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سيارة  :Flying Spur W12ميتيور )(Meteor

سيارة  :Flying Spur V8لون
دراجون ريد ()Dragon Red

سيارة  Flying Spur Hybridالهجينة
الجديدة :فيريديان )(Viridian

سيارة  Flying Spur Mullinerالجديدة:
اليت ويندزور بلو ()Light Windsor Blue

قشرة بلون ليكويد أمبر ( )Liquid Amberو

فرش داخلي من الجلد بلون بيلوغا )(Beluga

فرش داخلي من الجلد بلون بيلوغا )(Beluga

فرش داخلي من الجلد بلون أسكوت ()Ascot

جراند بيانو بالك ()Grand Piano Black

بيانو بالك ()Piano Black

بيانو بالك ()Piano Black

قشرة جراند بالك ()Grand Black

فرش داخلي من لينين ) (Linenوبرونل )(Brunel

مزيج سحري.
تكشف سيارة  Flying Spurعن الجوانب
المتعددة والمتباينة لشخصيتها المميزة واحدًا
تلو اآلخر .فلكل جانب منها جاذبيته الخاصة
التي يتفرد بها عن غيره؛ وتتناغم جميعها في
إبداع تجربة رائعة للغاية تسلب العقول.
تجمع هذه السيارة بين القدرة الهائلة
والديناميكية المذهلة ،والتصميم المتميز
والتفاصيل الدقيقة الرائعة ،والتكنولوجيا
المبتكرة والتجدد المستمر ،وبراعة Bentley
االحترافية وأحدث أساليب وتقنيات الصناعة.
وقد صُمِّمت هذه السيارة لتلبي احتياجات عشّاق
القيادة ،وكذلك محبي الراحة والرفاهية من الركاب.
إنها سيارة فاخرة رباعية األبواب تُلهِم كل من يراها،
وتقدِّم في الوقت نفسه أداءً فائقًا كما هو معهود
في سيارات الرفاهية الفائقة األداء (جراند تورر).
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تتضمن سلسلة  Flying Spurثالثة طرازات ،يختص
كلٌّ منهما بميزات متفردة .ولقد انضم إلى هذه
السلسلة مؤخرًا سيارة Flying Spur Hybrid
الهجينة لتمثل خطوة مثيرة في رحلة Bentley
نحو الفخامة المستدامة التي تجمع بين التقنيات
الذكية واألداء الفائق .ومن اإلصدارات الحديثة
أيضًا طراز  Flying Spur V8الذي يقدم تجربة
قيادة غامرة حقًا مصحوبة بصوت مثير صادر من
أنابيب العادم ،ومحرك  V8سريع االستجابة
يجمع بين األداء السلس والفخامة األنيقة.
وعلى قمة هذا المجموعة المميزة ،يتربع طراز
 ،Flying Spur W12حيث يقدم تجربة قيادة مثيرة
وملهمة ،تجمع بين رشاقة الحركة التي تحبس
األنفاس والقدرة الهائلة المتدفقة على الدوام.
فانطلق في سيارة  Flying Spurحيث شئت،
وهي لن تكف عن إبهارك بالمزيد كلما قُدتها أو حتى
نظرت إليها .استكشف المجموعة بالتفصيل هنا.

سيارة  Flying Spur Hybridالهجينة الجديدة.
تجمع سيارة  Flying Spur Hybridالهجينة الجديدة
بين الفخامة واألداء والتقنيات الهجينة المتقدمة
بتوليفة متوازنة مثالية .وتمثل هذه السيارة
المبتكرة عالمة  Bentleyالفاخرة في كل شيء.
بفضل المقومات الفريدة الهجينة التي تمثل ثورة
حقيقية في ديناميكيات القيادة ،يمكنك االستمتاع
بقوة فائقة ومرونة هائلة وديناميكية مفعمة
بالحيوية في جو من الهدوء مع األداء شبه الصامت
للمحرك .وتنطلق سيارة Flying Spur Hybrid
الهجينة بمحرك  V6سريع االستجابة مدعومًا
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بموتور كهربائي ذكي من وضع الثبات إلى سرعة
 100كم/الساعة في غضون  4.3ثانية لتصل سرعة
قصوى قدرها  285كم/ساعة ،لتحلق بذلك في
آفاق جديدة من اإلثارة واالنتعاش ،مع انخفاض
معدل انبعاثات ثاني أكسيد الكربون بدرجة ملحوظة.
ستلمس أيضًا االهتمام المذهل بالتفاصيل على
نحو يجعل كل سيارة  Bentleyذات طابع خاص
مميز .فكل ما تتوقعه من طراز Flying Spur
تجده في هذه السيارة الجديدة بأناقتها
منقطعة النظير ومقصورتها الهادئة ،ما يؤهلها
لتصبح إضافة استثنائية لعائلة .Bentley

ستكتشف ميزات تقنية سهلة االستخدام تُسهِّل
كل رحلة تقوم بها ،إلى جانب نظام المالحة
الذكي الذي يُجري حسابات معينة لتحديد
متى يمكن استخدام نظام الدفع الكهربائي
وكذلك متى ينبغي استخدام محرك االحتراق
الداخلي ،من أجل تعزيز كفاءة التشغيل وزيادة
مدى السير .فضال ً عن الميزات المحسنة لنظام
السيارة المتصلة ( )Connected Carالتي
تتيح لك البدء في شحن سيارتك عن بُعد،
فأنت على موعد مع تجربة قيادة سلسة حقًا
في كل رحلة مع نظام الدفع الكهربائي.

اكتشف كل ميزة من ميزات سيارة
 Flying Spur Hybridالهجينة الجديدة بنفسك،
وصمِّم المواصفات التي تناسبك من هنا.

سيارة .Flying Spur V8
تأتي سيارة  Flying Spur V8مزودة بمحرك سعة
 4.0لترات ذاته كما في سيارة Continental
 GTفتقدم تجربة قيادة فائقة وساحرة
يستمتع بها السائق والركاب على السواء.
ويتميز المحرك بالقوة وخفة الوزن والقدرة
المذهلة على التحكم ،كما أنه متصل بناقل
حركة ثنائي القابض ثماني السرعات من نوع
 ،ZFما يوفر سالسة في التسارع وسرعة في
نقل الحركة .وتمنحك هذه السيارة تسارعاً
فائقاً حيث تنطلق من وضع الثبات حتى سرعة
 100كم/ساعة في غضون  4.1ثانية ،ويمكن أن
تصل إلى سرعة قصوى قدرها  318كم/ساعة.
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ويقل وزن السيارة اإلجمالي بمقدار 120
كجم عن الطرازات األخرى بفضل خفة وزن
المحرك باإلضافة إلى المكونات األخرى.
ألول وهلة ،يأسرك التصميم الخارجي لسيارة
 Flying Spur V8بروعته وجاذبيته؛ فيبرز شعار
 V8من خالل الشارات المميزة بالرفارف وأنابيب
العادم الرباعية بيضاوية الشكل .كما تتألق مقدمة
السيارة بشبكة رادياتير مصفوفية رائعة سوداء
اللون ويتخللها فتحات تهوية عمودية ،تضفي
على السيارة طابعاً فريداً جذاباً يخطف األنظار.
تأتي السيارة مجهزة بأحدث التقنيات على نحو
متكامل لتحسين كل رحلة تقطعها بها .كما زوّدت
 Bentleyهذه السيارة بأنظمة متعددة لمساعدة
السائق؛ ما يتيح سهولة التنقُّل والقيادة في

األماكن الحضرية والريفية ،بينما توفر خدمات
السيارة المتصلة  Connected Carميزات ذكية
آمنة ومريحة يمكن الوصول إليها وأنت داخل
السيارة أو بعيداً عنها عبر تطبيق .My Bentley
استكشف الميزات الفريدة لسيارة Flying Spur V8
بالتفصيل ،وصمِّم مواصفاتك الخاصة هنا.
دورة القيادة وفق اختبار المركبات الخفيفة الموحد
عالميًا ) (WLTPلسيارة  :Flying Spur V8استهالك
الوقود – المُجمَّع  12.7لتر 100/كم .المعدل المُجمَّع
النبعاثات ثاني أكسيد الكربون –  288جم/كم.

سيارة .Flying Spur W12
يتصدر هذا الطراز مجموعة  Flying Spurبفضل
محرك  W12الجبار سعة  6.0لترات .ويوفر هذا
الطراز قدرة هائلة وتسارعًا سلسًا بال عناء،
ويمتاز برشاقة ملموسة في التحكم والمناورة
لالستمتاع بتجربة قيادة منعشة للحواس ومتطورة
في آن واحد .وينطلق من وضع الثبات حتى
سرعة  100كم/ساعة خالل  3.8ثانية ليصل
إلى سرعة قصوى قدرها  333كم/ساعة.
تتناغم الخطوط حادة المالمح والتصميم المصقول
واألبعاد المتوازنة تمامًا لتعزز الحضور الطاغي
للسيارة .كما أن االهتمام البالغ بالتفاصيل يضفي
مزيدًا من األناقة على السيارة ،بما في ذلك
شبكة مصفوفية الشكل ذات أرياش عمودية ،وباقة
حصرية من العجالت مقاس  21بوصة و 22بوصة**،
وشعار  Bمُجنَّح مضيء في مقدمة السيارة*.
تزخر المقصورة الداخلية بمواد أصلية مصممة
بحِرَفية يدوية ماهرة إلضفاء لمسة فريدة فاخرة تدلل
الحواس .توفر المقصورة المصنعة يدويًا بيئة فسيحة
هادئة أينما تجلس داخل السيارة ،وتتميز بتصميم
ماسي الشكل ( )Lofted Diamondللمقاعد**،
وألواح أبواب داخلية مطرزة بشكل ماسي ثالثي
األبعاد** ،وفتحة تهوية ذات تصميم منحوت.
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لالستمتاع بتجربة فاخرة حقًا ،يقدم تجهيز
المقاعد األربعة االختياري مقعدين خلفيين مزودين
بمساند لألذرع في الخلف ليجلس الركاب في
راحة تامة .باإلضافة إلى ذلك ،يمتد الكونسول
الوسطي بطول المقصورة الداخلية بالكامل؛ مما
يوفر مساحة تخزين لحفظ األغراض الشخصية،
فضال ً التقنيات المبتكرة المزودة به .وتمتاز
المقصورة الداخلية برحابتها ،كما تُرسي معايير
جديدة في الفخامة ،حيث تتناغم فيها التقنيات
المبتكرة سهلة االستخدام التي يمكن تشغيلها
من الجانبين األمامي والخلفي للمقصورة.
إنها سيارة فاخرة عالية األداء ،تحلق بإمكاناتها
الرائعة نحو آفاق جديدة ،سواء كنت مسافرًا في
رحالت طويلة عبر القارات أو في رحلة قصيرة داخل
المدينة .يمكنك تصميم سيارتك بمواصفات خاصة
باستخدام أداة التخصيص عبر اإلنترنت.

*تجهيز اختياري بتكلفة إضافية.
**متوفرة في مواصفات القيادة المخصصة من .Mulliner

سيارة  Flying Spur Hybrid Odysseanالهجينة.
انطلق في رحلة استثنائية بشخصية قوية
وفخامة فريدة على متن هذا اإلصدار الخاص
من سيارة  Flying Spur Hybridالهجينة.
تبرز سيارة  Odysseanمالمح الفخامة المستدامة
في مستقبل السيارات الفاخرة فائقة األداء،
وهي سيارة مستوحاة من رؤية Bentley
المتجلية في سيارة  EXP 100 GTاالختبارية
التي طرحتها الشركة في إطار االحتفال بمئويتها
األولى الزاخرة بمسيرة إنجازات استثنائية
تحققت على مدار تاريخها العريق .ويجمع
هذا اإلصدار الخاص بين أجود المواد المبتكرة
المصنوعة بحرفية عالية وأحدث أساليب وتقنيات
الصناعة ،في تناغم فريد يمثل خطوة جريئة
نحو مستقبل خالٍ من انبعاثات الكربون.
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تثبت التحسينات المتفردة على التصميم الخارجي
مثل قشرة كوا ( )Koaمفتوحة المسام التي
تزين التابلوه واأللواح الوسطى لألبواب المصممة
بطريقة تتيح استخدام أقل قدر ممكن من الورنيش
في عملية اإلنتاج البتكار قشرة خشبية ذات
قيمة جمالية فريدة ،أن الدمج بين براعة الصناعة
والتركيز على االستدامة يمكن أن يفتح األبواب
أمام عالم واسع من اإلمكانات الجديدة المذهلة.
صُممت الخياطة اليدوية الحصرية ،ombré
المستوحاة من التصميم الداخلي المتجانس في
سيارة  ،EXP 100 GTلتضفي إحساسًا حقيقيًا
بالهدوء والصفاء الذي يميز السيارات المستدامة
ويتجلى بوضوح في تداخل األلوان برقّة مع بعضها.
وتتكامل هذه اللوحة الفنية الرائعة مع القشرة
الخشبية الفريدة المطلية بلون لينين بيانو
( )Linen Pianoالتي تزين الكونسول الوسطي.

اُستخدمت أقمشة جديدة وفاخرة مصنوعة
من النسيج الصوفي الخشن الممزوج بلون
لينين ( )Linenوبورتالند ( )Portlandلتزيين ظهر
المقاعد ،والتي صُنعت ببراعة يدوية من الصوف
اإلنجليزي المستدام بألوان رقيقة متناغمة.
في الوقت نفسه ،تضيف عتبة الباب ذات اإلصدار
المحدود والتصميم الداخلي ثالثي األلوان ،فضال ً
عن التطريز متعدد األلوان ،إحساسًا بالجمال
المتناهي والتفرد الفاتن الذي ظهر ألول مرة في
السيارة االختبارية التي خُصصت لالحتفال بالمئوية.
يداعب التصميم الخارجي ذو اللمسات المثالية
حواس السائق والعالم من حوله وتبعث في نفس
كل من يراها إحساسًا غامرًا بالبهجة .وستستمتع
حتمًا بالتفاصيل الغنية والدقة المتناهية والشخصية
القوية لألجزاء الالمعة والعجالت المطلية بلون

بيل برودجر ( )Pale Brodgarالذي يأسر األنظار
ويعكس المظهر الجمالي الذي ال تخطئه العين
الذي يميز سيارة  .EXP 100 GTوتكمل شارة
الجسم الخارجي الجديدة ذات اإلصدار المحدود
التجربة الفريدة لهذه السيارة االستثنائية وتجعلها
بحق درة تاج السيارات الفاخرة الهجينة.
استكشف الميزات الفريدة لسيارة Flying Spur
 Odysseanبالتفصيل ،وصمِّم مواصفاتك الخاصة هنا.
تجدُر اإلشارة إلى أن طراز Flying Spur
 Hybrid Odyssean Editionمتاح للحجز في
معظم األسواق باستثناء دول االتحاد األوروبي
السبع والعشرين والمملكة المتحدة وسويسرا
وإسرائيل وأوكرانيا والنرويج وتركيا وفيتنام.

سيارة .Flying Spur Mulliner
سيارة  Flying Spur Mullinerهي سيارة فريدة
من نوعها تحظى بلمسات من الفخامة ال حدود
لها .وتجسد هذه السيارة المذهلة الصناعة اليدوية
المتقنة والرفاهية الفريدة ،وتقدم مزيجًا استثنائيًا
من الراحة غير المسبوقة والمتعة منقطعة النظير.
تتوفر سيارة  Flying Spur Mullinerبمحرك V8
أو  W12أو محركًا هجينًا ،ويمكن تصميمها بعناية
لتلبي متطلباتك وتوقعاتك بالكامل ،ما يعني أنه
بإمكانك أن تحدد بنفسك المستويات الفائقة لألداء
االستثنائي الذي تطمح إليه .ويمكنك إضفاء هذه
اللمسات الشخصية على كل جزء من السيارة
مع فريق  Bentley Mullinerالذي يحوّل رؤيتك
الفريدة عن الفخامة والرفاهية إلى واقع ملموس،
ويمنح سيارتك تميّز  Mullinerالمنشود.
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سيلفت مظهرها وحده انتباهك بفضل التفاصيل
الخارجية المذهلة التي ال توجد سوى في هذا
الطراز .وقد أُعيد تصميمها قلبًا وقالبًا ،فعجالتها
السبائكية الحصرية المطلية باللون الرمادي
والالمعة مقاس  22بوصة التي يتوسطها شعار
 Bentleyالمجنَّح " "Bذاتي الضبط تمنحها مظهرًا
أنيقًا ،هذا فضال ً عن فتحات تهوية Mulliner
المزدوجة ماسية الشكل وأغطية المرايات الجانبية
المطلية بلون فضي ساتن ( )Satin Silverالتي
تلفت األنظار بتصميمها الرائع وبراعة تفاصيلها
اليدوية ،وتبرز خطوطها االنسيابية بألوان متباينة.
يتوفر تأثير ثالثي األبعاد فاخر للنمط الماسي
المزدوج وتوازيه شبكة تهوية الرادياتير األمامية،
ويمتد هذا المظهر المميز إلى المقصورة الداخلية
المخصصة المليئة بالميزات التي تعمل باللمس.

ستنقلك العتبات المضيئة الخارجية ومصابيح
 LEDالترحيبية إلى عالم آخر من االهتمام
البالغ بالتفاصيل النابضة بالحياة داخل المقصورة
الداخلية .تتوفر ثماني تقسيمات لونية مع لون
متباين ثالث فريد لالختيار من بينها ،وقد اُستلهمت
كل تقسيمة لونية منها من الرحالت االستثنائية
على ساحل أمالفي في إيطاليا أو أيام الصيف
الرائعة في سباقات رويال أسكوت في إنجلترا.
وتكتمل هذه الدرجات اللونية الجميلة بأشرطة
تزيين المقاعد وتطريز مساند الرأس من Mulliner
ذات األلوان المتباينة لترتقي بالسمات المميزة
في السيارة وتحيطك بمستوى فائق من الراحة.

تشتمل سيارة  Flying Spur Mullinerضمن
تجهيزاتها القياسية على مجموعة من الميزات
المتوفرة عادةً كمواصفات بتكلفة إضافية في
سلسلة  ،Flying Spurومنها على سبيل
المثال ال الحصر شاشة  Bentleyالدوارة
والسقف البانورامي وباقة مواصفات المقاعد
المريحة والدواسات الرياضية .وكل ميزة من
هذه الميزات تعزز مكانة السيارة وتجعلها
التجسيد الحقيقي للسيارات الفاخرة.
استكشِف عالمًا فريدًا من اإلمكانيات التي ال حصر
لها المتوفرة ضمن باقة مواصفات .Bentley Mulliner
ويمكنك استخدام أداة تخصيص السيارة لوضع
لمساتك الشخصية المميزة على سيارتك هنا.

التصميم

حضورٌ طاغٍ على الطريق برشاقة فائقة.
أول شيء ستالحظه في سيارة Flying Spur
هو خطوط التصميم المذهلة التي تتميز بها.
ومن ضمن ذلك ،خط السقف المميز الذي يعطي
انطباعًا فوريًا بالسرعة الفائقة ،وكذلك خط القوة
البارز الممتد من المصابيح األمامية بطول السيارة
بالكامل .ويضيف الخط المصقول الذي يوحي
بالقوة فوق العجلة الخلفية مزيدًا من التأكيد على
مظهره األنيق ويوحي بالقوة الهائلة للسيارة.
كما أن خطوط التصميم الحادة المتموجة في سيارة
 Flying Spurلم يكن من الممكن إبداعها بالطرق
التقليدية .لذا صُنعت األلواح السلسة المتجانسة
باستخدام تقنية التشكيل الفائق )،(Superforming
وهي تقنية دقيقة تتضمن تسخين ألواح األلومنيوم
حتى  500درجة مئوية ثم تشكيلها عبر ضغط الهواء.
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وهكذا تضم سيارة  Flying Spurأكبر لوح جانبي
لسيارة مصمم بالتشكيل الفائق بشكل لم
يُر مثله في عالم صناعة السيارات من قبل؛
ما يجعلها تبدو وحدة متكاملة مذهلة.
أما الشكل الخارجي للسيارة ،فيتميز بطوله وأناقته
االستثنائية؛ حيث تم تقديم العجلتين األماميتين
ورفع مستوى غطاء المحرك؛ لتحظى السيارة بأبعاد
متوازنة تجمع بين السمات المميزة التي تتفرد بها
 Bentleyوالمظهر العصري ذي التصميم المنحوت.
كما تضيف العجالت الحصرية مقاس 22
بوصة* لمسة مثالية للسيارة.

*متوفرة في مواصفات القيادة المخصصة من  .Mullinerويعتمد مدى التوفر على السوق .وتُستثنى الصين
في الوقت الحالي ،وتحل محلها عجالت مقاس  22بوصة مع إمكانية اختيار مقاس  21بوصة.

إطاللة مبهرة.
تأتي سيارة  Flying Spurبخطوط تصميمية تؤكد
على سرعتها الفائقة ورشاقتها الملحوظة،
في حين تُجسِّد مقدمة السيارة ومؤخرتها
الحافلتان بكثير من التفاصيل الرائعة الجانبَ
األهم واألبرز من شخصيتها المتفردة.
تضفي الريش الرأسية المصنوعة من الكروم
بمقدمة الشبكة المصفوفية الشكل التي
تشتهر بها سيارات  Bentleyمزيدًا من األناقة
على الحضور الطاغي للسيارة .ولتعزيز
المظهر العصري للسيارة ،يمكن استبدال
جميع العناصر الخارجية المصنوعة من الكروم
بطبقة طالء مذهلة باللون األسود الالمع*.
تتميز المصابيح األمامية المصفوفية بتقنية
 LEDالتي تشبه الجواهر بتصميم متألق
كقطع الكريستال يشد األبصار ويضمن تأللؤ
المصابيح باستمرار حتى في حالة إطفائها.
تحظى المصابيح الخلفية بالقدر نفسه من
الجمال والروعة؛ إذ تحيط بشعار " "Bالمميز
من كلمة  ،Bentleyوتحفل بتحزيزات ماسية
رائعة تحاكي التحزيزات الموجودة على
عناصر التحكم داخل مقصورة السيارة.
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*تجهيز اختياري بتكلفة إضافية.

تصميم يمنحك شعورًا
بالتحليق في الفضاء.
إذا ما جُلت بنظرك مع الخط المصنوع من الكروم
على غطاء المحرك ،فسيقودك إلى شعار ""B
المُجنَّح األيقوني* الذي لم يظهر على سيارة من
طراز  Flying Spurمنذ خمسينيات القرن العشرين.
قد أُعيد تصميم الشعار كليًا ليتواكب مع
المئوية الثانية لعالمة  ،Bentleyواُستوحي
الشكل من أحد الطيور الجارحة ،الذي يبدو
هادئًا متأهبًا لالنطالق من وضع السكون،
لكنه في الوقت نفسه قوي ورشيق أثناء
الحركة ،تمامًا مثل سيارة .Flying Spur
صُنع الشعار الذي يزين مقدمة السيارة من
سبيكة خالصة من الصلب المقاوم للصدأ،
وصُقل ونُحت يدويًا عبر عملية مخصصة عادةً
للمحركات التوربينية؛ ما أسهم في ابتكار
شكله الجديد المميز الذي ال تخطئه عين.
كما يمزج شعار " "Bفي سيارة  Flying Spurبين
المظهر البسيط غير المتكلف واللمسة العصرية
الساحرة .وعند فتح السيارة ،يخرج الشعار المُجنَّح
من موضعه إلكترونيًا ،وتضيء ريش الجناحين
بإضاءة ترحيبية وحركات مصممة بعناية تتزامن
مع اإلضاءة المتألقة من المصابيح األمامية.

*تجهيز اختياري بتكلفة إضافية.
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األداء

مظهر مهيب
وديناميكية فائقة.
قد يمثل طراز  Flying Spurسيارة رباعية األبواب
ذات مقصورة داخلية فسيحة ،ولكن تسري في
أوصالها روحٌ نابضةٌ بالحياة لسيارة فاخرة فائقة األداء.
ولم تأتِ قوتها الهائلة ورشاقة حركتها المدهشة
من فراغ ،بل كانت ثمرة جهود مضنية طوال
رحلة  Bentleyعلى مدار مائة عام كاملة
لصنع مثل هذه السيارة كما تصورها والتر
أوين بنتلي وتحقيق شغفه إلى "تصميم
سيارة سريعة وجيدة واألفضل في فئتها".
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مستويات استثنائية من التحكم والتوجيه.
تتوزع الطاقة الهائلة التي يولدها محرك سيارة
 Flying Spurبطريقة متطورة لالستمتاع بتجربة
قيادة رائعة يمكن التحكم فيها بسهولة بالغة.

وعن طريق جمع تلك البيانات بالسرعة الكلية
والتسارع الطرفي للشاسيه ،تستطيع السيارة
التجاوب مع أيّ تغييرات تطرأ على حالة الطريق فورًا.

ويعمل نظام ( Active All-Wheel Driveالدفع
الرباعي النشط) على مراقبة مستوى الثبات،
كما أنه قابل للتكيف لتوفير مستوى استثنائي
من الثقة في جميع األوقات .إلى جانب ذلك،
تعمل المستشعرات المتصلة بنظام الخرائط
الموجودة في القابض اإللكتروني متعدد الطبقات
على متابعة دوران كل عجلة باستمرار.

وفي الظروف العادية ،يعمل هذا النظام بالدفع
الثنائي بالمحور الخلفي لالستمتاع بتجربة
قيادة جذابة ال تقاوم .لكن يعمل فورًا على توزيع
المزيد من عزم الدوران على المحور األمامي
متى دعت الحاجة إلى ذلك لزيادة قوة الجر.
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نظام ( *Bentley Dynamic Rideنظام القيادة
الديناميكي من  )Bentleyهو عبارة عن نظام
إلكتروني مبتكر للتحكم في لفات المحرك النشط
بجهد  48فولت ،من شأنه أن يمنحك استجابة
أكبر وقدرة تحكم أدق على جميع أنواع الطرق.
ويتضمن هذا النظام مُشغِّالت إلكترونية مدمجة
في قضيب االتزان الخلفي لكل محور ،ويتم ضبطها
تلقائيًا لتحسين القدرة على التحكم بالسيارة
في المنعطفات وتعزيز الراحة أثناء القيادة.

وثمة نظام جديد لتوجيه عزم الدوران بواسطة
المكابح يساعد على زيادة استجابة السيارة
ورشاقتها .وتتمثل مهمته في استخدام الكبح
على العجلة األمامية والخلفية الداخلية حسب
الطلب عند االنعطاف لضمان االنعطاف للداخل
على النحو األمثل ،ويلتصق بكلتا العجلتين عند
الخروج من المنعطفات للحفاظ على توازن السيارة.

*تجهيز قياسي لطرازات  Flying Spur Mulliner V8و Mulliner W12و.Flying Spur W12
وتجهيز اختياري بتكلفة إضافية لطراز  .Flying Spur V8غير متوفر في طراز .Flying Spur Hybrid

قوة ال تنقطع.
تتميز سيارة  Flying Spur Hybridالهجينة
الجديدة بالتوازن بين السرعة والقوة مع احتوائها
على تقنيات مستقبلية تجعل منها سيارة
متقدمة ومتطورة بشكل استثنائي .تجمع هذه
السيارة بين محرك  V6الذي يعمل باحتراق
الوقود سعة  2.9لترات وبين الموتور الكهربائي
( )E-Motorالقوي على نحو مبتكر إلنتاج قدرة
عالية بمنتهى السالسة في كل رحلة من
رحالت القيادة الممتعة داخل المدينة وخارجها.
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بفضل الشاحنين التوربينيين المزدوجين متقابلي
الدوران الموجودين داخل تجويف المحرك على هيئة
حرف  Vلضمان استجابة أسرع للخانق ،يتكامل
محرك  V6سعة  2.9لتر على نحو متناغم مع
الموتور الكهربائي لتوليد عزم دوران مُجمَّع مذهل
يبلغ  750نيوتن متر .وذلك يتيح لهذه السيارة
الهجينة  Hybridالتسارع من الثبات إلى سرعة
 100كم/ساعة خالل  4.3ثانية فقط ،والوصول
إلى سرعة قصوى تبلغ  285كم/ساعة .وعند
القيادة بالطاقة الكهربائية فقط ،يمكن أن تصل
سرعتها  140كم/ساعة وهو ما يُعد معدال ً مذهالً.

عندما تقود على الطرق المفتوحة ،ستطرب لسماع
الصوت المميز الصادر أنابيب العادم لمحرك  V6الذي
يعمل بالبنزين ،وذلك في حال فتح الخانق على
مصرعيه .كما أن أنظمة الشاسيه المتقدمة مصممة
للموازنة بين راحة الركوب ومتعة القيادة الخالصة.
تضمن أوضاع القيادة الثالثة لك االستمتاع
بأهدأ وأقوى تجربة قيادة على اإلطالق .ويعمل
وضع  EV Driveعلى تحسين تجربة القيادة
بالطاقة الكهربائية ،بما يناسب الرحالت القصيرة
والقيادة داخل المدينة ،بينما صُمم وضع Hold
الدخار شحن البطارية لحين االحتياج إليه.

كما يجمع وضع القيادة الهجين  Hybridبين محرك
 V6والموتور الكهربائي بشكل ذكي لزيادة المسافة
المقطوعة بالسيارة وأدائها على الطريق.
تتيح وحدة إعادة الشحن األنيقة شحن سيارة
 Flying Spur Hybridالهجينة بين رحالت
القيادة ،وأنت تنعم بالراحة في منزلك .إذ
يمكنك قطع مسافة تزيد على  40كم بشحنة
كهربائية واحدة ،وبذلك يتسنى لك قضاء
مشاويرك المعتادة بالوضع الكهربائي بالكامل.

سيارة استثنائية رائعة
تقدم سيارة  Flying Spur V8أداءً مفعمًا بالجرأة
والحيوية ،ويتسم بالمرونة المتواصلة والتحكم
سريع االستجابة .ويعود الفضل في االستمتاع
بتجربة قيادة غامرة في سيارة  V8جزئيًا إلى خفة
وزن المحرك ،وتزداد متعة القيادة بالتسارع الفائق
وصوت الزئير المميز الذي يصدر أنابيب العادم.
وتولد هذه السيارة قدرة قصوى تصل إلى 550
حصانًا ( 404كيلو وات) لتصل إلى أقصى عزم
دوران لها قدره  770نيوتن متر عند نحو  2000لفة
في الدقيقة علمًا بأن هذا العزم يظل مستمرًا
حتى  4500لفة في الدقيقة؛ مما يضمن تسارعًا
فائقًا للمحرك في مستويات السرعة المختلفة.
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وبهذه األرقام المذهلة ،تنطلق السيارة من وضع
الثبات إلى سرعة  100كم/ساعة خالل  4.1ثوا ٍ
ن
لتصل إلى أقصى سرعة لها وقدرها  318كم/ساعة.
وتتكامل السرعة الفائقة والقدرة الهائلة لسيارة
 Flying Spur V8مع التقنيات المبتكرة المصممة
خصيصًا لتعزِّز كل تجربة قيادة .فالشاحنان
التوربينيان ثنائيي الدوران يوفران قنوات تدفق
متوازية في هيكل التوربينة ،فيتولّد بذلك عزم دوران
فائق في السرعات المنخفضة .وفي الوقت نفسه،
تأتي السيارة مزودة بحدافة مزدوجة الكتلة لتخميد
االهتزازات بين المحرك ومجموعة الدفع والحركة
لتزداد سالسة تجربة القيادة بشكل ملحوظ.

زُوِّدت هذه السيارة بصمام تحكم تكيّفي بأنابيب
العادم لتمييز نغمات الصوت المختلفة بين وضعي
القيادة الرياضية والقيادة العادية .ويتدفق العادم
إلى النصف الخلفي من نظام إخراج العادم
بطريقة تخلق نغمة صوت مميزة للغاية يطرب
إلى سماعها الركاب داخل السيارة ،وذلك مع
االحتفاظ بصوت الزئير المميز لمحرك .V8
وهكذا يتمتع السائق والركاب بتجربة قيادة
مثالية داخل سيارة .Flying Spur V8
فهي سيارة صالون فاخرة ال مثيل لها.

قدرة هائلة للمحرك.
ينبض قلب سيارة  Flying Spur W12بنسخة
مُحسَّنة من محرّك  W12سعة  6لترات المصمم
في مصنع  Bentleyبمدينة كرو ،ليجسد سعينا
الدائم لتقديم سيارة تتمتع بأداء مبهر .ويولّد هذا
المحرك قدرة تصل إلى  635حصانًا وعزم دوران
يبلغ  900نيوتن متر لتتسارع السيارة تسارعًا فائقًا
متواصالً؛ إذ تنطلق من وضع الثبات إلى سرعة
 100كم/ساعة خالل  3.8ثانية ،ثم تستمر لتحقق
سرعة قصوى مذهلة قدرها  333كم/ساعة.
يعمل هذا المحرك بناقل حركة ثماني السرعات
ثنائي القابض يختار الترس التالي قبل تحريك
مقبض ذراع تغيير السرعات؛ ما يحسِّن أداء
العزم ويضمن تقديم نقالت سريعة وسلسلة
للتروس مع تسارع استثنائي ال تجده في أي
سيارة أخرى .ويمكن بلوغ الحد األقصى من
السرعة عبر الترس السادس ،في حين يعمل
الترسان السابع والثامن على تقليل استهالك
الوقود عند السير بسرعة ثابتة ،وهي ميزة
مثالية أثناء السفر في رحالت طويلة.
سيارة  Flying Spur W12هي درة التاج في
مجال صناعة السيارات فائقة التقدم ،فهي
سيارة تتمتع بمقومات أداء يمنحها سرعة
استثنائية ،وسهولة قيادة ،وتحكم مثالي في
فئة السيارات الفخمة – دون أي تخلي عن
معايير الفخامة والرفاهية في تجربة القيادة.
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سيارة مثالية لعبور المدن أو القارات.
سواء كنت تستمع بالطريق المفتوح أو عالقًا
في االزدحام المروري في المدينة ،فإن سيارة
 Flying Spurتتميز بالتنوع في االستخدام الذي
يمنحك تجربة قيادة رائعة؛ فهي مصممة لتتوافق
مع مختلف أنواع الظروف التي تحيط بك.
ويتكيف نظام التوجيه الذكي Electronic All-
( Wheel Steeringالتوجيه الرباعي اإللكتروني)*
بشكل يتالءم مع سرعة القيادة التي تختارها .في
السرعات المنخفضة ،تلف العجالت الخلفية في
عكس اتجاه العجالت األمامية بمقدار  4.1درجة.
ويؤدي هذا تقليص محور دوران السيارة على
نحو فعال ،وبالتالي سهولة قيادة السيارة في
األماكن الضيقة داخل المدن .أما عند السرعات
العالية ،تلف العجالت الخلفية في االتجاه نفسه
للعجالت األمامية بمقدار  1.5درجة؛ ما يمنح
السيارة مرونة أكبر وثقة أكبر في مستوى ثباتها.
كما يساعد التعليق الهوائي الذي يتم ضبط أوضاعه
آليًا على تحسين تجربة القيادة إلى حد بعيد.
ويعتمد هذا النظام على زنبركات هوائية ثالثية
الغرف ما يتيح له احتجاز كمية أكبر من الهواء لتعزيز
الراحة أثناء القيادة وزيادة التحكم في السيارة،
فضال ً عن نظام التحكم المستمر في التخميد الذي
يتيح التحكم المتواصل في كمية الهواء المحتجزة
لضمان االستمتاع بتجربة قيادة سلسة ومريحة.
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يتميز محركا  W12و V8أيضًا بتكنولوجيا اإلزاحة
المتغيرة التي تزيد من كفاءة المحرك عن
طريق إيقاف نصف عدد األسطوانات عندما ال
تكون مطلوبة وإعادة تشغيلها بمجرد الحاجة
إليها ،دون أن يالحظ السائق ذلك .ومن ناحية
أخرى ،يعمل النظام الهجين على إيقاف تشغيل
محرك االحتراق الداخلي تمامًا لينتقل إلى
وضع الدفع الكهربائي بالكامل أثناء القيادة،
ويعيد تشغيله بسالسة عند الحاجة إليه.
يمكن كبح جماح سيارة  Flying Spurبسرعة
وكفاءة بفضل االستفادة من التقنيات المستخدمة
في مجال الفضاء؛ حيث السيارة تأتي مزودة بأكبر
مكابح حديدية سداسية المكابس في العالم.
ففي سيارة  Flying Spur Hybridالهجينة ،خضعت
المكابح لتحسينات ملحوظة في الحجم والوزن
لتعمل بتناعم مع تقنية استعادة قوة الكبح من
الموتور الكهربائي لمضان تسارع فوري سلس.

*تجهيز اختياري بتكلفة إضافية في طراز ،Flying Spur V8
وغير متوفر لطراز  Flying Spur Hybridالهجين

التقنيات

تكنولوجيا متطورة لكن سهلة االستخدام.
أينما كنت جالسًا في سيارة  ،Flying Spurستساعدك
التكنولوجيا الذكية سهلة االستخدام على التحكم
في الميزات والوظائف التي تزخر بها السيارة.
ضمن هذا اإلطار ،تعرض شاشة العدادات الرقمية
الفريدة جميع المعلومات التي يحتاجها السائق
بوضوح وبشكل مبسط .ويمكنك اختيار طريقة
العرض الكالسيكية أو الموسعة ،واختيار المكان
الذي تُعرض فيه سرعة السيارة وطريقة عرضها.
كما تتيح شاشة العرض الرئيسية للسائق والراكب
األمامي التحكم في الميزات المختلفة للسيارة لتوفير
أقصى درجة من راحة البال أثناء رحلتهما .ويمكن
ضبط الشاشة مقاس  12.3بوصة وفق إعدادات
متنوّعة ،وذلك كشاشة عرض واحدة ،أو تقسيمها
بنسبة قسمين أو ثالث أقسام مختلفة في الوقت
نفسه .وبوسعك الوصول إلى ميزات مساعدة السائق
واالستمتاع بأنظمة الترفيه والمالحة فضال ً عن
جميع الميزات التكنولوجية وميزات الراحة األخرى.
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أما ركاب المقاعد الخلفية ،فما زال بإمكانهم التحكم
في جميع هذه الوظائف ،مثل تغيير موضع المقاعد
ومشاركة المعلومات مع نظام المالحة ،من خالل
جهاز ( Touch Screen Remoteجهاز التحكم عن
بُعد ذي الشاشة اللمسية) الذي يعمل بدقة بالغة.
كما يمنح جهاز التحكم الركاب القدرة على التحكم
في بيئة المقصورة الخلفية ،مثل ستائر النوافذ
وتدفق الهواء .ويوجد هذا الجهاز في الكونسول
األوسط ويمكن إزالته بلمسة زر واحدة ،بحيث
يمكنك تحسين األجواء المحيطة بك على النحو
األمثل وأنت تستمتع بالراحة في مقعدك بالخلف.

تكنولوجيا رقمية أو تناظرية .في انسجام مثالي.
نؤمن في  Bentleyبمبدأ تصميم تقنيات تتناغم
مع االبتكار والمهارات الحِرفية بصورة مثالية تجعل
رحلة القيادة استثنائية بأساليب جديدة مذهلة.
تختلف الشاشة الدوارة االختيارية من *Bentley
عن أي شاشات تجدها في السيارات األخرى.
فعندما تدخل سيارة  ،Flying Spurتنساب القشرة
الخشبية الجميلة للوحة التابلوه التي ال تتخللها
سوى فتحات التهوية وشاشة العرض الخاصة
بالسائق فقط .لكن عندما تبدأ تشغيل المحرك،
يدور الجزء األوسط من القشرة الخشبية لتخرج
شاشة لمسية فائقة الدقة قياس  12.3بوصة.
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إذا كنت تريد أن تقطع اتصالك بالعالم الرقمي،
فما عليك سوى الضغط على الزر وستدور شاشة
العرض مرة أخرى لتظهر األقراص التناظرية
الثالث المحاطة بحواف مصقولة من الكروم على
شكل قطع مجوهرات ،مستوحيةً بذلك روح
سيارات رحالت المسافات لطويلة كما كانت
في الماضي ،وذلك بطريقة عصرية متميزة.
أما إذا رغبت في التركيز على الطريق وقطع
اتصالك بالعالم الرقمي ،فما عليك سوى
الضغط على الزر مرة أخرى وستعود شاشة
العرض إلى وضعها األصلي لتمتد القشرة
الخشبية بطول لوحة التابلوه دون أي فواصل.

*تجهيز قياسي في طراز .Flying Spur Mulliner
يرجى مالحظة أن هذا التجهيز اختياري بتكلفة إضافية لطرازات  Flying Spur V8و W12و.Hybrid

ستحظى بكل أنواع المساعدة التي تحتاجها.
سواء كنت تستمتع بالسفر على الطريق المفتوح
لمسافات طويلة أو تتنقل في شوارع المدينة،
ستجد سيارة  Flying Spurتزخر بمجموعة
كبيرة من أنظمة مساعدة السائق لضمان قيادة
سلسة وآمنة في مختلف البيئات والظروف.
يعمل مثبت السرعة المتوائم* 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
وصوال ً إلى وضع السكون ،إذا اقتضت الضرورة ذلك.
وكذلك إذا عادت حركة المرور للسير ،فستتسارع
سيارتك وصوال ً إلى سرعة السير المحددة مُسبقًا
دون أن تلمس قدمك دواسة الوقود ولو لمرة واحدة.
تعمل خاصية التحذير من النقطة العمياء (Blind
 )Spot Assistعلى رصد المنطقة المجاورة
مباشرة لجانبي السيارة والجهة الخلفية منها؛
بحيث يظهر تحذير مرئي على المرآة الخارجية
عند محاولتك التحرك إلى حارة فيها سيارة أخرى
تقترب منك .وعلى الجانب اآلخر ،يستخدم
المساعد النشط للحفاظ على المسار (Active
 *)Lane Assistكاميرا فيديو الكتشاف أي
انحراف خارج حدود الحارة التي تسير فيها وإجراء
تعديالت بسيطة على الحركة عند الضرورة.

تأتي السيارة كذلك مجهزة بنظام مساعدة
االصطفاف ( )Park Distanceالذي يعمل على
إصدار تنبيه صوتي إذا اقتربت أكثر من الالزم
من سيارة أخرى متوقفة في األمام أو الخلف.
إضافةً إلى تنبيه مرئي آخر يظهر على شاشة
اللمس بجانب الصورة المعروضة من الكاميرا
الخلفية .ويبحث نظام مساعدة االصطفاف (Park
 )Assistعن موضع مناسب لركن السيارة ،ثم
تعمل عجلة القيادة تلقائيًا لركنها ،وكل ما عليك
فعله هو التحكم في دواستي المكابح والوقود.
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 .كما ينبهك نظام
التحذير عند الخروج ( )Exit Warningإلى السيارات
األخرى التي تقترب منك عند فتح باب السيارة،
في حين يعمل نظام التحذير عند الرجوع إلى
الخلف ( )Rear Crossing Traffic Warningعلى
مساعدتك عند الخروج من مكان ركن السيارة.
ومع كل هذه الميزات التي تتناغم على نحو متكامل
بهدف مساعدة السائق ،نستطيع القول إن هذه
سيارة يمكنك قيادتها بثقة تامة في أيّ وقت.

يستكشف نظام التعرف على العالمات المرورية
(*)Integrated Traffic Sign Recognition
حدود السرعة ،بما في ذلك التعرف على
القيود المؤقتة على السرعة والمناطق التي
يمنع فيها تجاوز السيارات األخرى .تعرض
المعلومات على مجموعة العدادات الرقمية
ونظام العرض االختياري على الزجاج األمامي
( ،)Head-Up Displayإذا كان مزودًا بالسيارة.
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*تجهيز اختياري بتكلفة إضافية.

أنظمة اتصال سهلة االستخدام.
سيارة  Flying Spurمجهزة بأحدث باقة من
خدمات السيارة المتصلة  Connected Carحيث
تستخدم المعلومات الفورية إلصدار استجابة
ذكية للعالم المتغير من حولك .ويمكن الوصول
إلى هذه الخدمات سهلة االستعمال بسالسة
عبر السيارة أو عن بعد من خالل تطبيق My
 Bentleyالذي يُعد الرفيق المثالي ألي مالك
من مالكي سيارات  ،Bentleyولتوفر لك بذلك
رحالت وحياة يومية أكثر ذكاءً وأمانًا وراحةً.
ذكية
تعمل معلومات المرور الفورية على تحديث نظام
المالحة ببيانات فعلية عن الحالة المرورية لحظة
بلحظة؛ مما يتيح لك تخطيط تنقالتك على نحو
أكثر فعالية ،وتجنب االختناقات المرورية عن طريق
إعادة توجيه رحلتك بشكل ديناميكي .ويتيح
لك بحث  Googleعبر اإلنترنت إمكانية الوصول
بسهولة بإصدار األوامر الصوتية إلى المعلومات
المتعلقة بالمواقع والمعالم البارزة التي قد
تقابلها في طريقك ،بينما تطالع موجز األخبار
وحالة الطقس مزيدًا أوال ً بأول أثناء قيادتك.
آمنة
تشمل خصائص األمان المبتكرة ميزتي
 *Private eCallو Roadside Assistanceاللتين
تعمالن على توصيلك تلقائيًا بفريق المساعدة في
حالة الطوارئ Bentley Roadside Assistance
في حالة تعرضك لحادث حيث يجري تحديد موقع
السيارة وحالتها .وفضال ً عن ذلك ،سيرسل إليك
تنبيه السرقة وتنبيه المنطقة المحيطة تنبيهات
فورية ،في حالة تحرك السيارة من منطقة جغرافية
محددة مسبقًا ،وذلك إذا جرى تنشيط التنبيه.
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مريحة
تساعدك الميزات واألدوات المفيدة التي تحفل بها
السيارة االستعداد لرحلتك القادمة ،حتى عندما
تكون بعيدًا من سيارة  .Bentleyيمكنك من خالل
خاصية تشغيل التدفئة/التبريد◊ ضبط التحكم في
تكييف الهواء عندما تكون بعيدًا عن سيارتك لتجهيز
مقصورة السيارة ومقاعد الركاب بضبط درجة الحرارة
المثالية حتى قبل أن تدخلها .وفي الوقت نفسه،
تضمن ميزة العثور على السيارة Find My Car
معرفة آخر مكان أوقفت فيه سيارتك حتى في أكبر
ساحات انتظار السيارات .ومن خالل تطبيق My
 ،Bentleyيمكنك أيضًا التحقق من حالة األقفال
واإلضاءة والمسافة المقطوعة والوقود في سيارتك.
ابق متصال ً على الدوام
َ
يُعد تطبيق  My Bentleyرفيقك المفضل على
الطريق؛ إذ يتيح لك أن تبقى متصال ً بسيارتك
دائمًا حيثما كنت على مستوى العالم .فمع
هذا التطبيق ،ستنعم براحة تامة بدءًا من
تحديد موقع السيارة ،والتحقق من حالتها
وقفلها والتحكم في وظائف معينة بها.
ويعتمد تطبيق  My Bentleyفي عمله اعتمادًا كليًا
على التحديثات التلقائية ،وهذا يعني أنه ستجري
إضافة الميزات الجديدة وتحديثها دون أي تدخل
منك .فكل ما عليك هو البحث عن تطبيق My
 Bentleyوتنزيله من متجر التطبيق App Store
أو  Google Playحسب نظام التشغيل بجهازك.

◊تجهيز اختياري بتكلفة إضافية.
**يلزم توفر ميزة تدفئة السيارة االختيارية عن بعد أثناء الوقوف بطراز  W12أو .V8

كن من أوائل المستخدمين.
تزخر سيارة  Flying Spur Hybridالجديدة
بوسائل اتصال وتقنيات ال مثيل لها مع
باقة من الميزات المتقدمة المصممة
لتعزيز مستوى الرفاهية في رحلتك.
باإلضافة إلى المجموعة األساسية لخدمات
 ،My Bentley Connected Carتشتمل سيارة
 Flying Spur Hybridالهجينة على ميزات
مصممة خصيصًا لالرتقاء برحالتك إلى آفاق
جديدة عند القيادة بالطاقة الكهربائية .حيث
تتيح لك األدوات التي يمكن الوصول إليها من
خالل تطبيق  My Bentleyمثل My Battery
 Chargeإمكانية بدء الشحن عن بُعد ،كما
يمكنك من خالل خدمة  E-Chargingالعثور
على أقرب المحطات لشحن الطاقة على
أي طريق تسلكه بعيدًا عن مكان إقامتك.
يمكنك أيضًا التحكم في بيئة القيادة المتطورة
باستخدام ميزة  .My Cabin Comfortوتتيح لك
هذه الميزة تدفئة المقصورة أو تبريدها عن بُعد
بدرجة حرارة مثالية قبل أن تصل إلى سيارتك
لتنطلق في رحلتك بأقصى مستوى من الراحة
مع قطع أقصى مسافة ممكنة في الشحن
الواحدة؛ وذلك ألن مقدار الطاقة المستهلكة في
ضبط درجة حرارة المقصورة محدود للغاية.
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ستغير التقنيات المبتكرة طريقتك في القيادة أيضًا.
فعند القيادة على الوضع الهجين ) ،(Hybridيرفع
نظام المالحة الذكي من مستوى النطاق والكفاءة،
ويتجلى ذلك في اختيار أنسب مصدر للطاقة لكل
مرحلة من مراحل رحلتك .وعلي سبيل المثال،
إذا كنت تمر أثناء رحلتك على منطقة محددة
بنسبة انبعاثات منخفضة ،فستتواءم سيارتك مع
هذا الوضع بالتحقق من توفر طاقة كهربائية كافية
بالبطارية خالل المحطات األولى من الرحلة.
عندما تتباطأ السرعة ،يعمل وضع التحرك
الحر الذكي على تحسين كفاءة القيادة
باختيار المستوى األنسب من خفض السرعة
واستعادة طاقة الكبح ،وذلك اعتمادًا على نوع
السيارات والعوائق التي ستصادفها السيارة.
وحرصًا على راحتك ،تُعرض الرسائل التنبؤية
واأليقونات على شاشة معلومات السائق الرقمية
لتنبيهك إلى العوائق الموجودة أمامك ،كمفارق
الطرق والممرات الدائرية ،كما يُحدّد الوقت
األمثل لتحرير دواسة السرعة لزيادة الفعالية.

أفكار رائعة.
تتميز سيارة  Flying Spurبميزات رائعة تجعل تجربة
قيادتها سهلة بال عناء ،سواءً بالليل أو في النهار.
تتيح المصابيح األمامية المصفوفية بتقنية *LED
إمكانية إبقاء اإلضاءة بكامل سطوعها في كل
األوقات؛ مما يحسِّن من الرؤية ويساعدك على
التركيز أثناء القيادة .وتكتشف هذه التقنية
السيارات القادمة وتوقف القسم المناسب
من مصابيح  LEDتلقائيًا لتجنب تشويش رؤية
السائق الذي يقترب من سيارتك ،بينما تتكفل
باقي المصابيح بإضاءة الطريق أمامك.
زُوِّد النظام أيضًا بكاميرا اختيارية للرؤية الليلية
تستخدم األشعة تحت الحمراء لمراقبة الطريق
أمام السائق لمسافة تصل إلى  300متر،
وتنبيهه إلى العوائق الموجودة خارج نطاق إضاءة
المصابيح األمامية ،وهي تميز األشخاص أو
الحيوانات باللون األصفر على لوحة العدادات أمام
السائق .وما إن يظهر احتمالٌ بحدوث اصطدام،
يتحول اللون األصفر على الشاشة إلى اللون
األحمر وتُصدر السيارة صوتًا تحذيريًا ،وتومض
المصابيح األمامية بشعاع موجَّه ثالث مرات لتحذير
كلٍ من السائق والمارة في الوقت نفسه.
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*التوفر بحسب السوق.

مقصورة مثالية
لالسترخاء.
صُممت مقصورة سيارة  Flying Spurبعناية
فائقة لتوفير بيئة ترحيبية منعشة تتناسب
مع أي رحلة ومع أي حالة مزاجية.
وكذلك يتسنى لك االختيار بين ثالثة أنظمة
صوتية مذهلة لالستمتاع بما تفضله من
الوسائط المتعددة ،أحدها من تصميم *Naim
واآلخر يحمل عالمة *.Bang & Olufsen
كما يُستخدم مرشح كربون نشط لمنع الغبار
وحبوب اللقاح وغيرها من الجزيئات الدقيقة من
دخول السيارة وضمان االستمتاع داخلها بجو لطيف
ومنعش طوال الوقت .يمكنك أيضًا تحديد وحدة
المؤيّن االختيارية لالستمتاع بهواء أكثر نظافة.

*تجهيز اختياري بتكلفة إضافية.
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تصميم مُلهم
للمقصورة الداخلية.
تمتزج أرقى المواد الطبيعية ببراعة الحِرَفية
اليدوية في المقصورة الداخلية الفسيحة لسيارة
 .Flying Spurكما تفيض السيارة بالكثير من
التفاصيل الدقيقة الرائعة التي رُوعي في تصميمها
توفير الراحة والسالمة لجميع الركاب وخلق بيئة
قيادة مُلهِمة يسودها جو من الهدوء والسكينة.
يحظى السائق بشعور رقيق كما لو كان جالساً
في الهواء الطلق في الجزء األمامي من المقصورة
يجعل تركيزه منصباً على الطريق دون انشغاله
بأي شيء آخر مع تتوفر ميزة الشحن الالسلكي
اإلضافية لتوفير أقصى مستويات الراحة ،بينما
يوفر الجزء الخلفي من المقصورة الواسعة الحماية
للركاب في عالم ال مثيل له من الرفاهية.
يمكنك االختيار من خمسة تجهيزات متعددة للمقاعد،
أحدها يوفر ثالث مقاعد في الجزء الخلفي كما هو
موضح ،أو تجهيز اختياري بأربعة مقاعد* يتضمن
مقعدين فاخرين مزودين بمساند لألذرع في الناحية
الخلفية يفصل بينهما كونسول وسطي متسع
يوفر أماكن تخزين عملية وعصرية ومنافذ شحن
مع خاصية شحن السلكي اختيارية وحامل أكواب
وجهاز تحكم عن بعد مبتكر مزود بشاشة لمسية.
كما تأتي السيارة مزودة بفتحة سقف بانورامية
زجاجية كاملة الحجم* تتيح دخول الضوء الطبيعي
إلى المقصورة الداخلية .وتتضمّن فتحة السقف
البانورامية لوحًا زجاجيًا ثابتًا في الجزء الخلفي
منها ،في حين يوجد لوح متحرك من ناحية األمام
ينزلق فوق اللوح الخلفي ليسمح بمرور الهواء إلى
داخل المقصورة؛ أما ستائر األلكانتارا الكهربائية
ذات األلوان المتناسقة مع ألوان فرش المقصورة
الداخلي ،فتقيك من أشعة الشمس وتجعلك تنعم
بالظل متى شئت .أما إذا كنت تود الجلوس في
المقاعد الخلفية ،فيمكنك إغالق أو فتح جميع
ستائر المقصورة الخلفية وفتحة السقف في الوقت
نفسه بضغطة واحدة في Touch Screen Remote
(جهاز التحكم عن بُعد ذي الشاشة اللمسية).
تتجسد الفخامة بكل ما تحمله الكلمة
من معنى في سيارة .Flying Spur
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*تجهيز قياسي في طراز .Flying Spur Mulliner
يرجى مالحظة أن هذا التجهيز اختياري بتكلفة إضافية
لطرازات  Flying Spur V8و W12و.Hybrid

تصميم يُشعرك
كأنك تحلق على
جناحي طائر.
اُستلهم تصميم مقصورة القيادة من شكل
شارة عالمة  Bentleyالمجنحة ليعكس
عناصر الجمال والتناغم واالنسيابية
التي تفيض بها المقصورة الداخلية.
ويُبرِز الكونسول األوسط االنسيابي بشكله
الجذاب .الخطوط األنيقة التي تمتد بطول
لوحة القيادة ألعلى على شكل جناح ،ثم
تواصل امتدادها على الكسوات الجلدية
التي تغطي األبواب األمامية والخلفية.
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عالم زاخرٌ بالتفاصيل.
يرجع الفضل في الهدوء الذي تنعم به داخل
المقصورة – بدرجة ال يُستهان بها – إلى
المستوى الفائق من االهتمام بالتفاصيل
الذي شمل كل جزئية في المقصورة.
ومما يجذب االنتباه داخل السيارة فتحة التهوية
المركزية المذهلة التي توجد فوق الكونسول
األوسط .وهي تتميز بتصميم جميل مصقول بدقة
متناهية ليذكرنا بشكل شعار  Bالمُجنَّح لعالمة
 ،Bentleyوتتوسطها ساعة  Bentleyالجميلة
ذات التفاصيل البرونزية الدقيقة .بالنسبة إلى
العمالء الذين يختارون ،Flying Spur Mulliner
سيزدان الكونسول الوسطي بساعة Breitling
المصممة خصيصًا لسيارات  ،Mullinerوتجمع
بين التصميم التناظري والرقمي لتضفي
على الكونسول تألقًا وأناقة مذهلة.
يمكن مالحظة تحزيزات أنيقة ماسية الشكل تشبه
قطع المجوهرات على المفاتيح الدائرية وأذرع
المؤشرات السوداء .ويمكن تمديد هذه التحزيزات
أيضًا إلى فتحات التهوية الدائرية وفتحة التهوية
المركزية والساعة إلضفاء ملمسًا موحدًا يشبه
التحزيزات التي تزين المصابيح الخلفية الخارجية.
يضم نمط التحزيز المتجانس الموجود على
الفتحة المركزية وحدها  5331قطعة ماسية
الشكل صُنعت بأسلوب معقد للغاية لدرجة أنه
جرى تطوير خوارزمية برمجية حتى يتسنى
تخطيط نتوءات القطع مع انحناءاتها.
ولتنعم بملمس ناعم مثالي ،تتيح لك مواصفات
القيادة *Mulliner Driving Specification
استبدال األجزاء الجلدية الملساء في ألواح
األبواب بتنجيد ماسي الشكل ثالثي األبعاد
من الجلد ال نظير له في عالم السيارات.

*تجهيز قياسي في طراز .Flying Spur Mulliner
يرجى مالحظة أن هذا التجهيز اختياري بتكلفة إضافية
لطرازات  Flying Spur V8و W12و.Hybrid
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مقاعد توفر أقصى
درجات الراحة.
ترتبط متعة القيادة بالراحة أيضًا ،لذا رُوعي في
تصميم سيارة  Flying Spurأن توفر أقصى درجات
الراحة والمتعة حتى في الرحالت الطويلة.
يتميز تصميم المقاعد ذات التحزيز المزدوج بمجموعة
من الوظائف؛ ما يجعلها مريحة وأنيقة في آنٍ
واحدٍ .وتأتي السيارة مزودة بمجموعة كبيرة من
التجهيزات القياسية القابلة للضبط مثل المساند
الجانبية القابلة للتعديل ،وتمديدات الوسادات
الدوارة في المقاعد األمامية ،وآلية اإلمالة العلوية،
ومساند الرأس التي يمكن ضبها كهربائيًا ،ووظائف
التهوية والتدليك في المقاعد األمامية والخلفية.
توفر المقاعد الخلفية مساحة مريحة تسع ثالثة
أشخاص بالغين ،لكن إذا كان هناك شخصان فقط في
المقاعد الخلفية فيمكن إخفاء مسند الرأس األوسط
لتحسين رؤية السائق للطريق من خلفه .ويمكن أيضًا
طي ذراع المقعد األوسط القابل للتدفئة لتعزيز الشعور
بأنك جالس في بيئة يغمرها الهدوء والسكينة.
للحصول على مظهر أنيق بشكل خاص ،توفر
مواصفات القيادة المخصصة من ،*Mulliner
المبينة هنا ،تصميمًا فاخرًا ماسي الشكل يمتاز
باألناقة والفخامة .وهو يجمع بين الخياطة اليدوية
الدقيقة والتطريز الجذاب ،ويضم سلسلة أنيقة
من قطع األلماس الممتدة إلى أسفل المقعد.
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*تجهيز اختياري بتكلفة إضافية.

تفاصيل رائعة تستحق التقدير.
ألول مرة في عالم السيارات ،تأتي سيارة
 Flying Spurمزودة بألواح مصنوعة من الخشب
الصلب في األبواب تتميز بتصميم ماسي
ثالثي األبعاد من إبداع قسم .*Mulliner
حيث يتم تقطيع حليّات األبواب المصنوعة من
الخشب الصلب على هيئة تصميم هندسي
رائع ماسي الشكل بسطح ثالثي األبعاد.
تجدُر اإلشارة إلى أنه يتم انتقاء أجود أنواع
أخشاب  American Walnutأو American Cherry
المستخلصة على نحو مستدام .فكل لوح من ألواح
األبواب مصنوع من الخشب الصلب ،ويتميز بمظهر
حقيقي مذهل يأسر العقول ،حيث يضفي طابعًا
جماليًا على الجزء الخلفي من المقصورة الداخلية.
إلكساب السطح الخارجي شكال ً ثالثي األبعاد،
يعمل فريق من الفنيين المهرة على حفر
الخشب باستخدام آلة توجيه متعددة المحاور،
ثم يضعون اللمسات النهائية يدويًا للحصول على
أفضل النتائج .يُضاف ورنيش المسام المفتوحة
ليضفي لمسة المعة على لون الخشب
وتصميمه من أجل مظهر طبيعي فاخر.
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تتوفر ثالث خيارات إضافية مختلفة لفرش األبواب
الداخلي في سيارة  .Flying Spurفيقدم الجلد
القياسي تصميمًا أنيقًا يجمع بين البساطة
والفخامة ،فيما يوفر خيار الجلد الثالثي األبعاد**
– المتوفر مع باقة مواصفات القيادة المخصصة
 – Mulliner Driving Specificationمظهرًا خارجيًا
مطرزًا ماسي الشكل وثالثي األبعاد يمتاز بتصميم
بالغ الدقة .ومن التجهيزات االختيارية أيضًا بطانات
األبواب المصممة بقشرات خشبية◊ لتتناغم مع
التابلوه وتزيينات األبواب إلضفاء مظهر فني أنيق.
يتوفر أيضًا اللمسة النهائية المستوحاة من تصميم
 Côtes de Genèveعلى الكونسول الوسطي،
وهو محاط باأللومنيوم بسمك  0.6ملم فقط.
ويبلغ عرض كل صف منها  5ملم وهو مصمم
بزاوية مائلة إلضفاء لمسة ثالثية األبعاد تمامًا.
من التجهيزات األخرى طاوالت الرحالت القابلة
للفتح إلكترونيًا المزينة بقشرة خشبية على
سطحها الخارجي وكسوة جلدية من الداخل،
ويمكنك استخدام هذه الطاوالت متى تشاء لوضع
متعلقاتك الشخصية فوقها على نحو مريح.

*تجهيز اختياري بتكلفة إضافية.
**تجهيز قياسي في طراز .Flying Spur Mulliner
يرجى مالحظة أن هذا التجهيز اختياري بتكلفة إضافية
لطرازات  Flying Spur V8و W12و.Hybrid

استكشِف جميع التفاصيل اليدوية
الرائعة من .Mulliner
تضم سيارة  Flying Spur Mullinerالعديد من
الميزات التي تكسبها طابعها المميز الفريد ،ومنها
كنز مذهل من التفاصيل الحصرية التي تجسِّد
فيها الفخامة بما تحمله الكلمة من معنى وتضعها
على قمة هذه المجموعة من السيارات الفاخرة.
مع فتح باب السيارة ،ستستقبلك عتبات Mulliner
المضيئة ومصابيح الترحيب داخل المقصورة
المميزة التي تهيئ لك بيئة محيطية فاخرة فور أن
تطأها قدماك .ومن بين هذه المصابيح تقسيمة
 Mullinerاللونية مع ثالثة ألوان متباينة تشكل
ثمانية تشكيالت يمكن االختيار من بينها ،فضال ً عن
التزيينات متباينة اللون وتطريز  Mullinerللمقاعد.
تجذب األنظار ساعة  Breitlingلسيارات Mulliner
واللمسة النهائية المرصعة باأللماس المصقول ذات
الطابع الفني التي تزين الكونسول الوسطي ،في
حين تخلق فتحات التهوية الدائرية وطبقات الكروم
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المتراكبة على لوحة التابلوه واأللواح الوسطى
لألبواب وظهر طاوالت الرحالت لمسات ساحرة
من التألق والجمال تحيط بك من كل جانب.
كما ارتقت شاشة السائق بسقف توقعات
الرفاهية بفضل تصاميم  Kombiالرسومية
الحصرية التي تتميز بلمسة رياضة عصرية.
ستستمتع أيضًا بباقة من الميزات االختيارية األكثر
جاذبية ضمن مجموعة  Flying Spurبال تكلفة
إضافية .ومن بين هذه الميزات السقف البانورامي
وشاشة  Bentleyالدوارة وباقة مواصفات المقاعد
المريحة والتطريز الماسي واإلضاءة الداخلية حسب
الحالة المزاجية وقشرة جراند بالك (.)Grand Black
لالطالع على القائمة الكاملة للميزات القياسية
اإلضافية المتوفرة في طراز ،Flying Spur Mulliner
يرجى الرجوع إلى الصفحات  56و 59و.62

إضفاء لمساتك الشخصية على السيارة

سيارة صممتها .Bentley
لتُلبي متطلباتك.
تم وضع كل سمة من سمات سيارة Flying Spur
في االعتبار من جميع الزوايا على يد المصممين
والمهندسين الخبراء في مدينة كرو .ويجمع كل
جانب من جوانب السيارة بين أجود المواد والحِرَفية
اليدوية الماهرة إلبداع تُحَف وروائع تسلب األلباب.
وعند تشغيل السيارة ،يمكنك أن تجعل هذه
التفاصيل أكثر خصوصية عن طريق اختيار
التفاصيل التي تتناغم مع شخصيتك .وسنلقي
في الصفحات التالية نظرة على نطاق هائل
الخيارات اإلضافية التي تتيح لك إضفاء طابعك
الشخصي على سيارة .Flying Spur
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اللمسات النهائية
الخارجية.
لقد أخرج مصممو  Bentleyالهيكل الخارجي
لسيارة  Flying Spurبمظهر أنيق يحبس
األنفاس .ورغم ذلك ،يمكنك االرتقاء
بمستوى الفخامة واألناقة وإضافة لمسات
من الرفاهية تتماشى مع نمطك المفضل.
اختر لون الطالء المفضل من بين أكثر من 80
لونًا اختياريًا ،بما في ذلك لون كامبريان غراي
( )Cambrian Greyالذي يوحي بقوة األداء.
تتوفر أحدث تشكيلة ألوان بقسم Mulliner
للطالء الخارجي حيث تقدم مجموعة
كبيرة من خيارات الطالء غير الشفاف
والميتاليك والساتاني واللؤلؤي ،بينما تتيح
لك خدمة اختيار لون الطالء حسب طلب
العميل ()Personal Commission Paint
انتقاء لون فريد يتماشى مع ذوقك.
وكبديل لذلك ،يمكنك االختيار من بين
سبعة ألوان قياسية لجسم السيارة
الخارجي لطرازات  Flying Spur V8و
 ،Hybridوكما يتوفر  16لونًا لطراز .W12

38

إضفاء لمساتك الشخصية على السيارة

األلوان القياسية
لطرازي  V8و.Hybrid
•بيلوغا )(Beluga
•دارك سافاير ()Dark Sapphire
•جليسر وايت ()Glacier White
•مون بيم )(Moonbeam
•أونيكس )(Onyx
•سانت جيمس ريد ()St. James’ Red
•ثندر )(Thunder

ألوان طراز W12
القياسية.
•بيلوغا )(Beluga
•دارك كشمير ()Dark Cashmere
•دارك سافاير ()Dark Sapphire
•جليسر وايت ()Glacier White
•جرانايت )(Granite
•هولمارك )(Hallmark
•هافانا )(Havana
•مارلين )(Marlin
•ميتيور )(Meteor
•ميدنايت إيميرالد ()Midnight Emerald
•مون بيم )(Moonbeam
•أونيكس )(Onyx
•باتينا )(Patina
•بورتوفينو )(Portofino
•سانت جيمس ريد ()St. James’ Red
•ثندر )(Thunder

العجالت.
تتوفر مجموعة كبيرة من العجالت تتيح لك إبراز الطابع
المميز لسيارتك الجديدة من طراز  .Flying Spurكما أن
هناك مجموعة منتقاة من اللمسات النهائية يمكنك االنتقاء
من بينها ،بما في ذلك الشكل المطلي األنيق والملمس
المصقول بلمعانه المذهل ،واللون األسود الرياضي.
وبإمكانك اختيار عجالت مقاس  20بوصة أو  21بوصة ،باإلضافة
إلى عجالت بمواصفات باقة القيادة Mulliner Driving
 *Specificationوتأتي بشكلين مختارين مقاس **22؛ وهما
اللون األسود الجذاب ،واللمسة الالمعة المُشكَّلة آلياً.
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*تجهيز اختياري بتكلفة إضافية.
**مواصفات مخصصة حسب السوق.

عجلة سبائكية بخمسة أذرع مزدوجة

عجلة سبائكية ذات  10أذرع مزدوجة

عجلة سبائكية ذات  10أذرع مزدوجة

عجلة سبائكية ذات  10أذرع مزدوجة

مقاس  21بوصة – مطلية

مقاس  21بوصة – مصقولة

مقاس  21بوصة  -مطلية باللون الرمادي

عجالت  MULLINERمؤلفة من

عجلة سبائكية ذات  10أذرع مقاس

عجلة سبائكية ذات  10أذرع مقاس

مقاس  20بوصة – مطلية

◊

الداكن ولمسات المعة مُشكَّلة آليًا
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عجلة سبائكية ذات  10أذرع مقاس

 10أذرع مقاس  22بوصة  -مطلية والمعة

 22بوصة ضمن باقة مواصفات القيادة

 22بوصة بحسب مواصفات

 22بوصة بحسب مواصفات القيادة

يتوسطها شعار العالمة ذاتي الضبط

المخصصة من  - MULLINERمطلية باللون

قيادة MULLINER DRIVING

MULLINER DRIVING SPECIFICATION

األسود الالمع ولمسات المعة مُشكَّلة آليًا*

 - SPECIFICATIONمصقولة*

 -مصقولة  -أسود المع*

إضفاء لمساتك الشخصية على السيارة

◊غير متوفرة في الصين للطراز الهجين * .Hybridغير متوفرة في الصين.
راجع صفحة  66لمعرفة مواصفات اإلطارات المناسبة.
يرجى الرجوع إلى المواصفات والخيارات المذكورة في الصفحتين  54و 62للتعرف على العجالت القياسية واالختيارية.

القشرات.
تستخدم  Bentleyقشرات خشبية تُستخرَج
بشكل مستدام من الغابات حول العالم .تأتي
سيارة  Flying Spurبقشرة من خشب كراون كَت
والنت ( )Crown Cut Walnutكتجهيز قياسي،
وهي تتميز بتجزيعات أفقية مستقيمة تزيد من
شعورك بسعة المساحة الداخلية للسيارة.
صُممت مقصورة  Flying Spur Mullinerباستخدام
قشرة جراند بالك ( )Grand Blackالخالية تمامًا
من أي عيوب والمزودة بلمسة نهائية مرصعة
باأللماس المصقول ذات طابع فني على الكونسول
األمامي والخلفي ،فضال ً عن تطعيمات الكروم
على لوحة التابلوه واأللواح الوسطى لألبواب
وطاولة الرحالت ،وكل ميزة منها تعزز الطبيعة
المميزة لهذه السيارة المصممة بعناية فائقة.
وتتوفر أيضًا تسع قشرات خشبية منفردة
يمكنك االختيار من بينها ،وقد تأتي بخط فاصل
من الكروم ممتد على طول الجزء األوسط أو
بدونه .أو بدال ً من ذلك ،يمكنك اختيار واحدة
من القشور الخشبية المزدوجة الستة ،بحيث
يتباين كل جانب من القشرة الخشبية فوق
الخط الفاصل مع قشرة سوداء المعة أسفله.
تتوفر ألياف الكربون في التابلوه وألواح
األبواب األمامية للباحثين عن لمسة عصرية
مستوحاة من سيارات السباقات.
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القشرات المفردة

TAMO ASH
TAMO ASH

تامو آش
( )Tamo Ashضمن
باقة Mulliner

بير والنت
()Burr Walnut
ضمن باقة Mulliner

دارك فيدل باك
أوكالبتوس
(Dark Fiddleback
)Eucalyptus

كراون كَت والنت
(Crown Cut
)Walnut

ليكويد أمبر
()Liquid Amber

دارك ستيند
بير والنت
(Dark Stained
)Burr Walnut

اللمسات النهائية الفنية

القشرات الثنائية من Mulliner

تامو آش
()Tamo Ash
وجراند بالك
()Grand Black
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بير والنت
()Burr Walnut
وجراند بالك
()Grand Black

بيانو بالك
()Piano Black

دارك بير والنت
(Dark Burr
 )Walnutمفتوحة
المسام

كراون كَت والنت
(Crown Cut
 )Walnutمفتوحة
المسام

كوا ( )Koaمفتوحة
المسام

جراند بالك
()Grand Black
مزين بزخارف
مُطعَّمة بالمعدن*

دارك فيدل باك
أوكالبتوس (Dark
Fiddleback
)Eucalyptus
وجراند بالك
()Grand Black

إضفاء لمساتك الشخصية على السيارة

كراون كَت
والنت (Crown
)Cut Walnut
وجراند بالك
()Grand Black

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

دارك ستيند بير
والنت (Dark
Stained Burr
)Walnut
وجراند بالك
()Grand Black

كاربون فايبر
()Carbon Fibre

لمسة نهائية
من األلومنيوم
المُشكَّل على
هيئة لفات المحرك

ألماس مصقول*

لمسات نهائية
مستوحاة من
"Côtes de
"Genève

*غير متوفر في طراز .Flying Spur Mulliner
يرجى الرجوع إلى المواصفات والخيارات المذكورة في الصفحات من  54و 62للتعرف على القشرات الخشبية القياسية واالختيارية.
ً
قليل عن األلوان الفعلية للسيارات.
يرجى العلم بأن األلوان الموضحة هنا معروضة ألغراض التوضيح فقط؛ ومن ثم فإنها قد تختلف

الجلود الطبيعية.
يجري تنجيد جميع مكونات المقصورة الداخلية
لسيارة  Flying Spurوكسوتها 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 عجلة
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.
يمكنك إضفاء طابعك الشخصي على المقصورة
الداخلية لسيارة Flying Spur؛ ما يمنحك الفرصة
للحصول على سيارة مميزة ،ومن ذلك إمكانية
االختيار من بين  15لونًا للكسوات الجلدية
المصنوعة من جلود طبيعية والتي يمكن تنسيقها
في تشكيالت موحدة أو ثنائية اللون ،واختيار
خياطة وتزيينات بألوان متطابقة أو مغايرة ،والخياطة
اليدوية المستعرضة وأشرطة تزيين المقاعد
واختيار إضاءة قابلة لضبط درجتها اللونية.
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بيلوغا )(Beluga

برونل )(Brunel

بيرنت أوك ()Burnt Oak

كامل )(Camel

كريكت بول
()Cricket Ball

كمبريان جرين
()Cumbrian Green

دامسون )(Damson

إمبريال بلو
()Imperial Blue

لينين )(Linen

ماغنوليا )(Magnolia

نيوماركت تان
()Newmarket Tan

بوربويس )(Porpoise

بورتالند )(Portland

سادل )(Saddle
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هوتسبير )(Hotspur

يرجى الرجوع إلى المواصفات والخيارات المذكورة في الصفحتين  54و 62للتعرف على الجلود الطبيعية القياسية واالختيارية.
ً
قليل عن األلوان الفعلية للسيارات.
يرجى العلم بأن األلوان الموضحة هنا معروضة ألغراض التوضيح فقط؛ ومن ثم فإنها قد تختلف

باقة مواصفات Blackline
*
.Specification
إلضفاء لمسة مثيرة مفعمة بالقوة ،تمنح باقة
 Blackline Specificationطابعًا مميزًا فاخرًا
لسيارة  .Flying Spurولقد جرى استبدال جميع
األجزاء الخارجية المطلية بالكروم الالمع بأجزاء
أخرى مطلية باللون األسود الالمع ،ويشمل
ذلك العناصر المحيطة بالنوافذ الجانبية وفتحات
األجنحة والتزيينات الالمعة السفلية باألبواب
والزوائد الالمعة بالمصد الخلفي وحواف المصابيح
األمامية ومصفوفة  radshellوالقضبان المحيطة
والوسطى ومقابض األبواب واألجزاء المحيطة
بلوحة أرقام السيارة المعدنية الخلفية وحواف
المصابيح الخلفية وفتحات أنابيب العادم.

باقة مواصفات التمصميم
*
.Styling Specification
تقدِّم مواصفات التصميم )(Styling Specification
مجموعة من اإلضافات المصنوعة من ألياف الكربون،
وهي المادة المفضلة لصناعة السيارات الرياضية،
ما يمنح سيارتك مظهرًا خارجيًا رياضيًا وديناميكيًا.
وتشمل هذه اإلضافات موزِّعًا أماميًا وعتبات
جانبية ومشتت هواء وجناح سبويلر خلفيين.
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*تجهيز اختياري بتكلفة إضافية .غير متوفر في طراز .Flying Spur Mulliner

مواصفات القيادة
المخصصة Mulliner
.Driving Specification
تضيف باقة مواصفات القيادة المخصصة Mulliner
 *Driving Specificationالعناصر الجمالية
المتفردة والمخصصة من فريق  Mullinerإلى
المقصورة الداخلية في سيارتك الجديدة من طراز
Flying Spur؛ لترتقي بتصميم  Bentleyالفريد
إلى آفاق جديدة .وتشمل عناصر التصميم األنيقة
لهذه السيارة المقاعد ذات التطريز الماسي
البارز ،وألواح األبواب ثالثية األبعاد المصنوعة
من الجلد ،وبطانة السقف الجلدية ،والدواسات
الرياضية المثقبة ،وشعارات  Bentleyالمطرزة،
وعجلة قيادة محززة قابلة للتدفئة وثنائية األلوان
ومكسوة بالجلد الطبيعي ،ومجموعة إضافية
مختارة من القشرات الخشبية المستخلصة من
خشب بيانو بالك ( )Piano Blackأو دارك ستيند
بير والنت ( .)Dark Stained Burr Walnutكما
تتوفر عجالت مميزة مقاس  22بوصة◊ ،وأغطية
فاخرة لفتحات تزويد الوقود والزيت إلضفاء لمسات
نهائية ال مثيل لها إلى التصميم الخارجي.
سيحظى العمالء الذين يختارون طراز
 Flying Spur Mullinerبباقة مواصفات
القيادة المخصصة من  Mullinerباإلضافة إلى
التحسينات الحصرية مثل قشرة جراند بالك
( )Grand Blackوعجلة قيادة  Mullinerالفريدة.
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*تجهيز قياسي في طراز .Flying Spur Mulliner
يرجى مالحظة أن هذا التجهيز اختياري بتكلفة إضافية
لطرازات  Flying Spur V8و W12و.Hybrid
◊مواصفات مخصصة حسب السوق.

باقات سيارة .Flying Spur
لجعل اختيارك لسيارة  Flying Spurأكثر
سهولة ،ابتكر مهندسو  Bentleyومصمموها
باقات من الميزات ،من الباقات التكنولوجية
التي تجعل القيادة أسهل ،حتى الكماليات
المميزة التي تمنح التصميم مزيدًا من األناقة.

باقة مواصفات الرحالت الطويلة
()Touring Specification
•مساعد الحفاظ على المسار النشط
•مثبت السرعة المتوائم ،ونظام
المساعدة في االزدحام المروري
•نظام الحماية المعدل من Bentley
•نظام الرؤية الليلية
•شاشة العرض على الزجاج
األمامي ()Head-up Display
باقة مواصفات المدينة *City Specification
•نظام التعرف على العالمات المرورية
•فتح صندوق األمتعة دون استخدام األيدي
•نظام مساعدة القيادة داخل المدينة
•التحذير من السيارات التي تمر خلف
سيارتك عند الرجوع بها إلى الخلف
•كاميرا الرؤية العلوية*
•مرايا جانبية تلقائية التعتيم لمنع اإلبهار
•سقف بانورامي

مواصفات القيادة المخصصة من *Mulliner

مواصفات التحزيزات ماسية الشكل

•اختيار العجلة السبائكية مقاس  22بوصة**

•تحزيزات ماسية الشكل:

•تطريز بتصميم ماسي الشكل
( )Lofted Diamondللمقاعد

•فتحات تهوية دائرية

•ألواح األبواب الجلدية ثالثية األبعاد
•بطانات Alcantara
•دواسات رياضية
•غطاء لفتحة تعبئة الوقود – بلمسة نهائية خاصة
•شعارات  Bentleyالمطرزة
•غطاء معدني لفتحة تعبئة الزيت
•عجلة قيادة محززة قابلة للتدفئة وثنائية
األلوان ومكسوة بالجلد الطبيعي
•قشرة بيانو بالك ( )Piano Blackأو
دارك ستيند بير والنت (Dark Stained
 )Burr Walnutكتجهيز اختياري مجاني
باقة مواصفات **Blackline
•تستبدل األجزاء البراقة التالية في التصميم
الخارجي بمكونات سوداء المعة:
•اإلطار المحيط بالشبكة المقسمة
في المصد السفلي

•فتحات تهوية الكونسول األمامي والخلفي
•مفاتيح التحكم في تدفق الهواء
•حواف الساعة
مواصفات اإلصدار األول ()First Edition

◊

•شعار اإلصدار األول ( )First Editionالخارجي
•تطريز المقصورة الداخلية لإلصدار
األول ()First Edition
•دواسات اإلصدار األول ()First Edition
•شعار " "Bالمُجنَّح المضيء والمصنوع
من فوالذ مقاوم للصدأ بلمسة مصقولة
والمعة ،والقابل لإلخفاء والظهور كهربائيًا
•شاشة  Bentleyالدوارة
•باقة الرحالت الطويلة ()Touring Specification
باقة اإلضاءة الداخلية حسب الحالة المزاجية
()Mood Lighting Specification
•قشرة خشبية ذات لمسة نهائية مزدوجة

•األجزاء الالمعة في مقابض األبواب

•مواصفات القيادة المخصصة من Mulliner
مع عجالت مقاس  22بوصة

•الحواف المحيطة بالمصابيح األمامية

•حصائر أرضية كثيفة الوبر

•األجزاء الالمعة في المنطقة السفلية لألبواب

•خياطة متباينة

•األجزاء الالمعة في المصد الخلفي
•الحواف المحيطة بالمصابيح الخلفية
•األجزاء الالمعة المحيطة باللوحة
الخلفية لرقم السيارة
•اإلطارات المحيطة بالنافذة الجانبية
•أنابيب العادم
•فتحات التهوية ذات األجنحة
•فتحات تهوية الرادياتير والشبكة
المصفوفية واإلطار المحيط بها
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*تجهيز قياسي لطراز  Flying Spur Mullinerباستثناء خيار العجالت السبائكية
مقاس  22بوصة** .غير متوفر لطراز .Flying Spur Mulliner
يرجى مالحظة أن هذه الميزات تأتي كتجهيز اختياري بتكلفة إضافية لطرازات  Flying Spur V8و W12و.Hybrid
◊مواصفات مخصصة حسب السوق .ال تتوفر جميع الميزات والخيارات في كل المناطق.

اختر باقة المواصفات
التي تفضلها.
تكتسب سيارة  Flying Spurطابعها الخاص
العصري من انسجام العناصر المتباينة والمتعددة
التي تزخر بها .كل ما عليك فعله هو اختيار
توليفة العناصر التي تتناغم مع أسلوبك
الفريد .ولالنطالق في رحلتك االستثنائية،
استكشف أداة تخصيص سيارة  Bentleyعبر
الرابط التالي BentleyConfigurator.com
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تمويل سيارتك طراز
.Flying Spur
يتم إعداد االتفاقيات التمويلية لسيارات
 Bentleyبما يناسبك تمامًا لضمان
تحقيق أقصى فائدة استثمارية لك.
على الرغم من أن الممولين اآلخرين ال
يهتمون إال بظروف العميل ،فإن قسم خدمات
 Bentleyالمالية يقدم باقات مخصصة ال تراعي
ظروفك الشخصية فحسب ،بل تعتمد أيضًا
على السيارة التي تريد الحصول عليها.
يرجى زيارة وكيل  Bentleyفي بلدك
لمعرفة المزيد ،أو تفضل بزيارة موقعنا
اإللكتروني BentleyMotors.com

استكشف السيارة
بنفسك.
كما هو الحال في كل سيارة تقدمها ،Bentley
هناك طريقة واحدة فقط لتستطيع فعال ً أن
تدرك قيمة تلك السيارة وهي أن تجلس في
مقعد القيادة ،وتضع يديك حول عجلة القيادة
وتستشعر قوة االنطالقة المبهرة ومدى تسارعها
بمجرد أن تلمس قدمك دواسة الوقود.
أما الخطوة الثانية من الرحلة نحو الحصول على
سيارة  ،Flying Spurفنوصيك بالتحدث إلى وكيل
 Bentleyفي بلدك .تعرف على أقرب معرض لك
عبر الموقع اإللكتروني BentleyMotors.com
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BENTLEY عالم

تشكيلة
.Bentley Collection
تتألف تشكيلة  Bentley Collectionمن مجموعة
مختارة من منتجات عصرية مستوحاة من
التصميم المميز والبراعة الفنية واألداء الفائق
لسيارات  .Bentleyكما تضم تشكيلة Bentley
 Collectionعناصر مصنوعة ببراعة فائقة على
أيدي فنانين مهرة يفوح من جنباتها عبق
تراثنا المثير وتتجلى فيها رؤيتنا المستقبلية؛
ما يُخرج لنا قطعًا فنية ليس لها نظير.
فكل قطعة منها ،من اإلكسسوارات الحديثة
إلى اللمسات الفنية المتقنة لتزيين مكتبك
أو منزلك ،تعبّر عن الخصائص التي تميز
 ،Bentleyمثل براعتها الفنية وتراثها الساحر
وتفردها الفاتن وأسلوبها الحصري.
لالطالع على التشكيلة الكاملة المقدمة
من  ،Bentleyيرجى االتصال بوكيل Bentley
في بلدك أو زيارة المتجر اإللكتروني
في BentleyCollection.com
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عالم BENTLEY

تجربة .Bentley
تساعدك "تجربة  "Bentleyعلى فهم التصميم
واإلنشاء الهندسي الالزمين إلبداع سيارة
 Bentleyحيث تمنحك تلك التجربة الفرصة
لزيارة مصنع الشركة بمدينة كرو اإلنجليزية.
يمكنك مشاهدة مجموعة الطرازات كاملة
واستكشاف منطقة تنفيذ الطلبات الخاصة وغرفة
 Mullinerالمشهورة وبوتيك  Bentleyكنافذة
تطل منها على عالم عالمة  Bentleyالتجارية.
لتسجيل رغبتك والتعرف على المزيد ،يرجى
االتصال بوكيل  Bentleyالمحلي.

فعاليات .Bentley
تقيم  Bentleyعددًا من الفعاليات كل عام
لسائقي سيارات  Bentleyوعشّاقها.
عبر برنامج  Extraordinary Worldالذي يتيح
الفرصة الستكشاف أبعد المناطق الطبيعية وأكثرها
جماال ً في العالم على متن سيارة Bentayga
الفخمة ،إلى جوالت القيادة الخاصة داخل أوروبا
والتعرف عن قرب على ألذ األطباق التي تتميز
بها كل بلد إلى جانب المعالم الترفيهية والثقافة،
ستجد دومًا فعالية من  Bentleyتروي شغف كل
شخص يبحث عن المتعة أو يحب المغامرة.
يرجى زيارة وكيل  Bentleyفي بلدك
لمعرفة المزيد ،أو تفضل بزيارة موقعنا
اإللكتروني BentleyMotors.com
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شبكة
.Bentley Network
تخيل تطبيقًا يضع عالم  Bentleyبين يديك.
يتيح تطبيق  Bentley Networkالقدرة 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  Bentleyالمستقبلي بين
يديك بكل ما تحمله الكلمة من معنى.
يقدِّم هذا التطبيق المتاح حصريًا لمالكي Bentley
عرضًا سريعًا لفعاليات  Bentleyالفريدة – إلى
جانب دعوات لها األولوية لحضور أي منها سواء
كانت سباقات السيارات المثيرة أو حفالت العشاء
الهادئة ناهيك عن مجموعة من السباقات المذهلة
المسجلة في جدول سباقات السيارات العالمية.
كُن أول مَن يُتابع آخر أخبار  Bentleyوإعالنات
المنتجات وغيرها من أنواع المحتوى الحصري
عبر تطبيق  .Bentley Networkيمكنك أيضًا أن
تشارك أفكارك ورؤاك وخبراتك مع مجتمع عبر
اإلنترنت يضم نخبة من مالكي سيارات Bentley
الذين تجمعهم اهتمامات ورؤى مشتركة.
ابحث عن تطبيق " "Bentley Networkفي متجر
التطبيقات  App Storeأو متجر .Google Play Store

المواصفات والخيارات

سيارة  Flying Spur Hybridالهجينة الجديدة.
المواصفات القياسية
مجموعة الدفع والحركة وديناميكيات السيارة
•ناقل حركة ثنائي القابض بثماني سرعات
•دفع رباعي نشط
•أربعة أطراف بيضاوية ألنابيب العام
•نظام تعليق هوائي ثالثي الحجرات مزود بتحكم
مستمر في امتصاص الصدمات )(CDC
•برنامج التحكم اإللكتروني في الثبات ) (ESPمع
نظام تحكم في قوة الجر ) / (TCSنظام مكابح
مانعة لالنغالق ) / (ABSنظام توزيع إلكتروني
لقوة المكابح ) / (EBDنظام كبح هيدروليكي
) / (HBAنظام تحكم في عزم السحب )(MSR
•نظام تحكم ديناميكي في ارتفاع القيادة (يعدل
تلقائيًا على السرعات المختلفة) ووظيفة
تحديد المسافة بين جسم السيارة واألرض
•تحكم في ديناميكيات القيادة
•مستشعرات مراقبة ضغط اإلطارات إلكترونيًا )(TPMS
•مكابح قرصية أمامية مهواة مقاس  38 × 410مم
مع فكيّ مكابح أسودين مزينين بشعار Bentley
•مكابح قرصية خلفية مهواة مقاس  30 × 380مم
مع فكيّ مكابح أسودين مزينين بشعار Bentley
•المكبح اليدوي اإللكتروني المزود بنظام
المساعدة في انطالق السيارة
•مؤشر تآكل بطانة المكابح
•توجيه العزم بالمكابح

المظهر الخارجي
•مجموعة مختارة من سبعة ألوان قياسية للطالء:
بيلوغا (سوليد) () ،)Beluga (Solidدارك سافاير
( ،)Dark Sapphireجالسير وايت (سوليد)
() ،)Glacier White (Solidمون بيم )،(Moonbeam
أونيكس ) ،(Onyxسانت جيمس ريد (سوليد)
() ،)St. James' Red (Solidثندر )(Thunder
•عجلة سبائكية ذات  10أذرع مزدوجة مقاس
 21بوصة (تجهيز قياسي في الصين فقط)
•عجلة سبائكية ذات خمسة أذرع مزدوجة
مقاس  20بوصة – مطلية (متوفرة في
جميع األسواق ما عدا الصين)
•شبكة مقسمة باللون األسود الالمع
بفتحات محيطية وعمودية من الكروم
•شبكة مقسمة في المصد السفلي مطلية
باللون األسود يحيط بها إطار المع
•شارات بشعار  Bentleyالمجنَّح لغطاء
المحرك وصندوق تخزين األمتعة
•حروف كلمة  BENTLEYمطلية بالكروم
على صندوق تخزين األمتعة
•شريط مطلي بالكروم على صندوق تخزين األمتعة
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•شارة " "Hybridعلى الرفرف
•فتحات تهوية مطلية بالكروم على
الرفرف بتصميم شعار " "Bالمجنَّح
•تزيينات مطلية بالكروم لإلطارات
المحيطة بالنوافذ الجانبية
•تزيينات مطلية بالكروم لألجزاء السفلى
من األبواب والرفارف والمصد الخلفي
•شعار  Bentleyالمجنَّح " "Bفي وسط العجالت
•دواسات بعالمة  Bentleyلعتبات األبواب
•نظام دخول السيارة دون مفتاح عن طريق التحكم
عن بعد ،مع زر لقفل األمان والتشغيل  /اإليقاف
•وظيفة اإلغالق الكهربائي لألبواب
•مبيت المرايا الخارجية المطلي بنفس
لون السيارة والمطعم بتزيينات المعة
•مرايا أبواب قابلة للضبط كهربائيًا ومزودة
بوظائف التدفئة والطي الكهربائي والذاكرة
واالنخفاض عند الرجوع إلى الخلف
•النظام الموسع والنشط لحماية
المشاة عند االصطدام
•زجاج أمامي عازل للصوت والحرارة
•زجاج جانبي عازل للصوت ومزود بجدار
يعمل باألشعة تحت الحمراء
•زجاج خلفي مدفأ
•مجموعة نفخ اإلطارات

المقصورة الداخلية
•طراز الخمس مقاعد
•وسادات هوائية للسائق والراكب األمامي مع
خاصية تعطيل عمل وسادة الراكب األمامي
•وسائد هوائية جانبية في المقاعد األمامية
والخلفية مع وسائد هوائية على النوافذ
•نقاط تثبيت مقاعد األطفال المتوافقة مع
نظام مقاعد األطفال  ISOFIXونظام ISOFIX
للتثبيت في المقعدين الخلفيين الجانبيين
ومزود بحلقات ربط علوية طرفية
•مقاعد مستقيمة بتصميم انسيابي
مكسوة بالجلد الطبيعي
•دعامات وبطانات من جلد األلكانتارا
•بطانة داخلية للمقاعد والجزء السفلي
من المقصورة من جلد النابا
•مجموعة مختارة من خمسة ألوان للكسوات الجلدية
•تقسيمة لونية داخلية أحادية الدرجة
•المقاعد األمامية – يمكن ضبطها كهربائيًا
إلى  24وضعًا ومزودة بخصائص التدفئة
والتهوية والتدليك ومساند جانبية قابلة
للضبط ووضعين يُحفظان في الذاكرة

•مسند ذراع أمامي واحد في المنتصف مزود
بخاصية التدفئة مع قابلية لالنزالق لألمام  /الخلف
•مساند أذرع قابلة للتدفئة في جميع األبواب األربعة
•المقاعد الخلفية – يمكن ضبطها كهربائيًا إلى
 14وضعًا ومزودة بخصائص التدفئة والتهوية
والتدليك ووضعين يُحفظان في الذاكرة
•وسائد فائقة النعومة لمساند رأس من
جلد األلكانتارا في المقاعد الخلفية
•مسند ذراع قابل للتدفئة وللطي لألسفل في وسط
المقاعد الخلفية مع مساحة للتخزين وحاملي أكواب
ومقبس طاقة بجهد  12فولت ومنفَذي شحن USB
•أحزمة أمان بألوان مطابقة أللوان الجلد
الطبيعي في المقصورة الداخلية ،ومزودة
بإبزيم مكسو بالجلد الطبيعي
•قشرة من خشب كراون كَت والنت
()Crown Cut Walnut
•فتحات تهوية معدنية دائرية مزودة بأغطية غلق
•فتحة تهوية منحوتة في الوسط تضم ساعة
 Bentleyالتناظرية ،ومصقولة بلون المع
•تحزيزات ماسية الشكل ""Diamond
للمفاتيح الدائرية وأذرع عمود التوجيه
•عصا نقل الحركة مكسوة بالجلد
•مقابض تعشيق مركبة بالمقود
•عجلة قيادة أحادية اللون ،وثالثية
األذرع ،ومكسوة بالجلد الطبيعي
•سجاد كثيف الوبر بالمقصورة الداخلية
•سجاد لصندوق األمتعة بلون Beluga
•حامال أكواب في الكونسول األوسط األمامي
•صندوق تابلوه مبرد ومزود بقفل
•مساحات تخزين في األبواب األربعة
والكونسول األوسط في األمام والخلف
•واقيات شمسية بمرايا زينة مضاءة
•إضاءة لحيز األقدام وإضاءة محيطة
•الجانب الداخلي من عتبات األبواب مزود
بحلية منقوش عليها "Handbuilt in Crewe,
( "Englandصُنعِت يدويًا في كرو ،إنجلترا)
•ستائر تعمل كهربائيًا للنوافذ الجانبية
الخلفية والزجاج الخلفي

التقنيات وأنظمة مساعدة السائق
•مصابيح أمامية  LEDكاملة مقسمة
مع نظام مساعد الضوء العالي
•إضاءة ترحيبية
•مصابيح  LEDخلفية كاملة
•ماسحات الزجاج األمامي التي
تعمل باستشعار األمطار

•عمود مقود قابل للضبط من حيث اإلمالة والتقريب
ومزود بوظيفتيّ الذاكرة والدخول السهل
•مثبت السرعة
•كاميرا للرجوع إلى الخلف مع عرض
رسومي على الشاشة
•نظام التحكم في مسافة االصطفاف
من األمام والخلف
•مساعد صف السيارة
•التحذير عند الخروج
•تحذير رؤية النقطة العمياء
•مرآة رؤية خلفية داخل المقصورة
مزودة بخاصية تعتيم تلقائية
•نظام تحكم أوتوماتيكي متعدد
المناطق لتكييف الهواء
•مؤين هواء المقصورة الداخلية
•وحدة تحكم عن بعد بشاشة
لمسية للمقصورة الخلفية
•زر تشغيل  /إيقاف المحرك
•مقابس كهرباء بجهد  12فولت (اثنان في المقصورة
الداخلية ،واحد في صندوق تخزين األمتعة)
•إنذار ونظام مانع السرقة (اإليموبليزر)
•مصابيح سفلية في غطاء صندوق األمتعة
•منفذ خارجي لشحن البطارية مغناطيسيًا

الصوت واالتصال
•نظام الترفيه والمعلومات بشاشة عرض لمسية
عالية الدقة مقاس  12.3بوصة .مستشعرات
قرب وأزرار تحكم .راديو رقمي ،ونظام مالحة مزود
بقرص صلب وواجهة موسيقى متطورة )(AMI
وفتحة منفصلة ألسطوانات  DVD/CDوفتحتان
لبطاقات  SDوخاصية )Bluetooth (A2DP
وتشغيل الفيديو عبر شبكة Wi-Fi).(uPnP
•نظام المالحة – مزود بخاصية تحويل النص إلى
صوت مسموع وإدخال العناوين باألوامر الصوتية
وطريقة العرض ثالثية األبعاد للمباني والمنشآت.
•قرص صلب بسعة  60جيجا بايت
•هوائي مخفي
•موالف رقمي للتلفاز*
•وحدة هاتف *4G LTE
•نظام  Bentleyالصوتي 10 ،مكبرات صوت،
 650وات ،مضخم صوت من  11قناة

المواصفات
•مواصفات القيادة داخل المدن

*مواصفات مخصصة حسب السوق.
يُرجى الرجوع إلى تاجر التجزئة لبيع سيارات  Bentleyللحصول على أحدث المعلومات.

سيارة  Flying Spur Hybridالهجينة الجديدة.
نظام السيارة المتصلة *CONNECTED CAR

المواصفات االختيارية

الخدمات المتاحة داخل السيارة

مجموعة الدفع والحركة وديناميكيات السيارة

®
•خاصية Apple CarPlay
•استقبال معلومات المرور في الوقت الفعلي
•تحديث الخرائط
•نظام الخرائط المتصل باألقمار االصطناعية
•معلومات المخاطر المحيطة
•نظام التعرف على العالمات المرورية
•البحث عبر اإلنترنت
•مساعد التنقُّل الشخصي
•خدمة االتصال في حاالت الطوارئ
•خدمة االتصال Private e-Call
•نظام االستجابة لحاالت الطوارئ بروسيا
(Russian e-Call) ERA Glonass
•األخبار
•حالة الطقس
•وضع الخصوصية
•نقطة االتصال الالسلكي باإلنترنت WiFi

الخدمات المتاحة عن بعد
•العثور على السيارة
•قفل السيارة
•تشغيل اإلضاءة وآلة التنبيه
•تنبيه السرقة
•نظام البحث عن السيارة المسروقة
•تنبيه مغادرة المنطقة المحيطة
•تنبيه تجاوز السرعة
•تنبيه خرق حظر التجول
•تنبيه خدمة اصطفاف السيارة
•حالة السيارة
•إحصائيات السيارة My Car Statistics
•الراحة داخل المقصورة My Cabin Comfort
•شحن البطارية My Battery Charge
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•توجيه رباعي إلكتروني
•مكابح قرصية أمامية مهواة مقاس  40 × 420مم
مع فكيّ مكابح أحمرين مزينين بشعار Bentley
•مكابح قرصية خلفية مهواة مقاس  30 × 380مم
مع فكيّ مكابح أحمرين مزينين بشعار Bentley

المظهر الخارجي
•أكثر من  80لونًا إضافيًا لطالء جسم السيارة
من الخارج باإلضافة إلى ألوان باقة Mulliner
•عجلة سبائكية ذات  10أذرع مزدوجة
مقاس  21بوصة – مطلية
•عجلة سبائكية تشتمل على  10أذرع
مزدوجة مقاس  21بوصة – مصقولة
•عجلة سبائكية ذات  10أذرع مزدوجة
مقاس  21بوصة – مطلية باللون الرمادي
الداكن ولمسات المعة مُشكَّلة آليًا
•عجلة سبائكية مقاس  22بوصة ضمن باقة
مواصفات القيادة – Mulliner Driving Specification
مطلية باللون األسود ولمسات المعة مُشكَّلة آليًا*
•عجلة سبائكية مقاس  22بوصة ضمن باقة مواصفات
القيادة  – Mulliner Driving Specificationمصقولة*
•عجلة سبائكية مقاس  22بوصة ضمن
باقة مواصفات القيادة Mulliner Driving
 – Specificationسوداء المعة*
•شبكة مقسمة المعة من الكروم
خلف فتحات التهوية العمودية
•شبكة مقسمة المعة في المصد
السفلي يحيط بها إطار المع
•شعار " "Bالمجنَّح المضيء على شبكة تهوية
الرادياتير – مصنوع من الفوالذ الالمع المصقول
•شعار " "Bالمجنَّح المضيء على شبكة
تهوية الرادياتير – بلون أسود مصقول
•زجاج أمامي قابل للتدفئة
•فتحة سقف زجاجية بانورامية قابلة للرفع
والتحريك مزودة بستارتين ومرآتين للزينة

المقصورة الداخلية
• 10ألوان إضافية للكسوات الجلدية
•اثنان من التقسيمات اللونية الثنائية
•تجهيز المقاعد األربعة بكونسول طويل
•جلد شبه أنيليني – أسطح المقاعد
•خياطة مغايرة اللون لكسوة المقاعد والمقصورة
الداخلية بما في ذلك خياطة عجلة القيادة
•تزيين المقاعد بخياطة مغايرة اللون بما
في ذلك خياطة عجلة القيادة
•شعارات  Bentleyالمطرزة
•خياطة يدوية مستعرضة من Mulliner
•أحزمة أمان بألوان مغايرة من Mulliner
•باقة منتقاة من تسع قشرات خشبية إضافية:
خشب بير والنت ( ،)Burr Walnutخشب
دارك فيدل باك أوكالبتوس (Dark Fiddleback
 ،)Eucalyptusخشب دارك ستيند بير والنت
( ،)Dark Stained Burr Walnutخشب ليكويد
أمبر ( ،)Liquid Amberخشب بيانو بالك (Piano
 ،)Blackخشب تامو آش ()Tamo Ash
•قشرات خشبية إضافية مفتوحة المسام يتم
االختيار من بينها :كراون كَت والنت (Crown
 ،)Cut Walnutدارك ستيند بير والنت (Dark
 ،)Stained Burr Walnutكوا )(Koa
•ويُكسى الجزء العلوي من التابلوه بست قشرات
خشبية ثنائية يمكن االختيار من بينها ،في حين
يتألق الجزء السفلي من التابلوه والكونسول
الوسطي بقشرة جراند بالك (.)Grand Black
•ألياف الكربون فائقة اللمعان – التابلوه /
تزيينات األبواب ولون بيانو بالك (Piano
 )Blackعلى الكونسول الوسطي.
•أشكال زخرفية من األلومنيوم على هيئة لفات
المحرك – التابلوه  /تزيينات األبواب ولون بيانو بالك
( )Piano Blackعلى الكونسول الوسطي.
•كونسول وسطي مستوحى من
تصميم Côtes de Genève
•تحزيزات ماسية الشكل لفتحات التهوية
المعدنية الدائرية وأغطية القفل وفتحة التهوية
الوسطى وساعة  Bentleyالتناظرية
•بطانات من قشرات خشبية لألبواب الخلفية
•قشرات خشبية ثالثية األبعاد من Mulliner
•طاوالت قابل للفتح كهربائيًا لقضاء الرحالت
•مبرد زجاجات
•دواسات رياضية

•عجلة قيادة أحادية اللون ،وثالثية األذرع،
ومكسوة بالجلد الطبيعي وقابلة للتدفئة
•عجلة قيادة ثنائية اللون ،وثالثية األذرع،
ومكسوة بالجلد الطبيعي وقابلة للتدفئة
•عجلة قيادة أحادية اللون ،وثالثية األذرع ،ومكسوة
بالجلد الطبيعي المحزز وقابلة للتدفئة
•عجلة قيادة ثنائي اللون ،وثالثية األذرع ،ومكسوة
بالجلد الطبيعي المحزز وقابلة للتدفئة
•فُرُش كثيفة الوبر في األمام والخلف
•فُرُش كثيفة الوبر بأطراف ذات لون مغاير
•سجاد من الصوف الطبيعي من Mulliner
على األرضية أسفل المقاعد األمامية
والخلفية (باإلضافة إلى الحصائر القياسية)
•باقة مخصصة للمدخنين

التقنيات وأنظمة مساعدة السائق
•مثبت السرعة المتوائم ،مع خاصية
اإليقاف واالنطالق التلقائي ونظام
المساعدة في االزدحام المروري
•شاشة العرض على الزجاج األمامي
()Head-up Display
•زجاج أمامي قابل للتدفئة
•جهاز فتح باب المرآب عن بُعد
•شاحن بطارية
•نظام التعقب المقدم من Bentley
باستخدام نظام تحديد المواقع العالمي
•شاحن حثّي للهواتف (الكونسول األمامي)
•شاحن حثّي للهواتف (كونسول خلفي
– تجهيز رباعي المقاعد فقط)
•مفتاح إضافي
•باقة الترفيه الخلفية لسيارات Bentley

الصوت واالتصال
•نظام  Bang & Olufsenالصوتي 16 ،مكبر صوت،
يعمل بجهد  1500وات ،مضخم صوت من  16قناة
•نظام صوتي من نوع  Naimالمخصص لسيارات
 ،Bentleyو 19مكبر صوت ،وهزازان ،ويعمل
بجهد  2200وات ،ومضخم صوت من  20قناة

المواصفات
•مواصفات القيادة المخصصة من Mulliner
•مواصفات اإلصدار األول (*)First Edition
•باقة مواصفات الرحالت الطويلة
()Touring Specification
•مواصفات اإلضاءة الداخلية

*مواصفات مخصصة حسب السوق.
يُرجى الرجوع إلى تاجر التجزئة لبيع سيارات  Bentleyللحصول على أحدث المعلومات.

سيارة  Flying Spur Mulliner Hybridالهجينة الجديدة.
المواصفات القياسية
(باإلضافة إلى مواصفات سيارة
 FLYING SPUR HYBRIDالهجينة)
المظهر الخارجي
•شبكة مقسمة المعة في المصد
السفلي يحيط بها إطار المع
•شعار " "Bالمجنَّح المضيء على شبكة تهوية
الرادياتير  -مصنوع من الفوالذ المقاوم للصدأ بلمسة
المعة مصقولة (اللون األسود الالمع غير متوفر)
•فتحة سقف زجاجية بانورامية قابلة للرفع
والتحريك مزودة بستارتين ومرآتين للزينة
•غطاء لفتحة تعبئة الوقود  -بلمسة نهائية خاصة
•غطاء معدني لفتحة تعبئة الزيت
•عجالت  Mullinerسبائكية مقاس  22بوصة
 مطلية والمعة يتوسطها شعار العالمةذاتي الضبط (ال تتوفر عجالت بديلة)
•عجالت سبائكية ذات  10أذرع مزدوجة مقاس
 21بوصة – مصقولة (متوفرة في الصين فقط)
•شبكة تهوية الرادياتير الفريدة من Mulliner
بتصميم ماسي مزدوج (ال تتوفر الشبكة المقسمة
من الكروم خلف فتحات التهوية العمودية)
•فتحة تهوية جانبية المعة مع مصفوفة
ماسية الشكل وشعار  Mullinerمحفور
•مرايات جانبية مطلية بلون فضي
ساتن ()Satin Silver
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المقصورة الداخلية
•تجهيز المقاعد األربعة بكونسول طويل
(ال يتوفر تجهيز المقاعد الخمسة)
•قشرة جراند بالك ( )Grand Blackمع تطعيم بالكروم
على لوحة التابلوه واأللواح الوسطى لألبواب
•لمسة نهائية من األلماس المصقول على الكونسول
األمامي والخلفي (ال يتوفر الكونسول الوسطي
المستوحى من تصميم )Côtes de Genève
•طاوالت قابل للفتح كهربائيًا للرحالت
مع تطعيمات من الكروم (ال تتوفر قشرة
جراند بالك ())Grand Black
•تطريز بتصميم ماسي الشكل
( )Lofted Diamondللمقاعد
•بطانات من الجلود الطبيعية لسقف السيارة (ال
تتوفر بطانات  Alcantaraلسقف السيارة)
•عجلة قيادة ثنائية اللون ،وثالثية األذرع،
ومكسوة بالجلد الطبيعي وقابلة للتدفئة
•دواسات رياضية
•ثماني تقسيمات لونية من Mulliner
مع ثالثة ألوان متباينة
•تزيين المقاعد بخياطة مغايرة اللون بما
في ذلك خياطة عجلة القيادة
•تطريز  Bentleyعلى وجه المقاعد
(ال تتوفر شعارات  Bentleyالمطرزة)
•فتحات تهوية معدنية دائرية مزودة بأغطية غلق
•ساعة Breitling
•فُرُش كثيفة الوبر في األمام والخلف
•فُرُش كثيفة الوبر بأطراف ذات لون مغاير
•تصاميم  Kombiالرسومية الرياضية
للسائق من Mulliner

التقنيات وأنظمة مساعدة السائق
•شاشة  Bentleyالدوارة
•مصابيح  LEDالترحيبية
•مؤين هواء المقصورة الداخلية
•العتبات الخارجية المضيئة من MULLINER
(ال تتوفر العتبات التي تحمل شعار
 BENTLEYعلى عتبات األبواب)
•علبة مفاتيح تحمل عالمة Mulliner

المواصفات
•باقة مواصفات المقاعد المريحة
•مواصفات اإلضاءة الداخلية
•مواصفات األلوان
•مواصفات القيادة داخل المدن
•باقة مواصفات التصميم (غير متوفرة)

*مواصفات مخصصة حسب السوق.
يُرجى الرجوع إلى تاجر التجزئة لبيع سيارات  Bentleyللحصول على أحدث المعلومات.

سيارة .Flying Spur V8
المواصفات القياسية
مجموعة الدفع والحركة وديناميكيات السيارة
•ناقل حركة ثنائي القابض بثماني سرعات
•دفع رباعي نشط
•أربعة أطراف بيضاوية ألنابيب العام
•نظام تعليق هوائي ثالثي الحجرات مزود بتحكم
مستمر في امتصاص الصدمات )(CDC
•برنامج التحكم اإللكتروني في الثبات ) (ESPمع
نظام تحكم في قوة الجر ) / (TCSنظام مكابح
مانعة لالنغالق ) / (ABSنظام توزيع إلكتروني
لقوة المكابح ) / (EBDنظام كبح هيدروليكي
) / (HBAنظام تحكم في عزم السحب )(MSR
•نظام تحكم ديناميكي في ارتفاع القيادة (يعدل
تلقائيًا على السرعات المختلفة) ووظيفة
تحديد المسافة بين جسم السيارة واألرض
•تحكم في ديناميكيات القيادة
•مستشعرات مراقبة ضغط اإلطارات إلكترونيًا )(TPMS
•مكابح قرصية أمامية مهواة مقاس  40 × 420مم
مع فكيّ مكابح أسودين مزينين بشعار Bentley
•مكابح قرصية خلفية مهواة مقاس  30 × 380مم
مع فكيّ مكابح أسودين مزينين بشعار Bentley
•المكبح اليدوي اإللكتروني المزود بنظام
المساعدة في انطالق السيارة
•مؤشر تآكل بطانة المكابح
•توجيه العزم بالمكابح

المظهر الخارجي
•مجموعة مختارة من سبعة ألوان قياسية للطالء:
بيلوغا (سوليد) () ،)Beluga (Solidدارك سافاير
( ،)Dark Sapphireجالسير وايت (سوليد)
() ،)Glacier White (Solidمون بيم )،(Moonbeam
أونيكس ) ،(Onyxسانت جيمس ريد (سوليد)
() ،)St. James' Red (Solidثندر )(Thunder
•عجلة سبائكية بخمسة أذرع مزدوجة
مقاس  20بوصة – مطلية باللون الفضي
•شبكة مقسمة باللون األسود الالمع
بفتحات محيطية وعمودية من الكروم
•شبكة مقسمة في المصد السفلي مطلية
باللون األسود يحيط بها إطار المع
•شارات بشعار  Bentleyالمجنَّح لغطاء
المحرك وصندوق تخزين األمتعة
•حروف كلمة  BENTLEYمطلية بالكروم
على صندوق تخزين األمتعة
•شريط مطلي بالكروم على صندوق تخزين األمتعة
•شارة " "V8على الرفرف
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•فتحات تهوية مطلية بالكروم على
الرفرف بتصميم شعار " "Bالمجنَّح
•تزيينات مطلية بالكروم لإلطارات
المحيطة بالنوافذ الجانبية
•تزيينات مطلية بالكروم لألجزاء السفلى
من األبواب والرفارف والمصد الخلفي
•شعار  Bentleyالمجنَّح " "Bفي وسط العجالت
•دواسات بعالمة  Bentleyلعتبات األبواب
•نظام دخول السيارة دون مفتاح عن طريق التحكم
عن بعد ،مع زر لقفل األمان والتشغيل  /اإليقاف
•وظيفة اإلغالق الكهربائي لألبواب
•مبيت المرايا الخارجية المطلي بنفس
لون السيارة والمطعم بتزيينات المعة
•النظام الموسع والنشط لحماية
المشاة عند االصطدام
•زجاج أمامي عازل للصوت والحرارة
•زجاج جانبي عازل للصوت ومزود بجدار
يعمل باألشعة تحت الحمراء
•زجاج خلفي مدفأ
•مجموعة نفخ اإلطارات

المقصورة الداخلية
•طراز الخمس مقاعد
•وسادات هوائية للسائق والراكب األمامي مع
خاصية تعطيل عمل وسادة الراكب األمامي
•وسائد هوائية جانبية في المقاعد األمامية
والخلفية مع وسائد هوائية على النوافذ
•نقاط تثبيت مقاعد األطفال المتوافقة مع
نظام مقاعد األطفال  ISOFIXونظام ISOFIX
للتثبيت في المقعدين الخلفيين الجانبيين
ومزود بحلقات ربط علوية طرفية
•دعامات وبطانات من جلد األلكانتارا
•بطانة داخلية للمقاعد والجزء السفلي
من المقصورة من جلد النابا
•مجموعة مختارة من خمسة ألوان للكسوات الجلدية
•تقسيمة لونية داخلية أحادية الدرجة
•المقاعد األمامية – يمكن ضبطها كهربائيًا
إلى  24وضعًا ومزودة بخصائص التدفئة
والتهوية والتدليك ومساند جانبية قابلة
للضبط ووضعين يُحفظان في الذاكرة
•مسند ذراع أمامي واحد في المنتصف مزود
بخاصية التدفئة مع قابلية لالنزالق لألمام  /الخلف
•مساند أذرع قابلة للتدفئة في جميع األبواب األربعة
•المقاعد الخلفية – يمكن ضبطها كهربائيًا إلى
 14وضعًا ومزودة بخصائص التدفئة والتهوية
والتدليك ووضعين يُحفظان في الذاكرة

•وسائد فائقة النعومة لمساند رأس من
جلد األلكانتارا في المقاعد الخلفية
•مسند ذراع قابل للتدفئة وللطي لألسفل في وسط
المقاعد الخلفية مع مساحة للتخزين وحاملي أكواب
ومقبس طاقة بجهد  12فولت ومنفَذي شحن USB
•أحزمة أمان بألوان مطابقة أللوان الجلد
الطبيعي في المقصورة الداخلية ،ومزودة
بإبزيم مكسو بالجلد الطبيعي
•قشرة من خشب كراون كَت والنت
()Crown Cut Walnut
•فتحات تهوية معدنية دائرية مزودة بأغطية غلق
•فتحة تهوية منحوتة في الوسط تضم ساعة
 Bentleyالتناظرية ،ومصقولة بلون المع
•تحزيزات ماسية الشكل ""Diamond
للمفاتيح الدائرية وأذرع عمود التوجيه
•عصا نقل الحركة مكسوة بالجلد
•مقابض تعشيق مركبة بالمقود
•عجلة قيادة أحادية اللون ،وثالثية
األذرع ،ومكسوة بالجلد الطبيعي
•سجاد كثيف الوبر بالمقصورة الداخلية
•سجاد لصندوق األمتعة بلون Beluga
•حامال أكواب في الكونسول األوسط األمامي
•صندوق تابلوه مبرد ومزود بقفل
•مساحات تخزين في األبواب األربعة
والكونسول األوسط في األمام والخلف
•واقيات شمسية بمرايا زينة مضاءة
•إضاءة لحيز األقدام وإضاءة محيطة
•الجانب الداخلي من عتبات األبواب مزود
بحلية منقوش عليها "Handbuilt in Crewe,
( "Englandصُنعِت يدويًا في كرو ،إنجلترا)
•ستائر تعمل كهربائيًا للنوافذ الجانبية
الخلفية والزجاج الخلفي

التقنيات وأنظمة مساعدة السائق
•مصابيح أمامية  LEDكاملة مقسمة
مع نظام مساعد الضوء العالي
•إضاءة ترحيبية
•مصابيح  LEDخلفية كاملة
•ماسحات الزجاج األمامي التي
تعمل باستشعار األمطار
•عمود مقود قابل للضبط من حيث اإلمالة والتقريب
ومزود بوظيفتيّ الذاكرة والدخول السهل
•مثبت السرعة
•كاميرا للرجوع إلى الخلف مع عرض
رسومي على الشاشة

•نظام التحكم في مسافة االصطفاف
من األمام والخلف
•مساعد صف السيارة
•التحذير عند الخروج
•تحذير رؤية النقطة العمياء
•مرآة رؤية خلفية داخل المقصورة
مزودة بخاصية تعتيم تلقائية
•نظام تحكم أوتوماتيكي متعدد
المناطق لتكييف الهواء
•مؤين هواء المقصورة الداخلية
•وحدة تحكم عن بعد بشاشة
لمسية للمقصورة الخلفية
•زر تشغيل  /إيقاف المحرك
•مقابس كهرباء بجهد  12فولت (اثنان في المقصورة
الداخلية ،واحد في صندوق تخزين األمتعة)
•إنذار ونظام مانع السرقة (اإليموبليزر)
•مصابيح سفلية في غطاء صندوق األمتعة
•منفذ خارجي لشحن البطارية مغناطيسيًا

الصوت واالتصال
•نظام الترفيه والمعلومات بشاشة عرض لمسية
عالية الدقة مقاس  12.3بوصة .مستشعرات
قرب وأزرار تحكم .راديو رقمي ،ونظام مالحة مزود
بقرص صلب وواجهة موسيقى متطورة )(AMI
وفتحة منفصلة ألسطوانات  DVD/CDوفتحتان
لبطاقات  SDوخاصية )Bluetooth (A2DP
وتشغيل الفيديو عبر شبكة Wi-Fi).(uPnP
•نظام المالحة – مزود بخاصية تحويل النص إلى
صوت مسموع وإدخال العناوين باألوامر الصوتية
وطريقة العرض ثالثية األبعاد للمباني والمنشآت.
•قرص صلب بسعة  60جيجا بايت
•هوائي مخفي
•موالف رقمي للتلفاز*
•وحدة هاتف *4G LTE
•نظام  Bentleyالصوتي 10 ،مكبرات صوت،
 650وات ،مضخم صوت من  11قناة

المواصفات
•مواصفات القيادة داخل المدن

*مواصفات مخصصة حسب السوق.
يُرجى الرجوع إلى تاجر التجزئة لبيع سيارات  Bentleyللحصول على أحدث المعلومات.

سيارة .Flying Spur V8
نظام السيارة المتصلة *CONNECTED CAR

المواصفات االختيارية

الخدمات المتاحة داخل السيارة

مجموعة الدفع والحركة وديناميكيات السيارة

®
•خاصية Apple CarPlay
•استقبال معلومات المرور في الوقت الفعلي
•تحديث الخرائط
•نظام الخرائط المتصل باألقمار االصطناعية
•معلومات المخاطر المحيطة
•نظام التعرف على العالمات المرورية
•البحث عبر اإلنترنت
•مساعد التنقُّل الشخصي
•خدمة االتصال في حاالت الطوارئ
•خدمة االتصال Private e-Call
•نظام االستجابة لحاالت الطوارئ بروسيا
(Russian e-Call) ERA Glonass
•األخبار
•حالة الطقس
•وضع الخصوصية
•نقطة االتصال الالسلكي باإلنترنت WiFi

الخدمات المتاحة عن بعد
•العثور على السيارة
•قفل السيارة
•تشغيل اإلضاءة وآلة التنبيه
•تنبيه السرقة
•نظام البحث عن السيارة المسروقة
•تنبيه مغادرة المنطقة المحيطة
•تنبيه تجاوز السرعة
•تنبيه خرق حظر التجول
•تنبيه خدمة اصطفاف السيارة
•حالة السيارة
•إحصائيات السيارة My Car Statistics
•الراحة داخل المقصورة My Cabin Comfort
•شحن البطارية My Battery Charge
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•نظام القيادة الديناميكي من Bentley
•توجيه رباعي إلكتروني
•مكابح قرصية أمامية مهواة مقاس  40 × 420مم
مع فكيّ مكابح أحمرين مزينين بشعار Bentley
•مكابح قرصية خلفية مهواة مقاس  30 × 380مم
مع فكيّ مكابح أحمرين مزينين بشعار Bentley

المظهر الخارجي
•أكثر من  80لونًا إضافيًا لطالء جسم السيارة
من الخارج باإلضافة إلى ألوان باقة Mulliner
•عجلة سبائكية ذات  10أذرع مزدوجة
مقاس  21بوصة – مطلية
•عجلة سبائكية تشتمل على  10أذرع
مزدوجة مقاس  21بوصة – مصقولة
•عجلة سبائكية ذات  10أذرع مزدوجة
مقاس  21بوصة – مطلية باللون الرمادي
الداكن ولمسات المعة مُشكَّلة آليًا
•عجلة سبائكية مقاس  22بوصة ضمن باقة
مواصفات القيادة – Mulliner Driving Specification
مطلية باللون األسود ولمسات المعة مُشكَّلة آليًا*
•عجلة سبائكية مقاس  22بوصة ضمن باقة مواصفات
القيادة  – Mulliner Driving Specificationمصقولة*
•عجلة سبائكية مقاس  22بوصة ضمن
باقة مواصفات القيادة Mulliner Driving
 – Specificationسوداء المعة*
•شبكة مقسمة المعة من الكروم
خلف فتحات التهوية العمودية
•شبكة مقسمة المعة في المصد
السفلي يحيط بها إطار المع
•شعار " "Bالمجنَّح المضيء على شبكة تهوية
الرادياتير – مصنوع من الفوالذ الالمع المصقول
•شعار " "Bالمجنَّح المضيء على شبكة
تهوية الرادياتير – بلون أسود مصقول
•زجاج أمامي قابل للتدفئة
•فتحة سقف زجاجية بانورامية قابلة للرفع
والتحريك مزودة بستارتين ومرآتين للزينة

المقصورة الداخلية
• 10ألوان إضافية للكسوات الجلدية
•اثنان من التقسيمات اللونية الثنائية
•تجهيز المقاعد األربعة بكونسول طويل
•جلد شبه أنيليني – أسطح المقاعد
•خياطة مغايرة اللون لكسوة المقاعد والمقصورة
الداخلية بما في ذلك خياطة عجلة القيادة
•تزيين المقاعد بخياطة مغايرة اللون بما
في ذلك خياطة عجلة القيادة
•شعارات  Bentleyالمطرزة
•خياطة يدوية مستعرضة من Mulliner
•أحزمة أمان بألوان مغايرة من Mulliner
•باقة منتقاة من تسع قشرات خشبية إضافية:
خشب بير والنت ( ،)Burr Walnutخشب
دارك فيدل باك أوكالبتوس (Dark Fiddleback
 ،)Eucalyptusخشب دارك ستيند بير والنت
( ،)Dark Stained Burr Walnutخشب ليكويد
أمبر ( ،)Liquid Amberخشب بيانو بالك (Piano
 ،)Blackخشب تامو آش ()Tamo Ash
•قشرات خشبية إضافية مفتوحة المسام يتم
االختيار من بينها :كراون كَت والنت (Crown
 ،)Cut Walnutدارك ستيند بير والنت (Dark
 ،)Stained Burr Walnutكوا )(Koa
•ويُكسى الجزء العلوي من التابلوه بست قشرات
خشبية ثنائية يمكن االختيار من بينها ،في حين
يتألق الجزء السفلي من التابلوه والكونسول
الوسطي بقشرة جراند بالك (.)Grand Black
•ألياف الكربون فائقة اللمعان – التابلوه /
تزيينات األبواب ولون بيانو بالك (Piano
 )Blackعلى الكونسول الوسطي
•أشكال زخرفية من األلومنيوم على هيئة لفات
المحرك – التابلوه  /تزيينات األبواب ولون بيانو
بالك ( )Piano Blackعلى الكونسول الوسطي
•كونسول وسطي مستوحى من
تصميم Côtes de Genève
•تحزيزات ماسية الشكل لفتحات التهوية المعدنية
ذات تصميم دائرية وأغطية القفل وفتحة التهوية
الوسطى وساعة  Bentleyالتناظرية
•بطانات من قشرات خشبية لألبواب الخلفية
•قشرات خشبية ثالثية األبعاد من Mulliner
•طاوالت قابل للفتح كهربائيًا لقضاء الرحالت
•مبرد زجاجات
•دواسات رياضية
•عجلة قيادة أحادية اللون ،وثالثية األذرع،
ومكسوة بالجلد الطبيعي وقابلة للتدفئة

•عجلة قيادة ثنائية اللون ،وثالثية األذرع،
ومكسوة بالجلد الطبيعي وقابلة للتدفئة
•عجلة قيادة أحادية اللون ،وثالثية األذرع ،ومكسوة
بالجلد الطبيعي المحزز وقابلة للتدفئة
•عجلة قيادة ثنائي اللون ،وثالثية األذرع ،ومكسوة
بالجلد الطبيعي المحزز وقابلة للتدفئة
•فُرُش كثيفة الوبر في األمام والخلف
•فُرُش كثيفة الوبر بأطراف ذات لون مغاير
•سجاد من الصوف الطبيعي من Mulliner
على األرضية أسفل المقاعد األمامية
والخلفية (باإلضافة إلى الحصائر القياسية)
•باقة مخصصة للمدخنين

التقنيات وأنظمة مساعدة السائق
•مثبت السرعة المتوائم ،مع خاصية
اإليقاف واالنطالق التلقائي ونظام
المساعدة في االزدحام المروري
•شاشة العرض على الزجاج األمامي
()Head-up Display
•زجاج أمامي قابل للتدفئة
•سخان أثناء توقف السيارة يعمل عن بُعد
•جهاز فتح باب المرآب عن بُعد
•شاحن بطارية
•نظام التعقب المقدم من Bentley
باستخدام نظام تحديد المواقع العالمي
•شاحن حثّي للهواتف (الكونسول األمامي)
•شاحن حثّي للهواتف (كونسول خلفي
– تجهيز رباعي المقاعد فقط)
•مفتاح إضافي
•باقة الترفيه الخلفية لسيارات Bentley

الصوت واالتصال
•نظام  Bang & Olufsenالصوتي 16 ،مكبر صوت،
يعمل بجهد  1500وات ،مضخم صوت من  16قناة
•نظام صوتي من نوع  Naimالمخصص لسيارات
 ،Bentleyو 19مكبر صوت ،وهزازان ،ويعمل
بجهد  2200وات ،ومضخم صوت من  20قناة

المواصفات
•مواصفات القيادة المخصصة من Mulliner
•مواصفات اإلصدار األول (*)First Edition
•باقة مواصفات الرحالت الطويلة
()Touring Specification
•مواصفات اإلضاءة الداخلية

*مواصفات مخصصة حسب السوق.
يُرجى الرجوع إلى تاجر التجزئة لبيع سيارات  Bentleyللحصول على أحدث المعلومات.

سيارة .Flying Spur Mulliner V8
المواصفات القياسية
(باإلضافة إلى مواصفات سيارة )FLYING SPUR V8
مجموعة الدفع والحركة وديناميكيات السيارة
•نظام القيادة الديناميكي من
 Bentleyمع التوجيه الخلفي

المظهر الخارجي
•شبكة مقسمة المعة في المصد
السفلي يحيط بها إطار المع
•شعار " "Bالمجنَّح المضيء على شبكة تهوية
الرادياتير  -مصنوع من الفوالذ المقاوم للصدأ بلمسة
المعة مصقولة (اللون األسود الالمع غير متوفر)
•فتحة سقف زجاجية بانورامية قابلة للرفع
والتحريك مزودة بستارتين ومرآتين للزينة
•غطاء لفتحة تعبئة الوقود  -بلمسة نهائية خاصة
•غطاء معدني لفتحة تعبئة الزيت
•عجالت  Mullinerسبائكية مقاس  22بوصة
 مطلية والمعة يتوسطها شعار العالمةذاتي الضبط (ال تتوفر عجالت بديلة)
•شبكة تهوية الرادياتير الفريدة من Mulliner
بتصميم ماسي مزدوج (ال تتوفر الشبكة المقسمة
من الكروم خلف فتحات التهوية العمودية)
•فتحة تهوية جانبية المعة مع مصفوفة
ماسية الشكل وشعار  Mullinerمحفور
•مرايات جانبية مطلية بلون فضي
ساتن ()Satin Silver
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المقصورة الداخلية
•تجهيز المقاعد األربعة بكونسول طويل
(ال يتوفر تجهيز المقاعد الخمسة)
•قشرة جراند بالك ( )Grand Blackمع تطعيم بالكروم
على لوحة التابلوه واأللواح الوسطى لألبواب
•لمسة نهائية من األلماس المصقول على الكونسول
األمامي والخلفي (ال يتوفر الكونسول الوسطي
المستوحى من تصميم )Côtes de Genève
•طاوالت قابل للفتح كهربائيًا للرحالت
مع تطعيمات من الكروم (ال تتوفر قشرة
جراند بالك ())Grand Black
•تطريز بتصميم ماسي الشكل
( )Lofted Diamondللمقاعد
•بطانات من الجلود الطبيعية لسقف السيارة (ال
تتوفر بطانات  Alcantaraلسقف السيارة)
•عجلة قيادة ثنائية اللون ،وثالثية األذرع،
ومكسوة بالجلد الطبيعي وقابلة للتدفئة
•دواسات رياضية
•ثماني تقسيمات لونية من Mulliner
مع ثالثة ألوان متباينة
•تزيين المقاعد بخياطة مغايرة اللون بما
في ذلك خياطة عجلة القيادة
•تطريز  Bentleyعلى وجه المقاعد
(ال تتوفر شعارات  Bentleyالمطرزة)
•فتحات تهوية معدنية دائرية مزودة بأغطية غلق
•ساعة Breitling
•فُرُش كثيفة الوبر في األمام والخلف
•فُرُش كثيفة الوبر بأطراف ذات لون مغاير
•تصاميم  Kombiالرسومية الرياضية
للسائق من Mulliner

التقنيات وأنظمة مساعدة السائق
•شاشة  Bentleyالدوارة
•مصابيح  LEDالترحيبية
•مؤين هواء المقصورة الداخلية
•العتبات الخارجية المضيئة من MULLINER
(ال تتوفر العتبات التي تحمل شعار
 BENTLEYعلى عتبات األبواب)
•علبة مفاتيح تحمل عالمة Mulliner

المواصفات
•باقة مواصفات المقاعد المريحة
•مواصفات اإلضاءة الداخلية
•مواصفات األلوان
•مواصفات القيادة داخل المدن
•باقة مواصفات التصميم (غير متوفرة)

*مواصفات مخصصة حسب السوق.
يُرجى الرجوع إلى تاجر التجزئة لبيع سيارات  Bentleyللحصول على أحدث المعلومات.

سيارة .Flying Spur W12
المواصفات القياسية
مجموعة الدفع والحركة وديناميكيات السيارة
•ناقل حركة ثنائي القابض بثماني سرعات
•دفع رباعي نشط
•نظام القيادة الديناميكي من Bentley
•توجيه رباعي إلكتروني
•باقة مواصفات المدينة :وظائف التعرُّف على إشارات
المرور ،والتحذير عند الرجوع إلى الخلف ،وكاميرا
الرؤية العلوية ،ونظام مساعدة القيادة في المدينة
(تحذير عبور المشاة) وفتح صندوق تخزين األمتعة
بدون استخدام األيدي ومرايا أبواب قابلة للضبط
كهربائيًا ومزودة بوظائف التسخين والطي الكهربائي
والذاكرة واالنخفاض عند الرجوع إلى الخلف
•طرفان بيضاويان كبيران ألنابيب العادم
•نظام تعليق هوائي ثالثي الحجرات مزود بتحكم
مستمر في امتصاص الصدمات )(CDC
•برنامج التحكم اإللكتروني في الثبات ) (ESPمع
نظام تحكم في قوة الجر ) / (TCSنظام مكابح
مانعة لالنغالق ) / (ABSنظام توزيع إلكتروني
لقوة المكابح ) / (EBDنظام كبح هيدروليكي
) / (HBAنظام تحكم في عزم السحب )(MSR
•نظام تحكم ديناميكي في ارتفاع القيادة (يعدل
تلقائيًا على السرعات المختلفة) ووظيفة
تحديد المسافة بين جسم السيارة واألرض
•تحكم في ديناميكيات القيادة
•مستشعرات مراقبة ضغط اإلطارات إلكترونيًا )(TPMS
•مكابح قرصية أمامية مهواة مقاس  40 × 420مم
مع فكيّ مكابح أسودين مزينين بشعار Bentley
•مكابح قرصية خلفية مهواة مقاس  30 × 380مم
مع فكيّ مكابح أسودين مزينين بشعار Bentley
•المكبح اليدوي اإللكتروني المزود بنظام
المساعدة في انطالق السيارة
•مؤشر تآكل بطانة المكابح
•توجيه العزم بالمكابح

المظهر الخارجي
• 16لونًا للطالء الخارجي لالختيار من بينها :بيلوغا
) (Belugaودارك كشمير ()Dark Cashmere
ودارك سافاير ( )Dark Sapphireوجالسير
وايت ( )Glacier Whiteجرانايت )(Granite
وهولمارك ) (Hallmarkوهافانا )(Havana
ومارلين ) (Marlinوميتيور ) (Meteorوميدنايت
إيميرالد ( )Midnight Emeraldومون بيم
) (Moonbeamوأونيكس ) (Onyxوباتينا )(Patina
وبورتوفينو ) (Portofinoوسانت جيمس ريد
( )St. James’ Redوثندر )(Thunder
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•عجلة سبائكية ذات  10أذرع مزدوجة
مقاس  21بوصة – مطلية
•شبكة مقسمة باللون األسود الالمع
بفتحات محيطية وعمودية من الكروم
•شبكة مقسمة في المصد السفلي مطلية
باللون األسود يحيط بها إطار المع
•شارات بشعار  Bentleyالمجنَّح مطلية بالكروم
على غطاء المحرك وصندوق تخزين األمتعة
•حروف كلمة  BENTLEYمطلية بالكروم
على صندوق تخزين األمتعة
•شريط مطلي بالكروم على صندوق تخزين األمتعة
•شارة " "W12على الرفرف
•فتحات تهوية مطلية بالكروم على
الرفرف بتصميم شعار " "Bالمجنَّح
•تزيينات مطلية بالكروم لإلطارات
المحيطة بالنوافذ الجانبية
•تزيينات مطلية بالكروم لألجزاء السفلى
من األبواب والرفارف والمصد الخلفي
•شعار  Bentleyالمجنَّح " "Bفي وسط العجالت
•دواسات بعالمة  Bentleyلعتبات األبواب
•نظام دخول السيارة دون مفتاح عن طريق التحكم
عن بعد ،مع زر لقفل األمان والتشغيل  /اإليقاف
•وظيفة اإلغالق الكهربائي لألبواب
•تشغيل غطاء صندوق األمتعة كهربائيًا عبر
"دواسة افتراضية" بدون استخدام اليد
•مرايا أبواب قابلة للضبط كهربائيًا ومزودة
بوظائف التدفئة والطي الكهربائي والذاكرة
واالنخفاض عند الرجوع إلى الخلف
•مبيت المرايا الخارجية المطلي بنفس
لون السيارة والمطعم بتزيينات المعة
•النظام الموسع والنشط لحماية
المشاة عند االصطدام
•زجاج أمامي عازل للصوت والحرارة
•زجاج جانبي عازل للصوت ومزود بجدار
يعمل باألشعة تحت الحمراء
•زجاج خلفي مدفأ
•مجموعة نفخ اإلطارات

المقصورة الداخلية
•طراز الخمس مقاعد
•وسادات هوائية للسائق والراكب األمامي مع
خاصية تعطيل عمل وسادة الراكب األمامي
•وسائد هوائية جانبية في المقاعد األمامية
والخلفية مع وسائد هوائية على النوافذ

•نقاط تثبيت مقاعد األطفال المتوافقة مع
نظام مقاعد األطفال  ISOFIXونظام ISOFIX
للتثبيت في المقعدين الخلفيين الجانبيين
ومزود بحلقات ربط علوية طرفية
•مقاعد مستقيمة بتصميم انسيابي
•دعامات وبطانات من جلد األلكانتارا
•بطانة داخلية للمقاعد والجزء السفلي
من المقصورة من جلد النابا
• 15لونًا للجلد الطبيعي يمكن االختيار من بينها
•تقسيم لوني أحادي وتقسيمان لونيان
ثنائيان يمكن االختيار من بينهما
•المقاعد األمامية – يمكن ضبطها كهربائيًا
إلى  24وضعًا ومزودة بخصائص التدفئة
والتهوية والتدليك ومساند جانبية قابلة
للضبط ووضعين يُحفظان في الذاكرة
•مسند ذراع أمامي واحد في المنتصف مزود
بخاصية التدفئة مع قابلية لالنزالق لألمام  /الخلف
•مساند أذرع قابلة للتدفئة في جميع األبواب األربعة
•المقاعد الخلفية – يمكن ضبطها كهربائيًا إلى
 14وضعًا ومزودة بخصائص التدفئة والتهوية
والتدليك ووضعين يُحفظان في الذاكرة
•وسائد فائقة النعومة لمساند رأس من
جلد األلكانتارا في المقاعد الخلفية
•مسند ذراع قابل للتدفئة وللطي لألسفل في وسط
المقاعد الخلفية مع مساحة للتخزين وحاملي أكواب
ومقبس طاقة بجهد  12فولت ومنفَذي شحن USB
•أحزمة أمان بألوان مطابقة أللوان الجلد
الطبيعي في المقصورة الداخلية ،ومزودة
بإبزيم مكسو بالجلد الطبيعي
•قشرة من خشب كراون كَت والنت
()Crown Cut Walnut
•فتحات تهوية معدنية دائرية مزودة بأغطية غلق
•فتحة تهوية منحوتة في الوسط تضم ساعة
 Bentleyالتناظرية ،ومصقولة بلون المع
•تحزيزات ماسية الشكل ""Diamond
للمفاتيح الدائرية وأذرع عمود التوجيه
•عصا نقل الحركة مكسوة بالجلد
•مقابض تعشيق مركبة بالمقود
•عجلة قيادة أحادية اللون ،وثالثية
األذرع ،ومكسوة بالجلد الطبيعي
•سجاد كثيف الوبر بالمقصورة الداخلية
•سجاد لصندوق األمتعة بلون Beluga
•حامال أكواب في الكونسول األوسط األمامي
•صندوق تابلوه مبرد ومزود بقفل
•مساحات تخزين في األبواب األربعة
والكونسول األوسط في األمام والخلف
•واقيات شمسية بمرايا زينة مضاءة

•إضاءة لحيز األقدام وإضاءة محيطة
•الجانب الداخلي من عتبات األبواب مزود
بحلية منقوش عليها "Handbuilt in Crewe,
( "Englandصُنعِت يدويًا في كرو ،إنجلترا)
•ستائر تعمل كهربائيًا للنوافذ الجانبية
الخلفية والزجاج الخلفي

التقنيات وأنظمة مساعدة السائق
•مصابيح أمامية  LEDكاملة مقسمة
مع نظام مساعد الضوء العالي
•مصابيح  LEDخلفية كاملة
•ماسحات الزجاج األمامي التي
تعمل باستشعار األمطار
•عمود مقود قابل للضبط من حيث اإلمالة والتقريب
ومزود بوظيفتيّ الذاكرة والدخول السهل
•مثبت السرعة
•كاميرا للرجوع إلى الخلف مع عرض
رسومي على الشاشة
•نظام التحكم في مسافة االصطفاف
من األمام والخلف
•مساعد صف السيارة
•التحذير عند الخروج
•تحذير رؤية النقطة العمياء
•مرآة رؤية خلفية داخل المقصورة
مزودة بخاصية تعتيم تلقائية
•نظام تحكم أوتوماتيكي متعدد
المناطق لتكييف الهواء
•وحدة تحكم عن بعد بشاشة
لمسية للمقصورة الخلفية
•زر تشغيل  /إيقاف المحرك
•مقابس كهرباء بجهد  12فولت (اثنان في المقصورة
الداخلية ،واحد في صندوق تخزين األمتعة)
•إنذار ونظام مانع السرقة (اإليموبليزر)
•مصابيح سفلية في غطاء صندوق األمتعة
•منفذ خارجي لشحن البطارية مغناطيسيًا

*مواصفات مخصصة حسب السوق.
يُرجى الرجوع إلى تاجر التجزئة لبيع سيارات  Bentleyللحصول على أحدث المعلومات.

سيارة .Flying Spur W12
الصوت واالتصال
•نظام الترفيه والمعلومات بشاشة عرض لمسية
عالية الدقة مقاس  12.3بوصة .مستشعرات
قرب وأزرار تحكم .راديو رقمي ،ونظام مالحة مزود
بقرص صلب وواجهة موسيقى متطورة )(AMI
وفتحة منفصلة ألسطوانات  DVD / CDوفتحتان
لبطاقات  SDوخاصية )Bluetooth (A2DP
وتشغيل الفيديو عبر شبكة Wi-Fi).(uPnP
•نظام مالحة – مزود بخاصية تحويل النص إلى
مخرج صوتي وإدخال العناوين باألوامر الصوتية
وطريقة العرض ثالثية األبعاد لألبنية.
•قرص صلب بسعة  60جيجا بايت
•هوائي مخفي
•موالف رقمي للتلفاز*
•وحدة هاتف *4G LTE
•نظام  Bentleyالصوتي 10 ،مكبرات صوت،
 650وات ،مضخم صوت من  11قناة

المواصفات
•مواصفات القيادة داخل المدن

نظام السيارة المتصلة *CONNECTED CAR
الخدمات المتاحة داخل السيارة
®
•خاصية Apple CarPlay
•استقبال معلومات المرور في الوقت الفعلي
•تحديث الخرائط
•نظام الخرائط المتصل باألقمار االصطناعية
•معلومات المخاطر المحيطة
•نظام التعرف على العالمات المرورية
•البحث عبر اإلنترنت
•مساعد التنقُّل الشخصي
•خدمة االتصال في حاالت الطوارئ
•خدمة االتصال Private e-Call
•نظام االستجابة لحاالت الطوارئ بروسيا
(Russian e-Call) ERA Glonass
•األخبار
•حالة الطقس
•وضع الخصوصية
•نقطة االتصال الالسلكي باإلنترنت WiFi

الخدمات المتاحة عن بعد
•العثور على السيارة
•قفل السيارة
•تشغيل اإلضاءة وآلة التنبيه
•تنبيه السرقة
•نظام البحث عن السيارة المسروقة
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•تنبيه مغادرة المنطقة المحيطة
•تنبيه تجاوز السرعة
•تنبيه خرق حظر التجول
•تنبيه خدمة اصطفاف السيارة
•حالة السيارة
•إحصائيات السيارة My Car Statistics
•الراحة داخل المقصورة My Cabin Comfort
•شحن البطارية My Battery Charge

المواصفات االختيارية
مجموعة الدفع والحركة وديناميكيات السيارة
•مكابح قرصية أمامية مهواة مقاس  40 × 420مم
مع فكيّ مكابح أحمرين مزينين بشعار Bentley
•مكابح قرصية خلفية مهواة مقاس  30 × 380مم
مع فكيّ مكابح أحمرين مزينين بشعار Bentley

المظهر الخارجي
•شبكة مقسمة المعة من الكروم
خلف فتحات التهوية العمودية
•شبكة مقسمة المعة في المصد
السفلي يحيط بها إطار المع
•شعار " "Bالمجنَّح المضيء على شبكة تهوية
الرادياتير – مصنوع من الفوالذ الالمع المصقول
•شعار " "Bالمجنَّح المضيء على شبكة
تهوية الرادياتير – بلون أسود مصقول
•أكثر من  70لونًا إضافيًا لطالء جسم السيارة
من الخارج باإلضافة إلى ألوان باقة Mulliner
•عجلة سبائكية ذات  10أذرع مزدوجة
مقاس  21بوصة – مطلية
•عجلة سبائكية تشتمل على  10أذرع
مزدوجة مقاس  21بوصة – مصقولة
•عجلة سبائكية ذات  10أذرع مزدوجة
مقاس  21بوصة – مطلية باللون الرمادي
الداكن ولمسات المعة مُشكَّلة آليًا
•عجلة سبائكية مقاس  22بوصة ضمن باقة
مواصفات القيادة – Mulliner Driving Specification
مطلية باللون األسود ولمسات المعة مُشكَّلة آليًا*
•عجلة سبائكية مقاس  22بوصة ضمن باقة مواصفات
القيادة  – Mulliner Driving Specificationمصقولة*
•عجلة سبائكية مقاس  22بوصة ضمن
باقة مواصفات القيادة Mulliner Driving
 – Specificationسوداء المعة*
•زجاج أمامي قابل للتدفئة
•فتحة سقف زجاجية بانورامية قابلة للرفع
والتحريك مزودة بستارتين ومرآتين للزينة

المقصورة الداخلية
•تجهيز المقاعد األربعة بكونسول طويل
•جلد شبه أنيليني – أسطح المقاعد
•خياطة مغايرة اللون لكسوة المقاعد والمقصورة
الداخلية بما في ذلك خياطة عجلة القيادة
•تزيين المقاعد بخياطة مغايرة اللون بما
في ذلك خياطة عجلة القيادة
•شعارات  Bentleyالمطرزة
•خياطة يدوية مستعرضة من Mulliner
•أحزمة أمان بألوان مغايرة من Mulliner
•إمكانية االختيار من بين سبعة قشرات خشبية
إضافية :بير والنت ( ،)Burr Walnutدارك فيدل باك
أوكالبتوس ( ،)Dark Fiddleback Eucalyptusدارك
ستيند بير والنت (،)Dark Stained Burr Walnut
كوا ) ،(Koaليكويد أمبر ( ،)Liquid Amberبيانو
بالك ( ،)Piano Blackتامو آش ()Tamo Ash
•قشرات خشبية إضافية مفتوحة المسام يتم
االختيار من بينها :كراون كَت والنت (Crown
 ،)Cut Walnutدارك ستيند بير والنت (Dark
 ،)Stained Burr Walnutكوا )(Koa
•ويُكسى الجزء العلوي من التابلوه بسبع قشرات
خشبية ثنائية يمكن االختيار من بينها ،في حين
يتألق الجزء السفلي من التابلوه والكونسول
الوسطي بقشرة جراند بالك (.)Grand Black
•ألياف الكربون فائقة اللمعان – التابلوه /
تزيينات األبواب ولون بيانو بالك (Piano
 )Blackعلى الكونسول الوسطي
•أشكال زخرفية من األلومنيوم على هيئة لفات
المحرك – التابلوه  /تزيينات األبواب ولون بيانو
بالك ( )Piano Blackعلى الكونسول الوسطي
•كونسول وسطي مستوحى من
تصميم Côtes de Genève
•تحزيزات ماسية الشكل لفتحات التهوية
المعدنية الدائرية وأغطية القفل وفتحة التهوية
الوسطى وساعة  Bentleyالتناظرية
•بطانات من قشرات خشبية لألبواب الخلفية
•قشرات خشبية ثالثية األبعاد من Mulliner
•طاوالت قابل للفتح كهربائيًا لقضاء الرحالت
•مبرد زجاجات
•دواسات رياضية
•عجلة قيادة أحادية اللون ،وثالثية األذرع،
ومكسوة بالجلد الطبيعي وقابلة للتدفئة
•عجلة قيادة ثنائية اللون ،وثالثية األذرع،
ومكسوة بالجلد الطبيعي وقابلة للتدفئة
•عجلة قيادة أحادية اللون ،وثالثية األذرع ،ومكسوة
بالجلد الطبيعي المحزز وقابلة للتدفئة

•عجلة قيادة ثنائي اللون ،وثالثية األذرع ،ومكسوة
بالجلد الطبيعي المحزز وقابلة للتدفئة
•فُرُش كثيفة الوبر في األمام والخلف
•فُرُش كثيفة الوبر بأطراف ذات لون مغاير
•سجاد من الصوف الطبيعي من Mulliner
على األرضية أسفل المقاعد األمامية
والخلفية (باإلضافة إلى الحصائر القياسية)
•باقة مخصصة للمدخنين

التقنيات وأنظمة مساعدة السائق
•مثبت السرعة المتوائم ،مع خاصية
اإليقاف واالنطالق التلقائي ونظام
المساعدة في االزدحام المروري
•شاشة العرض على الزجاج األمامي
()Head-up Display
•زجاج أمامي قابل للتدفئة
•سخان أثناء توقف السيارة يعمل عن بُعد
•جهاز فتح باب المرآب عن بُعد
•مؤين هواء المقصورة الداخلية
•شاحن بطارية
•نظام التعقب المقدم من Bentley
باستخدام نظام تحديد المواقع العالمي
•شاحن حثّي للهواتف (الكونسول األمامي)
•شاحن حثّي للهواتف (كونسول خلفي
– تجهيز رباعي المقاعد فقط)
•مفتاح إضافي
•باقة الترفيه الخلفية لسيارات Bentley

الصوت واالتصال
•نظام  Bang & Olufsenالصوتي 16 ،مكبر صوت،
يعمل بجهد  1500وات ،مضخم صوت من  16قناة
•نظام صوتي من نوع  Naimالمخصص لسيارات
 ،Bentleyو 19مكبر صوت ،وهزازان ،ويعمل
بجهد  2200وات ،ومضخم صوت من  20قناة

المواصفات
•مواصفات القيادة المخصصة من Mulliner
•مواصفات اإلصدار األول ()First Edition
•باقة مواصفات الرحالت الطويلة
()Touring Specification
•مواصفات اإلضاءة الداخلية

*مواصفات مخصصة حسب السوق.
يُرجى الرجوع إلى تاجر التجزئة لبيع سيارات  Bentleyللحصول على أحدث المعلومات.

سيارة .Flying Spur Mulliner W12
المواصفات القياسية
(باإلضافة إلى مواصفات سيارة
)FLYING SPUR W12
المظهر الخارجي
•شبكة مقسمة المعة في المصد
السفلي يحيط بها إطار المع
•شعار " "Bالمجنَّح المضيء على شبكة تهوية
الرادياتير  -مصنوع من الفوالذ المقاوم للصدأ بلمسة
المعة مصقولة (اللون األسود الالمع غير متوفر)
•فتحة سقف زجاجية بانورامية قابلة للرفع
والتحريك مزودة بستارتين ومرآتين للزينة
•غطاء لفتحة تعبئة الوقود  -بلمسة نهائية خاصة
•غطاء معدني لفتحة تعبئة الزيت
•عجالت  Mullinerسبائكية مقاس  22بوصة
 مطلية والمعة يتوسطها شعار العالمةذاتي الضبط (ال تتوفر عجالت بديلة)
•شبكة تهوية الرادياتير الفريدة من Mulliner
بتصميم ماسي مزدوج (ال تتوفر الشبكة المقسمة
من الكروم خلف فتحات التهوية العمودية)
•فتحة تهوية جانبية المعة مع مصفوفة
ماسية الشكل وشعار  Mullinerمحفور
•مرايات جانبية مطلية بلون فضي
ساتن ()Satin Silver
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المقصورة الداخلية
•تجهيز المقاعد األربعة بكونسول طويل
(ال يتوفر تجهيز المقاعد الخمسة)
•قشرة جراند بالك ( )Grand Blackمع تطعيم بالكروم
على لوحة التابلوه واأللواح الوسطى لألبواب
•لمسة نهائية من األلماس المصقول على الكونسول
األمامي والخلفي (ال يتوفر الكونسول الوسطي
المستوحى من تصميم )Côtes de Genève
•طاوالت قابل للفتح كهربائيًا للرحالت
مع تطعيمات من الكروم (ال تتوفر قشرة
جراند بالك ())Grand Black
•تطريز بتصميم ماسي الشكل
( )Lofted Diamondللمقاعد
•بطانات من الجلود الطبيعية لسقف السيارة (ال
تتوفر بطانات  Alcantaraلسقف السيارة)
•عجلة قيادة ثنائية اللون ،وثالثية األذرع،
ومكسوة بالجلد الطبيعي وقابلة للتدفئة
•دواسات رياضية
•ثماني تقسيمات لونية من Mulliner
مع ثالثة ألوان متباينة
•تزيين المقاعد بخياطة مغايرة اللون بما
في ذلك خياطة عجلة القيادة
•تطريز  Bentleyعلى وجه المقاعد
(ال تتوفر شعارات  Bentleyالمطرزة)
•فتحات تهوية معدنية دائرية مزودة بأغطية غلق
•ساعة Breitling
•فُرُش كثيفة الوبر في األمام والخلف
•فُرُش كثيفة الوبر بأطراف ذات لون مغاير
•تصاميم  Kombiالرسومية الرياضية
للسائق من Mulliner

التقنيات وأنظمة مساعدة السائق
•شاشة  Bentleyالدوارة
•مصابيح  LEDالترحيبية
•مؤين هواء المقصورة الداخلية
•العتبات الخارجية المضيئة من MULLINER
(ال تتوفر العتبات التي تحمل شعار
 BENTLEYعلى عتبات األبواب)
•علبة مفاتيح تحمل عالمة Mulliner

المواصفات
•باقة مواصفات المقاعد المريحة
•مواصفات اإلضاءة الداخلية
•مواصفات األلوان
•مواصفات القيادة داخل المدن
•باقة مواصفات التصميم (غير متوفرة)

*مواصفات مخصصة حسب السوق.
يُرجى الرجوع إلى تاجر التجزئة لبيع سيارات  Bentleyللحصول على أحدث المعلومات.

استكشف سيارة  Flying Spur Hybridالجديدة.
الكتشاف اإلمكانيات باستخدام أداة التخصيص أو المصوّر المرئي ،تفضل بزيارة  BentleyMotors.comأو اتصل بوكيل  Bentleyالمحلي.

سيارة  Flying Spur Hybridالهجينة الجديدة
المحرك :محرك  TFSiسداسي
األسطوانات  V6سعة  2.9لترات مدعوم
بموتور كهربائي بقدرة  100كيلو وات
الطاقة القصوى 400 :كيلو وات  554 /حصانًا
الحد األقصى للعزم 750 :نيوتن متر
ناقل الحركة :ثماني سرعات ثنائي القابض
مجموعة الدفع والحركة :دفع رباعي نشط
السرعة القصوى 285 :كم/ساعة
من  100 – 0كم/ساعة 4.3 :ثانية
قاعدة العجالت 3194 :ملم
الطول اإلجمالي 5316 :ملم
العرض (عرض الهيكل) 1978 :ملم
العرض (بما في ذلك المرايا) 2220 :ملم
االرتفاع اإلجمالي 1483 :ملم
خزان الوقود 80 :لترًا
حجم صندوق األمتعة 351 :لترًا
وزن السيارة دون ركاب 2505 :كجم
الوزن اإلجمالي 3030 :كجم
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تتوفر سيارة  Flying Spur Hybridالهجينة للحجز في معظم األسواق ،ولكنها غير متاحة حاليًا في دول االتحاد األوروبي والمملكة المتحدة وسويسرا وإسرائيل وأوكرانيا والنرويج وتركيا وفيتنام.
لم تتوفر تقديرات وكالة حماية البيئة  EPAوقيم دورة القيادة األوروبية الجديدة  NEDلكل قيمة معامل مقاومة دحرجة إطارات لعام
 2021في وقت النشر .يرجى مراجعة  www.fueleconomy.govلالطالع على أحدث المعلومات.
تختلف المسافة التي تقطعها بناءً على عدة عوامل من بينها عاداتك في القيادة وحالة السيارة.

استكشف سيارة .Flying Spur V8
الكتشاف اإلمكانيات باستخدام أداة التخصيص أو المصوّر المرئي ،تفضل بزيارة  BentleyMotors.comأو اتصل بوكيل  Bentleyالمحلي.

سيارة Flying Spur V8
المحرك :محرك  TSI V8سعة 4
لترات مزود بشاحنين توربينيين

استهالك الوقود (دورة القيادة العالمية
الموحدة للمركبات الخفيفة )WLTP

استهالك الوقود (دورة القيادة األوروبية
الجديدة  – NEDCلبقية دول العالم*)

منخفض 20 :لترًا 100/كم

داخل المدينة( :قيمة غير مؤكدة) لترًا 100/كم

الطاقة القصوى 404 :كيلو وات  550 /حصانًا

متوسط 13.3 :لترًا 100/كم

خارج المدينة( :قيمة غير مؤكدة) لترًا 100/كم

الحد األقصى للعزم 770 :نيوتن متر

مرتفع 10.8 :لترات 100/كم

االستهالك المُجمَّع( :قيمة غير
مؤكدة) لترًا 100/كم

ناقل الحركة :ثماني سرعات ثنائي القابض

مرتفع جداً 11.2 :لترًا 100/كم

مجموعة الدفع والحركة :دفع رباعي نشط

االستهالك المُجمَّع 12.7 :لترًا 100/كم

السرعة القصوى 318 :كم/ساعة

انبعاثات ثاني أكسيد الكربون
المُجمَّعة 288 :جم/كم

من  100 – 0كم/ساعة 4.1 :ثانية
قاعدة العجالت 3194 :ملم
الطول اإلجمالي 5316 :ملم
العرض (عرض الهيكل) 1978 :ملم
العرض (بما في ذلك المرايا) 2220 :ملم
االرتفاع اإلجمالي 1483 :ملم
خزان الوقود 90 :لترًا
حجم صندوق األمتعة 420 :لترًا
وزن السيارة دون ركاب 2330 :كجم
الوزن اإلجمالي 2980 :كجم
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نطاق القيادة 709 :كم
استهالك الوقود (دورة القيادة
األوروبية الجديدة  NEDCالمعادلة
دورة القيادة العالمية الموحدة
للمركبات الخفيفة  – WLTPأوروبا)
داخل المدينة 16.5 :لترًا 100/كم
خارج المدينة 8.8 :لترات 100/كم

انبعاثات ثاني أكسيد الكربون:
(قيمة غير مؤكدة) جم/كم
استهالك الوقود
(دورة وكالة حماية البيئة )*EPA
القيادة داخل المدينة (الواليات المتحدة):
(قيمة غير مؤكدة) ميل لكل جالون
القيادة على الطرق السريعة (الواليات
المتحدة)( :قيمة غير مؤكدة) ميل لكل جالون
االستهالك المُجمَّع (الواليات المتحدة):
(قيمة غير مؤكدة) ميل لكل جالون

االستهالك المُجمَّع 11.6 :لترًا 100/كم
انبعاثات ثاني أكسيد الكربون  270 :CO2جم/كم
نطاق القيادة المجمَّع 776 :كم

*لم تتوفر تقديرات وكالة حماية البيئة  EPAوقيم دورة القيادة األوروبية الجديدة  NEDلكل قيمة معامل مقاومة دحرجة إطارات لعام
 2021في وقت النشر .يرجى مراجعة  www.fueleconomy.govلالطالع على أحدث المعلومات.
تختلف المسافة التي تقطعها بناءً على عدة عوامل من بينها عاداتك في القيادة وحالة السيارة.

استكشف سيارة .Flying Spur W12
الكتشاف اإلمكانيات باستخدام أداة التخصيص أو المصوّر المرئي ،تفضل بزيارة  BentleyMotors.comأو اتصل بوكيل  Bentleyالمحلي.

المحرك :محرك  TSI W12مزود بشاحن
توربيني توأمي سعة  6.0لترات

استهالك الوقود (دورة القيادة العالمية
الموحدة للمركبات الخفيفة  WLTPلطراز)

استهالك الوقود (دورة القيادة األوروبية
الجديدة  – NEDCلبقية دول العالم)

منخفض 25.9 :لترًا 100/كم

داخل المدينة 19.5 :لترًا 100/كم

الطاقة القصوى 467 :كيلو وات  635 /حصانًا

متوسط 16.0 :لترًا 100/كم

خارج المدينة 10.7 :لترًا 100/كم

الحد األقصى للعزم 900 :نيوتن متر

مرتفع 12.6 :لترًا 100/كم

االستهالك المُجمَّع 14.0 :لترًا 100/كم

ناقل الحركة :ثماني سرعات ثنائي القابض

مرتفع جداً 12.3 :لترًا 100/كم

انبعاثات ثاني أكسيد الكربون 320 :جم/كم

مجموعة الدفع والحركة :دفع رباعي نشط

االستهالك المُجمَّع 15.0 :لترًا 100/كم

السرعة القصوى 333 :كم/ساعة

انبعاثات ثاني أكسيد الكربون
المُجمَّعة 340 :جم/كم

استهالك الوقود
(دورة وكالة حماية البيئة )*EPA

سيارة .Flying Spur W12

من  100 – 0كم/ساعة 3.8 :ثانية
قاعدة العجالت 3194 :ملم
الطول اإلجمالي 5316 :ملم
العرض (عرض الهيكل) 1978 :ملم
العرض (بما في ذلك المرايا) 2220 :ملم
االرتفاع اإلجمالي 1483 :ملم
خزان الوقود 90 :لترًا
حجم صندوق األمتعة 420 :لترًا
وزن السيارة دون ركاب 2437 :كجم
الوزن اإلجمالي 3000 :كجم

65

المواصفات والخيارات

نطاق القيادة 600 :كم
استهالك الوقود (دورة القيادة األوروبية
الجديدة  NEDCالمعادلة دورة القيادة
العالمية الموحدة للمركبات الخفيفة
 – WLTPأوروبا لطراز عام )2022

القيادة داخل المدينة (الواليات المتحدة):
(قيمة غير مؤكدة) ميل لكل جالون
القيادة على الطرق السريعة (الواليات
المتحدة)( :قيمة غير مؤكدة) ميل لكل جالون
االستهالك المُجمَّع (الواليات المتحدة):
(قيمة غير مؤكدة) ميل لكل جالون

داخل المدينة 19.5 :لترًا 100/كم
خارج المدينة 10.7 :لترًا 100/كم
االستهالك المُجمَّع 14.0 :لترًا 100/كم
انبعاثات ثاني أكسيد الكربون  320 :CO2جم/كم
نطاق القيادة المجمَّع 643 :كم

*لم تتوفر تقديرات وكالة حماية البيئة  EPAلعام  2021في وقت النشر.
يرجى مراجعة  www.fueleconomy.govلالطالع على أحدث المعلومات.
تختلف المسافة التي تقطعها بناءً على عدة عوامل من بينها عاداتك في القيادة وحالة السيارة.

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  Bentleyالذي تتعامل معه .يعد اسم  BENTLEYوتصميم شعار " "Bذي األجنحة بمثابة
عالمتين تجاريتين مسجلتين لشركة  .Bentley Motors Limitedتقر شركة  Bentley Motors Limitedبحقوق الغير في العالمات التجارية
األخرى .قد تشتمل الطرازات الموضحة هنا على مواصفات أوروبية وغير أوروبية .حقوق الطبع والنشر محفوظة © أغسطس .2021

