
SPECIFICATIONS مــواصــفــات
 Engine 5.7L, V8, Full Time 4WD المحرك  

 Power 362 HP/5600 rpm (EEC net) أقصى قوة  

 Torque 54 kg-m/3200 rpm (EEC net) أقصى عزم  

 Transmission 8 Speed Automatic Transmission ناقل الحركة  

 Dimension LxWxH (mm) 5065x1980x1865 mm (L x W x H) األبعاد   

 Fuel Tank Capacity 138 Liters سعة خزان الوقود  

EXTERIOR FEATURES الميزات الخارجية
 - 3-Eye Projector LED Headlamps  LED مصابيح أمامية كاشفة 3 عيون وتقنية  -  

 - Easy Entry / Exit Function سهولة الدخول والخروج من السيارة   -  

 - Power Rear Door-Open & Close نظام التحكم بفتح وإغالق ألبواب  الخلفية كهربائيًا  -  

 - 21” High Grade Wheels عجالت عالية الجودة مقاس 21 إنش  -  

INTERIOR FEATURES التصميم الداخلي
 - Leather Steering Wheel عجلة قيادة مصنوعة من الجلد  -  

 - 10-way Power Adjustable Driver Seat مقعد السائق قابل للتعديل كهربائيًا بـ 10 وضعيات  -  

 - 12.3” Display with Remote Touch 
& 3D Navigation 

شاشة عرض 12.3 إنش مع تحكم عن بعد  -   
ونظام مالحة ثالثي األبعاد

 - Lexus Premium Sound System with 9 Speakers نظام لكزس بريمييم الصوتي مع 9 مكبرات صوتية  -  

 - Air Condition with Climate Concierge  
and 28 Air Vents

نظام تحكم بأجواء السيارة مع تكييف مستقل  -  
و28 منفذ هوائي    

SAFETY & CONVENIENCE السالمة واألمان
 - Cruise Control نظام التحكم بالسرعة  -  

 - 3rd Row Seats with Power Fold مقاعد الصف الثالث قابلة للطي كهربائيًا  -  

 - Air suspension هادروليك هوائي  -  

 - Multi Terrain System with Crawl Control
           and Turn Assist

نظام مكابح والتحكم بالزحف   -  
             والمساعدة على االنعطاف 

 - 10 Airbags 10 أكياس هوائية  -  

	 -	Blind	Spot	Monitor	(BSM)	with	Rear	Cross	Traffic
  Alert (RCTA)

نظام مراقبة النقطة العمياء (BSM) ونظام مراقبة حركة   -   
 (RCTA) المرور خلف المركبة

 - Panoramic View Monitor فتحة سقف بانورامية  -  

RETAIL PRICE: AED 420,000 (WITH VAT) السعر: 420,000 درهم )تشمل ضريبة القيمة المضافة(

2021 LEXUS LX 570  
PREMIER

LX 570 2021 لـكزس
بريميير



SPECIFICATIONS مــواصــفــات
 Engine 5.7L, V8, Full Time 4WD المحرك  

 Power 362 HP/5600 rpm (EEC net) أقصى قوة  

 Torque 54 kg-m/3200 rpm (EEC net) أقصى عزم  

 Transmission 8 Speed Automatic Transmission ناقل الحركة  

 Dimension LxWxH (mm) 5065x1980x1865 mm (L x W x H) األبعاد   

 Fuel Tank Capacity 138 Liters سعة خزان الوقود  

EXTERIOR FEATURES الميزات الخارجية
 - 3-Eye Projector LED Headlamps  LED  مصابيح أمامية كاشفة  3 عيون وتقنية  -  

 - Power Rear Door-Open & Close نظام التحكم بفتح وإغالق األبواب الخلفية كهربائيًا  -  

 - Remote Engine Starter نظام تشغيل المحرك عن بعد  -  

 - 21” High Grade Wheels عجالت عالية الجودة مقاس 21 إنش  -  

 - Sequential Turn Lights أضواء انعطاف متسلسلة  -  

INTERIOR FEATURES التصميم الداخلي
 - Rear Seat Entertainment System; 11.6” Displays with 

Artificial	Intelligence
نظام ترفيهي للمقعد الخلفي؛ شاشات عرض 11.6 بوصة مع ميزة   -  

الذكاء االصطناعي

 - 10-way Power Adjustable Driver Seat مقعد السائق قابل للتعديل كهربائيًا بـ 10 وضعيات  -  

 - 12.3” Display with Remote Touch 
& 3D Navigation 

شاشة عرض 12.3 إنش مع تحكم عن بعد ونظام  -   
مالحة  ثالثي األبعاد

 - Mark Levinson Surround Sound System with 19 Speakers نظام مارك ليفنسون الصوتي المحيطي مع 19 مكبرات صوتية  -  

 - Air Condition with Climate Concierge
  and 28 Air Vents

نظام تحكم بأجواء السيارة مع تكييف مستقل  -  
و28 منفذ هوائي   

SAFETY & CONVENIENCE السالمة واألمان
 - Pre-Crash Safety System نظام التحذير ما قبل االصطدام  -  

 - Air Suspension هادروليك هوائي  -  

 - Multi Terrain System with Crawl Control
           and Turn Assist

نظام مكابح والتحكم بالزحف   -  
             والمساعدة على االنعطاف 

	 -	Blind	Spot	Monitor	(BSM)	with	Rear	Cross	Traffic
  Alert (RCTA)

نظام مراقبة النقطة العمياء (BSM) ونظام مراقبة حركة   -   
 (RCTA) المرور خلف المركبة

 - Head-up Display نظام عرض المعلومات على الزجاج األمامي  -  

 - Panoramic View Monitor فتحة سقف بانورامية  -  

 - Wireless Smartphone Charger شاحن هواتف ذكية السلكي  -  

RETAIL PRICE: AED 490,000 (WITH VAT) السعر: 490,000 درهم )تشمل ضريبة القيمة المضافة(

2021 LEXUS LX 570
PLATINUM

LX 570 2021 لـكزس
بالتينيوم



SPECIFICATIONS مــواصــفــات
 Engine 5.7L, V8, Full Time 4WD المحرك

 Power 362 HP/5600 rpm (EEC net) أقصى قوة

 Torque 54 kg-m/3200 rpm (EEC net) أقصى عزم

 Transmission 8 Speed Automatic Transmission ناقل الحركة

Dimension LxWxH (mm) 5065x1980x1865 mm (L x W x H) األبعاد 

Fuel Tank Capacity 138 Liters سعة خزان الوقود

EXTERIOR FEATURES الميزات الخارجية
- 3-Eye Projector LED Headlamps  LED  مصابيح أمامية كاشفة 3 عيون وتقنية  -

- Power Rear Door-Open & Close نظام التحكم بفتح وإغالق األبواب الخلفية كهربائيًا  -

- Remote Engine Starter نظام تشغيل المحرك عن بعد  -

- 21” High Grade Wheels عجالت عالية الجودة مقاس 21 إنش  -

- Sequential Turn Lights أضواء انعطاف متسلسلة  -

- 25th Anniversary Edition Package باقة اإلصدار المحدود 25   -

INTERIOR FEATURES التصميم الداخلي
- Rear Seat Entertainment System; 11.6” Displays with 

Artificial Intelligence
نظام ترفيهي للمقعد الخلفي؛ شاشات عرض 11.6 بوصة مع ميزة   -

الذكاء االصطناعي

- 10-way Power Adjustable Driver Seat مقعد السائق قابل للتعديل كهربائيًا بـ 10 وضعيات  -

- 12.3” Display with Remote Touch
& 3D Navigation 

شاشة عرض 12.3 إنش مع تحكم عن بعد ونظام  - 
مالحة  ثالثي األبعاد

- Mark Levinson Surround Sound System with 19 Speakers نظام مارك ليفنسون الصوتي المحيطي مع 19 مكبرات صوتية  -

- Air Condition with Climate Concierge
and 28 Air Vents

نظام تحكم بأجواء السيارة مع تكييف مستقل  -
و28 منفذ هوائي

SAFETY & CONVENIENCE السالمة واألمان
- Pre-Crash Safety System نظام التحذير ما قبل االصطدام  -

- Wireless Smartphone Charger شاحن هواتف ذكية السلكي  -

- Multi Terrain Anti-Lock Brake System (ABS) نظام مكابح مانعة لالنغالق  ABS ألنواع متعددة من التضاريس  -

- Blind Spot Monitor (BSM) with Rear Cross Traffic
Alert (RCTA)

نظام مراقبة النقطة العمياء (BSM) ونظام مراقبة حركة   - 
 (RCTA) المرور خلف المركبة

- Head-up Display نظام عرض المعلومات على الزجاج األمامي  -

RETAIL PRICE: AED 515,000 (WITH VAT) السعر: 515,000 درهم )تشمل ضريبة القيمة المضافة(

2021 LEXUS LX 570
25TH ANNIVERSARY EDITION

LX 570 2021 لـكزس
إصدار محدود



SPECIFICATIONS مــواصــفــات
 Engine 5.7L, V8, Full Time 4WD المحرك  

 Power 362 HP/5600 rpm (EEC net) أقصى قوة  

 Torque 54 kg-m/3200 rpm (EEC net) أقصى عزم  

 Transmission 8 Speed Automatic Transmission ناقل الحركة  

 Dimension LxWxH (mm) 5065x1980x1865 mm (L x W x H) األبعاد   

 Fuel Tank Capacity 138 Liters سعة خزان الوقود  

EXTERIOR FEATURES الميزات الخارجية
 - 3-Eye Projector LED Headlamps  LED  مصابيح أمامية كاشفة 3 عيون وتقنية  -  

 - Power Rear Door-Open & Close نظام التحكم بفتح وإغالق األبواب الخلفية كهربائيًا  -  

 - Remote Engine Starter نظام تشغيل المحرك عن بعد  -  

 - 21” High Grade Wheels عجالت عالية الجودة مقاس 21 إنش  -  

 - Sequential Turn Lights أضواء انعطاف متسلسلة  -  

 - Signature Package باقة سيجنتشر  -  

 - Soft Closing Doors نظام إغالق األبواب بسالسة  -  

INTERIOR FEATURES التصميم الداخلي
 - Rear Seat Entertainment System; 11.6” Displays with 

Artificial	Intelligence
نظام ترفيهي للمقعد الخلفي؛ شاشات عرض 11.6 بوصة مع ميزة   -  

الذكاء االصطناعي

 - 10-way Power Adjustable Driver Seat مقعد السائق قابل للتعديل كهربائيًا بـ 10 وضعيات  -  

 - 12.3” Display with Remote Touch 
& 3D Navigation 

شاشة عرض 12.3 إنش مع تحكم عن بعد ونظام  -   
مالحة  ثالثي األبعاد

 - Mark Levinson Surround Sound System with 19 Speakers نظام مارك ليفنسون الصوتي المحيطي مع 19 مكبرات صوتية  -  

 - Air Condition with Climate Concierge
  and 28 Air Vents

نظام تحكم بأجواء السيارة مع تكييف مستقل  -  
و28 منفذ هوائي   

SAFETY & CONVENIENCE السالمة واألمان
 - Pre-Crash Safety System نظام التحذير ما قبل االصطدام  -  

 - Air Suspension هادروليك هوائي  -  

 - Multi Terrain System with Crawl Control
           and Turn Assist

نظام مكابح والتحكم بالزحف   -  
             والمساعدة على االنعطاف

	 -	Blind	Spot	Monitor	(BSM)	with	Rear	Cross	Traffic
  Alert (RCTA)

نظام مراقبة النقطة العمياء (BSM) ونظام مراقبة حركة   -   
 (RCTA) المرور خلف المركبة

 - Head-up Display نظام عرض المعلومات على الزجاج األمامي  -  

 - Panoramic View Monitor فتحة سقف بانورامية   -  

 - Wireless Smartphone Charger شاحن هواتف ذكية السلكي   -  

RETAIL PRICE: AED 520,000 (WITH VAT) السعر: 520,000 درهم )تشمل ضريبة القيمة المضافة(

2021 LEXUS LX 570
SIGNATURE

LX 570 2021 لـكزس
سيجنتشر



SPECIFICATIONS مــواصــفــات
 Engine 5.7L, V8, Full Time 4WD المحرك  

 Power 362 HP/5600 rpm (EEC net) أقصى قوة  

 Torque 54 kg-m/3200 rpm (EEC net) أقصى عزم  

 Transmission 8 Speed Automatic Transmission ناقل الحركة  

 Dimension LxWxH (mm) 5065x1980x1865 mm (L x W x H) األبعاد   

 Fuel Tank Capacity 138 Liters سعة خزان الوقود  

EXTERIOR FEATURES الميزات الخارجية
 - 3-Eye Projector LED Headlamps  LED  مصابيح أمامية كاشفة 3 عيون وتقنية  -  

 - Power Rear Door-Open & Close نظام التحكم بفتح وإغالق األبواب الخلفية كهربائيًا  -  

 - Remote Engine Starter نظام تشغيل المحرك عن بعد  -  

 - 21” High Grade Wheels عجالت عالية الجودة مقاس 21 إنش  -  

 - Sequential Turn Lights أضواء انعطاف متسلسلة  -  

 - Soft Closing Doors نظام إغالق األبواب بسالسة  -  

 - Signature Package باقة سيجنتشر  -  

 - Exclusive Badge شعار مميز  -  

INTERIOR FEATURES التصميم الداخلي
 - Rear Seat Entertainment System; 11.6” Displays with 

Artificial	Intelligence
نظام ترفيهي للمقعد الخلفي؛ شاشات عرض 11.6 بوصة مع ميزة   -  

الذكاء االصطناعي

 - 10-way Power Adjustable Driver Seat مقعد السائق قابل للتعديل كهربائيًا بـ 10 وضعيات  -  

 - 12.3” Display with Remote Touch 
& 3D Navigation 

شاشة عرض 12.3 إنش مع تحكم عن بعد ونظام  -   
مالحة  ثالثي األبعاد

 - Mark Levinson Surround Sound System with 19 Speakers نظام مارك ليفنسون الصوتي المحيطي مع 19 مكبرات صوتية  -  

 - Air Condition with Climate Concierge
  and 28 Air Vents

نظام تحكم بأجواء السيارة مع تكييف مستقل  -  
و28 منفذ هوائي   

SAFETY & CONVENIENCE السالمة واألمان
 - Pre-Crash Safety System نظام التحذير ما قبل االصطدام  -  

 - Wireless Smartphone Charger شاحن هواتف ذكية السلكي  -  

 - Multi Terrain System with Crawl Control
           and Turn Assist

نظام مكابح والتحكم بالزحف   -  
             والمساعدة على االنعطاف

	 -	Blind	Spot	Monitor	(BSM)	with	Rear	Cross	Traffic
  Alert (RCTA)

نظام مراقبة النقطة العمياء (BSM) ونظام مراقبة حركة   -   
 (RCTA) المرور خلف المركبة

 - Head-up Display نظام عرض المعلومات على الزجاج األمامي  -  

 - Electronic Side Step عتبة جانبية إلكترونية  -  

RETAIL PRICE: AED 530,000 (WITH VAT) السعر: 530,000 درهم )تشمل ضريبة القيمة المضافة(

2021 LEXUS LX 570
SIGNATURE EXCLUSIVE

LX 570 2021 لـكزس
سيجنتشر المحدودة



SPECIFICATIONS مــواصــفــات
 Engine 5.7L, V8, Full Time 4WD المحرك  

 Power 362 HP/5600 rpm (EEC net) أقصى قوة  

 Torque 54 kg-m/3200 rpm (EEC net) أقصى عزم  

 Transmission 8 Speed Automatic Transmission ناقل الحركة  

 Dimension LxWxH (mm) 5065x1980x1865 mm (L x W x H) األبعاد   

 Fuel Tank Capacity 138 Liters سعة خزان الوقود  

EXTERIOR FEATURES الميزات الخارجية
 - 3-Eye Projector LED Headlamps  LED  مصابيح أمامية كاشفة 3 عيون وتقنية  -  

 - Power Rear Door-Open & Close نظام التحكم بفتح وإغالق األبواب الخلفية كهربائيًا  -  

 - Remote Engine Starter نظام تشغيل المحرك عن بعد  -  

 - 21” High Grade Wheels عجالت عالية الجودة مقاس 21 إنش  -  

 - Sequential Turn Lights أضواء انعطاف متسلسلة  -  

 - Signature Black Edition Package باقة اإلصدار األسود من سيجنتشر  -  

 - Soft Closing Doors نظام إغالق األبواب بسالسة  -  

INTERIOR FEATURES التصميم الداخلي
 - Rear Seat Entertainment System; 11.6” Displays with 

Artificial	Intelligence
نظام ترفيهي للمقعد الخلفي؛ شاشات عرض 11.6 بوصة مع ميزة   -  

الذكاء االصطناعي

 - 10-way Power Adjustable Driver Seat مقعد السائق قابل للتعديل كهربائيًا بـ 10 وضعيات  -  

 - 12.3” Display with Remote Touch 
& 3D Navigation 

شاشة عرض 12.3 إنش مع تحكم عن بعد ونظام  -   
مالحة  ثالثي األبعاد

 - Mark Levinson Surround Sound System with 19 Speakers نظام مارك ليفنسون الصوتي المحيطي مع 19 مكبرات صوتية  -  

 - Air Condition with Climate Concierge
  and 28 Air Vents

نظام تحكم بأجواء السيارة مع تكييف مستقل  -  
و28 منفذ هوائي   

SAFETY & CONVENIENCE السالمة واألمان
 - Pre-Crash Safety System نظام التحذير ما قبل االصطدام  -  

 - Air Suspension هادروليك هوائي  -  

 - Multi Terrain System with Crawl Control
           and Turn Assist

نظام مكابح والتحكم بالزحف   -  
             والمساعدة على االنعطاف

	 -	Blind	Spot	Monitor	(BSM)	with	Rear	Cross	Traffic
  Alert (RCTA)

نظام مراقبة النقطة العمياء (BSM) ونظام مراقبة حركة   -   
 (RCTA) المرور خلف المركبة

 - Head-up Display نظام عرض المعلومات على الزجاج األمامي  -  

 - Panoramic View Monitor فتحة سقف بانورامية  -  

 - Wireless Smartphone Charger شاحن هواتف ذكية السلكي  -  

RETAIL PRICE: AED 540,000 (WITH VAT) السعر: 540,000 درهم )تشمل ضريبة القيمة المضافة(

2021 LEXUS LX 570
SIGNATURE BLACK EDITION

LX 570 2021 لـكزس
اإلصدار األسود من سيجنتشر


