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CẢM GIÁC LÁI
VƯỢT TRỘI
Chúng tôi cũng giống như bạn. Chúng tôi luôn thúc đẩy bản thân luôn vượt xa những gì
thoải mái nhất. Trong khi những người khác có thể cảm thấy hài lòng khi tạo nên những
sản phẩm tốt hơn, thì chúng tôi đặt bản thân mình ra khỏi khuôn khổ để thiết kế nên
những chiếc xe có thể thúc đẩy được những tiềm năng bên trong của con người. Chúng
tôi tạo nên công nghệ để nâng cao cảm giác của bạn, thiết kế nổi bật đòi hỏi sự phản
ứng và hiệu suất cao giúp cho bạn cảm thấy sống động hơn. Chuẩn bị trải nghiệm trên
những đoạn đường phía trước.

INFINITI QX80

Cảm giác lái vượt trội với sự sang trọng. Cuộc hành trình
tới điểm đến sang trọng về những chiếc ghế kiểm soát khí
hậu làm bằng da được truyển cảm hứng từ những chiếc
chuyên cơ cao cấp. Hệ thống âm thanh vòm với 15 loa
Bose® cao cấp và khoảng rộng 1,050mm của ghế thương
gia được đặt ở hàng ghế thứ hai. Bên cạnh đó, hệ thống
truyền động 4 bánh toàn thời gian thông minh All-Mode
4WD® bám chặt trên những con đường ẩm ướt, tuyết
hay gồ ghề. Tạo cho bạn sự khám phá bất tận trên QX80
như bạn đang trải nghiệm dịch vụ trên khoang hạng nhất
và bất chấp điểm đến.

THIẾT KẾ NGOẠI THẤT

THIẾT KẾ TÁO BẠO.
KHÔNG THỂ NHẦM
LẪN ĐƯỢC
Nhiều hơn kích thước đầy đủ của nó. QX80 thể hiện sự tự
tin trong những đường nét thiết kế và điêu khắc trên các
đường cong của nó. Như một lời mời để trải nghiệm một
cuộc sống đầy táo bạo và thú vị.

ẤN TƯỢNG VƯỢT TRỘI Thể hiện thiết kế riêng biệt của INFINITI, lưới tản nhiệt kép
được đặt vô cùng ấn tượng tại phía trước và trung tâm của xe. Phần hình cung kép
phía sau như một sự phản chiếu tự nhiên của phần đầu xe, tạo nên một sự xuất hiện
vô cùng đặc biệt.
SỰ XUẤT HIỆN NỔI BẬT Gây ấn tượng mạnh với thiết kế nổi bật và các chức năng đèn
LED phía trước của chiếc QX80, hệ thống chiếu sáng điều chỉnh theo hướng lái cùng
với hệ thống đèn chiếu sáng ban ngày giúp nâng cao tầm nhìn khi di chuyển.
THIẾT KẾ THÂN XE CHẮC CHẮN Bánh xe hợp kim nhôm 22 inch không chỉ bổ sung thêm
tỷ lệ cân đối khi sử dụng của QX80 mà còn được thiết kế nhằm tăng thêm khả năng
phản ứng của xe. Thiết kế nhẹ hơn sẽ giúp giảm khối lượng vốn có của hệ thống treo
và giúp cho chiếc xe có thể di chuyển nhanh hơn.
CHỨC NĂNG LÔI CUỐN Tính năng khí động học Zero-lift giúp cho QX80 giữ cân bằng
khi di chuyển, giúp duy trì được sự ổn định của thân xe, đặc biệt khi di chuyển với tốc
độ cao trên những cung đường trống nhiều gió giúp xe giữ vững cân bằng rất tuyệt
vời.

THIẾT KẾ NỘI THẤT

KHÔNG GIAN ĐỂ
THỂ HIỆN PHONG
CÁCH CỦA BẠN
Các chất liệu hiện đại nhất cùng với các họa tiết
phong phú tạo nên một thiết kế nội thất không thể
nào quên được. Không gian rộng lớn được làm đầy
bởi sự sang trọng và ấm áp, trong khi thiết kế sẽ phản
ánh một cách rõ nét tính cách và con người của bạn
giúp thỏa mãn mọi mong muốn của bạn.
TĂNG CƯỜNG SỰ THOẢI MÁI Sắp xếp chỗ ngồi trên chiếc QX80,

toàn bộ hành khách sẽ được trải nghiệm những chuyến đi trên
một không gian rộng lớn nhờ vào vị trí để chân rộng rãi tại mỗi
hàng ghế.

CẢM GIÁC THOẢI MÁI HƠN Tại đây, mỗi lối vào sẽ được thiết kế

HÀNG GHẾ THỨ HAI THƯỢNG HẠNG Không có ghế hạng thường

sao cho tiện lợi nhất có thể. Hệ thống kiểm soát khí hậu tại hàng
ghế trước điều chỉnh các luồng khí nóng và lạnh thông qua các
lỗ thông hơi, giúp bạn có thể cảm nhận được sự thoải mái nhanh
hơn bạn tưởng tượng.

trên chiếc QX80. Được bao bọc bằng da, ghế của “cơ trưởng”
rộng rãi hỗ trợ hành khách trong những chuyến đi dài. Hành
khách ở hàng ghế thứ hai sẽ tận hưởng ghế sưởi ấm, họ sẽ kiểm
soát khí hậu ngay hàng ghế của mình một cách riêng biệt cùng
với bệ tỳ tay bằng gỗ được đặt ở vị trí trung tâm.

THIẾT KẾ VƯỢT BẬT Không gian được thiết kế cẩn thận đến từng

MỜI GỌI MỌI NGƯỜI Với chỗ ngồi vô cùng thoải mái lên đến 6 ghế

chi tiết sẽ trở nên vô cùng hữu ích với bạn, ngay cả trong những
chuyến đi hằng ngày. Cốp điện phía sau còn có thể mở ra không
gian hành lý bằng phẳng, khi tất cả các hàng ghế gập lại sẽ tạo
cho bạn không gian để hành lý lên đến 2,896 Liter1 .

hành khách. Bạn sẽ không bao giờ để lại phía sau. Chiếc QX80
với cửa mở rộng giúp cho quá trình ra - vào xe sẽ trở nên vô cùng
dễ dàng với hàng ghế thứ hai gập xuống chỉ với với một nút bấm.
Hàng ghế thứ ba sẽ ra vào vô cùng dễ dàng và thuận tiện.

KHOẢNG KHÔNG ĐỂ HÀNH LÝ

470L

KHÔNG GIAN ĐỂ CHÂN

731MM

1,041MM

1,006MM

HÀNG GHẾ THỨ 3

HÀNG GHẾ THỨ 2

HÀNG GHẾ THỨ 1

HIỆU SUẤT

NĂNG LƯỢNG
THÚC ĐẨY BÊN
TRONG BẠN
Khám phá toàn bộ thế giới cùng QX80 thông qua hiệu
suất tinh tế và khả năng ấn tượng.

CHUYỂN ĐỔI MƯỢT MÀ
Hộp số tự động 7 cấp cung cấp cho bạn nhiều lựa
chọn về cấp độ số từ đó giúp cho xe chuyển động
một cách linh hoạt và tiết kiệm nhiên liệu hơn. Một
thuật toán học lái xe thích ứng quen thuộc tương
tự như cách bạn điều khiển tay lái và điều chỉnh
chuyển đổi một cách nhanh chóng và hiệu quả sao
cho phù hợp với bạn nhất.

ĐỘNG CƠ 5.6L V8
Được thiết kế mạnh mẽ và hiệu quả hơn, động cơ
xăng phun trực tiếp V8 5.6L với công nghệ VVEL®
(Hệ thống điều khiển biến thiên thời điểm và độ mở
van) giúp tăng cường phản ứng cũng như tiết kiệm
nhiên liệu. Mã lực 400 hp và mô-men xoắn 560Nm
với khả năng kéo lên2 đến 3800kg.

CHUYỂN ĐỘNG LIÊN TỤC
Tầm nhìn của chúng tôi về sức mạnh chính là
động cơ tăng tốc, dành riêng cho việc tạo nên
một hình ảnh và cảm giác về khả năng tăng tốc.
Bằng việc điều chỉnh động cơ giúp giải phóng
mô-men xoắn ở một phạm vi rộng hơn. Sức
mạnh mà bạn cảm nhận dường như được tăng
lên một cách cực kỳ nhanh chóng, được tạo bởi
động cơ tăng tốc như một chuyển động liên tục
không giới hạn

SỨC KÉO
Với sức kéo lên đến2 3,800kg, QX80 giúp bạn tận
hưởng sự tự tin và kiểm soát chỉ với một nút nhấn.
Nhấn nút chọn chế độ TOW để điều chỉnh chế độ
truyền tải sao cho phù hợp với tải trọng của xe.

KHẢ NĂNG

NÂNG CAO
KHẢ NĂNG
ĐIỀU KHIỂN
INFINITI QX80 sẽ làm bạn trở nên nổi bật với
diện mạo mới và giúp bạn cảm thấy vô cùng tự tin
trên mọi nẻo đường.

DỄ DÀNG QUAY ĐẦU Hệ thống trợ lực cảm biến theo tốc độ xe cho bạn
nhiều sự hỗ trợ, giúp tay lái nhẹ hơn khi ở tốc độ thấp và sẽ nặng hơn
khi bạn lái ở tốc độ cao, kết nối dễ dàng hơn khi bạn muốn và giảm bớt
lại khi bạn cần.

TÌM RA GIẢI PHÁP TỐI ƯU NHẤT Khi bạn gặp cản trở do sự cố đường xá
không thuận lợi, hệ thống chuyển động 4 bánh toàn thời gian sẽ cảm
nhận lực đẩy của bánh xe, sau đó tự động tác động lực phanh vào bánh xe
giúp xe có thể di chuyển mượt mà hơn.

VÀO CUA TỐT VÀ THOẢI MÁI HƠN Năng lượng và kích thước của QX80

KIỂM SOÁT HÀNH TRÌNH Chế độ 4WD®1 giúp bạn an toàn trước mọi rủi ro

được bổ sung với những công nghệ tiên tiến nhằm tăng góc cua xe. Hệ
thống thủy lực kiểm soát chuyển động thân xe kiểm soát lực và điều
chỉnh hệ thống treo giúp cho xe chuyển động êm ái trên mọi địa hình

có thể xảy ra. Nếu bạn thiết lập nó ở chế độ TỰ ĐỘNG, nó sẽ liên tục điều
chỉnh công suất giữa bánh trước và bánh sau, hoặc cho phép 2WD, 4WD
Cao hoặc 4WD Thấp để kiểm soát mọi tình huống phát sinh.

Sự

q ua n tâ m đ ố i vớ i c á n h â n bạ n

SẼ LUÔN LUÔN CÓ
MỘT NGƯỜI BẠN KỀ
CẬN TRONG HÀNH
TRÌNH CỦA BẠN
Một hệ thống tùy chỉnh đa dạng luôn sẵn sàng
chờ mọi quyết định từ bạn, giúp bạn trải nghiệm
một cách tuyệt đối chuyến hành trình của bản
thân

NHẬN DIỆN HOÀN HẢO Chìa khóa thông minh INFINITI có thể nhận

thức được bạn bằng việc bạn tiếp cận nó, và cho phép bạn mở khóa
cửa ra vào hoặc cốp, thậm chí khởi động xe mà không cần lấy nó ra
từ túi hoặc ví. Khi mở cửa, chỗ ngồi, tay lái sẽ trượt theo ý muốn của
bạn dễ dàng chỉ việc bấm 1 nút. Gương ngoài cũng sẽ tự động điều
chỉnh theo sở thích của bạn.

RA VÀO THUẬN TIỆN Khi bạn mang hành lí, cốp sẽ được mở tự động

chỉ với 1 nút bấm thuận tiện ở vị trí với bạn nhất - tay lái, ngay dưới
cốp hoặc chìa khóa thông minh. Đóng cốp sẽ được thực hiện dễ
dàng bằng cách nhấn nút điểu khiển trên cốp.

KHÔNG GIAN RỘNG RÃI LINH HOẠT Khi hàng ghế thứ 3 gập lại sẽ

mang đến một khoang chứa đồ rộng rãi tiện ích.Việc gấp lại mỗi bên
ghế vô cùng nhẹ nhàng chỉ việc đẩy 1 nút, khi được gập lại thì nó
bằng phẳng, rộng rãi, dễ dàng tải hàng hóa cần thiết.

THIẾT KẾ MANG TÍNH HOÀN HẢO Được thiết kế mang lại cảm giác

quang đãng và thoáng mát, khoảng không gian rộng rãi ở mỗi ghế.
Kính xung quanh xe và cửa sổ trời mang lại ánh sáng tràn ngập
bên trong xe. Bạn sẽ cảm thấy tiện lợi và dễ dàng với thiết kế của
bảng điểu khiển với các nút bấm trong tầm tay.

CHÀO MỪNG BẠN Để nâng cao tính tiện lợi và an toàn, đèn chào
mừng sẽ tự động bật từ bên ngoài vào trong khi cảm nhận được sự
hiện diện của bạn. Những ánh đèn pha sẽ chiếu sáng mặt đất, sau
đó đèn bên trong xe cũng sẽ sáng lên giúp bạn an vị dễ dàng. Xe sẽ
kết thúc trình tự này khi nút khởi động Start / Stop được nhấn, sẵn
sàng cho chuyến phiêu lưu cùng bạn.

TIỆN ÍCH

TÙY CHỈNH THEO
SỞ THÍCH CÁ
NHÂN
Trong mọi hành trình, đừng bao giờ đánh mất tương tác với xe. Ở
mỗi vị trí ngồi, hãy luôn trải nghiệm tiện ích nhờ vào những công
nghệ được thiết kế phục vụ cho việc giải trí của bạn.

HỆ THỐNG LOA
BOSE® CAO CẤP

THỎA MÃN NIỀM ĐAM MÊ ÂM NHẠC Hệ thống âm thanh với 15 loa
BOSE® mang đến một trải nghiệm âm nhạc tuyệt vời. Vị trí và cách
tỏa âm thanh được thiết kế đặc biệt để QX80 có thể lọc tiếng ồn,
tạp âm từ đó phát âm nhạc xuyên suốt không gian xe như một buổi
biểu diễn trực tiếp.

Khoảng Khoảng
không 2 không 3

KHẢ NĂNG KẾT NỐI KHÔNG GIỚI HẠN Hãy kết nối Bluetooth® của
điện thoại với QX80, cảm giác thật thoải mái khi bạn cảm thấy mọi
thứ nằm trong tay bạn. Nhận và thực hiện cuộc gọi. Truyền các danh
sách nhạc yêu thích của bạn từ thiết bị di động, chơi nhạc. Tất cả đều
được thực hiện chỉ bằng một nút bấm trên vô lăng.

13 LOA

Khoảng
không 1

ĐẨY MẠNH SỰ TƯƠNG TÁC CỦA BẠN Bộ điều khiển INFINITI được
đặt đơn giản, việc kiểm soát trực quan hệ thống công nghệ nằm
trong tầm tay bạn. Nó cho phép bạn3 tương tác thông qua những
nơi trực quan nhất như tay lái, màn hình cảm ứng, nút nhận nguồn,
và thậm chí cả bánh lái - Chúng đều đáp ứng bạn trước khi bạn điều
chỉnh.

TIỆN ÍCH CÁ NHÂN Hệ thống giải trí Tri-Zone4 cung cấp màn hình

kép 7-inch cho hành khách ở hàng ghế thứ hai, hành khách có thể
xem phim hoặc trải nghiệm trò chơi theo sở thích của từng người,
ngay cả khi những người hàng ghế phía trước thưởng thức âm
nhạc.

KHẢ NĂNG CỦA BẠN ĐƯỢC PHÁT HUY.

YÊU CẦU CỦA
BẠN ĐƯỢC XÁC
ĐỊNH.
Bạn sống theo bản năng và QX80 sẽ trở thành một
phần mở rộng của chính bạn. Các hệ thống thông minh
luôn được hoàn thiện, đóng vai trò hỗ trợ và phục vụ
cho sự thoải mái của bạn, để bạn tự do tập trung vào
việc lái xe.

360˚

TOÀN CẢNH

TẦM NHÌN 360 ĐỘ Tầm nhìn xung quanh bạn sẽ được mở rộng tối

đa với chế độ Around View® Monitor cùng hệ thống dò tìm đối
tượng di chuyển5 cùng hệ thống cảm biến trước và sau6, giúp bạn
dễ dàng và thoải mái điều khiển ở những khoảng không gian chật
hẹp nhất. Bốn camera thiết kế 360 hỗ trợ việc đỗ xe của bạn, đồng
thời cảnh báo cho bạn khi một vật thể nào đó di chuyển gần xung
quanh xe.

HỆ THỐNG ĐÈN CHIẾU SÁNG PHÍA TRƯỚC Chiếu sáng rõ nơi bạn
muốn. Hệ thống chiếu sáng Adaptive Front lighting System (AFS)
giúp cải thiện khả năng hiển thị tại các giao lộ và các khúc cua bằng
cách cảm nhận lúc bạn đang lái và xoay đèn pha. Cùng với đèn pha
LED, AFS giúp bạn nhìn thấy không chỉ ở phía trước, mà còn ở xung
quanh.
KHẢ NĂNG PHẢN CHIẾU TUYỆT VỜI Việc chống mờ bên ngoài

gương có khả năng giảm độ chói từ đèn pha phía sau xe giúp cho
việc lái xe ban đêm trở nên thoải mái hơn và an toàn hơn. Bạn sẽ
không còn cảm thấy lo lắng cho dù bạn đang lái xe vào ban ngày
hay ban đêm.

NÂNG TẦM PHÉP LỊCH SỰ Như là một phép lịch sự đối với bạn và
người khác, hệ thống High Beam Assist nhận biết được tất cả các
phương tiện đang đến, và tự động chuyển sang chế độ đèn chiếu
gần. Khi đường xá vắng vẻ, chế độ đèn chiếu xa sẽ được phục hồi.
THOẢI MÁI Ở MỌI VỊ TRÍ NGỒI Khả năng điều khiển nhiệt độ 3 vùng

riêng biệt tại mọi khu vực với bộ lọc vi lượng giúp mỗi hành khách
có được sự thoải mái với việc điều chỉnh nhiệt độ theo ý thích.

AN TOÀN

CÔNG NGHỆ
ĐỔI MỚI GIÚP
BẠN NHẬN
BIẾT VÀ CHỦ
ĐỘNG TRÁNH
Sự kết hợp độc đáo của sự đổi mới trong hệ thống
an toàn chủ động và thụ động luôn sẵn sàng hoạt
động giúp bạn phản ứng và chủ động để bảo vệ
bản thân.

TỰ TIN KHI KÉO XE Hệ thống kiểm soát việc kéo xe giúp giữ cho xe
được kéo theo không lắc lư sang một bên trong quá trình kéo. Giúp
quá trình kéo tăng sự ổn định và khả năng kiểm soát được tăng
cường2.
SIÊU BỀN VÀ SIÊU NHẸ Thép siêu bền, mạnh gấp đôi so với thép thông
thường và được thiết kế xung quanh để tăng khả năng bảo vệ an toàn
cho bạn trong trường hợp va chạm.
HỖ TRỢ KHI BẠN CẦN Trong một số trường hợp va chạm phía sau, ghế

an toàn phía trước có thể di chuyển về phía trước để giúp giảm lực tác
động lên phần đầu cho người ngồi ghế sau.

BẢO VỆ TĂNG CƯỜNG Dựa trên mức độ nghiêm trọng của va chạm

và cách sử dụng dây đai an toàn, hệ thống túi khí nâng cao INFINITI
được thiết kế nổ hai lần phía trước xe. Ngoài ra còn có các túi khí bổ
sung gắn 2 bên hông và trên mái xung quanh xe7 .

CHUẨN BỊ ĐỀ PHÒNG RỦI RO Khi xảy ra tình huống phanh gấp, dây
đai an toàn của ghế phía trước sẽ tự động thắt chặt.

MÀU SẮC | TRANG TRÍ

LỰA CHỌN RIÊNG
CHO BẠN

STRATFORD BURL

GỖ NỘI THẤT

GRAPHITE LEATHER

WHEAT LEATHER

ĐEN OBSIDIAN (KH3)

XANH HERMOSA (BW5)

SMOKY QUARTZ (KAC)

XÁM SHADOW (KAD)

MÀU NỘI THẤT

BẠC PLATINUM (K23)

TRẮNG MAJESTIC (QAB)*

MÀU NGOẠI THẤT

WHEELS

Luôn cài dây an toàn, và vui lòng không lái xe khi đã uống rượu/bia.
Tất cả các hình ảnh minh họa, hình ảnh và chi tiết kỹ thuật trong danh mục này được dựa trên các thông tin sản phẩm mới nhất; một số bộ phận xe không thể hiển thị bằng hình ảnh. Một
vài loại xe hiển thị với các chi tiết lựa chọn. Vui lòng xem xe thực tế để đảm bảo độ chính xác hoàn toàn.
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 nhà
bán lẻ Infiniti.
1 Khả năng tải hàng và chịu tải được giới hạn bởi trọng lượng và cách bố trí hàng hóa. Vui lòng buộc chặt tất cả hàng hóa. Hàng có trọng lượng lớn, đặc biệt nếu cố định trên nóc xe sẽ ảnh
hưởng đến an toàn và sự vận hành ổn định của chiếc xe. 2 Đọc kỹ sách hướng dẫn và Sổ tay hướng dẫn sử dụng xe Infiniti để biết thêm chi tiết. 3 Sự tiện ích của các tính năng phụ thuộc
vào hỗ trợ Bluetooth® của điện thoại. Vui lòng tham khảo sách hướng dẫn sử dụng điện thoại để biết thêm chi tiết. Nhãn và logo của Bluetooth được sở hữu bởi tập đoàn Bluetooth SIG, Inc,
và INFINITI được trao toàn quyền sử dụng những tiện ích trên. 4 Hoạt động Tri-Zone cần hệ thống truyền thông phụ trợ tương thích. Xem hướng dẫn sử dụng để biết chi tiết. 5 Hệ thống
màn hình quan sát xung quanh AVM với chức năng phát hiện đối tượng di chuyển MOD không thể hoàn toàn loại bỏ điểm “mù” cũng như có thể không phát hiện được toàn bộ các vật thể.
MOD hoạt động khi xe di chuyển dưới 8 km/h. Luôn kiểm tra xung quanh xe và quay lại quan sát phía sau trước khi bạn bắt đầu di chuyển xe. 6 Hệ thống cảm biến sóng âm Sonar là một
tiện ích, không thay thế cho quy trình đỗ xe chuẩn mực và/hoặc quy trình lùi xe. Luôn kiểm tra độ an toàn trước khi di chuyển xe. Có thể không phát hiện được mọi đối tượng. 7 Túi khí chỉ
là một hệ thống an toàn bổ sung; luôn cài dây an toàn. Ngay cả khi bộ cảm biến phân loại được kích hoạt, ghế ngồi của trẻ sơ sinh nên hạn chế đặt ở ghế trước của hành khách. Tất cả trẻ
em từ 12 tuổi trở xuống nên ngồi ở ghế phía sau với các loại ghế nâng được chọn đúng kích cỡ, lót thêm đệm hoặc điều chỉnh dây an toàn theo kích thước của trẻ. Túi khí sẽ chỉ thổi phồng
khi tai nạn giao thông xảy ra; xin xem bảng hướng dẫn sử dụng để biết thêm chi tiết.
iPod là thương hiệu đã đăng ký của Apple Inc. Bose là thương hiệu đã đăng ký của Bose Corporation.
BÁNH XE HỢP KIM NHÔM 4 MÙA KÍCH THƯỚC 22 X 8.0INCH

