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إســكــالــيــد



إسكاليد 2022 الجديدة كليًا هي ُخالصة أفضل ابتكارات وتصاميم 
كاديالك. فمظهرها المتألّق الجديد، وتقنياتها الذكية ُيرسي معيارًا 

جديدًا لمفهوم الرفاهية الذي ُيبهر الجميع. 

افـرض حـضـورك 
فـي كـّل مـّرة 

مـــة لـــمــــقـــد ا



تتمتع إسكاليد الرحبة بالقدرة على خطف األنظار بأسلوب ال مثيل له. 
حيث تفرض العجالت القياسية مقاس 22 إنش تألّقها عند كل ظهور، 

بينما تنضح المصابيح األمامية األفقية باألناقة الممّيزة. أّما المصابيح 
الخلفية LED ثالثية األبعاد التي يبلغ طولها 3 أقدام، تنّور الدرب في 

الليل وتتميز برسوم متحركة تظهر عند االقتراب واالنطالق بعيدًا. 

ارتـِق إلـى
جـديـدة مـسـتـويـات 

الـــخـــارجــــي الـــشـــكـــل 



ترتقي إسكاليد 2022 بمعاييرها الخاصة عالية التقنية وتنطلق بك 
ُقدمًا من خالل االبتكارات التي تحدث ثورة جديدة في تجربة القيادة. 

شاشة OLED المنحنية مقاس 38 إنش توّفر كثافة بكسل أكثر 
من تلفاز 4K، وأكبر نطاق ألوان متوفر في عالم صناعة السيارات. 

نظام المالحة بتقنية الواقع المعّزز يفتح لك آفاقًا جديدة عبر استخدام 
مشاهد حّية للشوارع مع إرشادات االتجاهات. بينما يوّفر نظام الصوت 
AKG Studio Reference المزّود بـ 36 مكبرًا، تجربة سمعية 

غامرة 360 درجة لتستمتع في كل لحظة خالل رحالتك. 

نـطـلـق ا
الـمـسـتـقـبـل نـحـو 

جـــيـــا لـــو لـــتـــكـــنـــو ا



ُصممت إسكاليد لتالئم شخصيتك وتلّبي طموحك.  إليَك تسعة 
خيارات للخامات الداخلية وأربعة تصاميم فريدة للمقاعد مع أنماط 

تثقب وحياكة متنوعة. توّفر لك فتحة السقف UltraView أجواء 
من اإلضاءة الطبيعية، ناهيك عن اإلضاءة الداخلية التي تتناسب مع 

حالتك المزاجية. األهم من ذلك، ستعامل معاملة كبار الشخصيات 
بغض النظر عن مكان جلوسك بفضل حّيز القدمين الواسع في 

الصف الثالث الذي يبلغ 886 ملم، والمقاعد األمامية المزودة 
التدليك. بخاصية 

أطـلـق
لـلـقـيـادة شـغـفـك 

داخـــلـــيـــة رحـــابـــة 



األداء الديناميكي والتحّكم المتوازن يوفران قيادة قوية ورشيقة 
في كل مرة. يوّفر لك المحرك القياسي V8 سعة 6.2 لتر مع 
ناقل الحركة األوتوماتيكي الذكي بـ 10 سرعات، بتسخير قّوة 

تبلغ 420 حصانًا بمنتهى السالسة وبدون أي جهد يذكر. 
وتقوم تقنيات المحرك مثل نظام إدارة الوقود الديناميكي، 

ونظام الحقن المباشر، ونظام التوقيت المتغاير للصمام، 
بمضاعفة اإلمكانات الكاملة لعزم الدوران البالغ 624 نيوتن متر.

رشـاقـة
األضـواء تـخـطـف 

األداء



انطلق بمنتهى الثقة مع مجموعة من مزايا السالمة المتطورة 
ومساعدة السائق التي ستجدها رهن إشارتك. هذه المزايا تشمل 

نظام الرؤية الليلية1 الذي يقوم بتحذيرك مسبقًا من المخاطر 
المحتملة، ونظام الرؤية المحيطية HD مع نظام المقعد المنّبه 
للسالمة2 الفريد من نوعه. وللمزيد من راحة البال، تقدم خدمات 

نظام OnStar3 المتوّفر، مساعدة على مدار الساعة طوال أيام 
األسبوع لتكون على مطمئنًا وعلى ثقة تامة بأننا دائمًا معك. 

1  إّن مّيزات السالمة ال تعفي السائق من مسؤولية تشغيل وقيادة السيارة بطريقة آمنة. يجب على السائق البقاء منتبهًا للزحام وما يحيط به، 
باإلضافة ألحوال الطرقات في جميع األوقات.

2 يرجى قراءة دليل المالك للحصول على المعلومات الهامة المتعّلقة بالسالمة.

3 تتوفر خدمات OnStar المتصلة وخطط Wi-Fi في بلدان محددة فقط. يتطلب سيارة مجهزة وفترة تجريبية أو اشتراكًا وخطة بيانات لشبكة

  Wi-Fi. راجع onstararabia.com للحصول على التفاصيل

* بسبب النقص الحاصل في توريد أشباه الموصالت على الصعيد الدولي، قد ال تحتوي مركبات كاديالك بعض الخصائص والخيارات القياسية. 
يرجى مراجعة وكيل كاديالك المحلي للتأكد من مواصفات المركبة قبل القيام بشرائها. المركبات غير المجّهزة بخاصية اإليقاف/ التشغيل 

األوتوماتيكي ستكون أقل كفاءة في استهالك الوقود.

الـبـال راحـة 
قـيـاسـيـة سـمـة 

لـــســـالمـــة ا



فخامة االختيار متأصلة في جوهر إسكاليد. لهذا السبب 
يمكنك اختيار رمز الفخامة الخاص بك من األلف إلى الياء. 

اختر من بين خمس خامات المقصورة المميزة، وتسعة أجواء 
داخلية فريدة مع لمسات أنيقة من الخشب والجلد الحقيقي. 
كل خيار يفيض تألّقًا بطريقته الخاصة وسيضمن لك حضورًا 

استثنائيًا، فهل أنت مستعّد إلطاللة دراماتيكية؟ 

اخـتـر 
يـالئـمـك  مـا 

لـــفـــئـــات ا
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الــوحــيــدة  الــطــريــقــة 
روعــًة  أكــثــر  تــبــدو  ســتــجــعــلــهــا  الــتــي 

قــيــادتــهــا.  تــتــوّلـى  عــنــدمــا  هــي 
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