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من هنا يبدأ المستقبل.
تمثل سيارة Continental GT مستقبل السيارات الفاخرة 

فائقة األداء. 

تمثل هذه السيارة الرائعة - بخطوطها الرشيقة التي ترسم 
مسارًا حادًا جديدًا تخترق به السيارة الريح - معالم حقبة 
جديدة: حقبة من القوة منقطعة النظير، وبراعة هائلة في 

الصنعة اليدوية، وتطور فائق في تقنية السيارات.

مثلما تتفوق السيارة على غيرها في المزج بين قوة 
األداء ومستوى الفخامة، فإنها تأتي أيضًا بخمسة طرازات 

متفردة. نجحت Continental GT في أن تكون األفضل 
في عالم السيارات الفاخرة فائقة األداء، فحققت التوازن 
األمثل بين الجمال والقوة لتمنحك تجربة قيادة مذهلة، 
 Continental GT Azure إضافة إلى هذا؛ فقد صُممت

تصميمًا يركز باألساس على راحتك ورفاهيتك لتصل 
إلى وجهتك وأنت تنعم باالنتعاش والراحة. أما سيارة 

Continental GT S، فتوفر لك ديناميكات قيادة محسَّنة 
 Continental GT وتصميمًا رائعًا، بينما تميّزت سيارة

Speed بأرقامها المثيرة وقوتها الهائلة وأدائها االستثنائي 
 Continental على الطرُق. أما ذروة القوة واألداء في عائلة

GT فتأتيك مع سيارة Continental GT Mulliner التي 
تتجلى فيها أعلى معايير الحرفية والفخامة منقطعة النظير. 

أيًا كان الطراز الذي سيقع اختيارك عليه، فستتمتع بتجربة 
قيادة استثنائية بسيارة Continental GT في كل رحلة. 

دورة القيادة وفق اختبار المركبات الخفيفة الموحد عالميًّا 
 :Continental GT Speed )W12( لسيارة )WLTP(

استهالك الوقود، ميل للجالون )لتر/100 كم( - المجمّع 
20.6 )13.7(. معدل انبعاثات ثاني أكسيد الكربون المُجمَّع 

- 311 جم/كم.

دورة القيادة األوربية الجديدة )NEDC( لسيارة 
)Continental GT Speed )W12: استهالك الوقود 

لتر/100 كم - المُجمَّع 13.5 لترًا. معدل انبعاثات ثاني 
أكسيد الكربون المُجمَّع - 308 جم/كم.
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رحلة ال تنتهي.
وقد كانت تلك السيارة إنجازًا ال مثيل له عند أول ظهور 

لها؛ فقد اعتمدت على السمعة العظيمة التي اكتسبتها 
السيارة R-Type Continental لتصبح من بعدها رمزًا 

لما يجب أن تكون عليه السيارات الفاخرة فائقة األداء، 
وتجسيدًا حيًا لمزيج Bentley من أناقة التصميم ودقة 

الصنعة اليدوية والقوة منقطعة النظير. 

ال تنتهي فصول الرحلة هنا، بل إن Bentley تتطلع دائمًا 
إلى المستقبل، واضعة نصب أعينها كل ما هو جديد في 

عالم االبتكارات التي تتخطى حدود اإلمكان من أجل 
مستقبل أكثر متعة في القيادة عما هو معهود اليوم. 

وهكذا تواصل Continental GT مسيرتها التي ال تنقطع 
إلى األمام.

إلى جانب تلك القوة، احتوت السيارة في جميع أركانها 
على أحدث التقنيات التي تعمل على تعزيز تجربة القيادة، 
دون الهيمنة عليها بدالً منك. ويبرُز في المقصورة اهتمام ال 

متناهٍ بالتفاصيل يضمن لك راحة ال مثيل لها. 

ما إن يلوح لك الطريق المفتوح، ومهما كانت وجهتك التي 
تختار، ستجد سيارة Continental GT رهن إشارتك 

لتصحبك إليها بأناقة غير مسبوقة.
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 Continental GT سيارة
 .Azure

صُمم كل عنصر في سيارة Continental GT Azure ليمنح 
سائق السيارة وركابها مزيدًا من الراحة والرفاهية. 

فمن الخارج تظهر عليه مالمح الدقة والرقيّ بفضل 
اللمسات الفريدة الخاصة بطرازات Azure مثل الشبكة 

المصفوفية المطلية بالكروم الالمع، وشارات Azure التي 
تزين الرفارف، والعجالت ذات األذرع المفتوحة الخمسة 

بمقاس 22 بوصة مطلية باللون األسود الرائع. 

أما المقصورة الداخلية فقد بُذل فيها كل جهد ممكن لجعلها 
واحة من الراحة للحواس جميعها ومالذًا تنعم فيه بالهدوء 
أينما كانت رحلتك. تستقبلك الدواسات المضيئة واألضواء 

الترحيبية على أبواب السيارة، ويمنحك الزجاج الجانبي 
العازل شعورًا باالنعزال في مساحة من الهدوء والسكون فور 
أن تغلق أبواب السيارة خلفك. ومنذ تلك اللحظة، لن ينقطع 
شعورك بالراحة الحقيقية للحظة واحدة مع لمسات قشرة 
كراون كَت والنت )Crown Cut Walnut( مفتوحة المسام 

وسجاد األرضية كثيف الوبر وجلد النابا الناعم اللين المكسو 
به مقعدك. بل إن الهواء من حولك قد اعتنينا به جيدًا مع نظام 

التحكم في درجة الحرارة متعدد المناطق ومؤين الهواء. 

أما عن تجربة القيادة، فهي ال تقل هدوءًا وراحة عن 
الجلوس في المقصورة بفضل محرك V8 ذي األداء السلس 
 Bentley Dynamic(  Bentley ونظام القيادة الديناميكي من

Ride( الذي يطير بك إلى وجهتك بمستوى األداء الذي 
تتوقعه من هذه السيارة الفاخرة فائقة األداء.

دورة القيادة وفق اختبار المركبات الخفيفة الموحد عالميًّا 
)WLTP( لسيارة )Continental GT Azure )V8: استهالك 
الوقود، ميل للجالون )لتر/100 كم( - المجمّع 23.3 )12.1(. 
معدل انبعاثات ثاني أكسيد الكربون المُجمَّع - 275 جم/كم.

دورة القيادة األوربية الجديدة )NEDC( لسيارة 
)Continental GT Azure )V8: استهالك الوقود 

لتر/100 كم - المُجمَّع 11.3 لترًا. معدل انبعاثات ثاني 
أكسيد الكربون المُجمَّع - 263 جم/كم.

يرجى الرجوع إلى "المواصفات والخيارات" في الصفحات من 56 إلى 66 للتعرف على 
الميزات القياسية واالختيارية. ال تتوفر كل الخيارات في جميع الطُرز وجميع األسواق.
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 .Continental GT S سيارة
تمنحك السيارة Continental GT S انطباعًا أول ال 

تُخطئه عين يبدأ معه شعورك بالحماس فور أن تقع عينك 
عليها وتلمح لمساتها الجمالية الداكنة المتفردة التي 

تجعلها تحلق بعيدًا عن منافسيها. تزداد قوة خطوط 
 Blackline التصميم الرياضية المنحنية مع باقة مواصفات
Specification التي تستبدل باللمسات الكرومية البرّاقة 

الخطوط السوداء ذات الحضور الطاغي. عالوة على 
 "S" ذلك، يزداد التصميم المذهل تميزًا مع شارات حرف

واللمسة اللونية المختلفة التي تضيفها فكوك المكابح ذات 
اللون األحمر.

يمتد هذا المظهر الجذاب كذلك إلى داخل السيارة 
مع مقصورة داخلية تزداد فخامة بمجموعة منتقاة 

من التشكيالت اللونية الحصرية التي تخطف األبصار. 
عالوة على ذلك، يغمر السقف البانورامي الزجاجي -المتاح 

ضمن التجهيزات االختيارية- المقصورة الداخلية بالضوء 
مهيئًا لك أجواء مثالية. بل إن حتى أشكال الرسوميات 

المعروضة على شاشات نظام المعلومات الترفيهي 
استوحيت من طابع أداء السيارة، ما يمنحك تجربة مثيرة 

حتى في أدق التفاصيل.

فور أن تنطلق السيارة على الطريق، ستُبهرك قدرتك على 
الوصول بمحرك V8 إلى أقصى قوة له. وعندئذ ستجد 

مع أنبوب العادم الرياضي كل استجابة من هذه السيارة 
الفاخرة فائقة األداء تنبض بالحياة بخلفية تصل فيها إلى 

أذنيك أصوات السيارة الهادرة لجعل تجربة القيادة أكثر 
متعة وإثارة.

يمنحك الوضع الرياضي مع كل منعطف شعورًا غامرًا 
بالبهجة إذ يصبح نظام التعليق والتوجيه والخانق أكثر 
استجابة. وكذلك يحقق نظام القيادة الديناميكي من 

Bentley Dynamic Ride(  Bentley( مزجًا مثاليًا بين خفة 
الحركة والتحكم في السيارة في كل منعطف لتستمتع 

بتجربة قيادة لن تنساها بال شك. 

يرجى الرجوع إلى "المواصفات والخيارات" في الصفحات من 56 إلى 66 للتعرف على 
الميزات القياسية واالختيارية. ال تتوفر كل الخيارات في جميع الطُرز وجميع األسواق.
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 Continental GT السيارة
 .Speed

 W12 بفضل محرك Continental GT Speed تمنحك سيارة
القوي والمعايرة الفريدة لناقل الحركة تجربة أداء مُثلى 

كما ينبغي لسيارة فاخرة فائقة األداء تتجلى فيها الحرفية 
اليدوية منقطعة النظير والتقنيات المبتكرة واالهتمام 

بأدق التفاصيل. 

يتميز نظام الشاسيه المطور بتوجيه خلفي للعجالت 
وتوجيه العزم مع نظام القيادة الديناميكي المزودة به 

مجموعة سيارات Continental GT. تمنح هذه التحسينات 
السيارة أداءً رشيقًا على جميع الطرق وفي مختلف 

األحوال الجوية لتستمع بتجربة قيادة حقيقية فاخرة قوية 
 .Bentley مفعمة باإلثارة والمتعة على طريقة

يصل هذا األداء منقطع النظير إلى أقصى قدراته في الوضع 
الرياضي الذي تصبح السيارة عند تفعيله أكثر استجابة 

لمتطلباتك مهما كانت، وتمنحك شعورًا بالسيطرة التامة 
المصحوبة بزئير محرك فريد ينبعث من فتحتي العادم 

البيضاويتين. 

تزخر سيارة Continental GT Speed ذات التصميم 
الجريء بباقة من الميزات الرائعة التي تشي بشخصيتها 

الرياضية الحقيقية إذ تتألق الرفارف األمامية ولوحة التابلوه 
بشارات "Speed" األنيقة التي تظهر أيضًا على الدواسات، 

وتظهر على مساند الرأس بزخرفة يدوية تضفي لمسة 
جمالية عليها معبرة عن االهتمام الفائق بالتفاصيل مهما 

كانت دقيقة. 

تضفي عجالت Speed ذات مقاس 22 بوصة المطلية باللون 
 Bentley الفضي وفكوك المكابح الحمراء التي تحمل شعار

على السيارة حضورًا مهيبًا على الطريق، بينما تعبر 
الشبكة ذات اللون الداكن والعتبات الرياضية المنحوت عليها 

شعار Speed عن الشخصية الهجومية والمظهر القوي 
لهذه السيارة الفاخرة فائقة األداء. 

استطاعت السيارة Continental GT Speed أن تخرق 
حدود األداء المألوفة لتمنح سائقها وركابها على حد سواء 
فرصة االستمتاع بتجربة قيادة حقيقية تملؤها المتعة بكل 

ما تحمله الكلمة من معنى.
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 Continental GT سيارة
.Mulliner

 تقدم سيارة Continental GT Mulliner تجسيدًا مثاليًا 
للسيارات الفاخرة فائقة األداء. بل ترتقي بمفهوم هذا النوع من 

السيارات إلى آفاق جديدة بفضل االهتمام الفائق بالتفاصيل 
 .Bentley Mulliner والصناعة البارعة منقطعة النظير لفريق 
فهي بال شك درة تاج عالم السيارات الفاخرة فائقة األداء. 

ما إن تقع عيناك على علبة المفاتيح الخاصة بسيارتك من 
 Mulliner، تدرك مدى االهتمام بالتفاصيل في هذه السيارة. 

 ومن هذه اللحظة، ستنعم بعالم من الرفاهية المصممة 
خصيصاً لك. كما يمكن تعديل اإلضاءة الداخلية لتلبية متطلباتك 
المتغيرة لتحظى بترجمة قيادة مخصصة تماماً. وتزخر السيارة 
باللمسات النهائية ذات الزخارف األنيقة بدءًا من الصورة الظلية 

 )Grand Black( لتصميم السيارة على قشرات الجراند بالك
حتى نقشات األلماس المصقول الفنية على وحدة الكونسول 
الوسطى، لتبرز سجل Bentley Mulliner الحافل في صناعة 

هياكل السيارات وإضفاء اللمسات النهائية. 

فكُل عنصر فيها أُبدع بإتقان حتى أدق التفاصيل، بما في ذلك 
واجهة ساعة Mulliner وأغطية المرايا الجانبية بلون ساتن 

سيلفر. تتفرد السيارة أيضًا بباقة حصرية من تشكيالت األلوان 
الثالثية في المقاعد والتزيينات، مما يتيح لك وضع لمستك 
 .Continental GT Mulliner الجمالية الخاصة على سيارة

يتألق الشكل الخارجي بلمسات تصميم أساسية مصقولة 
تعبر عن الطابع المميز للسيارة، ومنها عتبات األبواب المضيئة 

بكلمة Mulliner وفتحات التهوية الجانبية من Mulliner والشبكة 
المصفوفية المذهلة ذات التشكيالت ماسية الشكل المزدوجة 
من Mulliner. وتزداد السيارة أناقة مع عجالت Mulliner مقاس 

22 بوصة يتوسطها شعارات العالمة ذاتية االستواء.

دورة القيادة وفق اختبار المركبات الخفيفة الموحد عالميًّا 
)WLTP( لسيارة )Continental GT Mulliner )V8: استهالك 

 الوقود، ميل للجالون )لتر/100 كم( - المجمّع 23.3 )12.1(. 
معدل انبعاثات ثاني أكسيد الكربون المُجمَّع - 275 جم/كم.

 Continental GT لسيارة )NEDC( دورة القيادة األوربية الجديدة
)Mulliner )V8: استهالك الوقود لتر/100 كم - المُجمَّع 11.3 لترًا. 

معدل انبعاثات ثاني أكسيد الكربون المُجمَّع - 263 جم/كم.
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تصميم متميز.
تجسّد مجموعة سيارات Continental GT لغة تصميم 

Bentley تجسيدًا بالغ الوضوح. 

فقد كانت الرؤية الموضوعة عند الشروع في تطوير هاتين 
السيارتين المذهلتين هي إعادة تقييم السيارة الفاخرة 
فائقة األداء تقييمًا شامالً. لتقدم في نهاية المطاف مثاالً 
حقيقيًا مذهالً وجديدًا تمامًا للجمال في عالم السيارات 

مفعم بالقوة والفخامة. 

يتناغم البروز األمامي القصير مع غطاء المحرك الطويل 
لتكتمل األبعاد المعروفة للسيارة الفاخرة فائقة األداء، 

بينما يبرز "خط القوة" الرائع -إحدى الميزات التي تتألق بها 
سيارات Bentley- بوضوح بين المصباحين األماميين، ثم 

يمتد بطول الناحية الجانبية حتى الجانب الخلفي للسيارة 
بمظهره القوي حاد المالمح. 

يكتسي الهيكل الكوبيه لسيارة Continental GT حتى 
في وضع الثبات مظهرًا ديناميكيًا يليق بسيارة تعبر عن 

معاني الفخامة والسرعة. 
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قوة غير مسبوقة وأناقة 
منقطعة النظير.

صنع هيكل سيارة Continental GT من األلومنيوم والفوالذ 
وتركيبة متطورة من المواد تمنح جميعها السيارة قوة 

ملموسة وتأثيرًا مذهالً يخطف األبصار. 

تعرض السيارة من خالل شكلها المنحوت وحاد المالمح 
دور تقنية التشكيل الحراري الفائق، وهي تقنية دقيقة 

تتضمن تسخين ألواح األلومنيوم حتى 500 درجة مئوية. 
وهي المرة األولى التي تستخدم فيها هذه التقنية في 

األلواح الجانبية بالكامل لسيارة بهذا الحجم. كما استطاع 
أيضًا فريق التصميم بفضل هذه التقنية إزالة القائم B الذي 
يفصل بين النوافذ األمامية والخلفية إلضفاء مظهر أكثر أناقة 

على السيارة. 

تأتي السيارتان Continental GT Azure و
Continental GT Mulliner بسقف زجاجي بانورامي 

مُدمج في التصميم بصورة جمالية. ويمتاز الطراز باحتوائه 
على ستارة تعمل بالكهرباء من جلد الديناميكا الفاخر، 
وتتناسق مع اللون المختار لبطانة السقف؛ ما يسمح 

للضوء الخارجي بدخول السيارة عند فتحها لينعم الركاب 
برؤية أكثر إمتاعًا للمناظر المحيطة بهم. 

وعلى خالف بقية جسم السيارة، صنع غطاء صندوق 
األمتعة من تركيبة من المواد تتيح وضع الهوائي أسفل 

سطحه، دون تعرضه للعزل وفقدان اإلشارة. ويسمح لك 
موضع الهوائي بالبقاء متصالً بالراديو والتلفزيون وإشارات 
الهاتف من خالل خدمات My Bentley، دون الحاجة إلى 

هوائي خارجي. 

تمثل السيارة Continental GT قفزة حقيقية في تصميم 
السيارات الفاخرة فائقة األداء العصرية.

11

التصميم



أدق التفاصيل.
صِيغت كل تفصيلة خارجية بطريقة تحرص على تعزيز 

 .Continental GT المزايا الجمالية الكلية لسيارة

وُضِعت مصابيح LED األمامية المقسمة داخل إطار مصقول 
بالكروم محيط بها، كما استُوحيت اللمسات الزخرفية 

الداخلية من المصنوعات الزجاجية ذات قطع الكريستال 
لتصوغ تصميمًا يجعلها تتألق كاألحجار الكريمة عند إضاءتها 

لتحصل على قطعة فنية أكثر روعة، ال سيما عندما تصدر 
ومضاتها المضيئة ترحيبًا بك فور اقترابك منها. 

زُيّنَت المرايا الجانبية والشبكة األمامية والشارات جميعها 
بالكروم لتتناغم مع تصميم كلمة "Bentley" البارزة 

على صندوق األمتعة محاطة بشارة حرف "B" المُجنَّحة 
التي تزين صندوق األمتعة وغطاء المحرك والعجالت. 

أما األجزاء الخارجية للمقابض المطلية بالكروم، فتتميز 
بسطحها المحزز في لمسة تصميمية لمساعدتك في 

مسكها بإحكام. 

ويبرز جمال الجهة الخلفية للسيارة مع المصابيح الخلفية 
بيضاوية الشكل ذات الضوء األحمر المتألق كقطع 

الكريستال المتأللئة، ما يظهر بوضوح مدى عمق التأثير 
ثالثي األبعاد، فضالً عن شكلها الذي يظهر ثانية في فتحات 

أنبوب العادم في األسفل.

يرجى الرجوع إلى "المواصفات والخيارات" في الصفحات من 56 إلى 66 للتعرف على 
الميزات القياسية واالختيارية. ال تتوفر كل الخيارات في جميع الطُرز وجميع األسواق.
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Continental GT Azure 
معنى جديد للرفاهية.

ستشعر بالراحة بمعنى الكلمة فور أن تقع عيناك على 
سيارة Continental GT Azure. فتصميمها الخارجي 

الفخم المنحوت يحمل روحًا جمالية مبهجة ويمتاز بخطوطه 
التي تعبر الخصائص الفريدة لهذه السيارة الرشيقة.

في مقدمة السيارة تبدو شبكة تهوية الرادياتير المصفوفية 
المطلية بالكروم وشبكة المصد السفلية بمظهر فخم 

ومذهل. تأتي كذلك العجالت االختيارية ذات الخمسة أذرع 
بمقاس 22 بوصة مصقولة يدويًا لتضفي مزيدًا من الجاذبية. 
تكتسب السيارة مزيدًا من التفرد بشارات Azure واألغطية 
الفخمة لفتحات تزويد الوقود والزيت التي تجمع بين األناقة 

والعملية، بينما تجمع فتحة السقف البانورامية بالمظهر بين 
الجمال والعملية لتنقل لك جمال المناظر الطبيعية الخارجية 

إلى داخل مقصورة السيارة.

تقدم لك سيارة Continental GT Azure مجموعة ألوان 
خارجية تصل إلى 16 لونًا يمكنك االختيار من بينها ما 

يناسب ذوقك تمامًا، ما يجعل منها سيارة مصممة لتهيئ 
لك مساحتك الخاصة المفعمة بالرفاهية.
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Continental GT S 
يستحيل أن تقاومها.

 Blackline من النظرة األولى تمنح باقة مواصفات
Specification السيارة Continental GT S مظهرًا فاتنًا تبدأ 

عنده اإلثارة قبل أن تبدأ رحلتك على متنها. وتتكامل مع 
هذا المظهر الجمالي اآلسر المصابيح األمامية والخلفية 

ذات درجة اللون الداكنة التي تعِدك بمزيد من الحماس عند 
كل منعطف. 

أما عندما تقترب منها، فسيخطف بصرك الضوء المنعكس 
من شارة حرف "S" ولمسة اللون األحمر المطلية به 

فكوك المكابح الظاهرة من خلف عجالت Sports المطلية 
باألسود ذات مقاس 22 بوصة في إشارة إلى كمّ المُتعة 

التي تنتظرك خلف عجلة القيادة فور أن تعبر الدواسات 
المزينة بحرف "S" المتألقة على العتبات السفلية التي 

تحمل اسم "Bentley" متهيئًا للجلوس في مكانك على 
مقعد السائق 

تزيد اللمسات النهائية مثل عتبات Speed الممتدة والمرايا 
الجانبية السوداء وفتحات العادم الرباعية المطلية باألسود 

الطابع الساحر الذي تتميز به السيارة ويعِدك بتجربة 
تنعش روحك.
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Continental GT Speed 
تجسيد واقعي لكلمة القوة.

لن تحتاج إلى أكثر من نظرة واحدة إلى سيارة 
Continental GT Speed لتدرك أنها السيارة المناسبة 
ألعمالك. بل حتى في أقصى درجات الراحة ستجد في 

وجودها الهجومي القوي وتفاصيل Speed الحصرية ما 
ينبئك بالقوة الهادرة المختبئة خلف غطاء المحرك. 

يزداد هذا الحضور الطاغي جاذبية بشبكة تهوية الرادياتير 
وشبكة المصد السفلية ذات لون الجرانايت الداكن، بينما 

تخطف عجالت Speed الجريئة ذات مقاس 22 بوصة 
المتوفرة بطالء باللون الفضي أو األسود أو لمسات نهائية 

داكنة األبصار بمظهرها القوي الذي ال يقل عن قوة حضورها 
على الطريق. 

ستجد حيثما نظرت لمسات تصميمية جريئة ال تقاوَم 
تتزين بها أسطح السيارة االنسيابية واإليروديناميكية. 
ففي المقدمة تضفي شارة "Speed" الحصرية على 

التصميم الخارجي ومضة برّاقة من اللون الفضي إلى جانب 
الدواسات المضيئة التي ترحب بك حتى من قبل دخول 
السيارة، واألغطية الفخمة لفتحات تزويد الوقود والزيت 

التي تعبر عن الفخامة التي تسري في أوصال السيارة. 
هذا باإلضافة إلى دواسات Speed الرياضية وفكوك المكابح 
ذات اللون األحمر التي تكمل أناقة المظهر وتمنحك شعورًا 

مؤكدًا بأنك أمام أقوى سيارات Bentley الفاخرة فائقة األداء 
على اإلطالق.
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 Continental GT سيارة
Mulliner. قمة األناقة. 

تتجسد في سيارة Continental GT Mulliner ذروة ما 
توصلت إليه Bentley من إبداع في عالم السيارات الفاخرة 
فائقة األداء. وبهذا تكون قد رفعت معايير تصميم السيارات 

بما توصلت إليه من مستويات مذهلة من األناقة وبراعة 
الصناعة اليدوية.

ففي المقدمة تصنع شبكة Mulliner األمامية الفريدة 
المطعّمة بأشكال ماسية داخلية من الكروم وخارجية باللون 

األسود الالمع مظهرًا خاطفًا لألبصار بعُمقه الحقيقي، 
باإلضافة إلى فتحات تهوية Mulliner الجانبية التي تؤكد 

على شخصية السيارة الفريدة من نوعها. 

ليس هذا فقط ما يجعل السيارة تتفوق على منافسيها؛ 
فأغطية المرايا المطلية بلون ساتن سيلفر تضيف لمسة 

جمالية ثنائية اللون، ويكتسب حضور السيارة شعورًا 
واضحًا بالقوة مع عجالت Mulliner ذات العشرة أذرع 

ومقاس 22 بوصة بنسختيها المطلية والمصقولة. وتمتد 
هذه الفخامة واالتزان إلى أدق التفاصيل مع شارات 
 "B" العجالت ذاتية االستواء التي تُبقى شعار حرف

الذي يرمز إلى اسم Bentley ساطعًا وواضحًا مع دوران 
العجالت. وأخيرًا وليس آخرًا، تُتوج السيارة بسقف زجاجي 

بانورامي يسمح لضوء الشمس باالنسياب إلى داخل 
مقصورة السيارة. 

يمكنك أيضًا أن تضيف لمسة ذوقك الفريدة على سيارة 
Continental GT Mulliner باختيارك اللون المناسب لك 

من مجموعة األلوان الخارجية الستة عشر المتاحة ضمن 
التجهيزات القياسية. اختار فريق Bentley كل واحد من 
هذه األلوان بعناية كي يبرز خطوط التصميم االنسيابية 
دقيقة التشكيل التي تميز هذه السيارة الفاخرة فائقة 

األداء لتزيد قوة حضورها على الطريق.
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األداء
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سيارة مصممة لتجربة 
قيادة مثالية.

صُممِّت سيارة Continental GT لتمنحك قدرة مذهلة 
على التحكم دون التخلي عن تجربة القيادة الراقية التي 

 .Bentley تشتهر بها

ينخفض المحرك قليالً عن المحور األمامي من أجل 
توزيع أمثل للوزن؛ ما يمنحك قدرة استثنائية على 

التحكم والمناورة. 

وصلت Continental GT مع محرك V8 إلى ذروة أداء 
السيارات الفاخرة فائقة األداء بما يمنحك من تجربة 

قيادة مذهلة وقدرة استثنائية على التحكم. تأتي سيّارتا 
Continental GT Azure وContinental GT S مزودتان 

 Bentley Dynamic(  Bentley بنظام القيادة الديناميكي من
Ride( الذي يمنحك مزيدًا من الراحة والقدرة على التحكم.

تجمع سيارة Continental GT Speed بين القوة الجبارة 
لمحرك W12، ونظام التوجيه الرباعي اإللكتروني، ونظام 

 )Bentley Dynamic Ride(  Bentley القيادة الديناميكي من
وهو نظام إلكتروني مبتكر بقدرة 48 فولت للتحكم النشط 

في تمايل السيارة يعمل باستمرار على ضبط القضبان 
المانعة لالنقالب لتقليل حركة بدن السيارة وتمكينك من 

التحكم المتقن في حركة السيارة. 

 Continental GT في الوقت ذاته، يمكنك مع سيارة
Mulliner اختيار المحرك الذي يناسب نمط قيادتك.

توفر كذلك العجالت الكبيرة والعريضة المزودة بها كل طرازات 
Continental GT مساحة تالمس أكبر مع سطح الطريق 

طوال الوقت؛ وهي من الميزات التي ال غنى عنها عند 
التسارع أو الكبح. تأتي العجالت الخلفية أيضًا بعرض أكبر 

لتحسين قدرة الجر وزيادة التوازن في المنعطفات. 

تعمل السيارة بنظام توجيه آلي يتميز بالرشاقة ويمنحك 
قدرة على التوجيه دون مجهود، فضالً عن تزويد السيارة 

بميزات محسنة تحقق ثباتًا عند المنعطفات وتضمن توفير 
راحة ال مثيل لها لجميع الركاب.

يرجى الرجوع إلى "المواصفات والخيارات" في الصفحات من 56 إلى 66 للتعرف على 
الميزات القياسية واالختيارية. ال تتوفر كل الخيارات في جميع الطُرز وجميع األسواق.
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تقنية متطورة لمجموعة 
الدفع والحركة.

سيمنحك ناقل الحركة ثُماني السرعات مزدوج القابض 
الذي زودت به سيارات Continental GT متعة ال مثيل لها، 

بغض النظر عن مجموعة الدفع والحركة التي تختارها. 

يخرج هذا الناقل - بما يوفره من نقالت سرعات أكثر سرعة 
وسالسة من غيره من صناديق التروس التلقائية - أقصى 

قدرات المحرك المذهلة كما يعزز مفهوم االستهالك 
االقتصادي للوقود إلى جانب دفع السيارة بمعدل تسارع 

سلس وناعم. 

في الوضع الرياضي، تتميز نقالت السرعات بأقصى سرعة 
كما تقدم لك تدفق عزم ال ينقطع ومعدل تسارع مذهل 

بالفعل. بينما يتميز الوضع المريح بتباطؤ طفيف في النقالت، 
يمنحك تجربة قيادة سلسة بدرجة ال تكاد تصدقها. 

تعمل السيارة بنظام دفع رباعي نشط يعتمد بشكل 
افتراضي على الدفع الخلفي في ظل الظروف المعتادة، 
إال أنه يعمل على تزويد المحور األمامي بالقوة المطلوبة 

في الحال - عند الحاجة - لتشعر بثقة كاملة أثناء القيادة. 
إلى جانب ذلك، تعمل المستشعرات المتصلة بنظام 

الخرائط الموجودة في القابض اإللكتروني متعدد الطبقات 
على متابعة دوران كل عجلة باستمرار. وعن طريق جمع 
تلك البيانات بالسرعة الكلية والحركة الطرفية للشاسيه، 
تستطيع السيارة التجاوب مع أيّ تغييرات تطرأ على حالة 

الطريق فورًا. 

 Continental GTو Continental GT Speed يتميز طرازا
Mulliner بقوة هائلة ال مثيل لها ضمن طرازات هذه 

المجموعة. وبجانب كل الميزات المذكورة عالوة على 
التوجيه الرباعي ونظام توجيه العزم اإللكتروني يتفرد طراز 

 Continental GT Mullinerو Continental GT Speed
بديناميكيات انسيابية لتجاوز المنحنيات مثالية لتخطي 

المنعطفات والملفات بكل ثقة في أي رحلة تقطعها 
السيارة. وتزيد استجابة هذه السيارة الفاخرة فائقة األداء 
بفضل المكابح االختيارية المصنوعة من الكربون سيراميك 
لتوفير قدرة فائقة على كبح جماح السيارة، والمستوحاة 

من التقنيات المستخدمة في الطيران. وإن لم تكن تصدق 
هذا، فجرِّب بنفسك. 
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سيارة تمنحك تجربة قيادة مخصصة.
 Continental GT يمكن تخصيص قدرات قيادة سيارة

لتناسب نمطك الشخصي وأسلوبك المميز. 

تجمع السيارة -باعتبارها أول سيارة من Bentley تدمج 
نظام التعليق بالزنبركات الهوائية ثالثي الغرف- بين التحكم 

الفائق والقيادة الفاخرة المطورة بشكل ملحوظ. 

يمكنك تحديد طبيعة تجربة قيادتك بمجموعة من أوضاع 
ديناميكيات القيادة. فوضع Comfort )مريح( يعمل على 

تحسين الشاسيه ومجموعة نقل القدرة والحركة من أجل 
تجربة قيادة فخمة تجعلك تشعر كما لو كنت تقود على 

الهواء. أما وضع Sport )رياضي(، فيعيد تهيئة المحرك فورًا 
ليمنحك استجابة أكثر حدة وديناميكية.

جرى كذلك تبديل إعدادات التعليق النشط والشاسيه 
لتحقيق امتصاص أفضل للصدمات وتوجيه أكثر مباشرة ودقة 
في المنعطفات، فضالً عن منحك مزيد من الرشاقة لتجربة 

قيادة مفعمة باإلثارة. 

وعلى الجانب اآلخر يمنحك وضع Bentley مزيجًا مثاليًا من 
الوضعين السابقين. هناك أيضًا وضع Custom )مخصص(، 

الذي يتيح لقائد السيارة تعيين إعداداته الخاصة لكيفية 
استجابة مجموعة الدفع والحركة والتحكم والتوجيه. 

يمكنك الوصول بكل سهولة إلى أوضاع ديناميكيات قيادة 
Bentley األربعة عبر زر تحكم مُحزَّز موجود في وسط وحدة 

 Bentley الكونسول الوسطى كمثال آخر على اهتمام
منقطع النظير بالتفاصيل. 
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تسارع أخّاذ.
تقدم مجموعة سيارات Continental GT؛  Azure وS و
Mulliner أداءً ديناميكيًا ال يُقاوم بفضل محرك V8 الرائد 

في فئته. 

يمنحك محرك V8 سريع االستجابة سعة 4.0 لترات 
تسارعًا فائقًا من وضع الثبات إلى 100 كم/ساعة في 

غضون 4 ثوانٍ )من وضع الثبات إلى 60 ميالً في الساعة 
خالل 3.9 ثوانٍ(، وتبلغ السرعة القصوى الهائلة لهذا 
المحرك 318 كم/ساعة )198 ميالً في الساعة(*. 

ومما يزيد استجابة هذه الفئة ويعززها الشواحن التوربينية 
ثنائية الدوران الموزعة على هيئة حرف "V" بالمحرك. 

يصدر محرك Bentley V8 صوت زئير مميزًا ال تخطئه األذن، 
ويروق لعشاق وضع القيادة الرياضية بصفة خاصة. 

تركز محركات V8 من Bentley على تجربة القيادة الغامرة 
الرشيقة التي ترتقي سيارات Continental GT إلى 

مستوى جديد من اإلثارة.

*هذه القيم محددة وفقًا للجهات المعنية المعتمدة بالواليات المتحدة األمريكية. 
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قدرة هائلة تتدفق بسالسة.
يُجسّد محرك W12 ذو سعة 6 لترات الذي صنع حصريًا 
في شركة Bentley Motors في كرو بإنجلترا والمزودة 

 Continental GTو Continental GT Speed به سيارتي
Mulliner الجيل التالي المبتكر من مجموعة نقل القدرة 

 .Bentley والحركة لسيارات

تبلغ القوة القصوى للسيارة 650 حصانًا كبحيًا )659 حصانًا، 
485 كيلو وات( وعزم 900 نيوتن متر )664 رطل قدم( 

لتدفع السيارة من وضع الثبات إلى سرعة 60 ميالً في 
الساعة في مدة ال تتجاوز 3.5 ثانية )من وضع الثبات 

إلى سرعة 100 كم/ساعة في 3.6 ثانية(، ووصوالً إلى 
سرعتها القصوى المذهلة البالغة 208 ميالً في الساعة 

)335 كم/ ساعة(. 

توفر المعايرة المتوافقة الفريدة للمحرك وناقل الحركة بطراز 
Speed استجابة سريعة وقوة هائلة ونقالت سلسة في 
الحركة. وهذا باإلضافة إلى التوزيع الجديد للوزن، تتسارع 

السيارة تسارعًا مذهالً مع تحكم كامل من قائدها. 

تُعد هذه القدرة على التسارع السلس غير المحدود السمة 
المميزة لسيارات Bentley. وهي القدرة التي وصلت في 

سيارة Continental GT إلى آفاق جديدة تحقق أداءً ال 
مثيل له في عالم سيارات الفاخرة فائقة األداء.
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تجربة سلسة داخل السيارة.
زُوِّدت سيارة Continental GT بتقنيات رائدة 

داخلها وخارجها. 

زُوِّد تابلوه السيارة بشاشة عالية الدقة تعمل باللمس 
حجمها 12.3 بوصة تقع في منتصفه تمامًا لتمنح قائد 

السيارة والراكب األمامي قدرة على الوصول إلى نظام 
المعلومات الترفيهي الفريد من نوعه. يمكن تقسيم تلك 
الشاشة العريضة إلى نافذتين منفصلتين تمامًا أو ثالثة 

نوافذ - تعرض إحداها معلومات الرحلة أو معلومات المالحة 
األساسية لقائد السيارة، بينما تسمح الثانية للراكب 

في المقعد األمامي باستخدام الوظائف األخرى كاختيار 
مقاطع الموسيقى أو التحكم في نظام التدفئة والتهوية. 

وبفضل مستشعر القرب المدمج بالشاشة، يتم إظهار 
الرموز المطلوبة على الشاشة عند اقتراب أي يدٍ منها؛ مما 
يجعل هذا النظام أكثر سهولة في االستخدام أثناء الحركة.

بلمسات من أناملك، تجد 
عالمًا من المعلومات بين يديك.

زُوِّدت السيارة بشاشة عالية الدقة خلف عجلة القيادة 
تعرض لك عداد السرعة وعداد سرعة دوران المحرك 

محاطًا بحواف رقمية بلون الكروم، وبكل منها مؤشرات 
بالغة األناقة. 

وفي الوضع الموسع، يمكن تصغير أحد العدادات لعرض 
بيانات عداد الرحالت أو الخريطة أو تفاصيل الوسائط الجاري 

تشغيلها في السيارة في ذلك الوقت، أما شاشة العرض 
على الزجاج األمامي )Head-Up Display( فيمكنها عرض 

المعلومات المهمة لقائد السيارة على الزجاج األمامي، 
بما في ذلك سرعة السيارة وحدود السرعة القصوى 

واالتجاهات التي يحددها نظام المالحة. 
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شاشة Bentley الدوارة.
تضم Continental GT Mulliner مجموعة من الميزات 

األولى من نوعها في العالم، ومنها الشاشة الدوارة 
االختيارية من Bentley الفريدة من نوعها التي تبرهن 
على إمكانات Bentley التقنية ودقة صنعتها وتتيح لك 

إضفاء لمستك الشخصية الخاصة على عدادات السيارة 
طبقًا لتفضيالتك. 

فور انطالق المحرك بهديره المميز، ستجد الجزء المغطى 
بالقشرة الخشبية من التابلوه يدور أمامك معلنًا عن تلك 
الشاشة الرائعة عالية الدقة التي تعمل باللمس بحجم 
12.3 بوصة. صُمِّمت شاشة اللمس لتتيح لك سهولة 
استخدام منقطعة النظير، كما زُوِّدت بمستشعر قرب 

مهمته إظهار أدوات التحكم التي تحتوي عليها الشاشة 
فور اقتراب يدك منها.

يمكن تخصيص هذه الشاشة لتعرض المعلومات التي 
تختارها، كما تتيح لك عبر خاصية شاشة العرض الرئيسية 

مشاهدة ثالث شاشات مرة واحدة؛ فعلى سبيل 
المثال يمكنك رؤية خريطة المالحة، وتطبيق التحكم في 

الموسيقى، وسجل مكالمات هاتفك المحمول. 

ولكي نمنحك مزيدًا من اللمسات الكالسيكية في مظهر 
التابلوه ولوحة العدادات، يمكن تدوير الشاشة مرة أخرى 
لتظهر لك لوحًا آخر من التابلوه مزينًا بالقشرة الخشبية 

يحتوي على ثالثة عدادات تناظرية مزينة بحواف من الكروم 
المصقول. وستدور الشاشة دورة أخيرة عكسية لتعود إلى 

وضعها األصلي؛ لتظهر بقشرة خشبية راقية ذات مظهر 
أملس أنيق.

يرجى الرجوع إلى "المواصفات والخيارات" في الصفحات من 56 إلى 66 للتعرف على 
الميزات القياسية واالختيارية. ال تتوفر كل الخيارات في جميع الطُرز وجميع األسواق.
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ستحظى بكل أنواع المساعدة التي تنتظرها.
مجموعة شاملة من نظم المساعدة والدعم التي تمنح 

قاعد السيارة تجربة قيادة ممتعة مع أحدث عناصر تقنيات 
عالم السيارات. 

 Adaptive Cruise( يعمل مثبت السرعة المتوائم
Control(* على التحكم في سرعة السيارة بما 

يتناسب مع المسافة بينها وبين السيارة التي أمامها. 
تستكشف مستشعرات الرادار المنطقة الواقعة أمامك من 

الطريق لتمكنك من الحفاظ على سرعتك المحددة. إذا 
أبطأت السيارة التي أمامك، فسوف تبطئ سيارتك على 
الفور وصوالً إلى وضع السكون، إذا اقتضت الضرورة ذلك. 

وكذلك إذا عادت حركة المرور للسير، فستتسارع سيارتك 
وصوالً إلى سرعة السير المحددة مسبقًا دون أن تلمس 

قدمك دواسة الوقود ولو لمرة واحدة. 

يعمل مساعد رؤية النقطة العمياء على رصد المنطقة 
المجاورة مباشرة لجانبي السيارة والجهة الخلفية 

منها؛ بحيث يظهر تحذير مرئي على المرآة الخارجية 
عند محاولتك التحرك إلى حارة أخرى فيها سيارة أخرى 

تقترب منك. يستخدم مساعد الحفاظ على المسار 
)Lane Assist(* كاميرا فيديو الكتشاف أي انحراف خارج 

حدود الحارة التي تسير فيها وإجراء تعديالت بسيطة على 
الحركة عند الضرورة. 

 Traffic( ويستكشف نظام التعرف على العالمات المرورية
Sign Recognition( حدود السرعة والمناطق التي يمنع 
التجاوز فيها، تعرض المعلومات على مجموعة العدادات 
 Head-Up( الرقمية ونظام العرض على الزجاج األمامي

Display(*، إذا كان موجودًا في السيارة. كما يمكنه التعرف 
على القيود المؤقتة على السرعة. 

تأتي السيارة كذلك مجهزة بنظام المساعدة في الركن 
الذي يعمل على إصدار تنبيه صوتي عند اقترابها أكثر 

من الالزم من سيارة أخرى متوقفة في األمام أو الخلف. 
إضافةً إلى تنبيه مرئي آخر يظهر على شاشة اللمس 

بجانب عرض الكاميرا الخلفية. ويبحث نظام المساعدة في 
الركن )Park Assist( عن موضع مناسب إليقاف السيارة، 

ثم تعمل عجلة القيادة تلقائيًا، وكل ما على السائق هو 
التحكم في دواستي المكابح والوقود لركن السيارة في 

المكان المحدد. 

زُوِّدت السيارة بثالث كاميرات إضافية في جوانبها المختلفة؛ 
لتتيح لك عرض صورة بزاوية 360 درجة*. كما يمكنك أيضًا 

أن تختار مشاهدة الصور التي تلتقطها كل واحدة منها عند 
محاولة الركن في المساحات الضيقة. 

مع نظام التحذير عند الرجوع إلى الخلف، ومساعد التنبيه 
والتحذير عند الخروج وغيرها من مجموعة المزايا التي 
تساعد السائق، نستطيع القول إن هذه سيارة يمكنك 

قيادتها بثقة تامة في أيّ وقت.

يرجى الرجوع إلى "المواصفات والخيارات" في الصفحات من 56 إلى 66 للتعرف على 
الميزات القياسية واالختيارية. ال تتوفر كل الخيارات في جميع الطُرز وجميع األسواق.
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أنظمة اتصال سهلة 
االستخدام.

تتوفر مجموعة من الخدمات المتصلة في سيارة 
Continental GT تستخدم المعلومات المتاحة في الحال 

لزيادة مستويات األمان والذكاء والراحة في رحلتك. 

وبفضل نقطة االتصال المدمجة لإلنترنت الالسلكي 
)Wi-Fi(، يتسنى لك ولمَن برفقتك من الركاب االتصال 

باإلنترنت عبر األجهزة الشخصية ونظام المعلومات 
 .*®Apple CarPlay الترفيهي المزود بخاصية

تعمل معلومات المرور الفورية على تحديث نظام المالحة 
ببيانات فعلية عن الحالة المرورية لحظة بلحظة؛ مما يتيح 

لك تخطيط تنقالتك على نحو أكثر فعالية. كما يتيح لك 
البحث بنقاط االهتمام إمكانية الوصول بسهولة بإصدار 

األوامر الصوتية إلى المعلومات المتعلقة بالمواقع والمعالم 
البارزة التي قد تقابلها في طريقك. 

وفي حالة وقوع حادث، يمكنك االتصال بمركز الطوارئ 
عن طريقة ميزة Private eCall*. إما إذا أصاب سيارتك 
 Roadside Assistance Call عطلٌ ما، تتيح لك خاصية

االتصال المباشر بفريق خدمة Bentley للمساعدة في 
حاالت الطوارئ. 

كما يمكنك إجراء فحص على سيارتك أثناء تنقالتك. إذ 
تعمل خاصية My Car Status، التي يمكن الوصول إليها 

عبر تطبيق My Bentley المتاح للهواتف الذكية، على 
عرض معلومات مفيدة عن حالة سيارتك أينما كنت.

*التوافر حسب المنطقة.
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سيارة تشق الظالم 
بإضاءتها الغامرة.

تتيح مصابيح LED األمامية الذكية المصفوفية استخدام 
شعاع المصباح الرئيسي دائمًا دونما انقطاع. 

تتألف مصفوفة المصابيح من 55 مصباح LED يمكن التحكم 
في كلٍّ منها على حدة، ويمكن إضاءة كل واحد منها أو 

إطفاؤه أو خفت إضاءته حسب الحاجة. تتوقف إضاءة األجزاء 
الوسطى من النور العالي عند اكتشاف حركة مرور قادمة، 

بينما تتكفل باقي المصابيح بإضاءة الطريق أمامك. 

يعمل هذا النظام على تكييف الشعاع بالشكل الذي 
يناسب مختلف الظروف بصورة مُثلى سواء على الطرق 

السريعة أو داخل المدن أو في المناطق الريفية - كما 
تستطيع مصابيح LED خفض إضاءتها لحجب الضوء 

المنعكس من عالمات الطريق التي قد تسبب تشويشًا 
على رؤية سائق السيارة. 

زُوِّد النظام أيضًا بكاميرا للرؤية الليلية لمساعدتك على 
القيادة في األماكن ضعيفة اإلضاءة؛ بحيث تنبّه سائق 
السيارة للعوائق الموجودة خارج نطاق إضاءة المصابيح 
األمامية. تستكشف هذه الكاميرا التي تعمل باألشعة 
تحت الحمراء العقبات التي تشع حرارة وتظهرها على 

شاشة العدادات الرقمية.

يرجى الرجوع إلى "المواصفات والخيارات" في الصفحات من 56 إلى 66 للتعرف على 
الميزات القياسية واالختيارية. ال تتوفر كل الخيارات في جميع الطُرز وجميع األسواق.
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النظام الصوتي والبيئة 
المحيطة بالسيارة.

يمكنك طلب سيارة Continental GT بما تختاره من 
 Bentley نظام Bentley بين ثالثة أنظمة صوتية. قدّمت

Signature الصوتي بقدرة 650 وات، ويمكنك كذلك اختيار 
نظام Bang & Olufsen الصوتي بقدرة 1500 وات المزود 

بنظام BeoSonic للتحكم في الصوت. 

أما عشاق الموسيقى والصوتيات، فيمكنهم اختيار نظام 
Naim لسيارات Bentley المكون من 18 مكبر صوت لكل 

منها وحدة تضخيم الصوت الخاصة به والذي تصل قدرته إلى 
2200 وات. عالوة على ذلك، تمنحك كل واحدة من وحدات 
صوت الجهير النشطة الموجودة في المقاعد األمامية تجربة 

صوتية ال مثيل لها. 

يعمل مرشح كربون نشط على احتجاز الغبار وحبوب اللقاح 
وغيرها من الجزيئات الدقيقة ليضمن لك االستمتاع بجو 

نظيف وآمن ومتجدد طوال الوقت، بينما يعمل مؤين الهواء 
على الحفاظ على نقاء الهواء.
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المقصورة الداخلية  
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تصميم ملهم للمقصورة 
الداخلية.

تصميم مريح للغاية لسيارة Continental GT يضم تقنيات 
حديثة وعصرية لم يحفل بها من قبل أي طراز من سيارات 
Bentley، إلى جانب مزيد من اللمسات التصميمية التي 

تتميز بها Bentley لراحة منقطعة النظير وجو بالغ الفخامة. 

يبدأ التصميم - كما هو الحال في جميع الطرازات - بتابلوه 
مصمم على شكل شعار Bentley المُجنَّح المتماثل. 

لكن الجديد هذه المرة أن فريق التصميم ارتقى باللمسات 
الجمالية إلى آفاق أرحب. 

تنساب وحدة الكونسول الوسطى البارزة في نعومة بين 
المقاعد األربعة ذات التصميم المريح المناسب تمامًا 

 .Continental GT لوضعيات الجسم المختلفة في سيارة
ثم يرتفع الكونسول بنعومة متجهًا إلى التابلوه بتصميم من 

الخشب أو األلومنيوم يحيط بقائد السيارة وركابها. 

يمكنك أيضًا تخصيص ألواح التابلوه باختياراتك المفضلة 
من تصاميم القشرات المختلفة األحادية أو الثنائية أو ذات 

اللمسات النهائية الفنية. 

وعلى سبيل إبراز اهتمام Bentley بالتفاصيل - تلك العادة 
التي ال ينافسها فيها أحد - اختار المصممون مجموعة 

مذهلة من الجلود الطبيعية وتشكيالت األلوان الداخلية ال 
يتوقف مداها عند المقاعد وحدها. إذ تمتد تلك المصنوعات 

الجلدية اليدوية إلى لوحة العدادات االنسيابية المُطعَّمة 
بالجلد، تم تمتد منها لتصل إلى فرش األبواب. 

فالتصميم الماسي المحزز المزينة به عناصر التحكم الدائرية 
يعكس الضوء بأشكال جميلة ليمنحك شعورًا ناعمًا وراقيًا عند 

التعامل معها، بينما تُكسب اللمسات ذات اللون البرونزي 
الشكل النهائي لتلك المكونات لمسة مثالية. أما الجزء 

الخلفي من السيارة فيعكس التصميم فيه القوة التي تتسم 
بها الجهة الخلفية للسيارة والتي تخلق رابطًا فريدًا بين 

المقصورة الداخلية والتصميم الخارجي. 

تتميز السيارة في جميع أركانها باهتمام ملحوظ باستخدام 
خامات أصيلة وفريدة، مثل تصميم وحدة الكونسول 

 Côtes de‘ الوسطي المستوحى من اللمسات النهائية
Genève’ التي تراها في تصميم أرقى الساعات. 
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كلُ شيءٍ في 
مكانه المناسب.

 Continental GT وُضِعت كل أداة تحكم مزودة في سيارة
بعناية فائقة بحيث تستطيع الوصول إلى كل شيء من 
المقاعد وأوضاعها إلى تكييف الهواء وتشغيله بسهولة 

بالغة حتى أثناء القيادة. 

اهتم التصميم الداخلي كذلك بمساحات التخزين فاحتوى 
على الكثير منها، فخصص مكانًا للهواتف المحمولة أو 

المحافظ يقع على جانبي وحدة الكونسول الوسطى. 
وخلف عصا نقل السرعة، ستجد حامل أكواب مغطىً، 

فضالً عن مساحة التخزين في األبواب التي تتسع لزجاجة 
 USB-C بحجم لتر واحد. يمكنك كذلك العثور على منافذ

الثنائية في مكان خفي أسفل مسند الذراع األمامي، وهو 
مكان مثالي لوضع أجهزتك الرقمية وشحنها، فضالً عن 

ميزة الشحن الحثي )Inductive Charging( التي توفر لك 
مزيدًا من السهولة في االستخدام.
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مقعد يمنحك شعورًا بالقوة.
 Continental GT صُمِّم كل مقعد من مقاعد سيارة

ليمنحك دعمًا وراحة ال نهائيين، كما تتوقع من سيارة 
تسري روح السيارات الفاخرة فائقة األداء في أوصالها. 

تتميز المقاعد بكسوة جلدية لينة مطرزة يدويًا؛ لتكتسب 
الطابع الرشيق المميز للمقاعد الرياضية دون التخلي عن 

الراحة. وتتميز المقاعد األمامية القابلة للتدفئة والقابلة 
للتعديل إلى 12 وضعًا بوضعين يحفظان في الذاكرة لكل 
مقعد منهما، وتوفر لك باقة مواصفات الراحة في المقعد 

األمامي )Front Seat Comfort Specification(  في 
 Continental GTو Continental GT Azure طرازَي

Mulliner ما يصل إلى 20 وضعًا لتعديل المقاعد ومساند 
الرأس والوسادات القابلة للتعديل كهربيًا وكذلك أوضاع 

التهوية والتدليك المتعددة لتمنحك أكبر قدر من الرفاهية 
أثناء القيادة. 

أضافت السيارة Continental GT S مزيدًا من التميز 
إلى طابعها الرياضي بتصميم بارز، بينما يأتي طرازا 

 Continental GT Azureو Continental GT Speed
 "diamond-in-diamond" بالنقش الماسي المتداخل

 Continental GT المبطّن. أما أولئك الذين اختاروا
Mulliner، فسوف يستمتعون بمزيد من لمسات الحياكة 

المزخرفة التي تكتسب معها الوسادات واألجزاء العليا 
شخصية متفردة.

تتميز اللوحات الوُسطى المثقبة بدرجة استثنائية من 
النعومة تجعلك راغبًا في الجلوس واالسترخاء مستمتعًا 

بوظائف التدفئة والتهوية والتدليك الفريدة من نوعها. تحظى 
أدوات التحكم - شأن أي عنصر من عناصر السيارة - بعناية 

فائقة في التصميم: كما تقع أزار اختيار ذاكرة المقعد في 
بطانة الباب لتختار وضعية الجلوس المفضلة لديك قبل 

حتى أن تجلس.

يرجى الرجوع إلى "المواصفات والخيارات" في الصفحات من 56 إلى 66 للتعرف على 
الميزات القياسية واالختيارية. ال تتوفر كل الخيارات في جميع الطُرز وجميع األسواق.
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مالذ لرفاهيتك.
تحتل رفاهيتك الشخصية رأس قائمة أولويات التصميم 

الداخلي لسيارة Continental GT Azure. فكل مكوناتها 
صُممت بعناية لتستمتع بها حواسك؛ السمع والبصر 

وحتى اللمس. 

تستقبلك عتبات Azure المضيئة وأضواء LED الترحيبية 
بدفء عند دخولك إلى المقصورة الداخلية. وفور دخولك إلى 

السيارة، تنساب األضواء على فتحة السقف البانورامية 
الزجاجية الفسيحة مهيأة لك أجواء يغمر الضوء مساحتها 

الرحبة كي تستمتع برحلتك التي تنتظرك. ويمكنك 
أيضًا ضبط باقة مواصفات اإلضاءة الداخلية حسب الحالة 

المزاجية لتهيئة األجواء التي تفضلها. 

يحفظ لك الزجاج الجانبي العازل للصوت الشعور بالهدوء 
والسكون فور أن تغلق األبواب خلفك. ومنذ تلك اللحظة، 

ستغمرك الراحة الحقيقية طيلة الوقت، وخاصة مع لمسات 
قشرة كراون كَت والنت )Crown Cut Walnut( مفتوحة 

المسام وسجاد األرضية كثيف الوبر وجلد النابا الناعم اللين 
المكسو به مقعدك المزين بالنقش الماسي المتداخل 

"diamond-in-diamond" المصمم بعناية.

والنتيجة مالذٌ مريح هادئ تظل فيه حتى نهاية رحلتك.

34

المقصورة الداخلية



أجواء رياضية في كل 
التفاصيل المحيطة.

تكتسب السيارة Continental GT S طابعًا رياضيًا يُبرزه 
تصميم المقاعد المتفرد بخطوطه المنسابة من مساند 
الرأس وشعار "S" المطرّز، فضالً عن تشكيالت األلوان 

 "S" المخصصة لهذا الطراز. عالوة على ذلك، يذكّرك شعار
الرقيق والمتميز الذي يزين التابلوه دائمًا ببراعة الصناعة 

التي تتجلى في جميع مكونات هذه السيارة الفاخرة 
فائقة األداء.

تعكس قشرة البيانو بالك )Piano Black( التي يتزين بها 
التابلوه الحضور اآلسر للسيارة على الطريق الذي يتجلى 
في لمساتها الجمالية الخارجية الداكنة. يمكنك أن توجه 

األنظار بصورة أكبر إلى أداء السيارة باختيارك اللمسات 
النهائية الفنية التي تفضلها؛ ومنها قشرة كربون فايبر 

)Carbon Fibre( عالية اللمعان.

بمجرد أن تجلس خلف عجلة القيادة ثالثية األذرع القابلة 
للتدفئة والمكسوة بالديناميكا، ستكتمل روعة تجربة 

القيادة الديناميكية مع لوحة معلومات السائق الرقمية 
بالكامل. يمكنك اختيار طريقة العرض التي تناسب نمط 

قيادتك؛ سواءً أشكال العدادات المستوحاة من طبيعة األداء 
والتي يظهر فيها تأثرها بتصاميم ساعات الكرونوغراف رفيعة 
المستوى، أو الخيار الموسع الذي يُظهر لك أشكاالً واضحة 

للخرائط والوسائط.

ستتمكن -مع مجموعة هائلة من الخيارات اإلضافية التي 
تساعدك على تهيئة أجواء مقصورة القيادة بما يعبر عن 
رحلتك المثيرة التي تنتظرك- من أن تتوقع دائمًا رحلة ال 

تُنسى مهما كانت المسافة التي تقطعها.
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أشعل حماس حواسّك.
لن تقل إثارة تصميم المقصورة الداخلية لسيارة 

Continental GT Speed عن الرحلة التي توشك 
على االنطالق فيها. فلوحة التابلوه المكسوة بالكربون 

فايبر )Carbon Fibre( والمطعمة بقشرة بيانو بالك 
)Piano Black(، وتشكيالت ألوان Speed الفريدة، والشارة 

التي تزين التابلوه تشير جميعها إلى القوة الجبارة التي 
 W12 على وشك أن يُطلَق لها العنان فور أن يبدأ محرك
العمل. صممت عصا نقل السرعة المكسوة بالديناميكا 
وعجلة القيادة القابلة للتدفئة المكسوة أيضًا بالديناميكا 

والدواسات الرياضية أيضًا لتنغمس كل حواسك في تجربة 
القيادة التي تنتظرك.

 Continental GT Speed يتجلى الطابع القوي لسيارة
في مساند الرأس المطرزة عليها كلمة "Speed" وجلد 

الديناميكا والجلد الطبيعي اللذان يغلفان أركان المقصورة 
الداخلية وقشرة البيانو بالك )Piano Black( المطعمة 

بخطوط دقيقة اختيارية من الكروم. فهي سيارة مُصممة 
بحق لتمتلئ معها الحواس باإلثارة والنشاط؛ سواءً داخل 

السيارة أو خارجها.

ال يقتصر ما تقدمه لك Continental GT Speed على 
الوصول إلى وجهتك بسرعة مذهلة، بل إنها تضمن لك 

أيضًا أن تصل إليها في راحة تامة بفضل نظام التحكم 
األوتوماتيكي متعدد المناطق لتكييف الهواء ومؤين الهواء 

والمقاعد األمامية القابلة للتدفئة والقابلة للحركة في 
12 اتجاهًا.
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صناعة يدوية ال مثيل لها.
تقدم سيارة Continental GT Mulliner باعتبارها السيارة 

الرائدة في هذه المجموعة مستوى استثنائيًا من براعة 
الصناعة واللمسات الشخصية واألناقة التي ال نظير لها حقًا.

يمكن تخصيص تصميم المقصورة الداخلية حسب تفضيلك 
وذوقك الشخصيين بمجموعة من الجلود الطبيعية 

والصناعية الفاخرة وباقة تضم ثمانية من تشكيالت األلوان 
الثالثية لكسوة المقاعد والزينة. وتشمل كل واحدة من 

تشكيالت األلوان الثالثية قطعة الجلد الطبيعي الرئيسية، 
وقطعة الجلد الطبيعي الثانوية، وقطعة الجلد الطبيعي 

المستخدمة للزينة إلى جانب خيوط الزخرفة، ما يجعل أمام 
عينيك مستوى فريدًا من دقة الصناعة والفخامة صار مرادفًا 

السم Mulliner عبر عشرات السنين.

تظهر دقة الصناعة هذه أيضًا في قشرة جراند بالك 
)Grand Black( التي تزين لوحة عدادات السائق المزخرفة 

 .Mulliner بتصميم كوبيه مذهل يعبر عن انتمائها لطراز
يمكن أيضًا إضافة المزيد من اللمسات الشخصية مع ميزة 

 Bentley تنفيذ المواصفات الشخصية حسب الطلب من
Mulliner، األمر الذي يمكّنك من اختيار لون لكسوة الجلد 
الطبيعي الداخلي أو لون للطالء الخارجي موافق لقشرة 

.)Piano( بيانو

رغم هذا، فيمكننا القول إن أكثر العناصر الظاهرة إبهارًا هي 
ساعة Mulliner المزخرفة؛ وهي ساعة فضية مصقولة 

حصرية يحيط بها إطار من الكروم تقع في قلب لمسة 
فنية نهائية من األلماس المصقول تتكامل معها في وحدة 
الكونسول الوسطى. وعلى سبيل اإلشارة المثالية إلى 

مزج هذه السيارة المذهلة بين دقة الصناعة العريقة 
والريادة في االبتكار، تُجسد عدادات شاشة السائق 

الرقمية التصميم التقليدي لهذه الساعة تجسيدًا مثاليًا. 

تشمل باقة التجهيزات القياسية في سيارة 
Continental GT Mulliner نظام اإلضاءة الداخلية حسب 

الحالة المزاجية التي تتيح لك التحكم في األجواء المحيطة 
بك داخل المقصورة بما يناسب حالتك المزاجية. وتعبر هذه 

الميزة إلى جانب مصابيح LED الترحيبية التي تعكس 
شعار جناحَي Bentley على األرض عندما تفتح الباب 

لدى دخولك السيارة عن مدى اهتمام التصميم بالتفاصيل 
الدقيقة، والفخامة التي تمتزج معها في هذه السيارة التي 

تستقبلك بترحاب ال مثيل له.
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اللمسات الشخصية  
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تعاون حقيقي.
منذ عام 1919، يتعاون خبراء صناعة السيارات من ذوي 
الخبرة الفنية االستثنائية في Bentley مع صفوة العمالء 

من أصحاب الذوق الرفيع الذين يضعون بصماتهم الشخصية 
على سياراتهم. واستمر هذا النهج في تصميم فئة 

Continental GT الفاخرة وتصنيعها. 

فمع كل سيارة يتم تصنيعها على أيدي أمهر الفنيين 
في مصنع Bentley بمدينة كرو، يمكنك اختيار أدق 

التفاصيل إلضفاء لمساتك الشخصية على سيارة أحالمك. 
فالسيارة تقدم لك مجموعة كبيرة من اإلضافات االختيارية 
المصنوعة من أفضل الخامات التقليدية والعصرية المقدمة 
بأحدث طرق اإلنتاج دون التخلي عن ميزة الصناعة اليدوية 

 .Bentley التي تشتهر بها

إذا كنت ترغب في االستمتاع بمزيدٍ من الحرية في 
تخصيص سيارة Continental GT وفق ذوقك الشخصي، 

فبإمكانك استخدام خدمة إضافة اللمسات الشخصية 
 Mulliner التي يقدمها فريق )Personal Commissioning(

بمدينة كرو لتنفيذ أي تعديالت شخصية حسب رغباتك 
لتلبية متطلباتك الخاصة.
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تنفيذ المواصفات الشخصية 
.Bentley Mulliner من

لم تكن السيارة التي اقتناها عشاق العالمة اإلنجليزية 
الفارهة األوائل أكثر من مجرد محرك ومنظومة حركة 

وأربع عجالت ومجموعة من عناصر التحكم. أما اللمسات 
التصميمية األخرى، فكانت بحاجة إلى صانع هياكل 

 .Mulliner سيارات بارع، ولم يكن هناك أبرع من شركة
وحتى يومنا هذا، ال يوجد أفضل من هذا القسم ببراعته 

الفائقة إلضفاء طابعك المميز على سيارتك. 

في Bentley، يقدم فريق Mulliner لتنفيذ اللمسات 
الشخصية خيارات تخصيص ال حصر لها حسب طلبات 

العميل. فعلى سبيل المثال، يمكن أن يُستوحى لون طالء 
سيارتك من لون أحد متعلقاتك الخاصة. وينطبق األمر 

نفسه على الكسوات الداخلية؛ فأي لون تبحث عنه أو 
تحلم به، يمكن إبداعه وتوفيره لك كما تريده تماماً ليصبح 

لونك الخاص. 

يمكن أيضًا أن يقدم لك الفريق أشكال تطريز المقاعد 
المطابقة لتفضيالتك الشخصية وتنفيذ شكل الخياطة 

اليدوية الذي تختاره. ليس هذا فحسب، بل تتألق القشرات 
الداخلية بتطعيمات فاخرة لتجسد رؤيتك الفريدة من خالل 

لمسات فنية تتحدى الزمن. 

الستكشاف اإلمكانات التي ال حصر لها، يمكنك 
زيارة الموقع اإللكتروني، أو التواصل مع وكيل 

Bentley وطلب دليل المواصفات حسب رغبات العميل 
.)Personal Commissioning Guide(
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اللمسات النهائية الخارجية.
األلوان من األدوات التي يمكنها التعبير عن الشخصية 
بنجاح. لذلك، نحن نقدم مجموعة واسعة من األلوان 

للجسم الخارجي، والتي قد اختارها فريق التصميم لدى 
Bentley بعناية. وقد تم اختيار كل لون منها خصيصًا إلبراز 

الخطوط األنيقة التي تتميز بها Continental GT؛ مما 
يمنحها حضورًا استثنائيًا على الطريق. 

تتوفر سبعة ألوان قياسية للطالء الخارجي لطرازَي 
Continental GT وContinental GT S، و16 لونًا لطرازات 

Continental GT Azure وContinental GT Speed و
Continental GT Mulliner. عالوةً على ذلك، يمكنك 

االختيار من بين مجموعة كبيرة من األلوان ومن باقة ألوان 
طالء Mulliner التي تشتمل على مجموعة هائلة من 
خيارات األلوان المصمتة والالمعة واللؤلؤية والمصقولة، 

لتمنحك إمكانية االختيار من بين أكثر من 80 لونًا. أما إذا 
أردت االستمتاع بأقصى درجات الراحة الشخصية، فستوفر 

 Personal Commission( لك خدمة الطالء المخصصة
Paint( التي يقدمها فريق Mulliner إمكانية طالء 

سيارتك باللون الفريد الذي يتناغم مع شخصيتك. فأطلق 
العنان لخيالك.

 .CONTINENTAL GT S و CONTINENTAL GT ألوان
 	 )Beluga )Solid(( )بيلوغا )سوليد
 	 )Dark Sapphire( دارك سافاير
 	 )Glacier White )Solid(( )جالسير وايت )سوليد

 	 )Moonbeam( مون بيم
 	 )Onyx( أونيكس
 	 )St. James’ Red( )أحمر )متصل
 	)Thunder( ثندر

 ألوان CONTINENTAL GT AZURE و
 .MULLINER و SPEED

 	 )Beluga )Solid(( )بيلوغا )سوليد
 	 )Dark Sapphire( دارك سافاير
 	 )Glacier White )Solid(( )جالسير وايت )سوليد
 	 )Moonbeam( مون بيم
 	 )Onyx( أونيكس
 	 )St. James’ Red( )أحمر )متصل
 	 )Thunder( ثندر
 	)Dark Cashmere( دارك كشمير
 	)Granite( جرانايت
 	)Hallmark( هولمارك
 	)Havana( هافانا
 	)Marlin( مارلين
 	)Meteor( ميتيور
 	)Midnight Emerald( ميدنايت إيميرالد
 	)Patina( باتينا
 	)Portofino( بورتوفينو

يرجى الرجوع إلى المواصفات والخيارات في الصفحات من 56 إلى 66 للتعرف على 
الطالءات القياسية واالختيارية. ال تتوفر كل الخيارات في جميع الطُرز وجميع األسواق.
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العجالت.
تتوفر مجموعة كبيرة من العجالت تتيح لك إبراز 

شخصيتك المميزة التي ترغب في إضفائها على سيارة 
Continental GT. يمكنك االختيار من بين مجموعة متنوعة 
من اللمسات النهائية الرائعة التي تشمل الخيار المطلي، 

والتصميم المصقول الالمع، واللون األسود الرياضي، 
واللمسة النهائية المكوّنة من اللون األسود الجذاب 

والتصميم الالمع المشكّل آليًا. يأتي كل واحد من طرازات 
Continental GT باختيار لتصميم محدد للعجالت يعبر عن 

شخصية السيارة. 
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*تتوفر في الربع الثالث من عام 2022. جزء من باقة مواصفات Blackline من Mulliner. راجع صفحة 69 لمعرفة مواصفات اإلطارات المناسبة. يرجى الرجوع 
إلى "المواصفات والخيارات" في الصفحات من 56 إلى 66 للتعرف على العجالت القياسية واالختيارية. ال تتوفر كل الخيارات في جميع الطُرز.

عجلة سبائكية ذات 
5 أذرع ثالثية مقاس 

21 بوصة - مطلية

عجلة سبائكية ذات 5 أذرع 
ثالثية مقاس 21 بوصة 
- مطلية باللون الرمادي 

ولمسات المعة مُشكَّلة آليًا 

عجلة سبائكية ذات 5 أذرع 
ثالثية مقاس 21 بوصة 
- مطلية باللون األسود 

ولمسات المعة مُشكَّلة آليًا 

عجلة سبائكية ذات 10 أذرع 
مقاس 21 بوصة - مطلية 
باللون الرمادي ولمسات 

المعة مُشكَّلة آليًا

عجلة سبائكية ذات 10 أذرع 
مقاس 21 بوصة - مصقولة

عجلة سبائكية ذات 
5 أذرع مفتوحة مقاس 

22 بوصة - مطلية

عجلة سبائكية ذات 
5 أذرع مفتوحة مقاس 

22 بوصة - مصقولة

عجلة سبائكية ذات 
5 أذرع مفتوحة مقاس 

22 بوصة - مطلية باألسود 
وبحواف مصقولة

عجلة سبائكية ذات 
5 أذرع مفتوحة مقاس 

22 بوصة - سوداء

عجلة سبائكية طراز 
Sports مقاس 22 بوصة 

- مطلية باللون األسود

 Sports عجالت سبائكية طراز
مقاس 22 بوصة - بيل برودجر 

)Pale Brodgar( ساتن

عجلة سبائكية طراز 
Speed مقاس 22 بوصة 
- مطلية باللون الفضي

عجلة سبائكية طراز 
Speed مقاس 22 بوصة 
- مطلية باللون األسود 

 Speed عجلة سبائكية طراز
مقاس 22 بوصة - داكنة اللون

عجالت Mulliner سبائكية 
مقاس 22 بوصة - مطلية 
ومصقولة يتوسطها شعار 

العالمة ذاتي االستواء

عجالت Mulliner سبائكية 
مقاس 22 بوصة - مطلية 
باللون األسود يتوسطها 

شعار العالمة ذاتي االستواء

عجالت Mulliner سبائكية 
مقاس 22 بوصة - مطلية 
باللون األسود ومصقولة 
يتوسطها شعار العالمة 

ذاتي االستواء*
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القشرات.
تتميز Bentley بحرصها الدائم على استخدام خامات 

طبيعية واالستعانة بالصنعة اليدوية المميزة. 

بدءًا بالتجزيعات الشقراء المتقنة لخشب تامو آش 
)Tamo Ash( من Mulliner إلى الشكل المحبب الذي 

يشبه الدخان والمُطعَّم بقشرة من خشب دارك فيدل باك 
أوكالبتوس )Dark Fiddleback Eucalyptus(، تستمد 

Bentley مكوناتها الداخلية من أنواع كثيرة ومتنوعة من 
األشجار حيث يجري استخالص هذه القشرات بطريقة 
أخالقية ومستدامة من الغابات في جميع أنحاء العالم. 

يمكنك االختيار من بين القشرات الخشبية مفتوحة 
المسام والفائقة اللمعان والثنائية مع العلم بال شك أن كل 
قطعة من الخشب تم صقلها وطالئها بالورنيش بعناية بالغة 
في علمية دقيقة تصل مدتها إلى عشرة أيام لبلوغ معايير 

Bentley الفائقة للمسات النهائية. 

يمكن تنفيذ أي طراز من طرازات Continental GT بواحدة 
من تشكيالت القشرة الثنائية التسع الالفتة لألنظار 

بتصاميمها المختلفة؛ مفتوحة المسام أو عالية اللمعان أو 
المطلي بلمسة البيانو. ويكتسي الجزء العلوي من التابلوه 
بالقشرة الخشبية المختارة لخلق تباين مذهل مع القشرة 

الخشبية السوداء الداكنة Grand Black بالجزء السفلي 
من التابلوه والكونسول األوسط. 

يفصل بين طبقتيّ القشرة شريط رفيع وأنيق من الكروم 
المصقول سمكه 3 ملليمترات ينساب في خط متصل 

بطول التابلوه وصوالً إلى األبواب. ويمكن أيضًا اختيار 
الشريط الدقيق األنيق مع القشرة الخشبية المفردة 

كتجهيز إضافي.

يرجى الرجوع إلى "المواصفات والخيارات" في الصفحات من 56 إلى 66 للتعرف على 
الميزات القياسية واالختيارية. ال تتوفر كل الخيارات في جميع الطُرز وجميع األسواق.
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يرجى الرجوع إلى "المواصفات والخيارات" في الصفحات من 56 إلى 66 للتعرف على القشرات القياسية واالختيارية. ال تتوفر كل الخيارات في جميع الطُرز وجميع األسواق.
*ينطبق على التابلوه وألواح تزيين األبواب. لون بيانو بالك )Piano Black( حتى وحدة الكونسول الوسطى والطاوالت المخصصة لقضاء الرحالت )في حالة اختيارها(.

DARK STAINED BURR WALNUT

TAMO ASH

قشرة دارك بير والنت 
 )Dark Burr Walnut(

مفتوحة المسام

 Crown( قشرة كراون كَت والنت
Cut Walnut( مفتوحة المسام

 )Koa( قشرة كوا
مفتوحة المسام

 )Grand Black( جراند بالك
مزين بزخارف مُطعَّمة بالمعدن*

القشرات األحادية

 )Tamo Ash( تامو آش
Mulliner من

 )Burr Walnut( بير والنت
Mulliner من

دارك فيدل باك أوكالبتوس 
 Dark Fiddleback(

)Eucalyptus

كراون كَت والنت 
)Crown Cut Walnut(

)Liquid Amber( دارك ستيند بير والنت ليكويد أمبر
)Dark Stained Burr Walnut(

)Piano Black( بيانو بالك )Piano Linen( بيانو لينين
Mulliner من
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 )Linen( قشرة بيانو لينين
)Grand Black( وجراند بالك

)Carbon Fibre( لمسة نهائية من األلومنيوم كربون فايبر
المُشكَّل على هيئة 
لفات المحرك - المعة

لمسة نهائية من األلومنيوم 
المُشكَّل على هيئة 
لفات المحرك - داكنة

ألومنيوم بنقشة 
األلماس المصقول*

*Côtes de Genève

Mulliner القشرات الثنائية من

DARK STAINED BURR WALNUT

TAMO ASH

تامو آش )Tamo Ash( وجراند 
)Grand Black( بالك

 )Burr Walnut( بير والنت
)Grand Black( وجراند بالك

قشرة من خشب وأخرى 
سوداء كراون كَت والنت 

 & )Crown Cut Walnut(
)Grand Black( جراند بالك

قشرة من خشب دارك 
 Dark( فيدل باك أوكالبتوس

 & )Fiddleback Eucalyptus
)Grand Black( جراند بالك

 )Liquid Amber( ليكويد أمبر
)Grand Black( وجراند بالك

دارك ستيند بير والنت 
 )Dark Stained Burr Walnut(

)Grand Black( وجراند بالك

قشرة دارك بير والنت 
 )Dark Burr Walnut(

 )Grand Black( وجراند بالك
مفتوحة المسام

قشرة كوا )Koa( وجراند 
 )Grand Black( بالك

مفتوحة المسام

Mulliner القشرات الثنائية من

اللمسات النهائية الفنية

يرجى الرجوع إلى "المواصفات والخيارات" في الصفحات من 56 إلى 66 للتعرف على القشرات القياسية 
واالختيارية. ال تتوفر كل الخيارات في جميع الطُرز وجميع األسواق. *متوفرة لوحدة الكونسول الوسطى فقط.
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الجلود الطبيعية.
تم تنجيد جميع مكونات المقصورة الداخلية لسيارة 

Continental GT وكسوتها يدويًا. وتتميز عملية صناعة 
الجلود الطبيعية بأنها من العمليات التي تستغرق وقتًا 

طويالً، وتحتاج إلى مهارات فريدة ال يكتسبها صاحبها إال 
بعد سنوات من الممارسة. 

يحتاج كل جزء من هذه السيارة االستثنائية إلى معالجة 
مختلفة بدءًا من المقاعد حتى الجهة العلوية من التابلوه 

وعجلة القيادة. ولهذا السبب تستخدم الجلود ذات المرونة 
الطبيعية العالية في األسطح المنحنية، مثل المقاعد أكثر 

من التزيين والمناطق المسطحة، مثل بطانات األبواب. 
وفي الوقت نفسه تكتسي عجلة القيادة بنوع مختلف من 
الجلد المقاوم للمواد الكيميائية الطبيعية التي تمتصها من 

بشرة السائق. 

تأتي سيارة Continental GT بمجموعة كبيرة من الجلود 
اختار فريق تصميم Bentley كل لون منها إلخراج المقصورة 

الداخلية في أبهى ُحلة. وإذا كنت راغبًا في انتقاء خيار 
أكثر استدامة، يتيح لك طرازا Continental GT S و

Continental GT Speed مزيجًا رياضيًا من الديناميكا 
والجلد الطبيعي يعبر عن التوافق المثالي مع مالمح 

شخصيتها الرياضية.
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*متوفرة فقط ضمن باقة مواصفات األلوان )Mulliner Colour Specification( من Mulliner كدرجات لونية فقط. يرجى الرجوع إلى "المواصفات والخيارات" في الصفحات من 56 إلى 66 للتعرف على الجلود الطبيعية القياسية واالختيارية.
ال تتوفر كل الخيارات في جميع الطُرز وجميع األسواق. يرجى العلم بأن األلوان الموضحة هنا معروضة ألغراض التوضيح فقط؛ ومن ثم فإنها قد تختلف قلياًل عن األلوان الفعلية للسيارات. 

الجلود الطبيعية

)Burnt Oak( بيرنت أوك)Damson( دامسون)Cricket Ball( كريكت بول)Hotspur( هوتسبير)Saddle( نيوماركت تان سادل
)Newmarket Tan(

)Camel( كامل)Magnolia( ماغنوليا

)Linen( لينين)Portland( بورتالند)Porpoise( بوربويس)Brunel( برونل)Beluga( كمبريان جرين بيلوغا
)Cumbrian Green(

)Imperial Blue( إمبريال بلو

الجلود الطبيعية

* Mulliner من )Colour Specification( الدرجات اللونية بباقة مواصفات األلوان

بيالر ريد بوكس 
)Pillar Box Red(

)Mandarin( ماندارين)Magenta( شيري بلوسوم ماجينتا
)Cherry Blossom(

)White( أبيض)Cyber Yellow( سايبر يلو)Light Blue( اليت بلو)Kingfisher( كنج فيشر
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باقات المواصفات.
لجعل اختيارك لسيارة Continental GT الخاصة بك أكثر 

سهولة، ابتكر مهندسو Bentley ومصمموها باقات من 
الميزات من بين الباقات التكنولوجية التي تجعل القيادة 

أسهل، حتى الكماليات المميزة التي تمنح التصميم مزيدًا 
من األناقة.

 *CITY SPECIFICATION باقة مواصفات
ميزات مساعدة رقمية لتسهيل القيادة داخل المدن. 

كاميرا الرؤية العلوية 	 
 	 Traffic Sign( نظام التعرف على العالمات المرورية

 **)Recognition
نظام مساعدة القيادة داخل المدينة 	 
التحذير من وجود مشاة 	 
التحذير عند الرجوع إلى الخلف 	 
مرايا أبواب بوظيفة أوتوماتيكية لمنع اإلبهار 	 
فتح صندوق األمتعة دون استخدام األيدي	 

باقة المواصفات الجلدية 
 LEATHER SPECIFICATION

يحل الجلد الطبيعي محل الديناميكا في جميع األجزاء.
المقاعد	 
لوحات التابلوه	 
األبواب	 
ألواح الربع الخلفي	 
عجلة القيادة	 

مواصفات األلوان 
تتوفر مجموعة متنوعة من الخيارات اإلضافية للمقصورة 

 .Continental GT الداخلية لسيارة
10 كسوات جلدية إضافية لالختيار من بينها 	 
أربع تشكيالت ألوان إضافية	 

MULLINER باقة مواصفات ألوان
ثمانية ألوان جديدة متاحة لجميع خيارات الخياطة 	 

وخطوط الزينة والزخرفة

باقة مواصفات الرحالت الطويلة 
 )TOURING SPECIFICATION(

ميزات مساعدة رقمية للتجول دون مجهود.
مساعد الحفاظ على المسار النشط 	 
 	 Adaptive Cruise( مثبت السرعة المتوائم

Control( مع نظام المساعدة في االزدحام المروري 
 **)Traffic Jam Assist(

 	 Bentley نظام الحماية المعدل من
نظام الرؤية الليلية	 
شاشة العرض على الزجاج األمامي 	 

 **)Head-Up Display(

 BLACKLINE SPECIFICATION باقة مواصفات
استبدال األجزاء البراقة بالتصميم الخارجي بتزيينات 

سوداء المعة. 
مقابض أبواب سوداء 	 
إطار شبكة تهوية الرادياتير المصفوفية باللون األسود 	 

الالمع مع إطار محيط أسود 
فتحة تهوية باألجنحة وعتبات جانبية سفلية سوداء	 
مصد خلفي وزينة لوحات أرقام السيارات باللون األسود 	 
زينة سوداء للمصابيح األمامية والخلفية 	 
إطارات محيطة بنافذة جانبية سوداء 	 
أنابيب عادم سوداء 	 
تتوفر مجموعة متنوعة من العجالت لالختيار من بينها 	 

 Blackline Specification حصريًا في مواصفات

 MULLINER من BLACKLINE باقة مواصفات
تضفي لمسة خارجية سوداء على مكونات 

Mulliner طراز
عجلة من Mulliner مقاس 22 بوصة باللون األسود 	 

كاملة أو باللون األسود واللمسة النهائية المصقولة
اإلطارات المحيطة بالنافذة الجانبية باللون األسود	 
فتحات التهوية الجانبية بشكل األجنحة والعناصر 	 

السفلية الالمعة باللون األسود
األجزاء العلوية من أغطية المرايا من قشرة بيلوغا 	 

)Beluga(
األجزاء الالمعة الخلفية باللون األسود	 
إطارات المصابيح األمامية وشبكة تهوية الرادياتير 	 

باللون األسود

 COMFORT SPECIFICATION باقة مواصفات
للمقعد األمامي 

أقصى ما وصلت إليه Bentley على صعيد راحة قائد 
السيارة والراكب األمامي. 

مقاعد مزودة بنظام تهوية 	 
نظام مساج متعدد األوضاع للمقاعد 	 
طول وسادة قابل للتعديل 	 
وسادات جانبية قابلة للتعديل 	 
مساند رأس كهربية 	 
أحزمة أمان مزودة بإبزيم مكسو بالجلد الطبيعي 	 
مساند أذرع قابلة للتدفئة 	 

مواصفات التحزيزات ماسية الشكل 
معالجة معدنية متقدمة للعناصر اإلضافية في التابلوه 

ووحدة الكونسول. 
فتحات تهوية محززة بتصميم عين الثور	 
حافة محززة لساعة لوحة العدادات 	 
أغطية قفل محززة 	 

مواصفات اإلضاءة الداخلية
إضاءة داخلية متعددة األلوان حسب الحالة المزاجية	 
سبعة ألوان مختلفة في مجموعتين مختلفتين، 	 

متحركتين أو ساكنتين
دواسات "BENTLEY" مضيئة بلون مماثل	 

باقة مواصفات التصميم - كربون
العتبات السفلية األمامية	 
عاكس الهواء الخلفي	 
عتبات جانبية تحمل شعار العالمة	 
جناح خلفي نحيف	 
كل األجزاء بتصميم منسوج عاكس من الكربون فايبر 	 

)carbon fibre( عالي اللمعان

SMOKER باقة مواصفات
منفضة دخان معدنية مصمتة في المقصورة األمامية	 
والعات سجائر في األمام والخلف	 

.Continental GT موجودة في جميع طرازات*
**التوافر حسب المنطقة.

يرجى الرجوع إلى "المواصفات والخيارات" في الصفحات من 56 إلى 66 للتعرف على 
الميزات القياسية واالختيارية. ال تتوفر كل الخيارات في جميع الطُرز وجميع األسواق.
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اختيارك.
يحتاج طلبك سيارة Continental GT إلى رحلة مثيرة 

تستمتع بها بين مجموعة الخيارات المتاحة لك. 
ويمكن لوكالء Bentley أن يقدموا لك النصيحة واإلرشاد 
الالزمين أثناء اطالعك على تلك المجموعة الكبيرة من 

الخيارات التي تشمل الطالء الخارجي والقشرات والجلود 
الطبيعية وحتى الخياطة. 

إذا كنت تعرف على وجه التحديد ما تبحث عنه، أو 
كنت فقط تريد التجربة بنفسك فسوف تمكنك أداة 
Bentley Configurator من التعرف عن قرب على 

االختيارات المختلفة. سيمكنك بمجرد تحديد مواصفات 
سيارتك المفضلة أن تحفظ التصميم الذي كوّنته وترسله 

بالبريد اإللكتروني إلى الوكيل.
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الحصول على سيارتك 
باتفاقية تمويل.

يتم إعداد االتفاقيات التمويلية لسيارات Bentley بما 
يناسبك تمامًا لضمان تحقيق أقصى فائدة استثمارية لك. 

على الرغم من أن الممولين اآلخرين ال يهتمون إال بظروف 
العميل، فإن قسم خدمات Bentley المالية يقدم باقات 

مخصصة ال تراعي ظروفك الشخصية فحسب، بل تعتمد 
أيضًا على السيارة التي تريد الحصول عليها. 

يرجى زيارة وكيل Bentley في بلدك لمعرفة المزيد، أو 
BentleyMotors.com تفضل بزيارة موقعنا اإللكتروني

سيارةُ جديرةٌ بالتقدير.
كما هو الحال في كل سيارة تقدمها Bentley، هناك طريقة 
واحدة فقط لتستطيع فعالً أن تدرك قيمة تلك السيارة - أن 

تجلس في مقعد القيادة، وتضع يدك حول عجلة القيادة 
وتستشعر قوة االنطالقة المبهرة ومدى تسارعها بمجرد أن 

تلمس قدمك دواسة الوقود. 

أما الخطوة الثانية من الرحلة نحو الحصول على سيارة 
 Bentley فنوصيك بالتحدث إلى وكيل ،Continental GT

في بلدك. تعرف على أقرب معرض لك عبر الموقع 
BentleyMotors.com اإللكتروني
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.Bentley Collection تشكيلة
تضم تشكيلة Bentley Collection مجموعة مختارة من 

المنتجات العصرية المستوحاة من التصميم المتفرد الذي 
 Bentley Collection تتمتع به سياراتنا. تضم تشكيلة

عددًا من المنتجات المصنوعة ببراعة فائقة بأيدي فنانين 
مهرة تظهر فيها سمات تراثنا المثيرة وتتجلى فيها رؤيتنا 

المستقبلية؛ ما يُخرج لنا قطعًا فنية ليس لها نظير.

فمع هذه القطع الالفتة لألنظار المخصصة لالستخدام 
المنزلي لتضفي مزيدًا من الفخامة على حياتك اليومية، 

والمنتجات الرقيقة المصنوعة يدويًا التي تعد خيارًا رائعًا 
لإلهداء إلى من تحب؛ يمكنك أن تصحب معك الطابع 

الراقي الذي تمتاز به Bentley إلى جميع جوانب حياتك.

لالطالع على التشكيلة الكاملة، يرجى االتصال بوكيل 
Bentley في بلدك أو زيارة المتجر اإللكتروني في 

BentleyCollection.com
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.Bentley تجربة
تمنحك هذه الجولة الفريدة فرصة ال تتكرر للتعرف على ما 
وراء الكواليس في مسقط رأس Bentley في مدينة كرو، 

 .CW1 House وزيارة قاعة العرض الرئيسية في

يمكنك االستمتاع بهذه الجولة داخل الموقع بنفسك، أو 
عبر اإلنترنت، ليعرّفك مضيفونا ذوو الخبرة على العديد من 

المعلومات النادرة حول الجوانب التصميمية والهندسية 
التي تعتمد عليها صناعة Bentley. ستقابل في هذه 

الجولة الحِرفيين الذين يصنعون لك سيارتك، وتشهد بعينيك 
التفاصيل الدقيقة التي المصنوعة بها سيارتك التي تحمل 
لمساتك الشخصية من Bentley. سيتاح لك أيضًا التعرف 

على االبتكارات واألساليب التي نستخدمها لصياغة رؤيتنا 
المستدامة للمستقبل. 

إن تجربة Bentley هي بحق رحلة ال مثيل لها، يتاح لك 
فيها زيارة حصرية إلى مصنعنا التاريخي، ويجيب فيها 

أسئلتك أينما توجّهت خبراء يحملون ذات الشغف الذي 
تحمله تجاه Bentley. بل يمكنك حتى في هذه الرحلة أن 

تتعاون معهم لطلب سيارتك التي تحمل جميع لمساتك 
.Bentley وتفضيالتك الشخصية الراقية من

رحالت استثنائية.
 Bentley نقيم كل عام عددًا من الفعاليات لسائقي
 Extraordinary( وعشاقها، ومنها مجموعة رحالت
Journeys(. ستطّلع في هذه المناسبات عن قرب 

على دقة الصناعة التي تُعرف بها Bentley إلى جانب 
قدر هائل من المعلومات التي تكتشفها طوال جولتك. 

يتعرف المشاركون في هذه الرحالت على الجوانب الخفية 
لصناعة سيارات Bentley، مثل شغفنا باألماكن الخالبة، 

وتركيزنا على الرفاهية، ويتعرفون على مفهوم االستدامة، 
وتتاح لهم فرصة لقاء مجموعة من الملهِمين الذين يعيدون 

تشكيل العالم. 

ففي المملكة المتحدة على سبيل المثال، تتاح لعشاق 
Bentley فرصة التجول في مصنع Bentley الرئيسي في 
مدينة كرو قبل أن ينطلقوا في جولة يشمل برنامجها غداءً 

فاخرًا مستدامًا، وزيارة إلى مجموعة من أهم المناظر 
الطبيعية والمعالم السياحية في البالد، ويستمتعون بكرم 
الضيافة في مجموعة من المنشآت القائمة على التفكير 

المتطلع إلى المستقبل.

يرجى التواصل مع وكيل Bentley المحلي لمعرفة 
المزيد من التفاصيل، أو تفضل بزيارة موقعنا اإللكتروني 

BentleyMotors.com

54

BENTLEY عالم

https://www.bentleymotors.com/en/world-of-bentley/experiences.html?utm_source=Customer_Book&utm_medium=Brochure&utm_content=GT


.Bentley Network تطبيق
تخيل تطبيقًا يضع عالم Bentley بين يديك. يتيح تطبيق 
Bentley Network القدرة على الوصول إلى الخدمات 

األساسية لمالكي السيارة، وخط اتصال حصري بشركة 
Bentley وعضوية في مجتمع يضم مالكي السيارة ممن 

يتمتعون بطباع متشابهة حول العالم - إنه تطبيق يضع 
عالم Bentley المستقبلي بين يديك بكل ما تحمله الكلمة 

من معنى.

يقدِّم هذا التطبيق المتاح حصريًا لمالكي Bentley عرضًا 
سريعًا لفعاليات Bentley الفريدة، إلى جانب أولوية 

الحصول على دعوات لحضور أي من تلك الفعاليات سواء 
كانت تجارب قيادة السيارات المثيرة أو جوالت تجارب 

العمالء الفريدة من نوعها التي يجري تنسيقها بالتعاون مع 
مجموعة من العالمات الفاخرة مثل The Macallan. كُن أول 
مَن يُتابع آخر أخبار Bentley وإعالنات المنتجات وغيرها من 

 .Bentley Network أنواع المحتوى الحصري عبر تطبيق
يمكنك أيضًا أن تشارك أفكارك ورؤاك وخبراتك مع مجتمع 

عبر اإلنترنت يضم نخبة من مالكي سيارات Bentley الذين 
تجمعهم اهتمامات ورؤى مشتركة. يمكنك تنزيل تطبيق 

Bentley Network من هنا.
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المواصفات القياسية

المكابح
مكابح قرصية أمامية مهواة مقاس 420 × 40 مم مع فكيّ 	 

Bentley مكابح أسودين بعشرة مكابس مزينين بشعار
مكابح قرصية خلفية مهواة مقاس 30 × 380 مم 	 

مع فكيّ مكابح أسودين بأربعة مكابس
مؤشر تآكل بطانة المكابح	 
توجيه العزم بالمكابح	 

العجالت
عجلة سبائكية ذات 5 أذرع ثالثية مقاس 21 بوصة - مطلية 	 
 	)TPMS( نظام مراقبة ضغط اإلطارات إلكترونيًا

التوجيه
التوجيه الكهربائي الحساس للسرعة	 

التعليق
نظام تعليق هوائي ثالثي الحجرات مزود بتحكم 	 

)CDC( مستمر في امتصاص الصدمات
برنامج التحكم اإللكتروني في الثبات )ESP( مع نظام تحكم 	 

 )ABS( نظام مكابح مانعة لالنغالق / )TCS( في قوة الجر
/ نظام توزيع إلكتروني لقوة المكابح )EBD( / نظام كبح 

)MSR( نظام تحكم في عزم السحب / )HBA( هيدروليكي
نظام تحكم ديناميكي في ارتفاع القيادة )يعدل 	 

تلقائيًا على السرعات المختلفة( ووظيفة تحديد 
المسافة بين جسم السيارة واألرض

التحكم في ديناميكيات القيادة	 

المظهر الخارجي
مجموعة مختارة من سبعة ألوان قياسية للطالء: بيلوغا 	 

 ،)Dark Sapphire( دارك سافاير ،)Beluga )Solid(( )سوليد(
جالسير وايت )سوليد( )Glacier White )Solid((، مون 

بيم )Moonbeam(، أونيكس )Onyx(، سانت جيمس ريد 
 )Thunder( ثندر ،))St. James' Red )Solid( )سوليد(

شبكة تهوية رادياتير المعة	 
شبكات المصد األمامي السفلية باللون األسود	 
فتحة تهوية المعة باألجنحة بها صف أضالع سوداء	 
إضاءة ساطعة بالنوافذ الجانبية	 

أقفال كهربية لألبواب وصندوق األمتعة	 
مرايا أبواب قابلة للضبط كهربائيًا ومزودة بوظائف التدفئة والطي 	 

الكهربائي والذاكرة واالنخفاض عند الرجوع إلى الخلف
غطاء حيز محرك باللون األسود/الكرومي وشارات 	 

أجنحة Bentley على صندوق األمتعة
حروف كلمة BENTLEY على صندوق األمتعة	 
 	BENTLEY دواسات خارجية بحروف
 	 *Full LED Matrix مصابيح أمامية بتقنية

مع نظام مساعد الضوء العالي
مصابيح LED كاملة إضافية ومصابيح خلفية	 
مرايا أبواب بلون جسم السيارة	 
نظام التحكم في مسافة الركن أمامًا وخلفًا	 
زجاج أمامي عازل للصوت والحرارة	 
زجاج جانبي عازل للصوت	 
زجاج خلفي مدفأ	 
أربعة أطراف بيضاوية ألنابيب العام	 
مساحات زجاج أمامي بوظيفة استشعار لألمطار	 
مقبس لشحن البطارية	 

المقصورة الداخلية
مقاعد ألربعة ركاب	 
مقاعد مستقيمة بتصميم انسيابي مكسوة بالجلد الطبيعي	 
دعامات وبطانات من الديناميكا - خمسة ألوان	 
فرش داخلي للمقاعد والجزء السفلي من 	 

المقصورة من جلد النابا - خمسة ألوان
لون واحد	 
مقاعد أمامية قابلة للتعديل كهربائيًا إلى 12 وضعًا 	 

ومزودة بخاصية التدفئة وذاكرتيّ تخزين
مسند ذارع أمامي واحد )مع قابلية لالنزالق لألمام/	 

الخلف - مزود بمساحة للتخزين مقبس طاقة 
USB-C بجهد 12 فولت ومأخذا شحن

مقعدان خلفيّان مزودان بمساحة للتخزين في الوسط 	 
USB-C مقبس طاقة بجهد 12 فولت ومأخذا شحن

مقبس شحن 12 فولت في صندوق األمتعة	 
 	)Crown Cut Walnut( قشرة من خشب كراون كَت والنت
بطانة سقف من الديناميكا	 

عجلة قيادة قابلة للتدفئة وأحادية اللون وثالثية 	 
األذرع ومكسوة بالجلد الطبيعي

فتحات تهوية دائرية معدنية مزودة بأغطية غلق	 
ساعة Bentley ذات العقارب المزينة بحافتها البسيطة	 
أحزمة أمان ذات إبزيم أسود	 
لمسة المعة على غطاء صندوق األمتعة	 
سجاد كثيف الوبر - ينسجم مع الجلد 	 

الطبيعي الرئيسي والثانوي
حصائر أرضية كثيفة الوبر في الجانب األمامي	 
 	Beluga سجاد لصندوق األمتعة بلون
مرآة رؤية خلفية مزودة بخاصية تعتيم تلقائية	 
حامال أكواب في الكونسول الخلفي	 
عمود مقود قابل للضبط من حيث اإلمالة والتقريب 	 

ومزود بوظيفتيّ الذاكرة والدخول السهل
نظام تحكم أوتوماتيكي متعدد المناطق لتكييف الهواء	 
حامال أكواب في وحدة الكونسول الوسطى	 
صندوق تابلوه قابل للقفل مجهز بمُبرِّد	 
مساحات تخزين في األبواب األمامية ووحدة 	 

الكونسول الوسطى وتحت مسند الذراع األوسط
واقيات شمسية بمرايا زينة مضيئة	 
إضاءة لحيز األقدام وإضاءة محيطة	 
حقيبة لتخزين ألواح التزلج*	 
مصابيح سفلية في غطاء صندوق األمتعة	 
دواسات قدم قياسية	 
عصا نقل السرعة مكسوة بالجلد	 
مقابض تعشيق مركبة بالمقود	 
مؤين هواء	 
علبة مفاتيح	 

التقنيات
نظام معلومات ترفيهي بشاشة لمس تكاثفية مقاس 	 

12.3 بوصة ذات دقة عالية. مستشعرات قرب وأزرار 
تحكم. راديو رقمي، ونظام مالحة مزود بقرص صلب 

وواجهة موسيقى متطورة )AMI( وفتحة منفصلة 
ألسطوانات DVD/CD وفتحتان لبطاقات SD وخاصية 

)uPnP( Wi-Fi ودفق )A2DP( Bluetooth

نظام المالحة - مزود بخاصية تحويل النص إلى صوت 	 
مسموع وإدخال العناوين باألوامر الصوتية وطريقة 

العرض ثالثية األبعاد للمباني والمنشآت.
 	*®Apple CarPlay خاصية
محرك أقراص الحالة الصلبة سعة 60 جيجابايت )تتوفر مساحة 	 

10 جيجابايت يمكن للمستخدم االستفادة منها(
هوائي مخفي	 
 	*4G LTE وحدة هاتف
نقاط االهتمام )بحث(*	 
استقبال معلومات المرور في الوقت الفعلي عبر اإلنترنت*	 
نظام Bentley Signature الصوتي	 
 	Wi-Fiو Bluetooth البث التدفقي للصوتيات بميزة
 	*)Bentley نظام االستشعار المسبق للمكابح )نظام حماية
مصابيح مكابح متوائمة*	 
الدخول وتشغيل اإلشعال دون مفتاح	 
التحذير عند الخروج	 
تحذير رؤية النقطة العمياء	 
مساعد ركن السيارة	 
زر تشغيل/إيقاف المحرك	 
إنذار ونظام مانع السرقة )اإليموبليزر(	 
مثبت السرعة	 
كاميرا للرجوع إلى الخلف مع عرض رسومي على الشاشة	 
وسادات هوائية لقائد السيارة والراكب	 
وسائد هوائية جانبية	 
نظام مانع التصادم*	 
نظام Pre-crash، خلفي*	 
مكابح متعددة للصدامات*	 
إضاءة ترحيبية	 
شاحن حثي للهواتف*	 
نظام التعقب المقدم من Bentley باستخدام 	 

نظام تحديد المواقع العالمي*

باقات المواصفات
مواصفات القيادة داخل المدن	 

اطَّلِع على التفاصيل الكاملة لهذه المواصفات في صفحة 49.

Continental GT سيارة

NCO = تجهيز اختياري مجاني. *التوافر حسب المنطقة.
يرجى االتصال بالوكيل المحلي للتحقق من توفرها
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المواصفات االختيارية

التعليق
 	Bentley نظام القيادة الديناميكي من

المكابح
فكوك مكابح مزينة بشعار Bentley باللون األحمر )أمامية(	 
مكابح خزفية مزودة بفكوك سوداء	 
مكابح خزفية مزودة بفكوك حمراء	 

العجالت
عجلة سبائكية ذات 5 أذرع ثالثية مقاس 21 بوصة - 	 

مطلية باللون الرمادي ولمسات المعة مُشكَّلة آليًا
 	**Mulliner شارات عجالت ذاتية االستواء من
عجالت وإطارات مخصصة لفصل الشتاء	 
إطارات مخصصة لفصل الصيف*	 
إطارات تصلُح لالستخدام في جميع الفصول*	 
عجلة احتياطية لالستخدام المؤقت للعودة*	 

المظهر الخارجي
ألوان طالء خارجية إضافية	 
سقف زجاجي بانورامي 	 
غطاء فخم لفتحة ملء الوقود والزيت	 

المقصورة الداخلية
قشرات خشبية إضافية يتم االختيار من بينها: بير 	 

والنت )Burr Walnut( من Mulliner، دارك ستيند بير 
والنت )Dark Stained Burr Walnut(،  دارك فيدل باك 

أوكالبتوس )Dark Fiddleback Eucalyptus(، ليكويد أمبر 
 )Crown Cut Walnut( كراون كَت والنت ،)Liquid Amber(

 )Dark Burr Walnut( مفتوحة المسام، دارك بير والنت
مفتوحة المسام، كوا )Koa( مفتوحة المسام، بيانو 

بالك )Piano Black(، بيانو لينين )Piano Linen( من 
Mulliner من )Tamo Ash( تامو آش ،Mulliner

لمسة Côtes de Genève الفريدة لوحدة الكونسول الوسطى	 
ويُكسى الجزء العلوي من التابلوه بالقشرات 	 

الخشبية الثنائية المفضلة من Mulliner، في حين 
يتألق الجزء السفلي من التابلوه ووحدة الكونسول 

 )Grand Black( الوسطى بقشرة جراند بالك

قشرة كربون فايبر )Carbon Fibre( حتى التابلوه 	 
 )Piano Black( وألواح تزيين األبواب بلون بيانو بالك

حتى وحدة الكونسول الوسطى 
لمسة نهائية من األلومنيوم المُشكَّل 	 

على هيئة لفات المحرك - المعة
 	)NCO(  "Bentley"  زخرفة مساند الرأس بشعارات
بطانة جلدية محززة	 
دواسات رياضية	 
جلود شبه أنيلينية في المقاعد واألبواب	 
خياطة يدوية بلون مختلف	 
خياطة يدوية وتزيينات بلون مختلف	 
 	Mulliner خياطة يدوية مستعرضة من
ترصيع التابلوه وألواح تزيين األبواب بخط رقيق من الكروم	 
عجلة قيادة قابلة للتدفئة وأحادية اللون وثالثية 	 

األذرع ومكسوة بالجلد الطبيعي المحزز
عجلة قيادة قابلة للتدفئة ثنائية األلوان وثالثية 	 

األذرع ومكسوة بالجلد الطبيعي
عجلة قيادة قابلة للتدفئة وثنائية األلوان وثالثية 	 

األذرع ومكسوة بالجلد الطبيعي المحزز
لون مختلف ألذرع عجلة القيادة وعصا 	 

Mulliner نقل السرعة من
10 خيارات للكسوات الجلدية	 
أربع تشكيالت ألوان إضافية ثنائية الدرجة	 
حصائر أرضية كثيفة الوبر في الجانب األمامي	 

الراحة
زجاج أمامي قابل للتدفئة*	 
شاحن بطارية*	 
سخان التوقف◊	 
مفتاح فتح باب المرآب عن بعد*	 
مفتاح إضافي	 
صندوق إسعافات أولية ومثلث تحذير	 
مجموعة أدوات ومرفاع*	 

التقنيات
 	*)Adaptive Cruise Control( مثبت السرعة المتوائم
شاشة Bentley الدوارة	 
 	 Naim النظام الصوتي الفاخر من نوع

Bentley المخصص لسيارات
نظام Bang & Olufsen الصوتي	 
إضاءة LED ترحيبية	 
موالف رقمي للتلفاز*	 

باقات المواصفات
 	Blackline Specification باقة مواصفات
مواصفات األلوان	 
مواصفات التحزيز الماسي	 
مواصفات الراحة في المقعد األمامي	 
مواصفات اإلضاءة الداخلية	 
 	Mulliner باقة مواصفات األلوان من
باقة المواصفات للمدخنين	 
باقة مواصفات التصميم - كربون	 
 	*)Touring Specification( باقة مواصفات الرحالت الطويلة

اطَّلِع على التفاصيل الكاملة لهذه المواصفات في صفحة 49.

سيارة Continental GT )تابع(

NCO = تجهيز اختياري مجاني. *التوافر حسب المنطقة.
**غير متوفرة للعجالت ذات 10 أذرع ومقاس 21 بوصة

◊غير متوفرة بمحركات V8 في بعض األسواق.

يرجى االتصال بالوكيل المحلي للتحقق من توفرها.
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المواصفات القياسية

المكابح
مكابح قرصية أمامية مهواة مقاس 420 × 40 مم مع فكيّ 	 

Bentley مكابح أسودين بعشرة مكابس مزينين بشعار
مكابح قرصية خلفية مهواة مقاس 30 × 380 مم 	 

مع فكيّ مكابح أسودين بأربعة مكابس
مؤشر تآكل بطانة المكابح	 
توجيه العزم بالمكابح	 

العجالت
عجلة سبائكية ذات 5 أذرع مفتوحة مقاس 	 

22 بوصة - مطلية باألسود وبحواف مصقولة 
 	)NCO( إطارات مخصصة لفصل الصيف مقاس 22 بوصة
إطارات مالئمة لجميع الفصول مقاس 22 بوصة*	 
 	)TPMS( نظام مراقبة ضغط اإلطارات إلكترونيًا

التوجيه
التوجيه الكهربائي الحساس للسرعة	 

التعليق
نظام تعليق هوائي ثالثي الحجرات مزود بتحكم 	 

)CDC( مستمر في امتصاص الصدمات
برنامج التحكم اإللكتروني في الثبات )ESP( مع نظام تحكم 	 

 )ABS( نظام مكابح مانعة لالنغالق / )TCS( في قوة الجر
/ نظام توزيع إلكتروني لقوة المكابح )EBD( / نظام كبح 

)MSR( نظام تحكم في عزم السحب / )HBA( هيدروليكي
نظام تحكم ديناميكي في ارتفاع القيادة )يعدل 	 

تلقائيًا على السرعات المختلفة( ووظيفة تحديد 
المسافة بين جسم السيارة واألرض

التحكم في ديناميكيات القيادة	 
 	Bentley نظام القيادة الديناميكي من

المظهر الخارجي
16 لونًا للطالء الخارجي لالختيار من بينها	 
فتحة تهوية المعة باألجنحة بها صف أضالع سوداء	 
شبكة تهوية رادياتير المعة	 
شبكة مصفوفية بخطوط متعامدة مطلية بالكروم 	 

الالمع متدلية حتى فتحات المصد السفلية

شارات "Azure" على الرفارف من الخارج	 
مرايا أبواب بلون جسم السيارة	 
سقف زجاجي بانورامي	 
غطاء فخم لفتحة ملء الوقود والزيت	 
إضاءة ساطعة بالنوافذ الجانبية	 
أقفال كهربية لألبواب وصندوق األمتعة	 
مرايا أبواب قابلة للضبط كهربائيًا ومزودة بوظائف التدفئة والطي 	 

الكهربائي والذاكرة واالنخفاض عند الرجوع إلى الخلف
غطاء حيز محرك باللون األسود/الكرومي وشارات 	 

أجنحة Bentley على صندوق األمتعة
حروف كلمة BENTLEY على صندوق األمتعة	 
 	BENTLEY دواسات خارجية مضيئة بحروف
 	 *Full LED Matrix مصابيح أمامية بتقنية

مع نظام مساعد الضوء العالي
مصابيح LED كاملة إضافية ومصابيح خلفية	 
نظام التحكم في مسافة الركن أمامًا وخلفًا	 
زجاج أمامي عازل للصوت والحرارة	 
زجاج جانبي عازل للصوت	 
زجاج خلفي مدفأ	 
أربعة أطراف بيضاوية ألنابيب العام	 
مساحات زجاج أمامي بوظيفة استشعار لألمطار	 
مقبس لشحن البطارية	 

المقصورة الداخلية
مقاعد ألربعة ركاب	 
شعارات ‘Azure’ على المقاعد	 
شعار ‘Azure’ على لوحة التابلوه	 
تطريز "Diamond in diamond" للمقاعد 	 

وأغلفة األبواب وألواح الربع الخلفي
دعامات وبطانات من الديناميكا - خمسة ألوان	 
فرش داخلي للمقاعد والجزء السفلي 	 

من المقصورة من جلد النابا
لون واحد	 
 	"Azure" دواسات
عجلة قيادة قابلة للتدفئة وأحادية اللون وثالثية 	 

األذرع ومكسوة بالجلد الطبيعي

خياطة يدوية بلون مختلف	 
بطانة سقف من الديناميكا	 
دواسات رياضية	 
المقاعد األمامية - يمكن ضبطها كهربائيًا إلى 24 وضعًا 	 

ومزودة بوظائف التدفئة والتهوية والتدليك ووسادات 
قابلة للتعديل ووضعين يُحفظان في الذاكرة

مسند ذارع أمامي واحد )مع قابلية لالنزالق لألمام/	 
الخلف - مزود بمساحة للتخزين مقبس طاقة 

USB-C بجهد 12 فولت ومأخذا شحن
مقعدان خلفيّان مزودان بمساحة للتخزين في الوسط 	 

USB-C مقبس طاقة بجهد 12 فولت ومأخذا شحن
مقبس شحن 12 فولت في صندوق األمتعة	 
قشرة كراون كَت والنت )Crown Cut Walnut( مفتوحة المسام	 
فتحات تهوية دائرية معدنية مزودة بأغطية غلق	 
ساعة Bentley ذات العقارب المزينة بحافتها البسيطة	 
أحزمة أمان ذات إبزيم أسود	 
لمسة المعة على غطاء صندوق األمتعة	 
سجاد كثيف الوبر - ينسجم مع الجلد 	 

الطبيعي الرئيسي والثانوي
حصائر أرضية كثيفة الوبر في الجانب األمامي	 
 	Beluga سجاد لصندوق األمتعة بلون
مرآة رؤية خلفية مزودة بخاصية تعتيم تلقائية	 
حامال أكواب في الكونسول الخلفي	 
عمود مقود قابل للضبط من حيث اإلمالة والتقريب 	 

ومزود بوظيفتيّ الذاكرة والدخول السهل
نظام تحكم أوتوماتيكي متعدد المناطق لتكييف الهواء	 
حامال أكواب في وحدة الكونسول الوسطى	 
صندوق تابلوه قابل للقفل مجهز بمُبرِّد	 
مساحات تخزين في األبواب األمامية ووحدة 	 

الكونسول الوسطى وتحت مسند الذراع األوسط
واقيات شمسية بمرايا زينة مضيئة	 
إضاءة لحيز األقدام وإضاءة محيطة	 
حقيبة لتخزين ألواح التزلج*	 
مصابيح سفلية في غطاء صندوق األمتعة	 
دواسات قدم قياسية	 
عصا نقل السرعة مكسوة بالجلد	 

مقابض تعشيق مركبة بالمقود	 
عجلة قيادة أحادية اللون وثالثية األذرع 	 

ومكسوة بالجلد الطبيعي
مؤين هواء	 
علبة مفاتيح	 

التقنيات
نظام معلومات ترفيهي بشاشة لمس تكاثفية مقاس 	 

12.3 بوصة ذات دقة عالية. مستشعرات قرب وأزرار 
تحكم. راديو رقمي، ونظام مالحة مزود بقرص صلب 

وواجهة موسيقى متطورة )AMI( وفتحة منفصلة 
ألسطوانات DVD/CD وفتحتان لبطاقات SD وخاصية 

)uPnP( Wi-Fi ودفق )A2DP( Bluetooth
نظام المالحة - مزود بخاصية تحويل النص إلى صوت 	 

مسموع وإدخال العناوين باألوامر الصوتية وطريقة 
العرض ثالثية األبعاد للمباني والمنشآت.

 	*®Apple CarPlay خاصية
محرك أقراص الحالة الصلبة سعة 60 جيجابايت )تتوفر مساحة 	 

10 جيجابايت يمكن للمستخدم االستفادة منها(
هوائي مخفي	 
 	*4G LTE وحدة هاتف
نقاط االهتمام )بحث(*	 
استقبال معلومات المرور في الوقت الفعلي عبر اإلنترنت*	 
نظام Bentley Signature الصوتي	 
 	Wi-Fiو Bluetooth البث التدفقي للصوتيات بميزة
 	*)Bentley نظام االستشعار المسبق للمكابح )نظام حماية
مصابيح مكابح متوائمة*	 
الدخول وتشغيل اإلشعال دون مفتاح	 
التحذير عند الخروج	 
تحذير رؤية النقطة العمياء	 
مساعد ركن السيارة	 
زر تشغيل/إيقاف المحرك	 
إنذار ونظام مانع السرقة )اإليموبليزر(	 
مثبت السرعة	 
كاميرا للرجوع إلى الخلف مع عرض رسومي على الشاشة	 
وسادات هوائية لقائد السيارة والراكب	 

Continental GT Azure سيارة

NCO = تجهيز اختياري مجاني. *التوافر حسب المنطقة.
يرجى االتصال بالوكيل المحلي للتحقق من توفرها.
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وسائد هوائية جانبية	 
نظام مانع التصادم*	 
نظام Pre-crash، خلفي*	 
مكابح متعددة للصدامات*	 
إضاءة ترحيبية	 
شاحن حثي للهواتف*	 
نظام التعقب المقدم من Bentley باستخدام 	 

نظام تحديد المواقع العالمي*

باقات المواصفات
مواصفات القيادة داخل المدن	 
مواصفات األلوان	 
مواصفات الراحة في المقعد األمامي	 
مواصفات اإلضاءة الداخلية	 
 	*)Touring Specification( باقة مواصفات الرحالت الطويلة

اطَّلِع على التفاصيل الكاملة لهذه المواصفات في صفحة 49.

المواصفات االختيارية

العجالت
عجلة سبائكية ذات 5 أذرع ثالثية مقاس 21 بوصة - 	 

مطلية باللون الرمادي ولمسات المعة مُشكَّلة آليًا
عجلة سبائكية ذات 5 أذرع ثالثية مقاس 	 

)NCO( 21 بوصة - مطلية
عجلة سبائكية ذات 10 أذرع مقاس 21 بوصة - مطلية 	 

 )NCO( باللون الرمادي ولمسات المعة مُشكَّلة آليًا
عجلة سبائكية ذات 10 أذرع مقاس 21 بوصة - مصقولة	 
عجلة سبائكية ذات 5 أذرع مفتوحة مقاس 22 بوصة - مطلية	 
عجلة سبائكية ذات 5 أذرع مفتوحة مقاس 22 بوصة - مصقولة	 
عجلة سبائكية ذات 5 أذرع مفتوحة مقاس 22 بوصة - سوداء	 
عجالت وإطارات مخصصة لفصل الشتاء	 
إطارات مخصصة لفصل الصيف*	 
إطارات تصلُح لالستخدام في جميع الفصول*	 
عجلة احتياطية لالستخدام المؤقت للعودة*	 
 	**Mulliner شارات عجالت ذاتية االستواء من

المظهر الخارجي
ألوان طالء خارجية إضافية	 
 	)NCO( شبكات المصد األمامي السفلية باللون األسود
فكوك مكابح مزينة بشعار Bentley باللون األحمر )أمامية(	 
مكابح خزفية مزودة بفكوك سوداء	 
مكابح خزفية مزودة بفكوك حمراء	 

المقصورة الداخلية
قشرات خشبية إضافية يتم االختيار من بينها: بير 	 

والنت )Burr Walnut( من Mulliner، كراون َكت والنت 
)NCO(  )Crown Cut Walnut(، دارك ستيند بير والنت 

)NCO(  )Dark Stained Burr Walnut(،  دارك فيدل باك 
أوكالبتوس )Dark Fiddleback Eucalyptus(، ليكويد أمبر 
 )Dark Burr Walnut( دارك بير والنت ،)Liquid Amber(

مفتوحة المسام )NCO(، كوا )Koa( مفتوحة المسام، 
 )Piano Linen( بيانو لينين ،)Piano Black( بيانو بالك

Mulliner من )Tamo Ash( تامو آش ،Mulliner من
لمسة Côtes de Genève الفريدة لوحدة الكونسول الوسطى	 
ويُكسى الجزء العلوي من التابلوه بالقشرات 	 

الخشبية الثنائية المفضلة من Mulliner، في حين 
يتألق الجزء السفلي من التابلوه ووحدة الكونسول 

 )Grand Black( الوسطى بقشرة جراند بالك
قشرة كربون فايبر )Carbon Fibre( حتى التابلوه 	 

 )Piano Black( وألواح تزيين األبواب بلون بيانو بالك
حتى وحدة الكونسول الوسطى

لمسة نهائية من األلومنيوم المُشكَّل 	 
على هيئة لفات المحرك - المعة

 	Bentley )NCO( زخرفة مساند الرأس بشعارات
بطانة جلدية محززة	 
جلود شبه أنيلينية في المقاعد واألبواب	 
خياطة يدوية وتزيينات بلون مختلف	 
 	Mulliner خياطة يدوية مستعرضة من
ترصيع التابلوه وألواح تزيين األبواب بخط رقيق من الكروم	 
عجلة قيادة قابلة للتدفئة وأحادية اللون وثالثية 	 

األذرع ومكسوة بالجلد الطبيعي المحزز
عجلة قيادة قابلة للتدفئة وثنائية األلوان وثالثية 	 

)NCO( األذرع ومكسوة بالجلد الطبيعي
عجلة قيادة قابلة للتدفئة وثنائية األلوان وثالثية 	 

األذرع ومكسوة بالجلد الطبيعي المحزز
لون مختلف ألذرع عجلة القيادة وعصا 	 

Mulliner نقل السرعة من

الراحة
زجاج أمامي قابل للتدفئة*	 
شاحن بطارية*	 
سخان التوقف◊	 
مفتاح فتح باب المرآب عن بعد*	 
مفتاح إضافي	 
صندوق إسعافات أولية ومثلث تحذير	 
مجموعة أدوات ومرفاع*	 

التقنيات
 	*)Adaptive Cruise Control( مثبت السرعة المتوائم
شاشة Bentley الدوارة	 
 	Bentley المخصص لسيارات Naim نظام صوتي من نوع
 	 Bang & Olufsen نظام صوتي من نوع

Bentley المخصص لسيارات
إضاءة LED ترحيبية	 
موالف رقمي للتلفاز*	 

باقات المواصفات
 	Blackline Specification باقة مواصفات
مواصفات التحزيز الماسي	 
 	Mulliner باقة مواصفات األلوان من
باقة المواصفات للمدخنين	 
باقة مواصفات التصميم - كربون	 

اطَّلِع على التفاصيل الكاملة لهذه المواصفات في صفحة 49.

سيارة Continental GT Azure )تابع(

NCO = تجهيز اختياري مجاني. *التوافر حسب المنطقة.
**غير متوفرة للعجالت ذات 10 أذرع ومقاس 21 بوصة

◊غير متوفرة بمحركات V8 في بعض األسواق.

يرجى االتصال بالوكيل المحلي للتحقق من توفرها.
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المواصفات القياسية

المكابح
مكابح قرصية أمامية مهواة مقاس 420 × 40 مم مع فكيّ 	 

Bentley مكابح أحمرين بعشرة مكابس مزينين بشعار
مكابح قرصية خلفية مهواة مقاس 30 × 380 مم 	 

مع فكيّ مكابح أحمرين بأربعة مكابس
مؤشر تآكل بطانة المكابح	 
توجيه العزم بالمكابح	 

العجالت
عجلة سبائكية ذات 5 أذرع ثالثية مقاس 21 بوصة - 	 

مطلية باللون األسود ولمسات المعة مُشكَّلة آليًا
 	)TPMS( نظام مراقبة ضغط اإلطارات إلكترونيًا

التوجيه
التوجيه الكهربائي الحساس للسرعة	 

التعليق
نظام تعليق هوائي ثالثي الحجرات مزود بتحكم 	 

)CDC( مستمر في امتصاص الصدمات
برنامج التحكم اإللكتروني في الثبات )ESP( مع نظام تحكم 	 

/)ABS( نظام مكابح مانعة لالنغالق/)TCS( في قوة الجر
نظام توزيع إلكتروني لقوة المكابح )EBD(/نظام كبح 

)MSR( نظام تحكم في عزم السحب/)HBA( هيدروليكي
نظام تحكم ديناميكي في ارتفاع القيادة )يعدل 	 

تلقائيًا على السرعات المختلفة( ووظيفة تحديد 
المسافة بين جسم السيارة واألرض

 	 Bentley نظام القيادة الديناميكي من
التحكم في ديناميكيات القيادة	 

المظهر الخارجي 
مجموعة مختارة من سبعة ألوان قياسية للطالء: بيلوغا 	 

 ،)Dark Sapphire( دارك سافاير ،)Beluga )Solid(( )سوليد(
جالسير وايت )سوليد( ))Glacier White )Solid(، مون 

بيم )Moonbeam(، أونيكس )Onyx(، سانت جيمس ريد 
)Thunder( ثندر ،)St. James' Red )Solid(( )سوليد(

إطار شبكة تهوية الرادياتير المصفوفية باللون 	 
األسود الالمع مع إطار محيط أسود

شبكة مصفوفية بلون أسود )غير المع( للمصد السفلي	 
مصابيح أمامية وخلفية داكنة اللون	 
زينة سوداء للمصابيح األمامية والخلفية	 
فتحة تهوية باألجنحة وعتبات جانبية سفلية سوداء	 
شارة "S" على الرفرف	 
إطارات محيطة بنافذة جانبية سوداء	 
مقابض أبواب سوداء	 
أقفال كهربية لألبواب وصندوق األمتعة	 
مرايا أبواب قابلة للضبط كهربائيًا ومزودة بوظائف التدفئة والطي 	 

الكهربائي والذاكرة واالنخفاض عند الرجوع إلى الخلف
مرايا سوداء لألبواب	 
غطاء حيز محرك باللون األسود/الكرومي وشارات 	 

أجنحة Bentley على صندوق األمتعة
 	"S" عتبات رياضية مزينة بشعار
أنابيب عادم سوداء	 
نظام عادم رياضي	 
أربعة أطراف بيضاوية ألنابيب العام باللون األسود	 
مصد خلفي وزينة لوحات أرقام السيارات باللون األسود	 
حروف كلمة BENTLEY على صندوق األمتعة	 
 	 *Full LED Matrix مصابيح أمامية بتقنية

مع نظام مساعد الضوء العالي
مصابيح LED كاملة إضافية ومصابيح خلفية	 
نظام التحكم في مسافة الركن أمامًا وخلفًا	 
زجاج جانبي عازل للصوت	 
زجاج خلفي مدفأ	 
مساحات زجاج أمامي بوظيفة استشعار لألمطار	 
مقبس لشحن البطارية	 
شاحن حثي	 
علبة مفاتيح	 

المقصورة الداخلية 
مقاعد ألربعة ركاب	 
 	"S" تشكيلة ألوان الطراز
مزيج طراز "S" الفريد من جلد النابا والديناميكا لكسوة 	 

المقاعد والجزء السفلي من المقصورة الداخلية
دعامات وبطانات من الديناميكا - 5 ألوان	 

تصميم "S" بخطوط بارزة	 
عصا نقل السرعة مكسوة بجلد الديناميكا	 
عجلة قيادة قابلة للتدفئة وأحادية اللون وثالثية 	 

األذرع ومكسوة بالجلد الطبيعي والديناميكا
مقابض تعشيق مركبة بالمقود	 
فرش داخلي للمقاعد والجزء السفلي من 	 

المقصورة من جلد النابا - 5 ألوان
مقاعد أمامية قابلة للتعديل كهربائيًا إلى 12 وضعًا 	 

ومزودة بخاصية التدفئة وذاكرتيّ تخزين
 	"S" مساند رأس مطرزة بشعار
شارة "S" على لوحة التابلوه	 
مسند ذراع أمامي أحادي )ينزلق إلى األمام 	 

وإلى الخلف( - مزود بمقبس شحن السلكي 
USB-C للهواتف 12 فولت ونقطتي شحن

مقعدان خلفيّان مزودان بمساحة للتخزين في الوسط 	 
USB-C مقبس طاقة بجهد 12 فولت ومأخذا شحن

مقبس شحن 12 فولت في صندوق األمتعة	 
 	Piano Black قشرة من خشب
فتحات تهوية دائرية معدنية مزودة بأغطية غلق	 
ساعة Bentley ذات العقارب المزينة بحافتها البسيطة	 
أحزمة أمان ذات إبزيم أسود	 
لمسة المعة على غطاء صندوق األمتعة	 
سجاد كثيف الوبر - ينسجم مع الجلد 	 

الطبيعي الرئيسي والثانوي
فرش سجاد قياسي في األمام	 
 	Beluga سجاد لصندوق األمتعة بلون
مرآة رؤية خلفية مزودة بخاصية تعتيم تلقائية	 
حامال أكواب في الكونسول الخلفي	 
عمود مقود قابل للضبط من حيث اإلمالة والتقريب 	 

ومزود بوظيفتيّ الذاكرة والدخول السهل
نظام تحكم أوتوماتيكي متعدد المناطق لتكييف الهواء	 
حامال أكواب في وحدة الكونسول الوسطى	 
صندوق تابلوه قابل للقفل	 
مساحات تخزين في األبواب األمامية ووحدة 	 

الكونسول الوسطى وتحت مسند الذراع األوسط
واقيات شمسية بمرايا زينة مضيئة	 

إضاءة لحيز األقدام وإضاءة محيطة	 
مصابيح سفلية في غطاء صندوق األمتعة	 
مؤين هواء	 

التقنيات 
نظام معلومات ترفيهي بشاشة لمس تكاثفية مقاس 	 

12.3 بوصة ذات دقة عالية. مستشعرات قرب وأزرار 
تحكم. راديو رقمي، ونظام مالحة مزود بقرص صلب 

وواجهة موسيقى متطورة )AMI( وفتحة منفصلة 
ألسطوانات DVD/CD وفتحتان لبطاقات SD وخاصية 

)uPnP( Wi-Fi ودفق )A2DP( Bluetooth
نظام المالحة - مزود بخاصية تحويل النص إلى صوت 	 

مسموع وإدخال العناوين باألوامر الصوتية وطريقة 
العرض ثالثية األبعاد للمباني والمنشآت.

 	*®Apple CarPlay خاصية
محرك أقراص الحالة الصلبة سعة 60 جيجابايت )تتوفر 	 

مساحة 10 جيجابايت يمكن للمستخدم االستفادة منها(
هوائي مخفي	 
 	*4G LTE وحدة هاتف
نقاط االهتمام )بحث(*	 
استقبال معلومات المرور في الوقت الفعلي عبر اإلنترنت*	 
نظام Bentley Signature الصوتي	 
 	Wi-Fiو Bluetooth البث التدفقي للصوتيات بميزة
 	*)Bentley نظام االستشعار المسبق للمكابح )نظام حماية
مصابيح مكابح متوائمة*	 
الدخول وتشغيل اإلشعال دون مفتاح	 
التحذير عند الخروج	 
تحذير رؤية النقطة العمياء	 
مساعد ركن السيارة	 
زر تشغيل/إيقاف المحرك	 
إنذار ونظام مانع السرقة )اإليموبليزر(	 
مثبت السرعة	 
كاميرا للرجوع إلى الخلف مع عرض رسومي على الشاشة	 
وسادات هوائية لقائد السيارة والراكب	 
وسائد هوائية جانبية	 
نظام مانع التصادم*	 

Continental GT S سيارة

NCO = تجهيز اختياري مجاني. *التوافر حسب المنطقة.
يرجى االتصال بالوكيل المحلي للتحقق من توفرها
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نظام Pre-crash، خلفي*	 
مكابح متعددة للصدامات*	 
إضاءة ترحيبية	 
نظام التعقب المقدم من Bentley باستخدام 	 

نظام تحديد المواقع العالمي*

باقات المواصفات 
مواصفات القيادة داخل المدن	 
 	Blackline Specification باقة مواصفات

اطَّلِع على التفاصيل الكاملة لهذه المواصفات في صفحة 49.

المواصفات االختيارية

العجالت 
عجلة سبائكية طراز Sports مقاس 	 

22 بوصة - مطلية باللون األسود
عجالت سبائكية طراز Sports مقاس 22 بوصة 	 

)Pale Brodgar( بيل برودجر ساتن -
 	Mulliner شارات عجالت ذاتية االستواء من
عجالت وإطارات مخصصة لفصل الشتاء	 
إطارات مخصصة لفصل الصيف*	 
إطارات تصلح لالستخدام في جميع الفصول*	 
عجلة احتياطية لالستخدام المؤقت للعودة*	 

المكابح
مكابح قرصية أمامية مهواة مقاس 420 × 40 مم مع فكيّ 	 

Bentley مكابح أسودين بعشرة مكابس مزينين بشعار
مكابح قرصية خلفية مهواة مقاس 30 × 380 مم 	 

مع فكيّ مكابح أسودين بأربعة مكابس
مكابح خزفية مزودة بفكوك سوداء	 
مكابح خزفية مزودة بفكوك حمراء	 

المظهر الخارجي 
ألوان طالء خارجية إضافية	 
سقف زجاجي بانورامي	 
مرايا أبواب بلون جسم السيارة	 
زجاج أمامي عازل للصوت والحرارة	 
غطاء فخم لفتحة ملء الوقود والزيت	 

المقصورة الداخلية 
قشرات خشبية إضافية يتم االختيار من بينها: بير 	 

والنت )Burr Walnut( من Mulliner، كراون كَت 
والنت )NCO(  )Crown Cut Walnut(، دارك فيدل باك 
 ،)NCO(  )Dark Fiddleback Eucalyptus( أوكالبتوس

 ،)Dark Stained Burr Walnut( دارك ستيند بير والنت
 Tamo( تامو آش ،)Liquid Amber( ليكويد أمبر

Ash( من Mulliner، بيانو لينين )Piano Linen( من 
 )Crown Cut Walnut( كراون كَت والنت ،Mulliner

 )Dark Burr Walnut( مفتوحة المسام، دارك بير والنت
مفتوحة المسام، كوا )Koa( مفتوحة المسام

لمسة Côtes de Genève الفريدة لوحدة الكونسول الوسطى	 
ويُكسى الجزء العلوي من التابلوه بالقشرات 	 

الخشبية الثنائية المفضلة من Mulliner، في حين 
يتألق الجزء السفلي من التابلوه ووحدة الكونسول 

 )Grand Black( الوسطى بقشرة جراند بالك
قشرة كربون فايبر )Carbon Fibre( حتى 	 

التابلوه وألواح تزيين األبواب 
لمسة نهائية من األلومنيوم المُشكَّل على هيئة لفات 	 

المحرك تزين التابلوه واأللواح الوسطى لألبواب - المعة
لمسة نهائية من األلومنيوم المُشكَّل على هيئة لفات 	 

المحرك - لون داكن لوحدة الكونسول الوسطى
المقاعد األمامية - يمكن ضبطها كهربائيًا إلى 24 وضعًا 	 

ومزودة بوظائف التدفئة والتهوية والتدليك ووسادات 
قابلة للتعديل ووضعين يُحفظان في الذاكرة

 	 "Diamond in diamond" تطريز ماسي متداخل
للمقاعد وكسوة األبواب وألواح الربع الخلفي

حصائر أرضية كثيفة الوبر في الجانب األمامي 	 
فرش سجاد كثيف الوبر بأطراف ذات لون معاكس )أمامية(	 
 	Bentley )NCO( زخرفة مساند الرأس بشعارات
قوائم مكسوة بالجلد وبطانة سقف محززة من الجلد	 
جلود شبه أنيلينية في المقاعد واألبواب	 
خياطة متباينة للمقصورة الداخلية وعجلة القيادة	 
خياطة وتزيينات متباينة اللون	 
خياطة يدوية مستعرضة	 
تشكيلة لونية واحدة أحادية اللون، وأربع تشكيالت ثنائية اللون	 
ترصيع التابلوه وألواح تزيين األبواب بخط رقيق من الكروم	 
عجلة قيادة قابلة للتدفئة ثنائية األلوان وثالثية 	 

األذرع ومكسوة بالجلد الطبيعي
عجلة قيادة قابلة للتدفئة وثنائية األلوان 	 

وثالثية األذرع ومكسوة بجلد الديناميكا
عجلة قيادة قابلة للتدفئة وثنائية األلوان وثالثية 	 

األذرع ومكسوة بالجلد الطبيعي المحزز
عجلة قيادة قابلة للتدفئة وأحادية اللون وثالثية 	 

األذرع ومكسوة بالجلد الطبيعي
عجلة قيادة قابلة للتدفئة وأحادية اللون وثالثية 	 

األذرع ومكسوة بالجلد الطبيعي المحزز
عصا نقل السرعة مكسوة بالجلد الطبيعي	 

دواسات قدم رياضية	 
 	Mulliner أحزمة أمان بلون مختلف من
لون مختلف ألذرع عجلة القيادة وعصا 	 

Mulliner نقل السرعة من

الراحة 
شاحن بطارية*	 
سخان التوقف**	 
مفتاح فتح باب المرآب عن بعد*	 
مفتاح إضافي	 
صندوق إسعافات أولية ومثلث تحذير	 
زجاج أمامي قابل للتدفئة*	 
مجموعة أدوات ومرفاع*	 

التقنيات
 	*)Adaptive Cruise Control( مثبت السرعة المتوائم
شاشة Bentley الدوارة	 
 	 Naim النظام الصوتي الفاخر من نوع

 Bentley المخصص لسيارات
نظام Bang & Olufsen الصوتي	 
إضاءة LED ترحيبية	 
موالف رقمي للتلفاز*	 

باقات المواصفات 
مواصفات األلوان	 
 	S مواصفات الوان
مواصفات التحزيز الماسي	 
 	 *)Touring Specification( باقة مواصفات الرحالت الطويلة
 	Mulliner باقة مواصفات األلوان من
مواصفات الراحة في المقعد األمامي	 
مواصفات اإلضاءة الداخلية	 
باقة المواصفات للمدخنين	 
باقة مواصفات التصميم - كربون	 

اطَّلِع على التفاصيل الكاملة لهذه المواصفات في صفحة 49.

سيارة Continental GT S )تابع(

NCO = تجهيز اختياري مجاني. *التوافر حسب المنطقة.
**غير متوفرة بمحركات V8 في بعض األسواق.

يرجى االتصال بالوكيل المحلي للتحقق من توفرها.
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المواصفات القياسية

المكابح
مكابح قرصية أمامية مهواة مقاس 420 × 40 مم مع فكيّ 	 

 Bentley مكابح أحمرين بعشرة مكابس مزينين بشعار
مكابح قرصية خلفية مهواة مقاس 30 × 380 مم 	 

مع فكيّ مكابح أحمرين بأربعة مكابس
مؤشر تآكل بطانة المكابح	 
 	)eLSD( توجيه العزم بواسطة التروس التفاضلية اإللكترونية

العجالت
عجلة سبائكية طراز Speed مقاس 	 

22 بوصة - مطلية باللون الفضي
 	)TPMS( نظام مراقبة ضغط اإلطارات إلكترونيًا
إطار مخصص لفصل الصيف مقاس 22 بوصة 	 

من إنتاج Pirelli مزود بنظام منع الضجيج

التوجيه
توجيه رباعي إلكتروني	 

التعليق
نظام تعليق هوائي ثالثي الحجرات مزود بتحكم 	 

)CDC( مستمر في امتصاص الصدمات
برنامج التحكم اإللكتروني في الثبات )ESP( مع نظام تحكم 	 

 )ABS( نظام مكابح مانعة لالنغالق / )TCS( في قوة الجر
/ نظام توزيع إلكتروني لقوة المكابح )EBD( / نظام كبح 

)MSR( نظام تحكم في عزم السحب / )HBA( هيدروليكي
نظام تحكم ديناميكي في ارتفاع القيادة )يعدل 	 

تلقائيًا على السرعات المختلفة( ووظيفة تحديد 
المسافة بين جسم السيارة واألرض

 	 Bentley(  Bentley نظام القيادة الديناميكي من
Dynamic Ride( مع التوجيه الرباعي اإللكتروني

التحكم في ديناميكيات القيادة	 

المظهر الخارجي
16 لونًا للطالء الخارجي لالختيار من بينها	 
فتحة تهوية المعة باألجنحة بها صف أضالع 	 

سوداء مؤلف من 12 قطعة

شبكة تهوية رادياتير داكنة مطلية بالجرانايت	 
شبكات سفلى داكنة بالمصد األمامي 	 

)مطلية باللون الجرانيتي(
شارة "Speed" على الرفرف	 
إضاءة ساطعة بالنوافذ الجانبية	 
أقفال كهربية لألبواب وصندوق األمتعة	 
مرايا أبواب قابلة للضبط كهربائيًا ومزودة بوظائف التدفئة والطي 	 

الكهربائي والذاكرة واالنخفاض عند الرجوع إلى الخلف
مرايا أبواب بلون جسم السيارة	 
غطاء حيز محرك باللون األسود/الكرومي وشارات 	 

أجنحة Bentley على صندوق األمتعة
عتبات ودواسات "Bentley" و"Speed" مضيئة	 
 	"Speed" عتبات رياضية مزينة بشعار
حروف كلمة BENTLEY على صندوق األمتعة	 
غطاء فخم لفتحة ملء الوقود والزيت	 
 	 *Full LED Matrix مصابيح أمامية بتقنية

مع نظام مساعد الضوء العالي
مصابيح LED كاملة إضافية ومصابيح خلفية	 
نظام التحكم في مسافة الركن أمامًا وخلفًا	 
زجاج جانبي عازل للصوت	 
زجاج خلفي مدفأ	 
طرفان بيضاويّان ألنابيب العام بلون مصقول	 
مساحات زجاج أمامي بوظيفة استشعار لألمطار	 
مقبس لشحن البطارية	 
شاحن حثي	 
علبة مفاتيح	 

المقصورة الداخلية
مقاعد ألربعة ركاب	 
عجلة قيادة قابلة للتدفئة وأحادية اللون 	 

ومكسوة بجلد الديناميكا
تطريز "Diamond in diamond" للمقاعد 	 

وأغلفة األبواب وألواح الربع الخلفي
كسوة الدعامات وبطانة الرأس من الديناميكا - 15 لونًا	 
مزيج طراز "Speed" الفريد من جلد النابا والديناميكا 	 

لكسوة المقاعد والجزء السفلي من المقصورة الداخلية

مقاعد أمامية قابلة للتعديل كهربائيًا إلى 12 وضعًا 	 
ومزودة بخاصية التدفئة وذاكرتيّ تخزين

 	Speed مساند رأس مطرزة بشعار
شارة "Speed" على لوحة التابلوه	 
مسند ذارع أمامي واحد )مع قابلية لالنزالق لألمام/	 

الخلف - مزود بمساحة للتخزين مقبس طاقة 
USB-C بجهد 12 فولت ومأخذا شحن

مقعدان خلفيّان مزودان بمساحة للتخزين في الوسط 	 
USB-C مقبس طاقة بجهد 12 فولت ومأخذا شحن

مقبس شحن 12 فولت في صندوق األمتعة	 
 	Piano Black قشرة من خشب
فتحات تهوية دائرية معدنية مزودة بأغطية غلق	 
ساعة Bentley ذات العقارب المزينة بحافتها البسيطة	 
أحزمة أمان ذات إبزيم أسود	 
لمسة المعة على غطاء صندوق األمتعة	 
سجاد كثيف الوبر - ينسجم مع الجلد 	 

الطبيعي الرئيسي والثانوي
فرش سجاد قياسي في األمام	 
 	Beluga سجاد لصندوق األمتعة بلون
مرآة رؤية خلفية مزودة بخاصية تعتيم تلقائية	 
حامال أكواب في الكونسول الخلفي	 
عمود مقود قابل للضبط من حيث اإلمالة والتقريب 	 

ومزود بوظيفتيّ الذاكرة والدخول السهل
نظام تحكم أوتوماتيكي متعدد المناطق لتكييف الهواء	 
حامال أكواب في وحدة الكونسول الوسطى	 
صندوق تابلوه قابل للقفل مجهز بمُبرِّد	 
مساحات تخزين في األبواب األمامية ووحدة 	 

الكونسول الوسطى وتحت مسند الذراع األوسط
واقيات شمسية بمرايا زينة مضيئة	 
إضاءة لحيز األقدام وإضاءة محيطة	 
حقيبة لتخزين ألواح التزلج	 
مصابيح سفلية في غطاء صندوق األمتعة	 
دواسات قدم رياضية	 
عصا نقل السرعة مكسوة بجلد الديناميكا	 
بطانة سقف من الديناميكا	 

مقابض تعشيق مركبة بالمقود	 
عجلة قيادة قابلة للتدفئة وأحادية اللون وثالثية 	 

األذرع ومكسوة بالجلد الطبيعي والديناميكا
مؤين هواء	 

التقنيات
نظام معلومات ترفيهي بشاشة لمس تكاثفية مقاس 	 

12.3 بوصة ذات دقة عالية. مستشعرات قرب وأزرار 
تحكم. راديو رقمي، ونظام مالحة مزود بقرص صلب 

وواجهة موسيقى متطورة )AMI( وفتحة منفصلة 
ألسطوانات DVD/CD وفتحتان لبطاقات SD وخاصية 

)uPnP( Wi-Fi ودفق )A2DP( Bluetooth
نظام المالحة - مزود بخاصية تحويل النص إلى صوت 	 

مسموع وإدخال العناوين باألوامر الصوتية وطريقة 
العرض ثالثية األبعاد للمباني والمنشآت.

 	*®Apple CarPlay خاصية
محرك أقراص الحالة الصلبة سعة 60 جيجابايت )تتوفر مساحة 	 

10 جيجابايت يمكن للمستخدم االستفادة منها(
هوائي مخفي	 
 	*4G LTE وحدة هاتف
نقاط االهتمام )بحث(*	 
استقبال معلومات المرور في الوقت الفعلي عبر اإلنترنت*	 
نظام Bentley Signature الصوتي	 
 	Wi-Fiو Bluetooth البث التدفقي للصوتيات بميزة
 	*)Bentley نظام االستشعار المسبق للمكابح )نظام حماية
مصابيح مكابح متوائمة*	 
الدخول وتشغيل اإلشعال دون مفتاح	 
التحذير عند الخروج	 
تحذير رؤية النقطة العمياء	 
مساعد ركن السيارة	 
زر تشغيل/إيقاف المحرك	 
إنذار ونظام مانع السرقة )اإليموبليزر(	 
مثبت السرعة	 
كاميرا للرجوع إلى الخلف مع عرض رسومي على الشاشة	 
وسادات هوائية لقائد السيارة والراكب	 

Continental GT Speed سيارة

NCO = تجهيز اختياري مجاني. *التوافر حسب المنطقة.
يرجى االتصال بالوكيل المحلي للتحقق من توفرها.

63

المواصفات والخيارات



وسائد هوائية جانبية	 
نظام مانع التصادم*	 
نظام Pre-crash، خلفي*	 
مكابح متعددة للصدامات*	 
إضاءة ترحيبية	 
نظام التعقب المقدم من Bentley باستخدام 	 

نظام تحديد المواقع العالمي*

باقات المواصفات
مواصفات القيادة داخل المدن 	 
مواصفات األلوان	 

اطَّلِع على التفاصيل الكاملة لهذه المواصفات في صفحة 49.

المواصفات االختيارية

العجالت
عجلة سبائكية طراز Speed مقاس 	 

22 بوصة - مطلية باللون األسود
عجلة سبائكية طراز Speed مقاس 22 بوصة - داكنة اللون	 
عجلة سبائكية طراز Sports مقاس 	 

22 بوصة - مطلية باللون األسود
عجالت سبائكية طراز Sports مقاس 22 بوصة 	 

)Pale Brodgar( بيل برودجر ساتن -
 	Mulliner شارات عجالت ذاتية االستواء من
عجالت وإطارات مخصصة لفصل الشتاء	 
إطارات مخصصة لفصل الصيف*	 
إطارات تصلح لالستخدام في جميع الفصول*	 
عجلة احتياطية لالستخدام المؤقت للعودة*	 

المظهر الخارجي
ألوان طالء خارجية إضافية	 
مكابح قرصية أمامية مهواة مقاس 420 × 40 مم مع فكيّ 	 

Bentley مكابح أسودين بعشرة مكابس مزينين بشعار
مكابح قرصية خلفية مهواة مقاس 30 × 380 مم 	 

مع فكيّ مكابح أسودين بأربعة مكابس
شبكة تهوية الرادياتير المصفوفية بلون الكروم الالمع	 
إطار شبكة تهوية الرادياتير المصفوفية باللون 	 

األسود الالمع مع إطار محيط أسود
شبكة مصفوفية مطلية بالكروم الالمع تصل 	 

إلى حتى فتحات المصد السفلي
شبكة مصفوفية بلون أسود غير المع للمصد السفلي	 
سقف زجاجي بانورامي	 
مكابح خزفية مزودة بفكوك سوداء 	 
مكابح خزفية مزودة بفكوك حمراء 	 
زجاج أمامي عازل للصوت والحرارة	 

المقصورة الداخلية
 	 ،Mulliner من )Burr Walnut( القشرات اإلضافية: بير والنت

كراون كَت والنت )NCO(  )Crown Cut Walnut(، دارك 
 )Dark Fiddleback Eucalyptus( فيدل باك أوكالبتوس
 Dark Stained Burr( دارك ستيند بير والنت ،)NCO( 

NCO(  )Walnut(، ليكويد أمبر )Liquid Amber(، كراون 
كَت والنت )Crown Cut Walnut( مفتوحة المسام، 

دارك بير والنت )Dark Burr Walnut( مفتوحة المسام، 
كوا )Koa( مفتوحة المسام، تامو آش )Tamo Ash( من 

Mulliner من )Piano Linen( بيانو لينين ،Mulliner
لمسة Côtes de Genève الفريدة لوحدة الكونسول الوسطى	 
يُكسى الجزء العلوي من التابلوه بقشرات خشبية 	 

ثنائية من Mulliner، والجزء السفلي من التابلوه ووحدة 
 )Grand Black( الكونسول الوسطى بقشرة جراند بالك

- عالية اللمعان ومفتوحة المسام والمطلية بالبيانو
قشرة كربون فايبر )Carbon Fibre( حتى 	 

التابلوه وألواح تزيين األبواب 
لمسة نهائية من األلومنيوم المُشكَّل على هيئة لفات 	 

المحرك - لون داكن لوحدة الكونسول الوسطى

لمسة نهائية من األلومنيوم المُشكَّل على هيئة لفات 	 
المحرك تزين التابلوه واأللواح الوسطى لألبواب - المعة

حصائر أرضية كثيفة الوبر في الجانب األمامي	 
فرش سجاد كثيف الوبر بأطراف ذات لون معاكس )أمامية(	 
 	Bentley )NCO( زخرفة مساند الرأس بشعارات
شعار Speed على مساند الرأس	 
شارة "Speed" على لوحة التابلوه	 
قوائم مكسوة بالجلد وبطانة سقف محززة من الجلد	 
جلود شبه أنيلينية في المقاعد واألبواب	 
خياطة متباينة للمقصورة الداخلية وعجلة القيادة	 
خياطة وتزيينات متباينة اللون	 
خياطة يدوية مستعرضة	 
تشكيلة لونية واحدة أحادية اللون، وأربع 	 

تشكيالت لونية ثنائية اللون
ترصيع التابلوه وألواح تزيين األبواب بخط رقيق من الكروم	 
عجلة قيادة قابلة للتدفئة ثنائية األلوان وثالثية 	 

األذرع ومكسوة بالجلد الطبيعي
عجلة قيادة قابلة للتدفئة وثنائية األلوان وثالثية 	 

األذرع ومكسوة بالجلد الطبيعي المحزز
عجلة قيادة قابلة للتدفئة وأحادية اللون وثالثية 	 

األذرع ومكسوة بالجلد الطبيعي
عجلة قيادة قابلة للتدفئة وأحادية اللون وثالثية 	 

األذرع ومكسوة بالجلد الطبيعي المحزز
لون مختلف ألذرع عجلة القيادة وعصا 	 

 Mulliner نقل السرعة من
بطانة سقف محززة	 

الراحة
شاحن بطارية*	 
سخان التوقف	 
مفتاح فتح باب المرآب عن بعد*	 
مفتاح إضافي	 
صندوق إسعافات أولية ومثلث تحذير	 
مثلث تحذير*	 
مجموعة أدوات ومرفاع*	 

التقنيات
 	*)Adaptive Cruise Control( مثبت السرعة المتوائم
شاشة Bentley الدوارة	 
 	 Naim النظام الصوتي الفاخر من نوع

 Bentley المخصص لسيارات
نظام Bang & Olufsen الصوتي	 
إضاءة LED ترحيبية	 
موالف رقمي للتلفاز*	 

باقات المواصفات
 	Blackline Specification باقة مواصفات
مواصفات التحزيز الماسي 	 
مواصفات الراحة في المقعد األمامي	 
 	Leather Specification باقة المواصفات الجلدية
مواصفات اإلضاءة الداخلية	 
 	Mulliner باقة مواصفات األلوان من
باقة المواصفات للمدخنين	 
باقة مواصفات التصميم 	 
 	*)Touring Specification( باقة مواصفات الرحالت الطويلة

اطَّلِع على التفاصيل الكاملة لهذه المواصفات في صفحة 49.

السيارة Continental GT Speed )تابع(

NCO = تجهيز اختياري مجاني. *التوافر حسب المنطقة.
يرجى االتصال بالوكيل المحلي للتحقق من توفرها.
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المواصفات القياسية

المكابح
مكابح قرصية أمامية مهواة مقاس 420 × 40 مم مع فكيّ 	 

Bentley مكابح أسودين بعشرة مكابس مزينين بشعار
مكابح قرصية خلفية مهواة مقاس 30 × 380 مم 	 

مع فكيّ مكابح أسودين بأربعة مكابس
مؤشر تآكل بطانة المكابح	 
توجيه العزم بالمكابح	 

العجالت
عجالت Mulliner سبائكية مقاس 22 بوصة - 	 

مطلية والمعة يتوسطها شعار العالمة
 	)TPMS( نظام مراقبة ضغط اإلطارات إلكترونيًا

التعليق
نظام تعليق هوائي ثالثي الحجرات مزود بتحكم 	 

)CDC( مستمر في امتصاص الصدمات
برنامج التحكم اإللكتروني في الثبات )ESP( مع نظام تحكم 	 

/)ABS( نظام مكابح مانعة لالنغالق/)TCS( في قوة الجر
نظام توزيع إلكتروني لقوة المكابح )EBD(/نظام كبح 

)MSR( نظام تحكم في عزم السحب/)HBA( هيدروليكي
نظام تحكم ديناميكي في ارتفاع القيادة )يعدل 	 

تلقائيًا على السرعات المختلفة( ووظيفة تحديد 
المسافة بين جسم السيارة واألرض

التحكم في ديناميكيات القيادة	 
 	 Bentley(  Bentley نظام القيادة الديناميكي من

Dynamic Ride( مع التوجيه الرباعي اإللكتروني
 	)eDiff( توجيه العزم

المظهر الخارجي
16 لونًا للطالء الخارجي لالختيار من بينها 	 
شبكة تهوية الرادياتير المزدوجة الماسية من Mulliner - المعة	 
شبكة مصفوفية بخطوط متعامدة مطلية بالكروم 	 

الالمع متدلية حتى فتحات المصد السفلية 
 	Mulliner فتحات تهوية جانبية ماسية مزدوجة من
إضاءة ساطعة بالنوافذ الجانبية	 
أقفال كهربية لألبواب وصندوق األمتعة	 

مرايا أبواب قابلة للضبط كهربائيًا ومزودة بوظائف التدفئة والطي 	 
الكهربائي والذاكرة واالنخفاض عند الرجوع إلى الخلف

غطاء حيز محرك باللون األسود/الكرومي وشارات 	 
أجنحة Bentley على صندوق األمتعة

حروف كلمة BENTLEY على صندوق األمتعة	 
 	 *Full LED Matrix مصابيح أمامية بتقنية

مع نظام مساعد الضوء العالي
مصابيح LED كاملة إضافية ومصابيح خلفية	 
نظام التحكم في مسافة الركن أمامًا وخلفًا	 
زجاج أمامي عازل للصوت والحرارة	 
زجاج جانبي عازل للصوت	 
زجاج خلفي مدفأ	 
 	)V8( أربعة أطراف بيضاوية ألنابيب العام
 	)W12( طرفان بيضاويان كبيران ألنابيب العادم
مساحات زجاج أمامي بوظيفة استشعار لألمطار	 
مقبس لشحن البطارية	 
أغطية مرايا األبواب بلون ساتن سيلفر	 
سقف زجاجي بانورامي	 
غطاء فخم لفتحة ملء الوقود والزيت	 

المقصورة الداخلية
مقاعد ألربعة ركاب	 
شعارات "Mulliner" على المقاعد	 
شارة "Mulliner" على لوحة التابلوه	 
نقش Mulliner المبطن للمقاعد واألبواب وألواح الربع الخلفي	 
مجموعة خيارات ألوان Mulliner الثمانية، 	 

كل منها بتشكيلة ألوان ثالثية
دعامات وبطانات من الديناميكا - خمسة ألوان	 
فرش داخلي من جلد النابا	 
 	"Mulliner" عتبات مضيئة بكلمة
المقاعد األمامية - يمكن ضبطها كهربائيًا إلى 24 وضعًا 	 

ومزودة بوظائف التدفئة والتهوية والتدليك ووسادات 
قابلة للتعديل ووضعين يُحفظان في الذاكرة

مسند ذارع أمامي واحد )مع قابلية لالنزالق لألمام/	 
الخلف - مزود بمساحة للتخزين مقبس طاقة 

USB-C بجهد 12 فولت ومأخذا شحن

مقعدان خلفيّان مزودان بمساحة للتخزين في الوسط 	 
USB-C مقبس طاقة بجهد 12 فولت ومأخذا شحن

مقبس شحن 12 فولت في صندوق األمتعة	 
 	Mulliner مع تطعيمات )Grand Black( قشرة جراند بالك
لمسة نهائية فنية بنقشة األلماس المصقول 	 

على وحدة الكونسول الوسطى
فتحات تهوية دائرية معدنية مزودة بأغطية غلق	 
ساعة Mulliner الفريدة	 
أحزمة أمان ذات إبزيم أسود	 
لمسة المعة على غطاء صندوق األمتعة	 
حصائر Mulliner بإضافات زينة دقيقة	 
 	Beluga سجاد لصندوق األمتعة بلون
مرآة رؤية خلفية مزودة بخاصية تعتيم تلقائية	 
حامال أكواب في الكونسول الخلفي	 
عمود مقود قابل للضبط من حيث اإلمالة والتقريب 	 

ومزود بوظيفتيّ الذاكرة والدخول السهل
نظام تحكم أوتوماتيكي متعدد المناطق لتكييف الهواء	 
حامال أكواب في وحدة الكونسول الوسطى	 
صندوق تابلوه قابل للقفل مجهز بمُبرِّد	 
مساحات تخزين في األبواب األمامية ووحدة 	 

الكونسول الوسطى وتحت مسند الذراع األوسط
واقيات شمسية بمرايا زينة مضيئة	 
إضاءة لحيز األقدام وإضاءة محيطة	 
حقيبة لتخزين ألواح التزلج*	 
مصابيح سفلية في غطاء صندوق األمتعة	 
عصا نقل السرعة مكسوة بالجلد	 
مقابض تعشيق مركبة بالمقود	 
مؤين هواء	 
عجلة قيادة قابلة للتدفئة ثنائية األلوان وثالثية 	 

األذرع ومكسوة بالجلد الطبيعي 
علبة مفاتيح	 
خياطة متباينة بألوان مختلفة	 
بطانة جلدية محززة	 
دواسات رياضية	 

التقنيات
نظام معلومات ترفيهي بشاشة لمس تكاثفية مقاس 	 

12.3 بوصة ذات دقة عالية. مستشعرات قرب وأزرار 
تحكم. راديو رقمي، ونظام مالحة مزود بقرص صلب 

وواجهة موسيقى متطورة )AMI( وفتحة منفصلة 
ألسطوانات DVD/CD وفتحتان لبطاقات SD وخاصية 

)uPnP( Wi-Fi ودفق )A2DP( Bluetooth
شاشة العرض على الزجاج األمامي	 
شاشة Bentley الدوارة	 
نظام المالحة - مزود بخاصية تحويل النص إلى صوت 	 

مسموع وإدخال العناوين باألوامر الصوتية وطريقة 
العرض ثالثية األبعاد للمباني والمنشآت.

 	*®Apple CarPlay خاصية
محرك أقراص الحالة الصلبة سعة 60 جيجابايت )تتوفر مساحة 	 

10 جيجابايت يمكن للمستخدم االستفادة منها(
هوائي مخفي	 
 	*4G LTE وحدة هاتف
نقاط االهتمام )بحث(*	 
استقبال معلومات المرور في الوقت الفعلي عبر اإلنترنت*	 
نظام Bentley Signature الصوتي	 
 	Wi-Fiو Bluetooth البث التدفقي للصوتيات بميزة
 	*)Bentley نظام االستشعار المسبق للمكابح )نظام حماية
مصابيح مكابح متوائمة*	 
الدخول وتشغيل اإلشعال دون مفتاح	 
التحذير عند الخروج	 
تحذير رؤية النقطة العمياء	 
مساعد ركن السيارة	 
زر تشغيل/إيقاف المحرك	 
إنذار ونظام مانع السرقة )اإليموبليزر(	 
مثبت السرعة	 
كاميرا للرجوع إلى الخلف مع عرض رسومي على الشاشة	 
وسادات هوائية لقائد السيارة والراكب	 
وسائد هوائية جانبية	 

Continental GT Mulliner سيارة

NCO = تجهيز اختياري مجاني. *التوافر حسب المنطقة.
يرجى االتصال بالوكيل المحلي للتحقق من توفرها
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نظام مانع التصادم*	 
نظام Pre-crash، خلفي*	 
مكابح متعددة للصدامات*	 
إضاءة ترحيبية	 
شاحن حثي للهواتف*	 
 	Mulliner ترحيبية من LED مصابيح
نظام التعقب المقدم من Bentley باستخدام 	 

نظام تحديد المواقع العالمي*

باقات المواصفات
مواصفات القيادة داخل المدن	 
مواصفات األلوان	 
مواصفات الراحة في المقعد األمامي	 
مواصفات اإلضاءة الداخلية	 
 	*)Touring Specification( باقة مواصفات الرحالت الطويلة

اطَّلِع على التفاصيل الكاملة لهذه المواصفات في صفحة 49.

المواصفات االختيارية

المظهر الخارجي
ألوان طالء خارجية إضافية	 
شبكة تهوية الرادياتير المزدوجة الماسية من Mulliner - سوداء	 
شبكة مصفوفية بلون أسود غير المع للمصد السفلي	 
فتحات تهوية جانبية ماسية مزدوجة من Mulliner - سوداء	 
 	)NCO( مرايا أبواب بلون جسم السيارة
أغطية مرايا األبواب من Mulliner بلون 	 

أسود ولون الهيكل الخارجي
فكوك مكابح مزينة بشعار Bentley باللون األحمر )أمامية(	 
مكابح خزفية مزودة بفكوك سوداء	 
مكابح خزفية مزودة بفكوك حمراء	 

المقصورة الداخلية
قشرات خشبية إضافية يتم االختيار من بينها: بير 	 

والنت )Burr Walnut( من Mulliner، كراون كَت 
والنت )Crown Cut Walnut(، دارك ستيند بير والنت 

)Dark Stained Burr Walnut(،  دارك فيدل باك 
أوكالبتوس )Dark Fiddleback Eucalyptus(، ليكويد أمبر 

 )Crown Cut Walnut( كراون كَت والنت ،)Liquid Amber(
 )Dark Burr Walnut( مفتوحة المسام، دارك بير والنت

مفتوحة المسام، كوا )Koa( مفتوحة المسام، بيانو بالك 
)Piano Black(، بيانو لينين )Piano Linen( من Mulliner، تامو 

)NCO جميع القشرات( Mulliner من )Tamo Ash( آش
لمسة Côtes de Genève الفريدة لوحدة الكونسول الوسطى	 
يُكسى الجزء العلوي من التابلوه بالقشرات الخشبية 	 

الثنائية المفضلة من Mulliner، والجزء السفلي 
من التابلوه ووحدة الكونسول الوسطى بقشرة 

)NCO الجميع( ،)Grand Black( جراند بالك
قشرة كربون فايبر )Carbon Fibre( حتى التابلوه 	 

 )Piano Black( وألواح تزيين األبواب بلون بيانو بالك
)NCO( حتى وحدة الكونسول الوسطى

لمسة نهائية من األلومنيوم المُشكَّل على هيئة 	 
)NCO( لفات المحرك - مزيج المع ولون داكن

 	)NCO(  "Bentley"  زخرفة مساند الرأس بشعارات

جلود شبه أنيلينية في المقاعد واألبواب	 
 	)NCO( خياطة يدوية وتزيينات بلون مختلف
 	Mulliner خياطة يدوية مستعرضة من
ترصيع التابلوه وألواح تزيين األبواب بخط رقيق من الكروم	 
عجلة قيادة قابلة للتدفئة وأحادية اللون وثالثية 	 

)NCO( األذرع ومكسوة بالجلد الطبيعي
عجلة قيادة قابلة للتدفئة وأحادية اللون وثالثية 	 

)NCO( األذرع ومكسوة بالجلد الطبيعي المحزز
عجلة قيادة قابلة للتدفئة وثنائية األلوان وثالثية 	 

)NCO( األذرع ومكسوة بالجلد الطبيعي المحزز
لون مختلف ألذرع عجلة القيادة وعصا 	 

 Mulliner نقل السرعة من
بطانات جلدية محززة	 

الراحة
شاحن بطارية*	 
سخان التوقف**	 
مفتاح فتح باب المرآب عن بعد*	 
مفتاح إضافي	 
صندوق إسعافات أولية ومثلث تحذير	 
مجموعة أدوات ومرفاع*	 

التقنيات
 	*)Adaptive Cruise Control( مثبت السرعة المتوائم
شاشة Bentley الدوارة	 
 	 Bentley الصوتي الفاخر لسيارات Naim نظام
نظام Bang & Olufsen الصوتي	 
موالف رقمي للتلفاز*	 

العجالت
عجالت وإطارات مخصصة لفصل الشتاء	 
إطارات مخصصة لفصل الصيف*	 
إطارات تصلُح لالستخدام في جميع الفصول*	 
عجلة احتياطية لالستخدام المؤقت للعودة*	 

باقات المواصفات
مواصفات التحزيز الماسي	 
 	)NCO(  Mulliner باقة المواصفات الداخلية من
 	Mulliner باقة المواصفات المخصصة من
 	Mulliner من Blackline باقة مواصفات
 	Mulliner باقة مواصفات األلوان من
باقة المواصفات للمدخنين	 

اطَّلِع على التفاصيل الكاملة لهذه المواصفات في صفحة 49.

سيارة Continental GT Mulliner )تابع(

NCO = تجهيز اختياري مجاني. *التوافر حسب المنطقة. 
**غير متوفرة بمحركات V8 في بعض األسواق.

يرجى االتصال بالوكيل المحلي للتحقق من توفرها.
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Continental GT Mullinerو Continental GT Sو Continental GT Azureو Continental GT لطرازات V8 محرك

*تنطبق معدالت استهالك الوقود المشار إليها وفقًا لدورة القيادة األوربية الجديدة 
)NEDC( )المعادلة لدورة القيادة العالمية الموحدة للمركبات الخفيفة WLTP( على 
البلدان التالية: أندورا، النمسا، بلجيكا، قبرص، جمهورية التشيك، الدنمارك، فنلندا، 

فرنسا، جورجيا، ألمانيا، اليونان، المجر، أيرلندا، إسرائيل، إيطاليا، التفيا، ليتوانيا، 
لوكسمبورغ، مالطا، موناكو، هولندا، النرويج، بولندا، البرتغال، رومانيا، إسبانيا، السويد، 

سويسرا، تركيا، أوكرانيا، المملكة المتحدة، فيتنام.
يرجى مراجعة www.fueleconomy.gov لالطالع على أحدث المعلومات.

تختلف المسافة التي تقطعها بناءً على عدة عوامل من بينها عاداتك في القيادة وحالة 
السيارة.

المحرك: محرك بنزين V8 سعة 4.0 لترات ومزود بشاحن 
توربيني توأمي

الطاقة القصوى: 542 حصان كبحي / 404 كيلو وات / 
550 حصان أوروبي عند 6000 لفة في الدقيقة

الحد األقصى للعزم: 568 رطل قدم / 770 نيوتن متر عند 
2000-4500 لفة في الدقيقة

ناقل الحركة: قابض ثنائي ثماني السرعات
مجموعة الدفع والحركة: دفع رباعي نشط

السرعة القصوى: 198 ميل ساعة / 318 كم/ساعة
 من 0 إلى 60 ميل ساعة / من 0 إلى 100 كم/ساعة: 

3.9 / 4.0 ثوانٍ
قاعدة العجالت: 2851 مم / 112.2 بوصة

الطول اإلجمالي: 4850 مم / 190.9 بوصة
العرض )بما في ذلك المرايا(: 2187 مم / 86.1 بوصة

االرتفاع اإلجمالي: 1405 مم / 55.3 بوصة
خزان الوقود: 90 لترًا / 20 جالونًا / 24 جالونًا أمريكيًا

حجم صندوق األمتعة: 358 لترًا / 12.64 قدمًا مكعبة
الوزن بدون حمولة )أوروبي(: 2165 كجم / 4773 رطالً

الوزن اإلجمالي )االتحاد األوروبي(: 2725 كجم / 6008 رطالً

استهالك الوقود )دورة القيادة العالمية الموحدة للمركبات 
)WLTP الخفيفة

منخفض: 14.6 ميل للجالون / 19.4 لترًا/100 كم
متوسط: 22.6 ميل للجالون/ 12.5 لترًا/100 كم
مرتفع: 27.4 ميل للجالون / 10.3 لترًا/100 كم

مرتفع جداً: 26.4 ميل للجالون / 10.7 لترًا/100 كم
االستهالك المُجمَّع: 23.3 ميل للجالون / 12.1 لترًا/100 كم

انبعاثات ثاني أكسيد الكربون المُجمَّعة: 275 جم/كم
نطاق القيادة: 462.3 ميالً / 744 كم

استهالك الوقود )دورة القيادة األوروبية الجديدة 
NEDC المعادلة لدورة القيادة العالمية الموحدة للمركبات 

*)WLTP الخفيفة
معدل استهالك الوقود في المدينة: 17.4 ميل للجالون / 

16.2 لترًا/100 كم
معدل استهالك الوقود خارج المدينة: 33.2 ميل للجالون / 

8.5 لترًا/100 كم
االستهالك المُجمَّع: 25.0 ميل للجالون 11.3 لترًا/100 كم

انبعاثات ثاني أكسيد الكربون: 263 جم/كم

)EPA استهالك الوقود )دورة وكالة حماية البيئة
القيادة داخل المدينة )الواليات المتحدة(: 16 ميل للجالون

 القيادة على الطرق السريعة )الواليات المتحدة(: 
26 ميل للجالون

االستهالك المُجمَّع )الواليات المتحدة(: 19 ميل للجالون
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المحرك: محرك TSI W12 مزود بشاحن توربيني توأمي 
سعة 6.0 لترات

الطاقة القصوى: 650 حصانًا كبحيًا / 485 كيلو وات / 
659 حصان أوروبي عند 5000-6000 لفة في الدقيقة

الحد األقصى للعزم: 900 نيوتن متر / 664 رطل قدم عند 
1500-5000 لفة في الدقيقة

ناقل الحركة: قابض ثنائي ثماني السرعات
مجموعة الدفع والحركة: دفع رباعي نشط

السرعة القصوى: 208 ميل في الساعة / 335 كم/ساعة
 من 0 إلى 60 ميل ساعة / من 0 إلى 100 كم/ساعة: 

3.5 / 3.6 ثوان
قاعدة العجالت: 2851 مم / 112.2 بوصة

الطول اإلجمالي: 4850 مم / 190.9 بوصة
العرض )بما في ذلك المرايا(: 2187 مم / 86.1 بوصة

االرتفاع اإلجمالي: 1405 مم / 55.3 بوصة
خزان الوقود: 90 لترًا / 20 جالونًا / 24 جالونًا أمريكيًا

حجم صندوق األمتعة: 358 لترًا / 12.64 قدمًا مكعبة
الوزن بدون حمولة )أوروبي(: 2273 كجم / 5011 رطالً

الوزن اإلجمالي )االتحاد األوروبي(: 2725 كجم / 6008 رطالً

استهالك الوقود )دورة القيادة العالمية الموحدة للمركبات 
)WLTP الخفيفة

منخفض: 11.7 ميل للجالون / 24.1 لتر/100 كم
متوسط: 19.3 ميل للجالون / 14.6 لتر/100 كم
مرتفع: 24.1 ميل للجالون / 11.7 لترًا/100 كم

مرتفع جداً: 25.4 ميل للجالون / 11.1 لتر/100 كم
االستهالك المُجمَّع: 20.6 ميل للجالون / 13.7 لتر/100 كم

انبعاثات ثاني أكسيد الكربون المُجمَّعة: 311 جم/كم
نطاق القيادة: 407.62 ميالً / 656 كم

استهالك الوقود )دورة القيادة األوروبية الجديدة 
NEDC المعادلة لدورة القيادة العالمية الموحدة للمركبات 

*)WLTP الخفيفة
معدل استهالك الوقود في المدينة: 14.5ميل للجالون / 

19.5 لتر/100 كم
معدل استهالك الوقود خارج المدينة: 28.5 ميل للجالون / 

9.9 لتر/100 كم
االستهالك المُجمَّع: 20.9 ميل للجالون / 13.5 لتر/100 كم

انبعاثات ثاني أكسيد الكربون: 308 جم / كم

 - NEDC استهالك الوقود )دورة القيادة األوروبية الجديدة
لبقية دول العالم(

معدل استهالك الوقود في المدينة: 13.5 ميل للجالون / 
21.0 لتر/100 كم

معدل استهالك الوقود خارج المدينة: 28.5 ميل للجالون / 
9.9 لتر/100 كم

االستهالك المُجمَّع: 20.2 ميل للجالون / 14.0 لتر/100 كم
انبعاثات ثاني أكسيد الكربون: 319 جم/كم

)EPA استهالك الوقود )دورة وكالة حماية البيئة
القيادة داخل المدينة )الواليات المتحدة(: 12 ميل للجالون

 القيادة على الطرق السريعة )الواليات المتحدة(: 
20 ميل للجالون

االستهالك المُجمَّع )الواليات المتحدة(: 15 ميل للجالون

Continental GT Mullinerو Continental GT Speed لطرازات W12 محرك

*تنطبق معدالت استهالك الوقود المشار إليها وفقًا لدورة القيادة األوربية الجديدة 
)NEDC( )المعادلة لدورة القيادة العالمية الموحدة للمركبات الخفيفة WLTP( على 
البلدان التالية: أندورا، النمسا، بلجيكا، قبرص، جمهورية التشيك، الدنمارك، فنلندا، 

فرنسا، جورجيا، ألمانيا، اليونان، المجر، أيرلندا، إسرائيل، إيطاليا، التفيا، ليتوانيا، 
لوكسمبورغ، مالطا، موناكو، هولندا، النرويج، بولندا، البرتغال، رومانيا، إسبانيا، السويد، 

سويسرا، تركيا، أوكرانيا، المملكة المتحدة، فيتنام.
يرجى مراجعة www.fueleconomy.gov لالطالع على أحدث المعلومات.

تختلف المسافة التي تقطعها بناءً على عدة عوامل من بينها عاداتك في القيادة وحالة 
السيارة.
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توافق اإلطارات.
.EPREL يرجى الضغط على مواصفات اإلطار للتعرف على معلومات المنتج بالكامل وملصق الطاقة

Continental GT سيارة
Continental GT Azure

سيارة 
Continental GT S

طراز 
Continental GT Speed

Continental GT Mulliner سيارة

الشركة المقاس
المصنعة

V8V8V8W12V8W12مواصفات اإلطارات

105Y( XL )B(llllllllll( P-ZERO 265/40 ZR21  - )أمامية(21Pirelli بوصة

109Y( XL )B(llllllllll( P-ZERO 305/35 ZR21  - )خلفية(

105W( XL )B(llllllllllll( WINTER SOTTO ZERO 3 265/40 R21  - )أمامية(

109W( XL )B(llllllllllll( WINTER SOTTO ZERO 3 305/35 R21  - )خلفية(

104Y( XL )B(llllllllll( P-ZERO 275/35 ZR22  - )أمامية(22Pirelli بوصة

107Y( XL )B(llllllllll( P-ZERO 315/30 ZR22  - )خلفية(

104W( M+S )B( ncsllllllllll( P-ZERO ALL SEASON 275/35 R22  - )أمامية(

107W( M+S )B( ncsllllllllll( P-ZERO ALL SEASON 315/30 R22  - )خلفية(
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https://eprel.ec.europa.eu/qr/595109
https://eprel.ec.europa.eu/qr/595109
https://eprel.ec.europa.eu/qr/595345
https://eprel.ec.europa.eu/qr/595345
https://eprel.ec.europa.eu/qr/595347
https://eprel.ec.europa.eu/qr/595347
https://eprel.ec.europa.eu/qr/595346
https://eprel.ec.europa.eu/qr/595346
https://eprel.ec.europa.eu/qr/596020
https://eprel.ec.europa.eu/qr/596020
https://eprel.ec.europa.eu/qr/596019
https://eprel.ec.europa.eu/qr/596019
https://eprel.ec.europa.eu/qr/596219
https://eprel.ec.europa.eu/qr/596219
https://eprel.ec.europa.eu/qr/596220
https://eprel.ec.europa.eu/qr/596220
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يشتمل الطراز الموضح في هذا الكتيب على مواصفات اختيارية. قد يتم تغير المواصفات والمعدات القياسية والخيارات 
والمنسوجات واأللوان دون إخطار. يمكنك دائمًا معرفة أحدث المعلومات لدى وكيل Bentley الذي تتعامل معه. 

اسم Bentley وتصميم شعار ‘B’ ذي األجنحة عالمتان تجاريتان مسجلتان لشركة Bentley Motors Limited. تقر شركة 
Bentley Motors Limited بحقوق الغير في العالمات التجارية األخرى. قد تشتمل الموديالت الموضحة هنا على مواصفات 

أوروبية وغير أوروبية. حقوق الطبع والنشر محفوظة © يونيو 2022.
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