، و LCD شاشة لمس
 ®AppLink، ومنفذان USB مع ميزة الشحن الذكي

بالسائق الخاّصة  التحّكم  أنظمة 
ضبط إلكتروني تلقائي لدرجة الحرارة ثنائي المناطق

نوافذ آلية مع ميزة فتحها وإغالقها بلمسة واحدة وميزة 
فتح/إغالق النوافذ الـ4

ناقل الحركة العامل بكبسة زّر
نظام التشغيل عن ُبعد

من الخارج
زجاج صفائحّي آمن عازل للصوت للواجهة واألبواب األمامية

مخرجان للعادم مع رؤوس من الكروم
نظام تعبئة الوقود السهل ®Easy Fuel بال غطاء داخلي للفوهة

باب صندوق آلّي
"مصابيح أمامية بتقنية LED مع إضاءة ممّيزة

مصابيح خلفية عاملة بتقنّية LED مع إضاءة عند الرجوع 
LED بتقنّية

مرايا جانبّية بلون الهيكل مدفأة، قابلة للتعديل آليًا والطّي 
LED تلقائيًا مع مصابيح تأشير لالنعطاف مضّمنة بتقنّية

عجالت من األلومنيوم المطلّي مع لمسات معدنية 
داكنة قياس 18 بوصة

من الداخل
مآخذ طاقة بقّوة 12 فولت )4(

شاشة LCD قياس 13.2 بوصة في لوحة العّدادات 
ومؤشرات القيادة

مقعد خلفي قابل للطّي والتسطيح بالكامل مجزأ بنسبة 
 EasyFold® "40/60 مع ميزة االنحناء وتقنية "إيزي فولد

لتحرير مسند ظهر المقعد الخلفي
نظام التحكم النشط بالضجيج

مقاعد أمامّية مريحة قابلة للتعديل آليًا في 10 وضعيات 
للسائق و8 وضعيات للراكب األمامي، وذاكرة لمقعد السائق

مقاعد أمامّية مدفأة
عجلة قيادة مغّلفة بالجلد



العجالت

عجالت فاخرة من األلومنيوم المطلّي والمشغول شديد اللمعان قياس 21 بوصة
II ريزرف  نوتيلوس 

عجالت فاخرة من األلومنيوم المطلي قياس 18 بوصة )قياسية(
نوتيلوس

عجالت أحادية اللون من األلومنيوم باللون األسود قياس 20 بوصة
IIو  I ريزرف  نوتيلوس 

عجالت فاخرة من األلومنيوم المطلّي والمشغول اللّماع قياس 20 بوصة )قياسية(
I ريزرف  نوتيلوس 

عجالت فاخرة من األلومنيوم المطلّي والمشغول اللّماع قياس 20 بوصة )اختيارية(
نوتيلوس



من الخارج
غطاء لكامل المركبة1

حامالت ومنّصات تحميل1,2
حواجب للنوافذ الجانبية1

واقيات من الوحل
إكسسوارات سحب المقطورة

مجموعة إقفال العجالت
 

من الداخل
نظام شحن البطارية من بطارية أخرى1

طبقة واقية لحّيز الحمولة
عّدة اإلسعافات األولية وعّدة الطوارئ للمساعدة على الطريق 1

بطانة لألرضية
ثالجة صغيرة محمولة 1

حقيبة تبريد لّينة في حّيز الحمولة
وحدات لّينة لتنظيم الحمولة )باألحجام الكبيرة والقياسية(

باإلضافة إلى سيارة لينكون نوتيلوس الجديدة، ستتمّتع 

بعالقة وطيدة مع فريق العمل لدى وكيل لينكون. سواء 

من استعراض خيارات التمويل أو من خالل تعريفك 

على التكنولوجيا في مركبتك، نحن نكّرس أنفسنا لنقّدم 

لك تجربة ملكّية تتخّطى توّقعاتك. هذا جزء ال يتجزأ من 

أسلوب لينكون.

عة لها، ولم يتّم  رة من ِقبل الشركة المصنِّ مة ومطوَّ عة لإلكسسوارات. كما أّن لإلكسسوارات المرّخصة من لينكون LLA مصمَّ تحظى إكسسوارات لينكون األصلّية بكفالة لـ12 شهرًا/أميال غير محدودة. وُيشار إلى أّن لإلكسسوارات المرّخصة من لينكون )LLA( تغّطيها كفالة الشركة المصنِّ
 تصميمها أو اختبارها تبعًا للمتطّلبات الهندسية الخاصة بشركة فورد. يمكن االّطالع على الصور المرجعية لإلكسسوارات عبر موقع accessories.lincoln.com. يرجى االتصال بوكيل لينكون المحلي لديك للحصول على تفاصيل و/أو نسخة عن الكفاالت المحدودة.

1إكسسوار مرّخص من لينكون.  2يرجى مراجعة دليل المالكين لالّطالع على التفاصيل حول الحمولة القصوى للحاملة السقفّية.

أسلوب لينكون

إكسسوارات لينكون



بريزيدنشال نوتيلوس  لينكون 



أهاًل وسهاًل
تعتبر لينكون بريزيدنشال دعوة لك إلى خوض غمار تجربة سيارات فريدة وغير مسبوقة، تجربة تتمحور حولك. تتمّيز مجموعتنا لسنة 2021 بأنماط تصاميم مختارة بعناية مستوحاة 

من حب السفر والفنون والثقافة والطعام والهندسة المعمارّية واألزياء والكثير غير ذلك. أّي نمط يستهويك؟ اكتشفها على راحتك في الوكالة أو في أّي مكان آخر تختاره.

ُيعيد نمط "شاليه" Chalet الممّيز إلى األذهان المتعة المتباينة لنسيم الجبال العليل المنعش، والدفء الذي يشعر 
به الناس في الكوخ بعد ممارسة التزّلج. حيث تمتاز المقاعد المكسّوة بجلد فينيسيا بإدخاالت مثّقبة بنمط نجمة 

 Alcantara® مع نعومة بطانة السقف من قماش ألكانتارا Alpine لينكون. وتجتمع الجلود بلون اإلسبريسو وألباين
وجمال لمسات "سيلفروود" Silverwood من أجل تجسيد فسحة تستقبلك بالترحاب وُتعيد إليك النشاط والحيوية.

Chalet "نمط "شاليه
نوتيلوس لينكون 

بريزيدنشال لينكون 



.Miko s.r.l. عالمة تجارية مسّجلة لشركة Dinamica إّن .Viavi Solutions, Inc. عالمة تجارّية مسّجلة لشركة ChromaFlair إيطاليا. إّن ،.Alcantara S.p.A هي عالمة تجارية مسّجلة لشركة Alcantara إّن

تّم اختيار لوحة ألوان مخّصصة تضّم مجموعة طالء فاخرة ومتعّددة اللمسات النهائّية، مصّممة من أجل تعزيز المعالم الخارجّية ولكي تتكامل مع الجمال الداخلّي لمركبات لينكون بريزيدنشال.

األلوان الداخلّيةاللمسات النهائّية الخارجّية

يتّم اختيار أقل من 1 في المئة من الجلود المنتجة عالميًا من ِقبل ِحَرفّي من الجيل الثالث في إيغل أوتاوا Eagle Ottawa – وهي مدبغة جلود تأّسست سنة 1865 – ثم يتم تحويلها إلى جلد فينيسيا الحصري لدينا 
عبر منهج ُينتج أنعم ملمس ومتانة فائقة. وتوضع اللمسات النهائّية المثالية على هذا الجلد المذهل المعّرق طبيعيًا من خالل أنماط الثقوب المخصصة والدرزات الدقيقة.

.Lincoln Black Label وقد تّم اختيار لوحة ألوان تضّم مجموعة طالء فاخرة ومتعّددة اللمسات النهائّية، وهي مصّممة من أجل تعزيز المعالم الخارجّية ولكي تتكامل مع الجمال الداخلّي لمركبات لينكون بالك اليبل

بريزيدنشالاأللوان المبّينة هي نماذج فقط. لينكون  بريزيدنشال لينكون 

4
أبيض بريستين

معدني

1
أحمر كابرنيه كروما فاخر

معدنّي

2
أسود مطلق

معدني

5
أخضر األحجار الكريمة

معدنّي

3
نحاسّي إيليت كروما فاخر

معدنّي

6
أزرق فاليت

معدنّي

Chalet "نمط "شاليه

جلد فينيسيا بلون ألباين
Silverwood "سيلفروود"



     المّيزات القياسية

توّفر العجالتالمّيزات القياسية لسيارة لينكون بريزيدنشال

نوتيلوس بريزيدنشال  لينكون 

Painted Ultra-Bright Machined Aluminum "21

قد تشتمل المركبات المبّينة على تجهيزات اختيارّية. قد ال يمكن تقديم المّيزات المبّينة إاّل ضمن تركيبة مع خيارات أخرى أو قد تخضع لمتطّلبات إضافية تتعّلق بالطلب أو لبعض القيود. قد تختلف األبعاد تبعًا للمّيزات االختيارية و/أو تبّدل اإلنتاج. يتم تقديم المعلومات على أساس قاعدة "كما هو"، وقد تحتوي على أخطاء فنية أو 
طباعية أو غيرها. ال تقّدم لينكون أي كفاالت أو تصاريح أو ضمانات من أي نوع، صراحًة أو ضمنًا، بما في ذلك على سبيل المثال ال الحصر، الدقة والتداول والشمولية، وتشغيل المعلومات، والمواد، والمحتوى، والتوّفر، والمنتجات. تحتفظ شركة لينكون بحق تغيير مواصفات المنتج وسعره وتجهيزاته في أي وقت بدون تكّبد أي موجبات. 

إن وكيل لينكون المعتمد هو أفضل مرجع للحصول على أحدث المعلومات حول مركبات لينكون.

لينكون بريزيدنشال نوتيلوس

بريزيدنشال لينكون  بريزيدنشال لينكون 

القوة واألداء
ناقل حركة أوتوماتيكي ®SelectShift بـ8 سرعات

مكبح إيقاف كهربائي
EPAS نظام التوجيه الكهربائي المعّزز آليًا

AWD نظام الدفع بكافة العجالت
ABS فرامل قرصية آلية مع نظام الفرامل المانع لالنغالق

نظام توجيه عزم الدوران

Co-Pilot360™ نظام لينكون
مصابيح أمامية مع ميزة التحّكم التلقائي باإلنارة العالية، 

والكشف عن الزوايا غير المرئية مع نظام اإلنذار عند 
الرجوع، ونظام البقاء في خّط السير )يشتمل على 

مساعد البقاء في خط السير، ونظام البقاء في 
خط السير، ونظام تنبيه السائق(، ومساعد استباق 
 AEB االصطدام مع نظام الفرملة الطارئة التلقائي

)يشتمل على رصد المشاة، ونظام التحذير من اصطدام 
أمامي، ودعم الفرملة الديناميكي(، وكاميرا الرؤية 

الخلفية، مع بخاخ

التكنولوجيا المساِعدة للسائق
مساعد اإلقالع على التالل

ميزة اإليقاف التلقائي
نظام التحكم اإللكتروني بالثبات ®AdvanceTrac مع ميزة 

)Roll Stability Control™ (  RSC® التحّكم بالميالن
الفرملة بعد االصطدام

نظام االستشعار عند الرجوع
نظام SYNC® 4 المحّسن المنّشط صوتيًا

"ابَق على تواصل
نظام SYNC® 4 المحّسن المنّشط صوتيًا لالتصاالت 

والترفيه مع شاشة LCD 13.2 سعوّية عاملة باللمس، 
 Apple متوافق مع ،SYNC® 4 AppLink® نظام

 USB ومنفذين ،Android Auto متوافق مع ،CarPlay
بميزة الشحن الذكّي"

توص ربكم 19 عم ّيتوصلا Revel® Ultima ماظن 
HD RadioTM يمقرلا ويدارلا ايجولونكتو

محّرك V6 سعة 2.7 لتر 
ثنائي الشحن التوربيني

يشتمل على تكنولوجيا التوقف والتشغيل 
 التلقائي

ناقل حركة أوتوماتيكي ®SelectShift بـ8 سرعات 
مع وحدَتي نقل حركة مثّبتتين في جانبي عجلة 

القيادة ونظام تعليق تفاعلّي

 335 حصانًا عند 5,000 د.د.2 )246 كيلوواط(
 515 رطل-قدم من عزم الدوران عند 3,250 

د.د.2

 قياسّي: نوتيلوس ريزرف

المحّركات

LINCOLN EMBRACE نظام
LED محيط مقابض األبواب الخارجية مضاء بتقنّية

نظام استشعار االقتراب الخاص بلينكون
بساط الترحيب الخارجّي المضيء بشعار لينكون

إضاءة لينكون الخارجّية المتمّيزة التي تضيء بشكل 
تدريجّي

"ثقة تامة من خالل السالمة واألمان
 Personal Safety System™ نظام السالمة الشخصية

للسائق والراكب األمامي مع وسائد هوائية أمامية تعمل 
على مرحلتين1، ونوابض شّد مسبقة الضبط، وأنظمة 

ضبط قّوة شّد أحزمة األمان، وأجهزة استشعار ربط حزام 
األمان، وجهاز استشعار وضعية مقعد السائق، وجهاز 

استشعار لحّدة االصطدام، ووحدة تحكم بأنظمة السالمة، 
ونظام استشعار الراكب األمامي"

نظام التحكم اإللكتروني بالثبات ®AdvanceTrac مع ميزة 
)Roll Stability Control™(  RSC® التحّكم بالميالن

وسائد هوائية جانبية للمقاعد األمامية1
وسادة هوائية للركبة مضّمنة في باب حجيرة القّفازات

تكنولوجيا ®MyKey للمساعدة على تشجيع القيادة اآلمنة
نظام اإلنذار المحيطي

نظام السالمة ®Safety Canopy مع الستائر الهوائية الجانبية 1
لوحة مفاتيح التحكم ™SecuriCode غير المرئية

نظام ®SecuriLock الكامن ضّد السرقة
نظام ™SOS Post-Crash Alert System لإلنذار التلقائي 

بعد الحوادث
نظام مراقبة ضغط اإلطارات )باستثناء اإلطار االحتياطي(

مجموعة تجهيزات بريزيدنشال
مجموعة التجهيزات التكنولوجية: كاميرا بزاوية 360 درجة 

مع بخاخ للكاميرا الخلفية، ومثّبت السرعة التفاعلي مع ميزة 
التوّقف واالنطالق ونظام البقاء في وسط خط السير، 

ومساحات زجاج تعمل تلقائيًا، ومساعد الركن األمامي
مجموعة تجهيزات الحمولة: حّيز تخزين مع فرش ذي وجهين، 

وغطاء داخلّي لحّيز الحمولة، ومستوعبات تخزين وغطاء 
زينّي لإلطار االحتياطّي من البالستيك، ونظام إدارة 

الحمولة الخلفية )لوحة عتبة الصعود في باب الصندوق 
الخلفي وشبكة لتغطية الحمولة(.

 J1349® 1احرص دائمًا على ربط حزام األمان وتأمين األطفال في المقعد الخلفي.  2تستند تصنيفات القوة الحصانية وعزم الدوران على الوقود العالي الجودة وفق معايير 
الخاصة بجمعية مهندسي السيارات SAE. قد تختلف نتائجك. تصنيفات القوة الحصانية وقدرة الحمولة هي خصائص مستقلة وال يمكن تحقيقها في الوقت عينه.

أنظمة التحّكم الخاّصة بالسائق
ضبط إلكتروني تلقائي لدرجة الحرارة ثنائي المناطق

نوافذ آلية مع ميزة فتحها وإغالقها بلمسة واحدة وميزة 
فتح/إغالق النوافذ الـ4

ناقل الحركة العامل بكبسة زّر
نظام التشغيل عن ُبعد

من الخارج
زجاج صفائحّي آمن عازل للصوت للواجهة واألبواب األمامية

مخرجان للعادم مع رؤوس من الكروم
نظام تعبئة الوقود السهل ®Easy Fuel بال غطاء داخلي للفوهة

باب صندوق آلي
مصابيح أمامية عاملة بتقنية LED مع إضاءة ديناميكّية متمّيزة

مصابيح خلفية عاملة بتقنّية LED مع إضاءة عند الرجوع 
LED عاملة بتقنية

مرايا جانبّية بلون الهيكل مدفأة، قابلة للتعديل آليًا والطّي 
LED تلقائيًا مع مصابيح تأشير لالنعطاف مضّمنة عاملة بتقنية
عجالت من األلومنيوم المشغول اللّماع قياس 21 بوصة

Bright Machined Aluminum wheel "21

من الداخل
مآخذ طاقة بقّوة 12 فولت )4(

شاشة LCD قياس 13.2 بوصة في لوحة العّدادات 
ومؤشرات القيادة

مقعد خلفي طويل مجزأ بنسبة 60/40 مع مقاعد جانبية 
مدفأة وتقنية "إيزي فولد" ®EasyFold لتحرير مسند ظهر 

المقعد الخلفي
نظام التحكم النشط بالضجيج

مقاعد السائق والركاب متعددة األطر ومكسّوة بجلد 
فينيسا قابلة للتعديل في 16 وضعية

مقاعد أمامية مدفأة ومهّواة
مقود مغّلف بالجلد

مجموعة إكسسوارات الحمولة: فرش مطاطّي متين 
وخفيف الوزن ألرضّية حّيز الحمولة، وطبقة للمصّد 

الخلفّي مضادة للخدوش/للحماية من الحمولة
مقاعد أمامّية فائقة الراحة مدفأة ومهّواة قابلة للتعديل 

آليًا في 22 وضعية بما في ذلك المساند الداعمة 
للفخذين ومساند الرأس، باإلضافة إلى ميزة التدليك 

Active Motion المستمّر


