


Mọi thứ xung quanh đều được bạn yêu quý. Sự linh hoạt và tinh tế của INFINITI QX60 
sẽ truyền cảm hứng cho bạn để tận dụng mọi khả năng nhằm chia sẻ mọi khoảnh khắc 
với phong cách đặc trưng.

KHÍCH LỆ 
TINH THẦN



ĐỈNH CAO PHONG CÁCH  Bảng đồng hồ mới của QX60 thể hiện 
thiết kế theo phong cách đặc trưng của INFINITI. Từ lưới tản 
nhiệt vòm kép đến cụm đèn hậu được thiết kế lại làm nổi bật 
trụ D, những đường cong đầy tự tin thu hút mọi ánh nhìn mà 
một chiếc SUV 7 chỗ ngồi khác không có được điều đó.

CẢI TIẾN ĐỂ 
NỔI BẬT

ĐÈN CHIẾU SÁNG BAN ĐÊM  Giúp quan sát rõ hơn và an toàn 
hơn. Nâng cấp với công nghệ LED, đèn sương mù của QX60 
chiếu sáng hiệu quả hơn và sáng hơn so với bóng đèn halogen 
giúp cho bạn tập trung vào cung đường đi phía trước.

TOẢ SÁNG KHI XUẤT HIỆN  Kiểu dáng và chức năng, đèn pha 
Xenon HID trên phiên bản QX60 mới nâng cấp có khả năng 
chiếu sáng cường độ cao hơn bóng đèn halogen, trong 
khi đèn chạy ban ngày LED lấy cảm hứng từ đôi mắt của 
INFINITI giúp tăng khả năng nhận diện hơn.

Phần thiết kế lại phía trước và sau 
của QX60 tiếp tục mang đến sự 
khác biệt với các chức năng hoạt 
động như nhau.

KIỂU DÁNG MẠNH  Bánh xe hợp kim lớn 20-inch không chỉ 
tăng thêm tính thể thao cho chiếc QX60, chúng còn được 
thiết kế để dễ dàng điều khiển.1  Thiết kế nhẹ giúp giảm tải 
trọng và quay nhanh hơn. 



TẠO DẤU ẤN KHI 
BẠN XUẤT HIỆN

CÁ NHÂN HÓA  Khi bạn đến gần xe, Chìa khoá Thông minh 
INFINITI cho phép bạn mở khóa các cửa và cửa cốp, thậm 
chí khởi động động cơ mà không cần lấy chìa khóa ra khỏi 
túi hoặc ví. Khi bạn ngồi vào trong xe, ghế sẽ tự động trượt 
lùi lại, sau đó điều chỉnh vô lăng, gương bên ngoài, khí hậu, 
âm thanh và các cài đặt theo sở thích của bạn.1,2

CHÀO ĐÓN BẠN VÀO TRONG XE  Để thuận tiện và an toàn 
nhất, đèn mở cửa xe sẽ tự động bật sáng khi có sự xuất hiện 
của bạn bằng hệ thống đèn từ ngoài vào trong xe. Đèn tay 
nắm cửa sẽ chiếu xuống mặt đất, sau đó đèn trong xe sẽ 
sáng để giúp mọi người dễ dàng chọn chỗ ngồi thích hợp.

GIẢN ĐƠN HƠN CHO MỌI HÀNH TRÌNH  Khi bạn có hành lý, 
cửa cốp điện sẽ tự động mở bằng việc nhấn nút từ vị trí 
thuận tiện nhất cho bạn-tay cầm cửa cốp ở phía dưới cụm 
bảng đồng hồ hoặc chìa khoá thông minh. Việc đóng cửa 
cốp cũng thật đơn giản.3

GHẾ NGỒI THOẢI MÁI  Mọi chuyến đi của bạn đều được cá 
nhân hóa. Ghế ngồi trước tự động điều hoà không khí, lưu 
thông khí mát hoặc ấm ở cả gầm ghế và hệ thống sưởi hàng 
ghế thứ hai góp phần giúp cho mọi người được ngồi trong 
không gian thoải mái.1

QX60 xin gửi lời chào tới bạn và tất cả mọi người mà 
bạn đang đi cùng-nhờ có các trang thiết bị tiện nghi 
mà chúng tôi có thể biết trước được các nhu cầu của 
khách hàng khi đến. 



PHONG CÁCH RIÊNG BIỆT  Ghế da phía trước và hàng thứ hai nổi 
bật với hoạ tiết độc đáo chạy dọc trên cả hai lưng ghế và bề mặt 
ghế, tăng thêm tính thanh lịch.

NỘI THẤT ĐỘC ĐÁO   QX60 với thiết kế nội thất ấm cúng đầy mời 
gọi với chất liệu cao cấp. Nội thất bằng gỗ mang lại vẻ đẹp nổi 
bật cho khoang lái đồng thời pha trộn giữa thiết kế sang trọng 
cổ điển với thẩm mỹ hiện đại.

MÃN NHÃN MỌI ÁNH NHÌN  Ánh sáng nhẹ nhàng của đồng hồ dạ 
quang tinh xảo được thiết kế không chỉ để sáng hơn, mà còn 
hiển thị thông tin rõ ràng, cho dù là chỉ xuất hiện trong nháy mắt.

CẢM NHẬN SỰ ẤM ÁP  Trong những tháng mùa đông hay những 
đêm lạnh giá, hệ thống sưởi tay lái sẽ làm ấm tay lái, do đó bạn 
có thể thoải mái điều khiển QX60. Đơn giản chỉ cần nhấn một 
nút và bạn sẽ cảm nhận được sự khác biệt trong lòng bàn tay 
của bạn.

TỈ MỈ TRONG 
MỌI CHI TIẾT
Từ mọi vị trí ngồi, các bề mặt mà bạn nhìn 
thấy và cảm nhận đều được thiết kế tinh vi từ 
những vật liệu sang trọng nhằm tạo sự thoải 
mái nhất cho mọi người. 



TỰ DO HƠN TRONG CHÍNH 
KHÔNG GIAN XE

KHÔNG GIAN RỘNG RÃI  QX60 mang đến sự linh hoạt phù hợp 
với nhu cầu của mỗi khách. Không gian thấp và rộng giúp tối đa 
hóa sự tiện nghi trong toàn khoang xe cho tất cả hành khách 
trong khi phần lưng của ghế trước sẽ cho hành khách phía sau 
có thêm diện tích để duỗi chân.

THOẢI MÁI VỚI MỌI VỊ TRÍ NGỒI  Điều khiển nhiệt độ tự động 
3 vùng với bộ vi lọc giúp cho những người ngồi trong xe cảm 
thấy thoải mái. Đối với người lái xe và hành khách phía trước, 
hệ thống điều khiển khí hậu cá nhân được đặt trên bảng đồng 
hồ, trong khi hành khách phía sau có thể điều chỉnh nhiệt độ 
thông qua các nút điều khiển ở hàng ghế thứ 2.

TẦM NHÌN THOÁNG  Cửa sổ trời ở hàng ghế thứ hai và thứ ba 
giúp cho hành khách có thể thoải mái quan sát, ngắm nhìn, đưa 
ánh sáng tự nhiên vào trong khoang xe.1

Thiết kế mở và độ sáng trong khoang xe QX60 tạo nên 
một không gian thoải mái mỗi khi bạn ngồi trong xe.



SỰ LINH HOẠT 
MỞ RA MỌI 
KHẢ NĂNG

DỄ DÀNG THÍCH ỨNG  Hàng ghế thứ 3 của QX60 có thể dễ dàng 
nâng lên bằng cách chạm vào nút ở phía bên trong khoang 
hành lý. Việc bốc xếp hành lý chưa bao giờ trở nên dễ dàng 
hơn thế.1,3

GHẾ NGỒI Hàng ghế thứ hai có thể trượt lên xuống linh hoạt giúp 
tối đa hoá sự thoải mái khi duỗi chân, làm cho QX60 trở thành 
chiếc xe duy nhất trong cùng đẳng cấp với mình có khả năng 
nghiêng và trượt ghế lên ở một bên, ngay cả khi lắp ghế trẻ em, 
cho phép dễ dàng ngồi vào hàng ghế thứ ba.4

Sự thoải mái và thông minh trong thiết kế nội 
thất QX60 phù hợp với tất cả mọi người và 
tất cả mọi thứ mà bạn mang theo.

ĐIỀU CHỈNH ĐỂ THOẢI MÁI HƠN Trượt hàng ghế thứ hai đến vị trí 
mà đảm bảo hành khách cảm thấy thoải mái. Trượt 139,7 mm về 
phía trước và phía sau, bạn có thể chỉnh không gian để chân ở 
hàng ghế thứ hai hoặc thứ ba.

TỐI ĐA HOÁ SỰ LINH HOẠT Nội thất rộng được thiết kế thông 
minh để đáp ứng khối lượng và nhu cầu của bạn. Tối ưu hóa 
khả năng vận chuyển hàng hóa của bạn với ghế ngồi hàng thứ 
hai được phân chia 60/40 và ghế hàng thứ ba là 50/50, có thể 
gấp phẳng, tạo không gian đủ rộng để chứa hầu như mọi thứ 
cho hành trình của bạn.3

1059mm
KHOẢNG TRỐNG 

DUỖI CHÂN

12˚ 8˚HÀNG GHẾ
THỨ 2

PHẦN NGHIÊNG 
VỀ PHÍA TRƯỚC

  PHẦN NGÃ 
LƯNG GHẾ



THIẾT KẾ CHUYÊN 
DỤNG ĐỂ HỖ TRỢ 
VÀ THƯ GIÃN
Công nghệ của QX60 về trực giác là để hỗ trợ 
bạn khi lái xe còn về tri giác thì nó giúp tăng 
thêm nhu cầu thư giãn của mọi người.

TỰ DO HOẠT ĐỘNG Với hai màn hình 7-inch lắp trên tựa 
đầu của hàng ghế thứ 11, hành khách phía sau có thể tự trải 
nghiệm và thư giãn bằng cách xem phim hoặc theo tùy thích 
của từng người, trong khi những người còn lại sẽ thưởng 
thức âm nhạc của riêng mình.

ÂM THANH CHẤT LƯỢNG CAO Hệ thống âm thanh Bose® Xung 
quanh Cabin®1 15 loa. Mỗi hệ thống có nút tuỳ chỉnh giai điệu 
mang đến âm thanh 5.1 phong phú chất lượng cao và thực tế.

ỨNG DỤNG KHÔNG DÂY Kết nối điện thoại thông minh có 
Bluetooth®-tương thích của bạn với QX60 và thế giới tự do đã 
mở ra cho bạn.7 Nhận và thực hiện cuộc gọi. Mở danh sách các 
bài hát yêu thích của bạn từ thiết bị chơi nhạc cầm tay. Tất cả đều 
chỉ bằng một chạm vào nút bấm trên vô lăng.7

GIÚP BẠN ĐI ĐÚNG HƯỚNG  Dễ dàng định hướng trên địa hình 
đồi núi. Hệ thống Hỗ trợ Khởi động trên đường đồi núi cho 
phép bạn khởi động mà không cần lấy đà. Phanh sẽ tự động 
hoạt động để giúp chặn chiếc xe của bạn khỏi di chuyển và 
sẽ giữ nó trong khoảng thời gian đủ để cho đến khi đạp ga.



Khi đang đi trên đường hay đang đường đông 
xe, các công nghệ thông minh sẽ phản ứng với 
các điều kiện lái xe khác biệt để có được trải 
nghiệm lái xe tối ưu nhất.

CÔNG NGHỆ 
ĐÁP ỨNG NHU 
CẦU CỦA BẠN

LỰC KÉO TRỰC QUAN
Hệ dẫn động tất cả các bánh thông minh 
điều chỉnh lực kéo tốt hơn bằng cách 
chuyển từ 0 đến 50% công suất tới các bánh 
xe phía sau, tăng cường độ bám đường và 
kiểm soát khi bao gồm tất cả các điều kiện. 
Khi không cần thiết hệ dẫn động tất cả các 
bánh, thì 100% công suất sẽ được chuyển 
đến các bánh xe phía trước.

CỰC KỲ ÊM ÁI 
QX60 thay đổi cách bạn cảm nhận 
được công suất của xe mà không cần 
chuyển số, nhờ có Hộp số Vô cấp (CVT).  
CVT thay thế cho các loại hộp số thông 
thường bằng một dây đai truyền động 
điều chỉnh liên tục, nghĩa là bạn sẽ luôn 
thiết lập gia tốc tối ưu, hiệu suất nhiên 
liệu và cảm nhận được sự nhẹ nhàng êm ái.



BẠN KHÔNG 
THỂ QUAN SÁT

TĂNG CƯỜNG BẢO VỆ  QX60 bao gồm túi khí bổ sung mặt trước 
2 giai đoạn, túi khí bổ sung bảo vệ hai bên gắn ở ghế trước, túi 
khí rèm bổ sung bảo vệ hai bên gắn trên nóc xe cùng với cảm 
biến lật.8

KHOẺ HƠN VÀ NHẸ  Thép siêu bền cứng gấp hai lần so với thép 
thông thường và được lắp xung quanh bạn để tăng cường độ an 
toàn cho bạn trong trường hợp có va chạm.

HỖ TRỢ KHI 

HỖ TRỢ KHI BẠN KHÔNG THỂ 
TRÁNH

360˚
TOÀN CẢNH

HÃY QUAN SÁT CÁC BÊN  Bạn có thể quan sát được mọi vật 
xung quanh xe. Với Màn hình Giám sát Xung quanh cùng 
Hệ thống Phát hiện Vật thể Xung quanh và Hệ thống Định 
vị Phía trước và Phía sau,5,6 bạn sẽ dễ dàng hơn để xem và 
điều khiển ngay cả trong những không gian hẹp. Bốn máy 
ảnh và một điểm quan sát ảo 360° nhìn từ trên xuống nâng 
cao kỹ năng đỗ xe của bạn đồng thời cũng cảnh báo cho bạn 
nếu có phát hiện một vật thể chuyển động hoặc đứng yên ở 
gần đó.



263
HP

10,9 
  KẾT HỢP L/100KM9

ĐỘNG CƠ V6 3,5-LÍT  Sự tuyệt vời của động cơ bên 
trong QX60 nằm trong cảm giác mà bạn trải qua khi 
lái xe. Động cơ V6 3,5 lít đặc trưng với công nghệ 
CVTC giúp điều chỉnh nhanh đồng thời tận dụng 
từng tí nhiên liệu và từng luồng gió nạp, tạo nên một 
quá trình chuyển động 263 mã lực trong khi vẫn đạt 
được 10,9 kết hợp L/100 km.9

CÔNG SUẤT 
TƯƠNG 
ĐƯƠNG VỚI 
SỰ ĐIỀU KHIỂN

CHUYỂN ĐỘNG LIÊN TỤC  Vận tốc tăng nhanh chính 
là tầm nhìn của chúng tôi về công suất, mang lại 
một mô hình và cảm nhận để tăng tốc. Bằng cách 
điều chỉnh chính xác động cơ để mở ra mô-men 
xoắn ở một phạm vi lớn hơn, lực mà bạn cảm nhận 
được dường như làm vận tốc tăng nhanh hơn, làm 
cho việc tăng tốc đó giống như một cuộc chạy đua 
không giới hạn hơn là sự hồi hộp thoáng qua.

ĐÁP ỨNG TỐI ĐA MONG MUỐN CỦA BẠN  Hệ thống 
chọn Chế độ Lái xe của INFINITI cho phép bạn chọn 
một trải nghiệm lái xe phù hợp với nhu cầu của bạn 
vào từng thời điểm, có bốn lựa chọn: Chế độ tiêu 
chuẩn, phù hợp với điều kiện hàng ngày; Chế độ 
Eco, giúp tăng tiết kiệm nhiên liệu; Chế độ Thể thao, 
cho phép tăng tốc nhanh hơn cho những người yêu 
thể thao; và Chế độ Đi tuyết, giúp bạn giữ được 
kiểm soát và tránh cho bánh xe bị quay trong điều 
kiện trời tuyết.

Cảm nhận được kỹ thuật hoạt động 
nhiều hơn là sự phản ứng-nó giúp bạn 
thấy tự tin hơn.
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LỰA CHỌN RIÊNG 
CHO BẠN

HỢP KIM NHÔM 5 CÁNH 18 X 7,5-INCH HỢP KIM NHÔM 5 CÁNH 20 X 7,5-INCH*

INFINITI đã rất thận trọng để đảm bảo rằng các mẫu màu trình bày ở đây là sự thể hiện tương đồng nhất có thể trên xe thực tế. Những mẫu này có thể khác chút ít do quá trình in 
ấn và do được xem trong điều kiện ánh sáng ban ngày, đèn huỳnh quang hay đèn sợi đốt. Xin vui lòng xem các màu sắc thực tế của xe tại cửa hàng bán lẻ INFINITI gần nhất.

*Hành trình Sang trọng (Gói tuỳ chọn)



THÔNG SỐ KỸ THUẬT
 

QX60 3,5
AWD

QX60 3,5 
AWD PREMIUM

SỨC MẠNH
ĐỘNG CƠ

3,5 lít (3,498 cc) 24-van V6, thân máy và nắp máy bằng hợp kim nhôm • •

HỆ THỐNG VAN

Trục cam đôi nằm trên nắp máy (DOHC), 4 van mỗi xy lanh với trục cam gia công tinh xảo. Hệ thống điều khiển các van 
biến thiên theo thời gian (CVTCS) giúp tối ưu hóa các van nạp

• •

TIÊU THỤ NHIÊN LIỆU

Tiêu hao nhiên liệu trên đường hỗn hợp: 10,9 lít/100km 10,9 10,9

MÃ LỰC

263 mã lực (193 kW) tại 6,400 vòng/phút • •

MÔ MEN XOẮN

334 Nm tại 4,400 vòng/phút • •

HỘP SỐ

Hộp số vô cấp (CVT) điều khiển điện tử. Chế độ số tay cho phép lựa chọn tuần tự các cấp số • •

HỆ THỐNG DẪN ĐỘNG

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

VẬN HÀNH
HỆ THỐNG LÁI

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

Đường kính quay vòng 5,75m • •

HỆ THỐNG TREO

Trước Độc lập, thanh đòn với lò xo cuộn nằm trên giảm chấn, thanh cân bằng • •

Sau Độc lập, đa liên kiết với lò xo cuộn nằm trên giảm chấn, thanh cân bằng • •

HỆ THỐNG PHANH

Trước/Sau Đĩa thông gió 12,6 x 1,10-inch/Đĩa thông gió 12,13 x 0,63-inch; 4 bánh, ABS 4 kênh • •

MÂM VÀ LỐP XE

Tiêu chuẩn 18 x 7,5-inch, mâm hợp kim nhôm 5 chấu với lốp 4 mùa kích cỡ 235/65R18 • •

Bản Deluxe (Gói Trang Bị 
Tùy Chọn)

20 x 7,5-inch, mâm hợp kim nhôm 15 chấu với lốp 4 mùa kích cỡ lớn 235/55R20

Lốp dự phòng Sử dụng tạm thời, kích cỡ T165/90D18 • •

NGOẠI THẤT
TÍNH NĂNG

Đèn pha bi-xenon chiếu sáng cường độ cao (HID) tự động bật/tắt • •

Đèn LED chiếu sáng ban ngày • •

Đèn sương mù tích hợp phía trước • •

Đèn giúp xe đi trong sương mù được trang bị phía sau xe • •

Đèn phanh sau dạng LED và đèn phanh trung tâm nằm trên cao (CHMSL) • •

Cửa kính nóc bằng kính mờ trượt điện với nút một chạm tự động đóng/mở, tính năng mở nghiêng và trượt màn chắn nắng • •

Chìa khóa thông minh mở cửa từ xa dành cho các cửa trước và cốp sau xe • •

Cửa sau đóng mở điện cánh gió sau tích hợp • •

Kính chống nắng, cản tia UV • •

Kính sau tối màu • •

QX60 3,5
AWD

QX60 3,5 
AWD PREMIUM

Đèn chiếu sáng tích hợp trên tay nắm cửa trước • •

Gương ngoài với chức năng sấy, gập điện và tự nghiêng khi lùi xe • •

Cần gạt nước trên kính chắn gió dạng phẳng hoạt động cảm biến theo tốc độ xe • •

Kính sau với cần gạt mưa hoạt động cách nhịp và hệ thống sấy kính hẹn giờ • •

Ăng-ten với thiết kế vây cá • •

NỘI THẤT
TÍNH NĂNG

Bảng điều khiển trung tâm cao cấp với chỉ khâu tương phản • •

Chìa Khóa Thông Minh Nâng Cao với bộ nhớ cho vị trí ghế, các thiết lập âm thanh và điều hòa không khí của lần sử 
dụng trước

• •

Nút bấm Khởi động phát sáng • •

Hệ thống điều khiển nhiệt độ tự động 3 vùng với màng lọc micro • •

Cửa gió của hệ thống sưởi ấm cho hàng ghế sau nằm dưới hàng ghế thứ nhất và thứ hai • •

Kính xe chỉnh điện với nút điều khiển phát sáng, tất cả các kính có chức năng lên/xuống kính một chạm và tính năng 
tự động đảo chiều

• •

Nguồn điện dự trữ cho kính cửa và cửa sổ trời • •

Đèn chào đón chiếu sáng tuần tự và đèn chiếu sáng bao quanh trên trần xe • •

Tấm chắn nắng trước với gương trang điểm được chiếu sáng cùng phần mở rộng • •

Hộp đựng kính mát phía trên trần xe • •

Đèn chiếu sáng kép phía trước, đèn đọc sách cho hàng ghế sau • •

Túi chứa đồ nằm sau lưng ghế trước, hộc đựng đồ trên cửa trước • •

8 chỗ để cốc và 6 chỗ để chai nước • •

Bảng điều khiển trung tâm phía trước với bệ tỳ tay, ngăn chứa đồ 2 tầng và ổ cắm điện 12 vôn • •

Ổ cắm điện 12 vôn ở hàng ghế thứ hai • •

Bệ tỳ tay sau có thể gập được với không gian chứa đồ • •

Ổ cắm điện 12 vôn ở khu vực chứa hành lí • •

Thảm sàn phía trước và phía sau • •

Móc gắn lưới trong khoang hành lý3 • •

GHẾ NGỒI VÀ TRANG TRÍ

Ghế ngồi bọc da • •

Ghế người lái chỉnh điện 10 hướng, bao gồm 2 hướng điều chỉnh phần hỗ trợ đệm lưng • •

Ghế hành khách phía trước chỉnh điện 6 hướng • •

Hệ thống bộ nhớ kép cho người sử dụng, lưu trữ vị trí ghế lái, vị trí gương chiếu hậu bên ngoài và vị trí tay lái, liên kết 
độc lập với từng Chìa khóa thông minh Intelligent

• •

Chức năng hỗ trợ Ra/Vào xe cho ghế lái và tay lái • •

Ghế trước có chức năng sưởi ấm •

Hàng ghế thứ 2 gập độc lập 60/40, ghế dài có thể trượt • •

Hàng ghế thứ 2 đa chế độ tạo sự ra vào dễ dàng hàng ghế thứ 3, kể cả khi có gắn ghế ngồi trẻ em • •

Hàng ghế thứ 3 gập độc lập 50/50 có thể ngả • •

Nội thất ốp gỗ maple • •

Tay lái bọc da • •

Cần số bọc da kết hợp chi tiết mạ bạc sang trọng và Logo INFINITI • •

Nẹp cửa trước và sau mạ crôm • •

               • Tiêu chuẩn       Trang bị                • Tiêu chuẩn       Trang bị
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ÂM THANH VÀ HỆ THỐNG GIẢI TRÍ

Hệ thống Âm thanh BOSE® Cao cấp với 13 loa, AM/FM/CD/DVD với khả năng chơi nhạc MP3, Hệ thống Dữ liệu 
Radio (RDS) và tính năng điều khiển âm lượng cảm biến theo tốc độ

Đầu đọc CD/DVD 1 đĩa tích hợp • •

Audio streaming qua công nghệ không dây Bluetooth®7 • •

Cổng kết nối USB cho iPod® và các thiết bị tương thích khác7 • •

Phím điều khiển hệ thống âm thanh phát sáng gắn trên tay lái • •

HỆ THỐNG ĐIỀU KHIỂN

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

Màn hình màu INFINITI Hiển thị Thông Minh • •

INFINITI Drive Mode Selector cho phép người lái lựa chọn giữa các chế độ Tiêu chuẩn, Thể thao, Tuyết hay Tiết kiệm 
đồng thời kiểm soát phản hồi của chân ga cũng như hoạt động của hệ thống truyền động

• •

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

Hệ thống đàm thoại rảnh tay Bluetooth®7 • •

Bộ điều khiển INFINITI cho hệ thống âm thanh, điều hòa nhiệt độ, chế độ tiết kiệm nhiên liệu, bảo dưỡng, các tính 
năng tiện ích và tiện nghi

• •

Màn hình màu cảm ứng 8-inch • •

Hệ thống Quan Sát Xung Quanh (AVM) với tính năng Phát Hiện Vật Thể Chuyển Động (MOD) và Hệ thống cảm biến 
Trước & Sau5,6

• •

Gương chiếu hậu trong xe chống chói • •

Tay lái tích hợp nút điều khiển kiểm soát hành trình • •

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 Túi khí INFINITI Tiên tiến gồm các túi khí nổ hai giai đoạn • •

Túi khí tích hợp trong ghế ngồi của người lái và hành khách phía trước hỗ trợ khi có va chạm từ bên hông8 • •

Túi khí rèm gắn trần hỗ trợ khi có va chạm từ bên hông với cảm biến lật xe bảo vệ phần đầu của hành khách ở tất cả các 
hàng ghế8

• •

Hệ thống an toàn trẻ em ISOFIX • •

Dây đai an toàn ba điểm cho ghế trước có thể điều chỉnh độ cao với bộ căng dây đai và giới hạn lực siết • •

Dây đai an toàn ba điểm cho hàng ghế thứ 2 và thứ 3 • •

Cấu trúc thân xe Zone Body với khoang hành khách cứng vững và các vùng hấp thụ xung lực phía trước và phía sau • •

Hệ thống Kiểm Sát Cân Bằng (VDC) với Hệ thống Kiểm Soát Lực Kéo (TCS) • •

Chức năng hỗ trợ leo dốc • •

Hệ thống Giám Sát Áp Suất Lốp (TPMS) với màn hình hiển thị • •

Đèn tín hiệu báo nguy hiểm tự động • •

HỆ THỐNG BẢO VỆ

Chìa khóa điều khiển từ xa giúp mở cửa tài xế hoặc tất cả các cửa • •

Chìa khóa với chức năng đóng mở cửa xe bằng phím khóa cửa bên ngoài • •

Hệ thống INFINITI Vehicle Immobilizer giúp xe tương thích với chìa khóa thông minh INFINITI đi kèm đã được mã hóa. Hệ 
thống điều khiển động cơ sẽ không kích hoạt nếu sử dụng sai chìa khóa

• •

Hệ thống cảm biến sẽ báo động nếu phát hiện vật cản • •
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GÓI TRANG BỊ CHO PHIÊN BẢN PREMIUM
Thanh giá nóc màu bạc

Mâm hợp kim nhôm 20 x 7,5-inch, với lốp 4 mùa kích cỡ 235/55 R20

Cửa sổ trời toàn cảnh cho hàng ghế thứ hai và thứ ba

Cần gạt nước cảm ứng cho kính chắn gió phía trước

Hệ thống kiểm soát khí hậu nâng cao với tính năng lọc không khí Plasmacluster® và lọc Grape Polyphenol

Hệ thống điều khiển khí hậu cho ghế trước kết hợp với chức năng làm mát và sưởi ấm

Hệ thống âm thanh vòm 5.1 với 15 loa BOSE® thượng hạng

Màn hình màu 7-inch gắn trên đầu ghế trước phát video đa phương tiện với điều khiển từ xa không dây

Tai nghe không dây kĩ thuật số chất lượng cao

Hàng ghế thứ hai với chức năng sưởi

KÍCH THƯỚC
NGOẠI THẤT

Chiều dài tổng thể (mm) 5093 5093

Chiều rộng tổng thể (mm) 1960 1960

Chiều cao tổng thể (mm) 1742 1742

Chiều dài cơ sở (mm) 2900 2900

Chiều rộng cơ sở (mm) - Trước 1670 1670

Chiều rộng cơ sở (mm) - Sau 1670 1670

Hệ số cản gió (Cd) 0.34 0.34

TRỌNG LƯỢNG VÀ DUNG TÍCH XE

Khoang hành lý (Khi hàng ghế 3 dựng thẳng) (lít) 447 447

Trọng lượng không tải (kg) 2052 2052

Phân phối trọng lượng (%) - trước/sau 56/44 56/44

Dung tích bình xăng (lít) - Khuyến cáo xăng chất lượng cao 74 74

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.

1 Sẵn có các kiểu mẫu để lựa chọn / Gói Trang Bị Sang trọng. 2 Có thể áp dụng luật pháp Nhà nước; xem xét các luật địa phương trước khi sử dụng. 3 Khả năng chịu tải 
được giới hạn bởi trọng lượng và sự phân phối. Luôn luôn đảm bảo an toàn cho tất cả hàng hóa. Xe tải nặng hàng hóa, đặc biệt là trên nóc xe, sẽ làm ảnh hưởng đến việc 
xử lý và tính ổn định của xe. 4 Chức năng trượt về phía trước không nên được thực hiện với CRS đã được sử dụng. Sự so sánh được thực hiện trên cơ sở phân khúc dòng 
xe Tiện ích và xe Sang trọng to lớn. Các đối thủ MY16 QX60 và MY15/16 (mới nhất trên thị trường). Hãy xem thông tin từ các trang web của nhà sản xuất. 5 AVM với 
MOD không thể hoàn toàn loại bỏ các điểm mù và có thể không phát hiện được mọi đối tượng. MOD hoạt động khi tốc độ xe dưới 5 mph. Luôn kiểm tra môi trường xung 
quanh và quay lại nhìn phía sau bạn trước khi di chuyển xe. 6 Hệ thống cảm biến xung quanh xe là một tiện nghi, không phải là hệ thống thay thế cho quy trình đỗ xe phù 
hợp và / hoặc lùi. Luôn luôn kiểm tra sự an toàn trước khi di chuyển xe. Có thể không phát hiện được mọi vật thể. 7 Lái xe là một công việc quan trọng, yêu cầu bạn phải 
hoàn toàn tập trung. Nếu bạn phải sử dụng thiết bị kết nối khi đang lái xe, phải luôn chú ý cẩn thận khi điều khiển xe. 8 Túi khí chỉ là một hệ thống an toàn bổ sung; hãy 
luôn cài dây an toàn. Ngay cả khi có cảm biến người ngồi trên xe, cũng không nên lắp hệ thống ghế trẻ em hướng mặt về phía sau ở ghế của hành khách phía trước. Tất cả 
trẻ em 12 tuổi trở xuống đều phải ngồi ở ghế sau để được bảo vệ đúng cách trong ghế dành cho trẻ em, ghế nâng, hoặc dây an toàn theo kích thước của từng đối tượng. 
Túi khí sẽ chỉ bung ra khi có tai nạn; hãy xem Tài liệu Hướng dẫn Sử dụng để biết thêm chi tiết. 9 Số km thực tế có thể thay đổi theo điều kiện lái xe. Chỉ dùng để so sánh.
10 Hỗ trợ Phanh chỉ là thiết bị hỗ trợ người lái và không phải là một thiết bị cảnh báo va chạm hoặc tránh. Đó là trách nhiệm của người lái xe phải luôn luôn kiểm soát được xe.

iPod là thương hiệu đã đăng ký của Apple Inc. Bose là thương hiệu đã đăng ký của Bose Corporation. 
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