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لينكون MKX  2018شركة لينكون للسيارات



يرجى إعادة التدوير.



لدى لينكون، نحن نعتقد أّن الفخامة تتخّطى المقتنيات المادية. لهذا السبب فإّن المّيزات البديهّية واللمسات الفخمة في MKX مصّممة 
لتسهيل حياتك اليومّية، وهي تسمح لك باالستمتاع بكّل لحظة رائعة من رحلتك.

 ُتعيد تحديد

تجربة الفخامة



يتمّلكك إحساس بالراحة والطمأنينة عندما تستشعر لينكون MKX باقترابك وتستقبلك بالترحاب من خالل سلسلة من المّيزات المضيئة. تنساب 
اإلضاءة الديناميكّية المتمّيزة1 باتجاه الخارج تحت المصابيح األمامية بتقنية اإلضاءة العالية الكثافة HID، بينما تضيء المصابيح الخارجّية األخرى 
العاملة بتقنية LED تدريجيًا، ويتّم تسليط بساط ترحيب مضيء على األرض. وتشّع المصابيح العاملة بتقنية LED في محيط مقابض األبواب 
بحّدة مضبوطة تبعًا لّلون الخارجي الذي اخترته. أّما في الناحية الداخلّية فترّحب بك اإلضاءة المحيطّية1 بأسلوبها الخاص، وتليها المرايا الجانبية 

مع ميزة الطّي التلقائّي1 التي تفتح تبعًا إلعداداتك المخّصصة بينما تسترخي في مقعدك. سيارتك لينكون MKX في انتظارك.

تستقبلك بالترحاب عند 

وصولك

1ميزة متوّفرة.



فجأة، أصبحت ركلتك أقوى. بفضل الباب اآللّي للصندوق الخلفي العامل اليدويًا1، يمكنك إبقاء وحدة 
الفتح في جيبك أو حقيبتك، وما عليك إاّل تمرير قدمك تحت المصّد الخلفّي بحركة ركل. فيفتح باب 

الصندوق من دون أّي جهد، ليكشف عن أرضية تحميل مسّطحة وحّيز هائل عند طّي المقعد الخلفّي القابل 
للطّي والتجزئة بنسبة 60/40. بعد تحميل األغراض، يمكنك إغالق باب الصندوق بكبسة زّر، أو عبر تمرير 

قدمك مجددًا بحركة ركل.

Lady foot boot open

1ميزة متوّفرة.

قدرات هائلة في 

متناولك



محّرك V6 بتقنية Ti-VCT سعة 3.7 لترمحّرك V6 ثنائي الشحن التوربيني سعة 2.7 لتر1

حين تجتمع األناقة مع الحّدة، تتكّون األفكار المدهشة. تجّسد لينكون MKX هذا التفكير التقّدمي. 
من اللحظة األولى التي تمسك فيها بعجلة القيادة، ينتابك شعور الثقة.

 V6 سعة 2.7 لتر الثنائّي الشحن التوربيني1 أو محّرك V6 سواء كنت تقود السيارة المجّهزة بمحّرك
بتقنية Ti-VCT سعة 3.7 لتر القياسّي، ستالحظ االستجابة السلسة لناقل الحركة األوتوماتيكي 
®SelectShift بـ6 سرعات مع وحدتين لنقل الحركة في عجلة القيادة. يستخدم المحّرك سعة 2.7 

لتر الشاحنات التوربينّية ليؤّمن لك شحنة شبه فورّية من القّوة عند الطلب، بينما يستخدم المحّرك 
سعة 3.7 لتر تقنية التوقيت المتغّير للكامات المزدوجة المستقلة للمساعدة على تعزيز التوفير في 

استهالك الوقود. مهما كان اختيارك، ال شّك في أّنك ستتمّتع بأدائه.

األنفاس تخطف  هائلة  قّوة 

محّرك Ti-VCT سعة 3.7 لتر 304 حصان عند 5,500 د.د.
278 رطل قدم عند 4,000 د.د. )377 نيوتن متر( .SAE 1ميزة متوّفرة. 2تّم تحقيق تصنيفات القوة الحصانية وعزم الدوران باستعمال وقود 93 أوكتان. القّوة الحصانّية وفق معايير جمعية مهندسي السيارات

محّرك بشاحنين توربينيين 2.7 لتر 335 حصانًا عند 5,500 د.د.
عزم الدوران 380 رطل قدم عند 4,000 د.د. )515 نيوتن متر(

سيرافقك هذا الشعور 

كظّلك



يتم عرض الطراز الدولي.

دع هذه البيئة الخالبة تحيط بك وتحتضنك. استمتع بتناغم خطوطها األنيقة التي تتعّزز من خالل 
الخشب الطبيعّي1 أو كسوات األلومنيوم1. عّزز الجو من خالل اإلضاءة المحيطّية1 التي تقّدم 

لك 7 ألوان لتختار من بينها، كما تقوم ميزة الذاكرة المالئمة باسترجاع وضعّيتك المفّضلة لمقعد 
السائق، وعمود عجلة قيادة القابل للسحب واإلمالة آليًا1، والمرايا الجانبّية المدفأة. أمسك بزمام 

األمور براحة تاّمة من خالل عجلة القيادة المدفأة1.

الجسر الدراماتيكّي المعّلق الذي ينساب من لوحة القيادة إلى الكونسول المركزّي هو ميزة 
جميلة نتجت عن الوضعّية المدروسة ألزرار ناقل الحركة األنيق. كما يؤّمن هذا التصميم الكثير من 

الفسحة لضرورّيات السفر التي تجعل من لينكون MKX سيارتك المتمّيزة بكّل معنى الكلمة.

1ميزة متوّفرة.

يتم عرض الطراز 

الدولي



2 Revel® الصوتّي2نظام الصوت Revel Ultima® نظام

13 مكّبرًا للصوت
مضّخم صوت من الفئة D بـ 12 قناة

QuantumLogic Surround تكنولوجيا الصوت المحيطي

19 مكّبرًا للصوت
مضّخم صوت هجين بـ20 قناة

QuantumLogic Surround تكنولوجيا الصوت المحيطّي
Clari-Fi تكنولوجيا ترميم الموسيقى

قل ما تريده، لينكون MKX تصغي إليك. من خالل التكنولوجيا المنّشطة صوتيًا 
المحّسنة لنظام المزامنة SYNC® 3، 1 يمكنك التحّكم باالتصاالت، الموسيقى 

والكثير غير ذلك من خالل مجّرد لمسة وصوتك. ستجد مّيزات الصوت، الهاتف، 
المالحة2 وغيرها من المّيزات على الشاشة العاملة باللمس السريعة االستجابة 

 Siri® في وسط لوحة العّدادات ومؤشرات القيادة. كما أّن الدمج المتكامل مع
Eyes Free يسمح لك باالستفادة من مّيزات هاتف ®iPhone في المركبة بعد 
أن يتّم قرنه بالنظام. كما يشتمل نظام المزامنة SYNC® 3 على التوافق مع 

™Apple CarPlay 3والتوافق مع ™Android Auto. 3 إّن نظام المالحة المنّشط 
صوتيًا مع شاشة عاملة باللمس2 يتمّيز بخرائط ثالثّية األبعاد نابضة بالحياة مع 

القدرة على تحريك إصبعين للتكبير والتصغير.

ابَق على اتصال من خالل األوامر الصوتية البسيطة

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. 2ميزة 

متوّفرة. 3يتطّلب هاتفًا مع خدمة بيانات نشطة وبرنامجًا متوافقًا. ال يتحّكم نظام SYNC® 3 بمنتجات األطراف الثالثة أثناء 
استخدامه. يرجى مراجعة وكيل لينكون لمزيد من التفاصيل. يرجى مراجعة الحاشية السفلّية 1 ضمن صفحة “المّيزات القياسية 

لـسيارة لينكون MKX  2018”، ووكيل لينكون للحصول على التفاصيل.

تتمّيز الموسيقى بالقدرة على تهدئتك وإراحتك... منحك الحيوّية وتحريرك. مهما كان نوع 
الموسيقى المفّضل لديك، فإّن أنظمة ®Revel و®Revel Ultima الصوتّية2 المصّممة هندسيًا 

بحرفّية فائقة قادرة على تأمين مستوى من الدّقة واإلتقان الموسيقّي الذي لن تكتفي 
بسماعه فقط - بل ستشعر به أيضًا. وكأنك جالس بين “الحضور” أو تقف “على خشبة 

المسرح” مباشرًة عند استخدام أنماط االستماع المخّصصة.

استمتع بصوت متعّدد األبعاد في كّل مقعد بفضل تكنولوجيا الصوت المحيطي 
QuantumLogic® Surround Sound وموّجهات الموجات في نظام Revel والضبط المتطّور 

لتصحيح الصوت في المقصورة. إّن نظام ®Revel Ultima الصوتّي بـ19 مكّبرًا للصوت 
يستخدم تكنولوجيا ترميم الموسيقى ™Clari-Fi المسّجلة ببراءة اختراع لتعزيز الراديو عبر 

األقمار االصطناعية، والموسيقى بتقنّية الدفق اآلنّي، وملفات MP3 والمصادر الرقمّية 
األخرى، للحصول على صوت ديناميكّي، نقّي، واضح ذي نطاق واسع.

بالموسيقى استمتاعك  عّزز 

لينكون
SYNC®3 نظام المزامنة



الهدوء في انتظارك. بدءًا من الزجاج الصفائحّي اآلمن العازل للصوت في الزجاج األمامّي واألبواب 
األمامّية، وصواًل إلى ضبط اإلطارات، تّم تصميم لينكون MKX لتكون مالذك اآلمن. 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 بالضجيج1 بإلغاء األصوات 

غير المرغوبة ويقوم بتنقية صوت المحّرك. والنتيجة هي مقصورة تبعث الهدوء في النفوس. حالما 
تسترخي في الداخل، تنّشق الرائحة الفاخرة لجلد “ديبسوفت” ™Deepsoft من Bridge of Weir1 الذي تّم 

 Active® ابتكاره حصريًا لسيارة لينكون من مدبغة الجلود االسكتلندّية الشهيرة. شّغل ميزة التدليك المستمّر
Motion في المقاعد األمامية المدفأة والمبّردة الفائقة الراحة1 من أجل المساعدة على التخفيف من إجهاد 
العضالت في أعلى ساقيك وأسفل ظهرك. وتساعد المقاعد الجانبية الخلفّية المدفأة1 على تأمين الراحة 

لركابك، بينما يتمّتعون بحّيز الرأس والساقين في الصف الثاني األفضل في الفئة.2

1ميزة متوّفرة. 2الفئة هي السيارات المتعّددة االستعماالت الفخمة المتوّسطة الحجم تبعًا لتصنيفات لينكون.

 تمّتع بالهدوء

والسكينة



تخّيل نفسك تنطلق بانسيابّية فائقة – بهدوء تام. تستطيع لينكون 
 Lincoln أن تحّقق ذلك، بفضل نظام لينكون للتحكم بالقيادة MKX

Drive Control 1 الذي يتمّيز بنظام التعليق التفاعلّي، ما يساعد 
على عزل مركبتك عن تضاريس الطريق. من أجل تخصيص قيادتك، 

ما عليك سوى استكشاف أحد أنماط القيادة الـ3 – النمط المريح 
Comfort، النمط العادي Normal، أو النمط الرياضي Sport. نظام 

التوجيه المتكّيف1 يساعد مركبتك لتحافظ على استقرارها عند استخدام 
السرعات العالية، وعلى رشاقتها وانسيابيتها مع السرعات المنخفضة. 
وتعمل هذه التقنية بانسيابية مطلقة في الكواليس لتتمّكن من التركيز 

على رحلتك واالستمتاع بها.

بسالسة انطلق 

عبر البرامج والتصاميم الهندسية المتطّورة، يعمل نظام توجيه عزم 
الدوران على تكييف السرعة بين العجالت األمامية لتحسين السرعة 
عند دخول المنعطفات2. هذا ويعمل نظام الدفع الذكي بالعجالت 
األربع AWD 1 أيضًا على تكييف عزم الدوران عند الضرورة، ال سيما 

قبل وقوع انزالق العجالت، لمساعدة لينكون MKX على تقديم أفضل 
أداء لها في شتى الظروف.

تاّمة بثقة  المنعطفات  اسلك 

1ميزة متوّفرة. 2تذّكر دائمًا أّنه مهما كانت التقنية متطّورة فهي ال تستطيع التغلب على قوانين الفيزياء. 

وبالتالي، من الممكن فقدان السيطرة على المركبة نتيجة قيادة غير مالئمة للظروف الراهنة.

تناغم مع

الطريق



مثّبت السرعة التفاعلي1,2 – قد تصبح بعض 
ظروف القيادة مزعجة بعض الشيء. عند 

القيادة على الطرقات السريعة، تّم تصميم هذا 
النظام إللغاء الحاجة إلى التعديالت المستمّرة. 

ما عليك سوى تحديد السرعة، ويعّدل النظام 
السرعة للمحافظة على ما تختاره من بين 4 

مسافات مبرمجة مسبقًا والتي تفصلك عن 
المركبة أمامك.

ميزة اإليقاف التلقائّي1 – لم يعد ثّمة داٍع 
لالستمرار في الضغط على دّواسة الفرامل 
أثناء التوّقف المطّول عند اإلشارة الحمراء أو 
 .MKX عند االنتظار لفترة طويلة في لينكون

ما عليك سوى تنشيط ميزة اإليقاف التلقائّي، 
وستتوّقف المركبة بالكامل. حتى على التالل، 
يستطيع النظام إبقاء مركبتك ثابتًة في مكانها 

إلى أن تضغط على دواسة الوقود.

مساعد الركن النشط المحّسن1,2 – بغية 
الحصول على المساعدة عند الركن المتوازي أو 

الرجوع إلى الوراء للركن في فسحة عمودّية، 
ما عليك سوى تنشيط هذا النظام. يستخدم 
هذا النظام أجهزة االستشعار فوق الصوتية 

للمساعدة على إيجاد فسحة ركن مناسبة، 
ثّم يحّرك عجلة القيادة لركن المركبة فيها. ما 

عليك سوى تنفيذ التعليمات التي تظهر على 
الشاشة، والتحّكم بناقل الحركة، ودّواسة 
الفرامل، ودّواسة الوقود. كما يمكنه أن 

يوّجهك للخروج من فسحات الركن المتوازي 
أيضًا. ولتقديم المزيد من المساعدة أثناء 

المناورة، تنّبهك أنظمة االستشعار األمامية2 
والخلفية1 بشأن وجود عناصر أمام المركبة أو 
خلفها. كما أن كاميرا الرؤية الخلفية1 قياسّية 

.MKX في كّل سيارة لينكون

 مساعد استباق االصطدام مع رصد
المشاة1,2 – باستخدام تكنولوجيا الكاميرا 

والرادار، يستطيع النظام أن يرصد الطريق 
لمراقبة المركبات األخرى والمشاة أمامك. في 

حال الكشف عن اصطدام محتمل، يمكن للنظام 
تنبيهك، وإن دعت الحاجة، يمكنه مساعدتك 

للحصول على تجاوب كامل عندما تقوم 
بالفرملة. إن استشعر النظام بأّن االصطدام 

وشيك، قد تقوم ميزة الفرملة النشطة 
بالضغط على الفرامل تلقائيًا4. نظام المعلومات الخاص بالزوايا غير المرئية 

®BLIS مع نظام اإلنذار عند الرجوع1,2 – 

قد تكون بعض المركبات خارج مجال رؤيتك، 
لكن يمكن لهذه التكنولوجيا أن ترصدها. ينّبهك 
النظام في حال الكشف عن مركبة في الزوايا 

غير المرئّية أثناء القيادة إلى األمام، أو إن كانت 
تقترب من إحدى الجهتين أثناء الرجوع.

نظام البقاء في خّط السير1،2 – إن بدأت 
باالنحراف عن مسارك، يمكن لهذه التكنولوجيا 
أن تساعد على تنبيهك. باستطاعة هذا النظام 

أن يرصد عالمات خّط السير بواسطة كاميرا 
مواجهة لألمام، ويمكنه إرسال عزم الدوران 
إلى عجلة القيادة ويمكنه تنبيهك حتى من 
خالل ارتجاجات في عجلة القيادة للمساعدة 

على توجيهك للعودة إلى خّط سيرك3. إن رصد 
النظام أّنك تجاوزت الخط بشكل متكّرر، يدفع 

نظام تنبيه السائق1,2 إلى إطالق إنذار صوتّي 
وعرض رسم لفنجان من القهوة لتذكيرك بأّنه 

حان وقت االستراحة.

1إّن المّيزات المساِعدة للسائق هي تقنيات إضافية تهدف إلى المساعدة وال تحّل مكان انتباه السائق وقدرة التمييز الفطرية التي يتحّلى بها وضرورة سيطرته على المركبة. 2ميزة متوّفرة. 3إّن نظام البقاء في خّط السير ال يتحّكم بالتوجيه.
4مساعد استباق االصطدام مع رصد المشاة قادر على رصد المشاة، لكن ليس في كافة الظروف وهو ال يحّل مكان القيادة اآلمنة. يرجى مراجعة دليل المالكين بشأن قيود النظام.

 التكنولوجيا التي

تسّهل يومك



*With rear seat folded flat. 1Available feature.

بدءًا من نجمة لينكون الملفتة للنظر التي ترتفع للكشف عن العدسة األمامية للكاميرا بزاوية 360 
درجة1 عندما تدعو الحاجة، ثّم تخفيها مجددًا. مرورًا بفتحة السقف البانورامّية ®Vista Roof 1 اآللّية التي 

تقّدم لكافة الركاب مناظر خالبة للسماء. واإلطاللة األنيقة للمقاعد المدروزة بدّقة، باإلضافة إلى لوحة 
 LED القيادة وكسوة األبواب وغطاء الكونسول المركزّي المبّطنين. وصواًل إلى اإلضاءة الممّيزة بتقنية
تحت المصابيح األمامية بتقنية اإلضاءة العالية الكثافة HID، ُصّممت سيارة لينكون MKX  2018 بأناقة 

فائقة لتسحر األلباب.

1ميزة متوّفرة.

االهتمام بالتفاصيل 

شديد الوضوح



لوحة األلوان الداخلّيةاللمسات النهائّية الخارجّية

1
أسود مخملّي

2
فّضي آنغو 

معدني

3
أبيض بالتيني 
معدني ثالثي 

الطبقات1

4
أبيض عاجّي لؤلؤّي 

معدني ثالثي 
الطبقات1

5
موكا مثّلج

معدنّي1

6
أحمر ياقوتي معدني 

مع طالء شفاف 
بلون خفيف1

7
نبيذّي مخملّي 

معدني مع طالء 
شفاف بلون خفيف1

8
رمادّي مغناطيسّي 

معدني

9
أزرق ماسّي 

معدنّي

10
أزرق رابسودي1

األلومنيوم 
المحفوف

خشب الدردار 
بالنقشة الدائرّية 
بلون اإلسبريسو

خشب الجوز البنّي 
بالنقشة الدائرية

كسوة األلومنيوم 
“سوناتا سبين” 

Sonata Spin
أبنوسّيكابوتشينو تراكوتابندقّي

األلوان المبّينة هي نماذج فقط. النواحي الداخلّية مبّينة بهدف عرض األلوان فقط. قد تختلف النواحي الداخلّية الفعلّية. 1ميزة بتكلفة إضافية. 2مقاعد لينكون الناعمة الملمس قياسّية في الطراز األساسّي/بريميير. 3اختيارّية في سيليكت وريزرف.

كسوة األلومنيوم “سوناتا سبين” Sonata Spin3خشب الجوز البنّي بالنقشة الدائريةاأللومنيوم المحفوفخشب الدردار بالنقشة الدائرّية بلون اإلسبريسو
سيليكت 1 – 9كابوتشينو2

سيليكت 1 – 9الطراز األساسّي/بريميير 1 – 9ريزرف 1 – 10
ريزرف 1 – 10

ريزرف 1 – 8ريزرف 1 – 8بندقّي
سيليكت 1 – 9 الطراز األساسّي/بريميير 1 – 9أبنوسّي2

ريزرف 1 – 10
سيليكت 1 – 9 

ريزرف 1 – 10
ريزرف 1 – 8ريزرف 1 – 8تراكوتا



1احرص دائمًا على ربط حزام األمان وتأمين األطفال في المقعد الخلفي. 2قد يختلف استهالك الوقود الفعلّي. 3تّم تحقيق تصنيفات القوة الحصانية وعزم الدوران باستعمال وقود 93 أوكتان. 4ال توصي لينكون باستخدام اإلطارات الصيفية عندما تنخفض درجات الحرارة إلى 45 درجة فهرنهايت تقريبًا أو أقل )بحسب بلى اإلطارات 
والظروف البيئية( أو في ظروف الثلج/الجليد. إذا كان ال بّد من قيادة المركبة في هذه الظروف فإّن لينكون توصي باستخدام اإلطارات المخّصصة لكافة المواسم أو الثلج. 5أكسسوار مرّخص من لينكون. 6ميزة متوّفرة.

األبعاد

العجالت قاعدة 
112.2 بوصة

الطول
190.0 بوصة

االرتفاع
66.2 بوصة

العرض
 86.1 بوصة )مع المرايا(

78.7 بوصة )مع المرايا مطوّية(

الرأس حّيز 
39.9 بوصة في األمام/39.2 بوصة في 

الخلف

الساقين  حّيز 
42.8 بوصة )األقصى( في األمام/39.6 

بوصة في الخلف

الردفين حّيز 
56.4 بوصة في األمام/55.6 بوصة في 

الخلف

الكتفين حّيز 
58.9 بوصة في األمام/59.0 بوصة في 

الخلف

الحمولة سعة 
 68.8 قدم مكّعب خلف المقاعد األمامية
37.2 قدم مكّعب خلف المقاعد الخلفية

الوقود خّزان  سعة 
18.0 جالون

سيليكتسيليكت
ريزرفريزرف

يميير يمييربر بر

 Ti-VCT بتقنية V6 محّرك
 سعة 3.7 لتر

303 أحصنة* عند 5,500 د.د.227 
كيلوواط** عند 4,000 د.د.

تقديرات توفير الوقود الخاصة بوكالة 
2 EPA حماية البيئة

 قياسّي:
  FWD نظام الدفع األمامي 

17 ميل في الجالون داخل المدينة/25 
على الطرقات السريعة/20 كمعّدل 

استهالك

اختياري:
 AWD نظام الدفع بكافة العجالت

16 ميل في الجالون داخل المدينة/23 
على الطرقات السريعة/19 كمعّدل 

استهالك

محّرك V6 ثنائي الشحن 
 التوربيني سعة 2.7 لتر

 335 حصانًا* عند 5,500 د.د.3
250 كيلوواط** عند 3,000 د.د.3

تقديرات توفير الوقود الخاصة بوكالة 
2 EPA حماية البيئة

  FWD نظام الدفع األمامي 
18 ميل في الجالون داخل المدينة/25 

على الطرقات السريعة/20 كمعّدل 
استهالك

  AWD نظام الدفع بكافة العجالت 
17 ميل في الجالون داخل المدينة/24 

على الطرقات السريعة/19 كمعّدل 
استهالك

اختياري:
الطراز األساسّي/بريميير، سيليكت 

وريزرف

P O W E R  A N D  H A N D L I N G     
مغاليق الشبكة النشطة )العجالت قياس 20 بوصة فقط( ق     

نظام الدفع الذكّي بكافة العجالت AWD يشتمل على نظام لينكون للتحكم  إ   إ   إ    
بالقيادة Lincoln Drive Control  الذي يتمّيز بنظام التعليق التفاعلّي     

للسائق المساِعدة  التكنولوجيا      
الكاميرا بزاوية 360 درجة مع رؤية مجّزأة م      

مثبت السرعة التفاعلي م      
نظام التوجيه المتكّيف م      

نظام المعلومات الخاص بالزوايا غير المرئية ®BLIS مع نظام اإلنذار عند الرجوع ق   م     
مساعد الركن النشط المحّسن م      

نظام استشعار أمامي م      
نظام البقاء في خّط السير مع نظام تنبيه السائق م      

مساعد استباق االصطدام مع رصد المشاة )يشتمل على نظام التحذير من  م       
اصطدام أمامي مع دعم الفرملة، والفرملة النشطة(     

الخارج من      
إطارات لموسم الصيف فقط قياس 21 بوصة4 )تتطّلب نظام الدفع بكافة  إ       

العجالت AWD وعجالت مطلّية فاخرة قياس 21 بوصة(     
HID فة عاملة بتقنية مصابيح أمامية متكيِّ ق      
LED فة عاملة بتقنية مصابيح أمامية متكيِّ م     

مرايا جانبية مضمنة للكشف عن الزوايا الخلفية غير المرئية ق   ق   
مرايا جانبية قابلة للطّي آلًيا مع ميزة التعتيم التلقائي لجهة السائق ق  ق    

مصابيح قابلة للتهيئة تعمل في ضوء النهار ق  ق    
باب الصندوق العامل اليدويًا ق  ق    

سكك جانبية ساتينّية للحاملة السقفية إ     
Lincoln Experiences لينكون”  “تجارب      

إضاءة متتابعة لإلضاءة المحيطية ق  ق    
LED إضاءة متتابعة للمصابيح األمامية الممّيزة العاملة بتقنية ق  ق    

والمالحة الصوت  أنظمة      
نظام ®Revel الصوتّي مع 13 مكّبرًا للصوت؛ يشتمل على تقنية الراديو الرقمّي  إ  إ      

HD RadioTechnology™     
نظام ®Revel Ultima الصوتّي مع 19 مكّبرًا للصوت؛ يشتمل على تكنولوجيا م      

HD Radiomusic™ وتقنية الراديو الرقمّي Clari-Fi™ ترميم الموسيقى     
شاشة عاملة باللمس منّشطة صوتيًا مع نظام المالحة ومع القدرة على تحريك  ق  م     

إصبعين للتكبير والتصغير     
الداخل من      

لمسات من األلومنيوم على الكونسول المركزّي وألواح األبواب إ  إ  ق   
بطانات لألرضية إ  إ  إ    

كسوات من الخشب الطبيعّي على الكونسول المركزّي وألواح األبواب ق  ق    
عمود عجلة قيادة قابل للسحب واإلمالة يدويًا ق     

عمود عجلة قيادة قابل لإلمالة والسحب آليًا باتجاه السائق مع ذاكرة ق  ق    
فتحة سقف بانورامية آلية ®Vista Roof مع حاجب واٍق من الشمس ق  إ    

نظام الترفيه في المقعد الخلفّي5 من VOXXHirschmann )غير متوّفر مع  إ  إ  إ    
)Active Motion® المقاعد األمامية الفائقة الراحة مع ميزة التدليك المستمّر     

عد لمقا ا     
مقاعد أمامّية فائقة الراحة قابلة للتعديل آليًا في 22 وضعية بما في ذلك  إ      

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

مقاعد لينكون الناعمة الملمس ق      
Bridge of Weir من Deepsoft™ ”مقاعد مكسّوة بجلد “ديبسوفت ق   ق     

مقاعد أمامية مدفأة ومبّردة ق       
مقاعد خلفية جانبية مدفأة م   م     

السالمة      
أحزمة أمان قابلة لالنتفاخ في المقاعد الجانبية الخلفّية1 إ  إ     

التجهيزات مجموعات      
مجموعة أكسسوارات الحمولة: طبقة واقية متينة لحّيز الحمولة وحماية إ   إ   إ     

للمصّد الخلفي     
مجموعة تجهيزات الحمولة: نظام إدارة حّيز التخزين الخلفي، مستوعبات تخزين إ   إ      
وغطاء لإلطار االحتياطّي تحت أرضية الحمولة من البالستيك المقولب، فرش      

ذو وجهين ألرضية حّيز الحمولة، مأخذ طاقة للتيار الكهربائّي المتناوب بقدرة       
110 فولت/150 واط، وغطاء لصندوق حّيز الحمولة     

مجموعة تجهيزات سحب المقطورة من الفئة II: نظام التحكم بالمقطورة؛  إ   إ     
3,500 رطل كحّد أقصى.     

مجموعة تجهيزات مساعدة السائق: نظام البقاء في خّط السير مع نظام تنبيه  إ       
السائق؛ مثّبت السرعة التفاعلّي؛ ومساعد استباق االصطدام مع رصد المشاة،       
الذي يشتمل على نظام التحذير من اصطدام أمامي مع دعم الفرملة والفرملة       

النشطة )يتطّلب مجموعة تجهيزات التكييف(     
مجموعة تجهيزات تعزيز األمان: بوق ثانوّي، حّيز تخزين داخلّي قابل لإلقفال،  إ   إ     

جهاز استشعار ميالن المركبة وميزة الفاليه Valet Mode المحّسنة     
فة عاملة بتقنية LED ونظام مجموعة التجهيزات الفاخرة: مصابيح أمامية متكيِّ إ      

Revel Ultima الصوتّي مع 19 مكّبرًا للصوت؛ يشتمل على تقنية الراديو       
HD Radio الرقمّي     

مجموعة تعزيزات سيليكت: نظام المالحة المنّشط صوتيًا مع شاشة عاملة  إ      
باللمس، ونظام المعلومات الخاص بالزوايا غير المرئية BLIS مع نظام اإلنذار      

عند الرجوع     
مجموعة التجهيزات التكنولوجية: كاميرا بزاوية 360 درجة مع رؤية مجّزأة،  إ      

مساعد الركن النشط المحّسن، ونظام االستشعار األمامي     

 2018  MKX لينكون  لسيارة  القياسّية  المّيزات 

والتحّكم القّوة 
ناقل الحركة األوتوماتيكي ®SelectShift بـ6 سرعات مع وحدتين لنقل الحركة في  

عجلة القيادة    
مكبح إيقاف كهربائي  

EPAS نظام التوجيه الكهربائي المعّزز آليًا  
ABS فرامل قرصية آلية مع نظام الفرامل المانع لالنغالق  

نظام توجيه عزم الدوران  

للسائق المساِعدة  التكنولوجيا 
ميزة التشغيل التلقائي للمصابيح لتشغيل /إطفاء المصابيح األمامّية تلقائيًا  

مساعد اإلقالع على التالل  
نظام استشعار عند الرجوع  

نظام المزامنة SYNC® 3 المحّسن المنّشط صوتيًا لالتصاالت والترفيه مع شاشة  
LCD سعوّية ملّونة قياس 8 بوصات عاملة باللمس، مع التوافق مع    

™Apple CarPlay و™Android Auto، ومنفذين USB بميزة الشحن الذكّي   

بالسائق الخاّصة  التحّكم  أنظمة 
ميزة اإليقاف التلقائّي  

ضبط إلكتروني تلقائي لدرجة الحرارة ثنائي المناطق  
ناقل الحركة العامل بكبسة زّر  

نظام التشغيل عن ُبعد  
أزرار للتحكم بمثّبت السرعة ونظام الصوت في عجلة القيادة  

الخارج من 
زجاج صفائحّي آمن عازل للصوت للواجهة واألبواب األمامية  

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

LED مع إضاءة مميزة بتقنية HID مصابيح أمامية بتقنية  
LED مصابيح خلفّية بتقنّية  

مرايا جانبية بلون الهيكل مدفأة وقابلة للطّي يدويًا والتعديل آليًا مع ذاكرة،   
”LED ومصابيح تأشير لالنعطاف مضّمنة بتقنّية  

Lincoln Experiences لينكون”  تجارب 
محيط مقابض األبواب الخارجية مضاءة  

نظام استشعار االقتراب الخاص بلينكون  
بساط الترحيب المضيء بشعار لينكون  

إضاءة لينكون الخارجّية المتمّيزة التي تضيء بشكل تدريجّي  

الصوت
نظام صوت عالي الجودة من لينكون مع راديو AM/FM ستيريو ومشّغل لقرص CD واحد   

وقدرة على تشغيل ملفات MP3 و10 مكّبرات للصوت ومضّخم لدرجات الصوت المنخفضة  

الداخل من 
مآخذ للطاقة بقّوة 12 فولت )4(  

عجلة قيادة مغّلفة بالجلد  
نوافذ آلية مع ميزة الفتح واإلغالق بلمسة واحدة ومع ميزة فتح/إغالق النوافذ الـ4  

عد لمقا ا
مقاعد أمامية مريحة قابلة للتعديل آليًا في 10 وضعيات وذاكرة لمقعد السائق  

 EasyFold® مقعد خلفي قابل للطّي والتسطيح بالكامل مجزأ بنسبة 60/40 وتقنية  
لتحرير ظهر المقعد الخلفّي   

واألمان السالمة 
نظام السالمة الشخصية ™Personal Safety System للسائق والراكب األمامي مع   
وسائد هوائية أمامية تعمل على مرحلتين1، ونوابض شّد مسبقة الضبط ألحزمة األمان،    
وأنظمة ضبط قّوة شّد أحزمة األمان، وجهاز استشعار ربط حزام األمان، وجهاز استشعار    
وضعية مقعد السائق، وجهاز استشعار قوة االصطدام، ووحدة تحكم بأنظمة السالمة    

ونظام استشعار الراكب األمامي   
وسادة هوائية واقية لركبة السائق1  

وسادة هوائية للركبة مضّمنة في باب حجيرة القّفازات1  
وسائد هوائية جانبية للمقاعد األمامية1  

نظام ®Safety Canopy للسالمة مع ستائر هوائية جانبية1  
نظام LATCH )مشابك سفلية ورباطات لتثبيت كراسي أمان األطفال(  

تكنولوجيا ®MyKey لمساعدة األهل على تشجيع القيادة اآلمنة  
نظام اإلنذار المحيطّي  

كاميرا للرؤية الخلفية  
لوحة مفاتيح التحكم ™SecuriCode غير المرئية  
نظام ®SecuriLock الكامن للحماية من السرقة  

نظام ™SOS Post-Crash Alert System لإلنذار التلقائي بعد الحوادث  
نظام مراقبة ضغط اإلطارات TPMS )باستثناء اإلطار االحتياطي(”  

.SAE وفق اختبارات جمعية مهندسي السيارات*
**وفق اختبارات هيئة التقييس لدول مجلس التعاون لدول الخليج 

.GSO العربية

م = متوّفر ضمن مجموعة تجهيزاتإ = ميزة اختيارّية ق = ميزة قياسّية



عّبر عن تفضيالتك الشخصّية في ما يتعّلق باألسلوب المتمّيز، المالءمة والحماية:
accessories.lincoln.com يمكنك شراء المجموعة الكاملة عبر موقع

AB

D

بوصة  18 قياس  المطلي  األلومنيوم  من  عجالت 
بريميير

المطلّي  األلومنيوم  من  فاخرة  عجالت 
بوصة  20 قياس  شعاعًا   20 بـ اللّماع  والمشغول 

ريزرف )طرازات الدفع األمامّي FWD؛ نظام الدفع بكافة العجالت AWD مع محّرك سعة 3.7 لتر( 
سيليكت اختيارّية

المطلّي األلومنيوم  من  فاخرة   عجالت 
بوصة  21 قياس  اللّماع   والمشغول 
ريزرف اختيارّية

بوصة  21 قياس  المصقول  األلومنيوم  من   عجالت 
ريزرف اختيارّية

المطلّي  األلومنيوم  من  فاخرة  عجالت 
بوصة   20 قياس  شعاعات   10 بـ اللّماع  والمشغول 

ريزرف )نظام الدفع بكافة العجالت AWD مع محّرك سعة 2.7 لتر(

بوصة  18 قياس  المطلي  األلومنيوم  من  فاخرة   عجالت 
سيليكت

LINCOLN PROTECT بروتكت”  “لينكون  من  الممّددة  الخدمة  خطط 

تضّم خطط الخدمة الممّددة من “لينكون بروتكت” Lincoln Protect مجموعة متنّوعة من الخطط لتقّدم 
لك الحماية التي تؤّمن راحة البال سواء أردت كفالة على أجزاء المركبة أو على الصيانة. عندما تزور وكيلك، 

.Lincoln Protect ”طالب بالحصول على خطط الخدمة الممّددة األصلّية من “لينكون بروتكت

تعتمد المقارنات على طرازات المركبات المنافسة )الفئة هي السيارات المتعّددة االستعماالت 
الفخمة المتوّسطة الحجم تبعًا لتصنيفات لينكون(، والمعلومات المتوّفرة للعامة وبيانات لينكون 
الرسمية المتوّفرة عند الطباعة. 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.

الفخامة على  المصادقة 

 Lincoln من أجل تأمين تجربة ملكّية شديدة الفخامة، يتوّلى مركز لينكون للمصادقة على الفخامة
Luxury إجراء معاينة دقيقة للمواد، والمهارة الحرفية، والتوافق وإتقان التفاصيل، والفعالّية 

الوظيفّية لكل لينكون MKX تغادر منشآت التصنيع. تحرص هذه العملّية على استيفائها معايير 
لينكون من كّل جانب قبل أن ترى أنها تستوفي معاييرك.

تحظى أكسسوارات لينكون األصلّية بكفالة لـ12 شهرًا/أميال غير محدودة. 1أكسسوار مرّخص من لينكون. 2يرجى مراجعة دليل المالكين لالّطالع على التفاصيل حول حمولة الحاملة 
السقفّية. 3خدمات لينكون للمساعدة على الطريق Lincoln Roadside Assistance على مدار الساعة طيلة أيام األسبوع طالما أنت تملك المركبة – من دون أّي كلفة. يرجى مراجعة 

دليل المالكين لالّطالع على كافة التفاصيل.

من الداخل
منفضة سجائر/حاملة العملة المعدنية   

)D( طبقة واقية لحّيز الحمولة   
شبكة لتغطية الحمولة   

فرش لألرضية من السّجاد   
عّدة اإلسعافات األولية وعّدة الطوارئ للمساعدة على    

1 DC Safety™ الطريق من   
بطانات لألرضّية   

1 Console Vault® خزنة داخل المركبة من   
)D( غطاء داخلّي لحّيز الحمولة   

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

Lumen حامل الكمبيوتر اللوحّي من   

التجهيزات اإللكترونية
Bluetooth® بتقنية Bullfrog® مكّبرات صوت محمولة   

1 KICKER® من   
نظام الترفيه العامل بأقراص DVD في مسندي الرأس    

)B(1 VOXXHirschmann℠ من   
1 VOXXHirschmann من NextBase® Duo Cinema     

نظام أمان المركبة   
من الخارج

1 Covercraft® غطاء لكامل المركبة من   
)A( 1,2 THULE® حامالت ومنّصات تحميل من   

)D( حماية للمصّد الخلفّي   
)A( 1 Lund ”حاجبات للنوافذ الجانبّية من ”لوند   

)A( واقيات من الوحل   
1 Napier من Sportz® خيمة   

أكسسوارات سحب المقطورة   
مجموعات إلقفال العجالت   

)A( لينكون MKX سيليكت مبّينة مع واقيات مقولبة للحماية من الوحل، وحاجبات للنوافذ الجانبية دخانّية اللون من “لوند” 
.1,2 THULE® 1، ونظام الحاملة السقفية مع قضبان متشابكة، ومنصة تحميل الدراجات على السقف من Lund®

C

أكسسوارات لينكون



بريزيدنشال  MKX لينكون 



Modern Heritage ”نمط “التراث العصرّي
MKX لينكون 

يتمّيز نمط التصميم الشديد التباين هذا بطابع جمالّي بسيط وأسلوب عصرّي. حيث إّن المقصورة األنيقة باللون 
األبيض فيانكا Vianca White واللون األسود القاتم Jet Black تجمع ما بين جلد فينيسيا الفاخر ودرزات متباينة باللون 

األحمر القرمزّي Crimson Red .وُتضفي الكسوات من الخشب الطبيعّي باللون األسود اللّماع Piano Black واللمسات 
المثّقبة بنمط Diamond-L بشكل أحرف L الماسّية نفحة من الجاذبّية البصرّية، بينما بطانة السقف المصنوعة من 
قماش ألكانتارا ®Alcantara الناعم تقّدم متعة حّسية غير متوّقعة. إّنه يجّسد لمسة معاصرة لنمط كالسيكّي خالد.

بأنماط تصاميم مختارة   2018 لسنة  تتمّيز مجوعتنا  تتمحور حولك.  تجربة  وغير مسبوقة،  فريدة  تجربة سيارات  غمار  إلى خوض  لك  دعوة  بريزيدنشال  لينكون  ُتعتبر 

الوكالة  راحتك في  أّي نمط يستهويك؟ اكتشفها على  المعمارّية واألزياء والكثير غير ذلك.  بعناية مستوحاة من حب السفر والفنون والثقافة والطعام والهندسة 

آخر تختاره. أّي مكان  أو في 

أهاًل وسهاًل
بريزيدنشال لينكون 



إّن نمط لينكون بريزيدنشال الديناميكّي هذا مثالّي للذين يحّبون الرفاهية الرياضّية. حيث يتعّزز الجلد بلون الكستناء 
الغنّي من خالل خشب القيقب الخالب من التشيلي. كما أّن قماش ألكانتارا ®Alcantara الناعم الفاخر باللون األسود 
 Jet باللون األسود القاتم Venetian يغّلف بطانة السقف. وتتمّيز المقاعد المكسّوة بجلد البندقية Jet Black القاتم

Black بإدخاالت مثّقبة بنمط Diamond-L بشكل أحرف L الماسّية ودرزات بلون التراكوتا. تّم تصميم نمط “ثوروبريد” 
Thoroughbred لتكريم التراث األميركّي العريق لرياضة الفروسّية وهو ُيعيد إلى األذهان القّوة والعظمة اللتين 

يتمّيز بهما البطل.

Thoroughbred ”نمط “ثوروبريد
MKX لينكون 

يدعوك نمط لينكون بريزيدنشال المترف للتمّتع بألوان جذابة على غرار لون الترافل والغاناش. تتمّيز هذه المقصورة 
بكسوة من جلد فينيسيا وقماش ألكانتارا ®Alcantara وهي ُتعيد إلى األذهان الدفء الذي نشعر به عند احتساء كوب 

 L بشكل أحرف Linking-L من الكاكاو اللذيذ. وتتزّين المقاعد بدرزات بلون أسود توكسيدو وإدخاالت مثّقبة بنمط
المترابطة، كما أّن خشب “زيريكوت” ُيضفي لمسة مثالّية ال ُتضاهى. وال يمكننا أن ننكر جاذبّية الشوكوالتة الغنّية.

Indulgence ”نمط “االنغماس
MKX لينكون 

بريزيدنشال بريزيدنشاللينكون  لينكون 



أزرق رابسودي

1234567

فّضي آنغو أسود مخملّي
معدني

أبيض بالتيني 
معدني ثالثي الطبقات

نحاسّي إيليت
كروما فاخر

معدنّي1

بني داكن كوتور
كروما فاخر

معدنّي1

برغندي مخملّي 
معدني مع طالء 

شفاف بلون خفيف

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. ومن بين الخيارات ثّمة عّدة 
ألوان من طالء “كروما فلير” ®ChromaFlair، التي تعرض مجموعة واسعة من الدرجات اللونّية تبعًا لمنظور الرؤية وزاوية الضوء. ونتيجة ذلك يبدو الطالء وكأّنه يتراقص.

 Eagle يتطّلب األمر جلدًا استثنائيًا ليكون جديرًا بهذا الطراز، حيث يتم اختيار أقل من 1 في المئة من الجلود المنتجة عالميًا لسيارة لينكون بريزيدنشال. ويتم اختيارها بواسطة ِحَرفّي من الجيل الثالث في إيغل أوتاوا
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. 

من جهة أخرى، إّن البنية الغنّية للخشب الرائع تترك انطباعًا يدوم طوياًل. حيث إّن خشب الـ”زيريكوت”، وهو خشب معّرق جدًا من أميركا الجنوبّية، لطالما شّكل مصدر إلهام للحرفّيين في صناعة األثاث واآلالت 
الموسيقّية واليخوت. ويتحّقق التأثير المتأللئ المرهف لخشب “أرجنتو” من خالل وضع الغبار المعدنّي بين طبقات الخشب. هذه اللمسات الخاصة تجذبك إلى مجموعة لينكون بريزيدنشال.

Modern Heritage ”نمط “التراث العصرّي

Vianca White جلد فينيسيا باللون األبيض فيانكا

خشب “أرجنتو” أسود لّماع
Argento

.MKX األلوان المبّينة هي نماذج فقط. 1خشب مفتوح المسام في لينكون األلوان المبّينة هي نماذج فقط. 1ميزة بتكلفة إضافية.

Thoroughbred ”نمط “ثوروبريد

خشب القيقب من التشيلي1

Jet Black جلد فينيسيا باللون األسود القاتم

Indulgence ”نمط “االنغماس

جلد فينيسيا بلون الترافل

خشب “زيريكوت”

لوحة األلوان الداخلّيةاللمسات النهائّية الخارجّية

بريزيدنشال بريزيدنشاللينكون  لينكون 



للمزيد من المعلومات، يرجى مراجعة وكيل لينكون بريزيدنشال. 1يتطّلب هاتفًا مع خدمة بيانات نشطة وبرنامجًا متوافقًا. ال يتحّكم نظام  SYNC® 3 بمنتجات األطراف الثالثة أثناء استخدامه. األطراف الثالثة هي المسؤولة الوحيدة عن الفعالّية الوظيفّية لمنتجاتها. 2احرص دائمًا على ربط حزام األمان وتأمين األطفال في المقعد الخلفي. 
3تّم تحقيق تصنيفات القوة الحصانية وعزم الدوران باستعمال وقود 93 أوكتان. 4احرص دائمًا على ربط حزام األمان وتأمين األطفال في المقعد الخلفي. 5يختلف التوفر. قد ُتطّبق بعض القيود. يرجى مراجعة وكيلك لمزيد من التفاصيل.

والراحة التصميم 
  شعارات خارجّية ذات لمسات سوداء

مقاعد مكسّوة بجلد فينيسيا  

التكنولوجية التسهيالت 
نظام المعلومات الخاص بالزوايا غير المرئية ®BLIS مع نظام اإلنذار عند الرجوع  

ضبط إلكتروني تلقائي لدرجة الحرارة ثنائّي المناطق )ثالثّي المناطق في نافيجيتور وكونتيننتال  
ناقل الحركة العامل بكبسة زّر  

نظام التشغيل عن ُبعد  

تواصل على  ابَق 
نظام المزامنة SYNC® 3 المحّسن المنّشط صوتيًا لالتصاالت والترفيه مع شاشة LCD سعوّية ملّونة عاملة باللمس،   

مع التوافق1 مع ™Apple CarPlay والتوافق1 مع ™Android Auto، ومنفذين USB بميزة الشحن الذكّي   
نظام المالحة المنّشط صوتيًا  

السالمة مع  المالءمة 
نظام السالمة الشخصية ™Personal Safety System للسائق والراكب األمامي مع وسائد هوائية أمامية تعمل   

على مرحلتين3، ونوابض شّد مسبقة الضبط ألحزمة األمان، وأنظمة ضبط قّوة شّد أحزمة األمان، وجهاز استشعار    
ربط حزام األمان، وجهاز استشعار وضعية مقعد السائق، وجهاز استشعار قوة االصطدام، ووحدة تحكم بأنظمة    

السالمة ونظام استشعار الراكب األمامي   
وسائد هوائية جانبية للمقاعد األمامية2  

)MKCو MKX مع جهاز استشعار حاالت التدهور في نافيجيتور، لينكون Safety Canopy® ستائر هوائية جانبية2 )نظام  
نظام LATCH )مشابك سفلية ورباطات لتثبيت كراسي أمان األطفال(  

تكنولوجيا ®MyKey للمساعدة على تشجيع القيادة اآلمنة  
نظام اإلنذار المحيطّي  

كاميرا للرؤية الخلفية  
لوحة مفاتيح التحكم ™SecuriCode غير المرئية  
نظام ®SecuriLock الكامن للحماية من السرقة  

نظام ™SOS Post-Crash Alert System لإلنذار التلقائي بعد الحوادث  
نظام مراقبة ضغط اإلطارات TPMS )باستثناء اإلطار االحتياطي إن كان المركبة مجّهزة بذلك(  

التصميم أنماط 
 Thoroughbred ”نمط “ثوروبريد  

  Indulgence ”نمط “االنغماس  
Modern Heritage Heritage ”نمط “التراث العصرّي  

األداء
 محّرك V6 سعة 2.7 لتر ثنائي الشحن التوربيني، 335 حصانًا عند 5,500 د.د.3

 380 رطل-قدم من عزم الدوران عند 3,000 د.د.3

والدفء الترحيب 
باب الصندوق العامل اليدويًا  

تجارب لينكون Lincoln Experiences: نظام استشعار االقتراب مع محيط مقابض األبواب الخارجية مضاءة؛ إضاءة   
محيطّية وإضاءة متمّيزة تضاء/تنطفئ تدريجيًا؛ وبساط الترحيب المضيء بشعار لينكون بريزيدنشال  

Vista Roof فتحة السقف البانورامية  

والراحة التصميم 
مقاعد أمامية مريحة مدّفأة ومبّردة قابلة للتعديل آليًا في 10 وضعيات  

مقعد خلفي قابل للطّي والتسطيح بالكامل مجزأ بنسبة 60/40 مع ميزة االنحناء وتقنية ®EasyFold لتحرير ظهر   
المقعد الخلفي  

LED مع إضاءة مميزة بتقنية LED مصابيح أمامية متكّيفة بتقنية  
نظام Revel Ultima الصوتّي مع 19 مكّبرًا للصوت  

السالمة مع  المالءمة 
 )Roll Stability Control( RSC مع ميزة التحكم بالميالن AdvanceTrac نظام التحكم اإللكتروني بالثبات  

وسادة هوائية واقية لركبة السائق4  
وسادة هوائية للركبة مضّمنة في باب حجيرة القّفازات4  
أحزمة أمان قابلة لالنتفاخ في المقاعد الجانبية الخلفّية4  

الخاصة5 اإلضافات 
قياسّي:

نظام الدفع الذكّي بكافة العجالت AWD )يشتمل على نظام تعليق تفاعلّي(  
سكك جانبية ساتينّية للحاملة السقفية  

مجموعة تجهيزات مساعدة السائق: نظام البقاء في خّط السير مع نظام تنبيه السائق، مثّبت السرعة التفاعلّي، نظام   
التوجيه المتكّيف، ومساعد استباق االصطدام مع رصد المشاة  

مجموعة التجهيزات التكنولوجية: كاميرا بزاوية 360 درجة مع رؤية مجّزأة، مساعد الركن النشط المحّسن، ونظام   
االستشعار األمامي  

مقاعد أمامّية فائقة الراحة مدفأة ومبّردة قابلة للتعديل آليًا في 22 وضعية بما في ذلك المساند الداعمة للفخذين   
Active Motion ومساند الرأس، باإلضافة إلى ميزة التدليك المستمّر  

اختياري:
مجموعة تجهيزات سحب المقطورة من الفئة II: نظام التحكم بالمقطورة؛ 3,500 رطل كحّد أقصى  

مجموعة تجهيزات تعزيز األمان: بوق ثانوّي، حّيز تخزين داخلّي قابل لإلقفال، جهاز استشعار ميالن المركبة وميزة   
الفاليه Valet Mode المحّسنة  

MKX بريزيدنشال  لينكون 

عجالت من األلومنيوم المصقول قياس 21 بوصة

اختيارّية

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.

MKX لينكون بريزيدنشال توّفر العجالتالمّيزات القياسية لسيارة لينكون بريزيدنشال

بريزيدنشال بريزيدنشاللينكون  لينكون 



باإلضافة إلى سيارة لينكون MKX 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

رسالة من الوكيلرسالة من الوكيل


