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تقنية بارزة على متن السيارة لتوفير تجربة استثنائية للعميل








وحدة عرض النظام المعلوماتي الترفيهي األساسية عبارة عن شاشة لمسية
ممة على غرار الهاتف
عالية الوضوح مقاس  12.3بوصة ،مع واجهة مستخدم مص َّ
الحسي
الجوّال العصري .تتسم بنية القوائم بالسالسة وسهولة االستخدام
ّ
الفوري .يتميّز النظام بشاشة رئيسية قابلة للتهيئة تحتوي على ثالث نوافذ قادرة
ضلة لدى السائق (على سبيل المثال :المالحة
على عرض الوظائف المف ّ
ً
والوسائط والهاتف) .تنبثق القوائم أوتوماتيكيا عندما يقترب المستخدم من
الشاشة وذلك بفضل استخدام مستشعر اقتراب مد َمج.
تتسم لوحة أجهزة القياس الخاصّة بالسائق بأنها اآلن رقمية بالكامل  -األولى من
نوعها لدى  .Bentleyوحدة العرض القابلة للتهيئة من قِبَل السائق يمكنها عرض
معلومات من النظام المعلوماتي الترفيهي بما في ذلك معلومات المالحة عبر
األقمار الصناعية .تم تصميم األشكال الرسومية بوحدة العرض بالقدر نفسه من
سب تفاوت
االهتمام بالتفاصيل الذي ك ُِرّس للمكوّنات المادية ،مع الحفاظ على نِ َ
دقيقة فيما يتعل ّق بكيفية ظهور األشكال الرسومية وأدائها الوظيفي .على سبيل
المثال ،تم إتقان اإلطارات المحيطية الكرومية الرقمية بحيث تظهر بشكل ’ساطع‘
تماماً كما لو كانت إطار محيطي حقيقي.
مة سمة رئيسية في المقصورة الداخلية تتمثّل في وحدة عرض Bentley
ث ّ
الدوّارة ( )Bentley Rotating Displayالجديدة  -وهي عبارة عن وحدة معلومات
ثالثية الجوانب موجودة في لوحة القيادة ،ويمكنها التن ّقل بين شاشة لمسية
دادات تناظرية (تبيّن درجة حرارة
رئيسية مقاس  12.3بوصة ،مجموعة من ثالثة ع ّ
الهواء الخارجي ،بوصلة وكرونومتر) أو تأخذ شكل قطعة قشرة خشبية بتجزيع
متقابل متناغم.
مت خصّيصاً لصالح ،Bentley
م َ
ص ِّ
 oيكوّن  40جز ًء متحرّكاً آلية الحركة التي ُ
بما في ذلك وحدات إدارة صندوق التروس الدوّارة والطولية المخصّصة
والمرتبطة مع محركات اإلدارة فائقة التطوير مع وحدة تحكّم إلكتروني
( )ECUمخصّصة من  .Bentleyتضم الوحدة مراوح تبريد مخصّصة مد َمجة
ألجل التحكّم بدرجات حرارة المحرك والشاشة.
سب التفاوت المحدودة للغاية
 oللقيام بعملية الدوران مع الحفاظ على نِ َ
(أقل من  0.5ملم لكل جانب من الجوانب) ،يلزم إجراء ثالث حركات
منفصلة لكن مترابطة .األولى تحرّك الوحدة نحو لوحة القيادة لتوفير فراغ
للمرحلة الثانية  -حركة دورانية  -قبل أن يتم تحريك الوحدة بعدها إلى
الخلف لتأخذ وضعاً موازياً للسطح.
سب التفاوت ،يقوم نظام اإلدارة بتعليم نفسه بنفسه -
 oللحفاظ على نِ َ
حيث إن وحدة التحكّم اإللكتروني ( )ECUال تتعرّف فقط على النطاقات
الطبيعية لآللية في جميع أوضاع الفتح ،بل تستخدم أيضاً وظيفة التحكّم
الذكي بالسرعة لتغيير سرعة مول ّداإلدخال بالمحركات لمواءمة التفاوتات
في االحتكاك الميكانيكي وتأثير الجهود الكهربائية للبطارية ودرجة الحرارة.
تتوفر ثالثة أنظمة صوتية في سيارة  Continental GTالجديدة:
 oيتميّز النظام القياسي الذي يضم  10مكبّرات للصوت بقدرته اإلجمالية
التي تبلغ  650واط.
دم ’بانج آند أولفسن‘ ( )Bang & Olufsenالنظام الثاني ،ويتميّز من
 oتق ّ
خالل  16مكبّراً للصوت مع شبكات مضيئة ،وأربعة أنماط صوت لمعالجة
خم صوت من  16قناة بقدرة  1,500واط،
اإلشارة الرقمية ( ،)DSPومض ّ
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فضال ً عن استخدام واجهة التحكّم ’بيوسونيك‘ ( )BeoSonicألول مرّة في
عالم السيارات.
دم لهم ’نايم‘ ( )Naimالنظام
 oوبالنسبة للعمالء العاشقين للصوتيات ،تُق ّ
األعلى شأناً في المجموعة ،وهو يشتمل على  18مكبّراً للصوت
خم صوت من  20قناة
ومحوّلَين لصوت الجهير الف ّعال ( ،)Active Bassومض ّ
بقدرة  2,200واط ،وثمانية أنماط صوت لمعالجة اإلشارة الرقمية ()DSP
مع صوت الجهير الف ّعال ( ،)Active Bassوشبكات مضيئة لمكبّرات الصوت.
تتوفر أضواء أمامية مصفوفية األشعة كتجهيز قياسي أينما كان هذا النوع
جهة لألمام و ُمعا َيرة بشكل مخصوص برصد
مسموحا ً به قانوناً .تقوم كاميرا مو َّ
البيئة المحيطة والمركبات القادمة في االتجاه المقابل ،وهو ما يتيح لمصابيحLED
الكاملة بتكييف شعاع الضوء الرئيسي بشكل فردي من كل مصباح وذلك من
ددة لتحسين نموذج شعاع الضوء
خالل تفعيل أو إيقاف عمل مصابيح  LEDمح ّ
ومنع تعرّض مستخدمي الطريق اآلخرين للضوء المبهر .يسمح هذا باستخدام
إنارة شعاع الضوء الرئيسي في جميع األوقات.
ُيعت َبر نظام المالحة عبر األقمار الصناعية نظاما ً ذكياً باألساس في تشغيله ،وهو
يستجيب فوريا ً لظروف المرور اآلنية .يقوم النظام أيضاً بتوفير البيانات لبرنامج
جه بالرادار ،وهو ما يعني أن السيارة
التحكّم بالسرعة المستقل ( )ACCالمو ّ
ستتعل ّم التباطؤ الجتياز المنعطفات ،وخفض التعشيق الجتياز الطرق المنحدرة
ج َهة لألمام) التجاوب مع حدود السرعة.
بقوّة و(باالشتراك مع كاميرا مو ّ
تشتمل سيارة  Continental GTالجديدة على نظام تدفئة وتهوية وتكييف هواء
من النظام:
( )HVACجديد كلياً .يتض ّ
 oالقدرة على ضبط درجات حرارة حيّز األقدام بشكل مستقل عن بقية
المقصورة
ُ oمؤيّنات هواء وفالتر لمثيرات الحساسية إلزالة الشوائب من تيّار الهواء
الداخل
ومتوسط ،وقوي) للتحكّم بدرجة حرارة
 oثالثة ’أنماط مناخية‘ (خفيف،
ّ
المقصورة
 oتحكّم أوتوماتيكي بتدفئة وتهوية المقاعد
 oمستشعر شمسي ثالثي األبعاد ،لرصد درجة حرارة المقصورة ضمن
مجال رؤية محيطي بمقدار  360درجة لتحسين التحكّم في تدفّق الهواء
اإلضاءة الداخلية هي على القدر نفسه من التطوّر ،مع تضمين نظام إضاءة
حسب المزاج قابل للتخصيص بالكامل باستخدام  15وحدة إضاءة يمكن ضبطها
بشكل فردي في نطاقين .يتوفر  14خياراً لونياً ومستويات سطوع يحددها
المستخدم .يول ّد تصميم النظام ’حلقة ضوئية‘ رائعة حول السيارة ،مستوحاة من
قشرة القوس الخشبي المتصل الذي يطوّق المقصورة .ويبرز اللون ذاته أيضاً في
ألواح العتبات المضيئة.
تتمكّن سيارة  Continental GTمن استيعاب الظروف البيئية المحيطة والتجاوب
معها بفضل استخدام ما يصل إلى  12مستشعراً عامال ً بالموجات فوق الصوتية
وما يصل إلى ست كاميرات ورادارات قصيرة وطويلة المدى .تشتمل السيارة على
ما يلي كمزايا قياسية:
 oمساعد الضوء العالي ( :)High Beam Assistتكيُّف أوتوماتيكي لشعاع
الضوء الخافت /العالي في األضواء األمامية بما يتناسب على الوجه
األمثل مع ظرف القيادة الحالي.
 oنظام التحذير للمناطق غير المرئية ضمن نطاق النقطة العمياء
( :)Blind Spot Warningيكتشف المركبات التي تسير خلف السيارة
وفي المناطق غير المرئية ضمن نطاق النقطة العمياء على سرعات
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تتراوح بين  10كلم/ساعة و 250كلم/ساعة ،ويقوم النظام بتوقّع احتمالية
رسل تحذيرات مرئية إلى السائق من خالل أضواء وامضة
وقوع تصادمُ .ت َ
موجودة في المرايا الجانبية.
ذر ركّاب السيارة من
 oنظام التحذير عند الخروج ( :)Exit Warningيح ّ
األجسام التي تقترب من جهة مؤخرة السيارة ومن مخاطر احتمال
التصادم قبل النزول من السيارة.
تشتمل باقة مواصفات المدن ’ ‘City Specificationاالختيارية على خمسة أنظمة
مساعدة إضافية:
 oنظام التعرّف على الالفتات المرورية ( :)Traffic Sign Recognitionيرصد
مجموعة واسعة من الالفتات المرورية ويعرض معلومات للسائق مثل
حدود السرعة وذلك في لوحة أجهزة القياس الخاصّة بالسائق وشاشة
العرض الرأسية على الزجاج األمامي.
دد
ويح
المشاة
يكتشف
):
City
Safeguard
 oنظام الحماية داخل المدينة (
ّ
المسار الذي يقصدونه ثم يقارنه بموضع السيارة المتوقَّع .إذا كان من
المحتمل وقوع تصادم ،يتم إرسال تحذير إلى السائق ويتهيّأ نظام الكبح
مسبقاً إليقاف السيارة.
 oنظام التحذير من المرور الخلفي للسيارات األخرى (Rear Crossing
 :)Traffic Warningعند الرجوع للخلف للخروج من مكان ركن السيارة،
تقوم الرادارات بالكشف على المركبات التي تمر خلف السيارة (ويشمل
ذلك الدرّاجات الهوائية) ويتم تقدير مدى احتمالية وقوع تصادمات وتحذير
السائق وفقاً لذلك.
 oالرؤية العلوية ( :)Top Viewيتم تشكيل صورة متكاملة عن محيط السيارة
باالعتماد على الصور التي توفرها أربع كاميرات ،ويكون ذلك بشكل منظر
افتراضي يتدرّج من أعلى إلى أسفل في الشاشة المركزية .يتم عرض
أي عوائق موجودة في المناطق المحيطة بالسيارة مباشرة.
 oميّزة المساعدة في ركن السيارة ( :)Park Assistتكتشف المساحات
المناسبة لركن السيارة واحتساب حركات المناورة المثالية للركن.
خل في عملية التوجيه لغرض دعم مناورات ركن السيارة.
يسمح بالتد ّ
ثمة خيار آخر هو ’مواصفات الرحالت‘ ( )Touring Specificationوالذي يشتمل
ممة للمساعدة في االزدحامات المرورية على الطرق السريعة
على أنظمة مص َّ
والقيادة لمسافات طويلة:
 oالتحكّم المتكيّف بالسرعة ( ،)Adaptive Cruise Controlشامال ً خاصية
التوقّف والتحرّك ( ،)Stop & Goوميّزة التحكّم المتكيّف التنبّؤي بالسرعة
( ،)Predictive ACCونظام المساعدة المرورية ( :)Traffic Assistيحافظ
على المسافة المضبوطة بين السيارة وتلك التي تسير في األمام ،بد ًء
من نقطة الثبات حتى سرعة  250كلم/ساعة شاملة عمليات التسارع
والتباطؤ التلقائية .تستخدم ميّزة التحكّم المتكيّف التنبّؤي بالسرعة
دة من نظام المالحة عبر األقمار الصناعية
البيانات المست َ
م ّ
والمستشعرات والكاميرات للتنبّؤ باالنعطافات القادمة على الطريق
ومداخل البلدات والتغيّرات في حدود السرعة ،ثم يقوم بتعديل سرعة
السيارة وفقاً لكل ذلك ،ما يؤدّي إلى زيادة مستوى الراحة واالقتصاد في
استهالك الوقود .خالل االزدحامات المرورية ،يقوم هذا النظام باستشعار
معة ويبدأ في إدخال تعديالت توجيه بسيطة
صفوف المركبات المتج ّ
دد في حالة عدم ظهور
المح
المسار
ضمن
السيارة
للحفاظ على سير
ّ
عالمات الطريق.

Firas Kandalaft
Head of Marketing and
Communications
+971 50 657 5935
Firas.kandalaft@bentleymotors.ae
Peter Ganney
Communications Director
+971 (0) 4 551 5472
Peter@performancecomms.com
Natasha Baker
Senior Account Executive
+971 (0) 4 551 5472
NatashaB@performancecomms.com
Bentley Motors Ltd
Pyms Lane
Crewe
CW1 3PL
www.bentleymedia.com
communications@bentley.co.uk
@BentleyComms

معلومات صحفية

o

o

o

o

نظام حماية  Bentleyالمع َّزز ( :)Bentley Safeguard Plusيقوم بفحص
الطريق أمام السيارة ويتعرّف على احتماالت وقوع تصادمات أمامية قبل
أن يقوم بتنبيه السائق .يستخدم المكابح أوتوماتيكياً لمنع وقوع تصادمات
على السرعات المنخفضة وبذلك يقل ّل من احتمالية وقوع تصادم على
د من العواقب المترتّبة.
سرعات أعلى نسبياً ويح ّ
ميّزة المساعدة في الحفاظ على المسار ( :)Lane Assistيقوم النظام
بمساعدة السائق عبر استخدام كاميرا فيديو لفحص الطريق أمام
السيارة ثم يقوم بإدخال تعديالت توجيه بسيطة لمساعدة السائق في
دد.
الحفاظ على سير السيارة ضمن مسارها المح ّ
نظام الرؤية الليلية ( :)Night Visionتقوم كاميرا عاملة باألشعة تحت
الحمراء بعرض صورة للطريق أمام السيارة وذلك عبر لوحة معلومات
السائق المركزية ( ،)Driver Information Panelمما يزيد مدى الرؤية بما
دى النطاق الذي تغط ّيه األضواء األمامية .يتعرّف النظام على المشاة أو
يتع ّ
راكبي الدرّاجات الهوائية أو الحيوانات الضخمة ويجري التركيز عليها عندما
تكون قريبة من السيارة ،و ُيطلِق تحذيراً إذا كانت ضمن مسار السيارة.
شاشة العرض الرأسية (ُ :)Head Up Displayتع َرض التحذيرات ومعلومات
السيارة (بما في ذلك السرعة وتعليمات المالحة) في مجال الرؤية
المباشر للسائق عبر الزجاج األمامي.

لمزيد من المعلومات الصحفية ،يرجى االتصال مع:
ناتاشا باكر
برفورمانس كوميونيكيشنز
هاتف+971 4 551 5472 :
NatashaB@performancecomms.com

لمزيد من المعلومات حول  Bentleyيرجى زيارة:
موقع اإلنترنت اإلعالمي لشركة www.bentleymedia.com :Bentley Motors
قناة يوتيوب لشركة https://www.youtube.com/user/bentleymotors :Bentley Motors
حساب تويتر لشركة @BentleyMotors :Bentley Motors
حساب إنستاغرام لشركة :sMotoM entneB
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