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Luôn cài dây an toàn, và vui lòng không lái xe khi đã uống rượu.

Tất cả các hình ảnh minh họa, ảnh chụp và thông số kỹ thuật trong tài liệu này đều dựa trên các thông tin sản phẩm mới nhất; một số chi tiết của xe có thể không được 
hiển thị trong một số bức hình nhất định. Một số xe hiển thị với thiết bị tùy chọn. Hãy xem xe thực tế để biết chính xác.

INFINITI có quyền thay đổi về giá cả, màu sắc, vật liệu, thiết bị, thông số kỹ thuật và các mẫu xe bất cứ lúc nào, mà không cần thông báo, và chấm dứt sản xuất mẫu xe 
hay thiết bị. Xe có sẵn và giao hàng các mẫu xe cụ thể hoặc kết hợp trang thiết bị theo yêu cầu. Để biết thêm thông tin về tình trạng sẵn có, các tính năng, tùy chọn bổ 
sung hoặc phụ kiện, vui lòng liên hệ với cửa hàng bán lẻ INFINITI gần hoặc truy cập trang web của INFINITI Việt Nam.
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SỨC MẠNH

Động cơ

3.7 lít (3,696 cc) 24 van động cơ V6, thân máy và nắp máy bằng hợp kim nhôm •

Hệ Thống Van

Trục cam kép (DOHC), 4 van mỗi xi-lanh. Van nạp và van xả làm bằng thép

Hệ thống điều khiển thời điểm van biến thiên liên tục (CVTCS) tối ưu hóa thời gian đóng mở của van nạp. Hệ thống điều khiển biến thiên thời 
điểm và độ mở van (VVEL) cho van nạp cải thiện hiệu suất, lượng khí thải và tiết kiệm nhiên liệu

•

Tiêu Thụ Nhiên Liệu

Tiêu hao nhiên liệu trên đường hỗn hợp: 12.2 Lít / 100 km •

0-100km/h

6.8 giây •

Tốc Độ Tối Đa

235km/h •

Mã Lực

325 mã lực (235kW) tại 7,000 vòng/phút •

Mô Men Xoắn

360Nm tại 5,200 vòng/phút •

Hộp Số

Hộp số tự động 7 cấp điều khiển điện tử với hệ thống kiểm soát sang số thích ứng (ASC). Chế độ sang số tay cho phép lựa chọn số chọn tuần tự 
và hệ thống về số thấp tương thích (DRM)

•

Chế độ đi trên tuyết kiểm soát độ phản hồi bướm ga •

Hệ Thống Dẫn Động

Hệ thống dẫn động (AWD) 4 bánh toàn thời gian thông minh •

VẬN HÀNH

Hệ Thống Lái

Kiểu tay lái Hệ thống trợ lực lái thủy lực cảm biến theo tốc độ xe •

Đường kính vòng quay 11.2m •

Hệ Thống Treo

Hệ thống kiểm soát giảm xóc liên tục (CDC) với chế độ tự động và thể thao •

Trước Hệ thống treo độc lập với tay đòn kép, giảm chấn và thanh ổn định •

Sau Hệ thống treo đa liên kết với lò xo cuộn kết hợp với giảm chấn Dual Flow Path® và thanh ổn định •

Phanh

Trước/Sau Cơ cấu phanh trước gồm 4 pít-tông nhôm đối diện nhau với đĩa thông gió kích thước 14.0 x 1.3-inch / Cơ cấu 
phanh sau gồm 2 pít-tông đối nhau với đĩa thông gió 13.8 x 0.8-inch

•

Mâm Xe Và Vỏ Xe

21 x 9.5-inch, mâm xe hợp kim nhôm 6 chấu, lốp xe 4 mùa 265/45R21 •

Lốp Dự Phòng Sử dụng tạm thời, mâm xe hợp kim nhôm T175/90D18 •
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NGOẠI THẤT

Tính Năng

Đèn pha tối màu, khe thông gió bên hông xe và tấm ốp dưới cửa •

Đèn pha xenon chức năng kép tự động tắt/mở cường độ cao HID •

Hệ thống đèn pha thích ứng (AFS) với chế độ tự động điều chỉnh độ cao chiếu sáng •

Đèn sương mù tích hợp phía trước •

Đèn phanh phía sau và đèn phanh bổ sung đặt trên cánh hướng gió (CHMSL) sử dụng công nghệ LED •

Cửa sổ trời bằng kính mờ trượt điện với chức năng một chạm tự động đóng/mở, tính năng mở nghiêng và trượt rèm che nắng •

Cốp sau đóng/mở bằng điện •

Hệ thống hỗ trợ đóng cốp sau bằng điện •

Baga nóc, cửa và mui xe bằng nhôm •

Tích hợp cánh lướt gió đuôi xe •

Kính chống nắng, hạn chế tia cực tím (UV) •

Kính sau tối màu •

Gương chiếu hậu bên ngoài gập bằng điện, chức năng sấy và chống chói với đèn chiếu sáng •

Gương chiếu hậu bên ngoài với tính năng nghiêng khi lùi xe •

Cần gạt nước cho kính chắn gió phía trước được thiết kế phẳng, chức năng hoạt động cảm biến theo tốc độ •

Cần gạt nước trên kính sau hoạt động cách nhịp, chức năng sưởi kính hẹn giờ •

Ống xả kép mạ crôm •

NỘI THẤT

Tính Năng

Chìa khóa thông minh với nút khởi động phát sáng •

Hệ thống kiểm soát nhiệt độ hai vùng tự động •

Hệ thống kiểm soát khí hậu cải tiến (ACCS) tự động tuần hoàn không khí và bộ lọc Grape Polyphenol •

Hệ thống sưởi ấm và làm mát ghế sau với các cửa gió đặt tại bệ điều khiển trung tâm và phía dưới hàng ghế trước •

Các cửa sổ chỉnh điện với nút điều khiển phát sáng và chế độ một chạm tự động cho cửa sổ trước với chế độ tự động đảo chiều khi gặp vật cản •

Khóa cửa điều khiển điện với chức năng khóa tự động •

Nguồn điện dự phòng cho hoạt động của cửa sổ và cửa sổ trời trong trường hợp khẩn cấp •

Hệ thống chiếu sáng chào đón tuần tự cùng với đèn chiếu sáng trên trần xe •

Tấm chắn nắng phía trước và gương trang điểm được chiếu sáng mở rộng •

Đèn chiếu sáng kép trên trần xe phía trước và đèn đọc sách cho hàng ghế sau •

Túi đựng bản đồ sau lưng ghế trước, hộc đựng đồ nằm ở cửa trước •

Khay đựng cốc đôi phía trước và phía sau •

Bảng điều khiển trung tâm phía trước với tựa tay, ngăn đựng đồ hai tầng và ổ cắm điện 12 vôn •

Hệ thống tiết kiệm pin ngăn ngừa giải phóng điện năng khi bỏ quên các thiết bị điện trên xe •

Thảm sàn trước và sau •

Tấm phủ hàng ghế sau •

Móc gắn lưới trong khoang hành lý •

Lưới khoang hành lý •

Ghế Ngồi Và Trang Trí

Ghế trước phong cách thể thao với tấm hỗ trợ bên hông và đùi có thể điều chỉnh •

Ghế ngồi bọc da cao cấp •

Hệ thống điều hòa nhiệt độ cho hàng ghế trước •

Ghế lái chỉnh điện 10 hướng, bao gồm điều chỉnh đệm lưng 2 hướng •

Ghế hành khách phía trước chỉnh điện 8 hướng •

Hệ thống hai bộ nhớ có sẵn cho ghế lái, gương ngoài và tay lái, được liên kết độc lập với từng chìa khóa thông minh •

Hệ thống hỗ trợ ra/vào cho ghế lái và tay lái •

Tựa lưng ghế sau ngả được •
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NỘI THẤT (TIẾP THEO)

Ghế sau gấp đôi và ngả 60/40, bao gồm gập lại bằng cách điều khiển trong khoang hành lý •

Nội thất ốp gỗ maple nổi bật •

Tay lái và cần số bọc da •

Bàn đạp nhôm •

Bàn đặt chân bằng thép không rỉ phát sáng với logo INFINITI •

Hệ Thống Âm Thanh

Hệ thống âm thanh cao cấp Bose® 11 loa, AM/FM/CD với khả năng chơi nhạc MP3, hệ thống dữ liệu Radio Data System (RDS) và điều khiển 
âm lượng cảm biến với tốc độ

•

Đầu đọc CD/DVD một đĩa •

Truyền âm thanh thông qua công nghệ không dây Bluetooth®3 •

Cổng kết nối USB cho Ipod® và các thiết bị tương thích khác4 •

Phím điều khiển âm thanh gắn trên vô lăng phát sáng •

Hệ Thống Điều Khiển

Bảng đồng hồ dạ quang trên táp lô Hiển thị Sắc nét •

Tay lái điều chỉnh độ nghiêng và độ cao bằng điện •

Hệ thống Bluetooth® đàm thoại rảnh tay3 •

Chức năng INFINITI điều khiển âm thanh, kiểm soát nhiệt độ, tiêu hao nhiên liệu, thông báo bảo dưỡng, và các tính năng tiện nghi khác •

Màn hình màu cảm ứng 8-inch WVGA •

Hệ thống nhận dạng giọng nói của INFINITI và hệ thống thông tin xe •

Màn hình chiếu hậu với cảm biến trước và sau xe •

Kính chiếu hậu trong xe chống chói •

Hệ thống kiểm soát hành trình với công tắc điều khiển gắn trên tay lái •

Lẫy chuyển số làm bằng hợp kim ma-giê và da cao cấp •

Đồng hồ analog INFINITI •

CÁC TÍNH NĂNG AN TOÀN

Tính Năng An Toàn

Hệ thống chống khởi động xe Immobilizer và Hệ thống An Ninh (VSS) cho xe •

Hệ thống phanh chống bó cứng (ABS) với Hệ thống Hỗ Trợ lực phanh (BA) và Hệ thống Phân phối lực phanh Điện tử (EBD) •

Hệ thống kiểm soát lực kéo (TCS) và hệ thống cân bằng điện tử (ESP) •

Hệ thống túi khí INFINITI tiên tiến cùng với hệ thống nhận biết hành khách (ODS) và công tắc Tắt túi khí cho ghế hành khách phía trước6 •

Túi khí tích hợp trong ghế ngồi của người lái và hành khách phía trước hỗ trợ khi có va chạm từ bên hông6 •

Túi khí rèm gắn trần hỗ trợ khi có va chạm từ bên hông bảo vệ phần đầu của hành khách6 •

Hệ thống tựa đầu chủ động cho hàng ghế trước (AHR) •

Hệ thống an toàn trẻ em ISOFIX •

Dây đai an toàn 3 điểm

Hệ thống Giám Sát Áp Suất Lốp (TPMS) với màn hình hiển thị7 •
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KÍCH THƯỚC

Ngoại Thất

Chiều dài tổng thể (mm) 4,865

Chiều rộng tổng thể (mm) 1,925

Chiều cao tổng thể với giá nóc (mm) 1,680

Chiều rộng cơ sở (mm)-trước 1,635

Chiều rộng cơ sở (mm)-sau 1,640

Hệ số cản gió 0.35

Bên Trong

Khoảng trống trên đầu (mm)-Trước 998

Khoảng trống trên đầu (mm)-Sau 978

Khoảng để chân (mm)-Trước 1,135

Khoảng để chân (mm)-Sau 879

Khoảng cách vai đến thành xe (mm)-Trước 1,455

Khoảng cách vai đến thành xe (mm)-Sau 1,458

Khoảng cách hông đến thành xe (mm)-Trước 1,394

Khoảng cách hông đến thành xe (mm)-Sau 1,377

Trọng Lượng Và Dung Tích

Khoang hành khách (lít) 2,903

Khoang hành lý với khi hàng ghế sau dựng thẳng (lít)  702

Khoang hành lý với khi hàng ghế sau dựng thẳng (lít) 1,756

Trọng lượng không tải (kg) 1,957

Phân bổ trọng lượng (%)-trước/sau 53/47

Dung tích bình xăng (lít)-Khuyến cáo xăng chất lượng cao 90

Tiêu hao nhiên liệu (lít/100 km) 12.2


