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DE LS 600h 
 Neem contact op met de erkende Lexus-dealer bij u in de buurt voor een proefrit.

Meer over de LS 600h:

nl.lexus.be/ls

www.facebook.com/lexusbelux

www.youtube.com/lexusbelux 

 © 2016 Lexus Belgium - TBel n.v. behoudt zich het recht voor om details van specificaties en uitrusting zonder 

voorafgaande kennisgeving te wijzigen. De specificaties en uitrusting zijn ook onderhevig aan plaatselijke 

wetgevingen en vereisten. Vraag bij uw plaatselijke officiële Lexus-dealer naar details over dergelijke 
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Opmerking: de afgebeelde voertuigen en de in deze brochure beschreven specificaties kunnen afwijken van 

de modellen en uitrusting die in uw regio beschikbaar zijn. De koetswerkkleur van het voertuig kan licht afwijken 

van de in deze brochure afgedrukte foto’s.
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Zorg dragen voor het milieu is voor Lexus een prioriteit. Wij nemen heel wat maatregelen om ervoor te 

zorgen dat de milieueffecten van onze voertuigen tijdens hun levenscyclus (van het ontwerpen, de productie, 

de distributie, de verkoop en het onderhoud tot de afdanking) tot een minimum worden beperkt. Uw dealer 

zal u graag meer informatie verstrekken over de eisen met betrekking tot afgedankte voertuigen.

Gedrukt in Europa, september 2016 



“Omotenashi”, de Japanse geest van gastvrijheid, vormt 

de inspiratie voor onze dienstverlening van wereldklasse 

en is onze passie. Bij Lexus streven we er dan ook naar 

elke klant te behandelen zoals we dat met een gast thuis 

zouden doen. Het hebben van een Lexus moet een 

fantastische ervaring zijn, tijdens de volledige levensduur 

van uw wagen, dankzij een ongeëvenaarde service 

en onderhoud, die elk zijn uitgewerkt voor volledige 

tevredenheid en een totale gemoedsrust.

Van bij de lancering van de Lexus LS 400-topberline 

in 1989 gelooft Lexus in het belang van net dat ietsje 

extra doen, voor elk van onze klanten. Zoals mag blijken 

uit talloze awards, beschouwen we zorgen voor uw 

wagen als zorgen voor uzelf.

Wanneer u een bezoek brengt aan onze showrooms, 

proberen we alles te voorzien dat u nodig zou kunnen 

hebben en een verfijnde omkadering te creëren in een 

aangename en ontspannen sfeer. In de eigentijdse 

Lexus-lounge kunt u het recentste nieuws doornemen, 

online gaan, of genieten van een drankje. Terwijl u 

zich ontspant, doen de Lexus-mecaniciens precies 

en efficiënt hun werk zodat u met een minimale 

onderbreking van uw dag weer de weg op kunt.
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 AMAZING 
IN MOTION 
 Als je iets wilt maken dat verbluffend is, kan je niet anders dan de moeilijke weg kiezen. 

Precies daarom gaven we, toen we de eerste Lexus, de LS 400, ontwikkelden, 

60 ontwerpers en 1.400 ingenieurs de opdracht een luxeberline te maken die bij 

zijn lancering in 1989 de automarkt compleet veranderde. De krachtig gelijnde, 

laatste LS 600h is in elk opzicht een net zo opmerkelijke auto. Hij werd op in totaal 

3.000 punten verder verbeterd en is voorzien van een Full Hybrid-aandrijflijn. Hij 

heeft een indrukwekkend, 12,3" groot centraal multimediascherm, en is uitgerust met 

baanbrekende technologie, zoals zijn klimaatregeling en het Advanced Pre-Crash 

Safety. Hij biedt massa’s rijplezier, is beschikbaar als F SPORT-model en is de meest 

verfijnde berline die we ooit hebben gemaakt. 

 “WE HEBBEN ONS LS-VLAGGENSCHIP EEN SCHERPERE 

RIJDYNAMIEK GEGEVEN EN ZEER GEAVANCEERDE TECHNOLOGIE 

ONTWIKKELD DIE ZIJN RAFFINEMENT, LUXE EN VEILIGHEID OP HET 

ALLERHOOGSTE NIVEAU PLAATST.” 

 Hideki Watanabe, LS hoofdingenieur 

 LS 600h  INLEIDING
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 SERENE RUST  GENIET VAN EEN VERBAZINGWEKKEND 
STILLE LUXEBERLINE MET EEN 
“VERSTAANBAARHEIDSINDEX” VAN 
NAGENOEG 100% BIJ 100 KM/U. 

 LS 600h  INLEIDING
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 De LS 600h biedt een onvoorstelbaar stille reisomgeving. Een nieuw lijm- en 

laserlasprocedé dat we perfectioneerden om het chassis nog stijver te maken, 

leverde een aanzienlijke daling van het trillingsniveau op. Het windgeruis werd 

verder teruggedrongen dankzij een vrijwel vlakke bodemplaat en kleine vleugeltjes 

op de lijsten van de deurframes vooraan en de achterlichten. Om weggeluiden te 

beperken, ontwikkelden we zelfs velgen met speciale holle ruimte, die het rolgeluid 

van de banden absorbeert (zie pagina 39). Ten slotte kan de bestuurder indien 

gewenst met het rijprogramma COMFORT de luchtvering afstellen voor extra 

zijdezacht en ontspannen rijcomfort. 
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 EEN UNIEKE 
VERWELKOMING 
 DE LS BIEDT DANKZIJ GEAVANCEERDE 
TECHNOLOGIE EEN UNIEKE ERVARING, GEHEEL 
IN DE GEEST VAN HET JAPANSE “OMOTENASHI” 
(DE TYPISCHE JAPANSE GASTVRIJHEID). 

 Wanneer u de LS 600h nadert met de elektronische Smart Key in de jaszak of tas, 

wordt u subtiel verwelkomd door verlichting die gaat branden in de buitenspiegels 

en de led-klok. Eenmaal plaatsgenomen brengt een druk op de startknop een 

prachtige animatie op het centrale scherm tot leven, terwijl zijdewit licht zacht langs 

het dashboard vloeit. En dat is nog maar het begin. Geniet van de achterzetels met 

verstelbare rugleuning en shiatsumassage, ontspan u op de tonen van de weergaloze 

Mark Levinson®-geluidsinstallatie met 19 luidsprekers, of bekijk dvd’s en Blu-rays™ 

op een scherm van 9". 

 LS 600h  VOORUITSTREVEND GERAFFINEERD
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 KRACHTIGER 
EN HELDERDER 
 DE ADEMBENEMENDE LS HEEFT EEN LANGE 
EN GESTROOMLIJNDE PASSAGIERSRUIMTE, 
EEN TYPERENDE IN CHROOM GEKADERDE 
“SPOELVORMIGE GRILLE”, EN LEDS VOOR 
ALLE LICHTEN. 

 Rijden in de LS 600h creëert een bijzonder gevoel. Omkijken doen mensen door 

zijn opmerkelijke, krachtige design met iconische, in chroom omkaderde grille 

tussen koplampen met led-technologie. Gestroomlijnde dagrijlichten en mistlichten 

hernemen op een geslaagde manier de “L” uit het logo van Lexus. Een thema dat 

ook terugkomt in de achterlichten. In profiel biedt de lange en gestroomlijnde 

passagiersruimte uzelf en nog tot vier van uw gasten een ongeëvenaarde luxe. 

 LS 600h  L-FINESSE
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 GA IN INTERACTIE MET DE AUTO VIA HET 
GROTE 12,3" MULTIMEDIASCHERM, MET DE 
STEMBEDIENING OF VIA REMOTE TOUCH. 

 Plaatsnemen in de bestuurderszetel van de LS 600h is een ervaring die indruk 

maakt. Uw eerste contact met de auto is het mooi gestileerde stuurwiel, dat 

bekleed is met leder en hout, en de prachtige versnellingshendel, afgewerkt met 

aluminium. Het centrale, extra brede 12,3" scherm, met kaartweergave op volledig 

scherm, kan worden bediend met de stem of via Remote Touch. Het scherm laat 

zich opsplitsen in twee zones, waardoor u bijvoorbeeld tegelijk Lexus Night View/

Lexus Premium Navigation op het scherm kunt tonen. Het geeft ook de beelden 

weer van de achteruitrijcamera die u helpt om probleemloos achteruit te rijden. 

Andere vernieuwende systemen zijn nog de dynamische led-interieurverlichting en 

de analoge klok met gps-functie die intelligent zelf de tijd aanpast aan de tijdzone 

waarin u zich bevindt. 

 VERLICHT DESIGN 

 LS 600h  INTERIEURLUXE
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 HOOGSTAAND 
VAKMANSCHAP 
 DE LS WORDT GEASSEMBLEERD IN ONZE 
BEKROONDE FABRIEK IN TAHARA EN BIEDT ZIJN 
BESTUURDER EN PASSAGIERS FIRST CLASS LUXE. 

 De LS 600h is een schitterende auto om in te reizen, te ontspannen en te werken. De 

bestuurderszetel in luxueus leder is voorzien van een 16-voudige elektrische verstelling 

om u de perfecte rijhouding te helpen vinden. Een ergonomische bekkenfunctie tilt 

het comfort naar een uitzonderlijk hoog niveau. Voor de voorpassagierszetel is als 

optie nu ook een steun voor de kuiten beschikbaar. Op alle kwaliteitsaspecten wordt 

toegezien door “Takumi”-meestervaklui, zoals blijkt uit de prachtige stiksels van het 

lederen dashboard en de uiterst precieze vorm van de aluminium knoppen van de 

geluidsinstallatie. Voor de ultieme verfijning is bovendien een stuurwiel beschikbaar 

afgewerkt met gestreept “Shimamoku”-fineer en leder (zie pagina 45). 

 LS 600h  INTERIEURLUXE
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 GENIET VAN EEN KRACHTIGE FULL HYBRID-
BERLINE MET EEN VERBLUFFEND VLOTTE EN 
LINEAIRE ACCELERATIE. 

 De LS 600h levert adembenemende prestaties, maar is als ruime prestigieuze auto 

tegelijk verbazingwekkend energie-efficiënt. Hij wordt aangedreven door onze 

nieuwste Lexus Hybrid Drive, die bestaat uit een 5,0-liter V8-benzinemotor (die 

wordt geassembleerd in een stofvrije ruimte en waarvan de soepele loop wordt 

gecontroleerd met de stethoscoop) en een 224 DIN-pk sterke elektromotor. 

Samen leveren ze in deze Full Hybrid-auto 445 DIN-pk aan onvoorstelbaar verfijnd 

vermogen dat wordt overgebracht via vier permanent aangedreven wielen. Achter 

het stuur geniet u van snelle acceleraties gecombineerd met een CO2-uitstoot 

van slechts 199 g/km. Of selecteer het rijprogramma EV (Electric Vehicle) en rij 

nagenoeg stil en zonder uitstoot (zie pagina 35). 

 LS 600h 

 LS 600h  FULL HYBRID
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 DYNAMISCH 
RAFFINEMENT 
 DE LS 600h F SPORT IS VOORZIEN VAN EEN 
SPORTOPHANGING, REMMEN VAN BREMBO®

EN 19" VELGEN VAN GESMEED ALUMINIUM. 

 Voor een extra meeslepende rijervaring werd de LS 600h F SPORT 10 millimeter 

verlaagd. Grote Brembo®-remmen en 19" velgen van gesmeed aluminium verhogen 

nog het rijplezier. Naast een sportophanging, die ontwikkeld werd door het team 

van de LFA-supercar, krijgt de LS 600h F SPORT ook actieve stabilisatorstangen. 

Vanbinnen vindt u sportzetels met in reliëf aangebracht F SPORT-logo, en pedalen en 

inlegwerk van aluminium. Het stuurwiel en de versnellingshendel worden afgewerkt 

met geperforeerd leder (zie pagina 48/49). 

 LS 600h  F SPORT
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 LUXE GEVAT IN 
ZIJN ESSENTIE 
 KOM TOT RUST IN DE ACHTERZETELS MET 
VERSTELBARE RUGLEUNING EN GENIET VAN EEN 
SHIATSUMASSAGE. DE “CLIMATE CONCIERGE” 
ZORGT VOOR DE IDEALE TEMPERATUUR. 

 De LS 600h biedt een superieur comfort dankzij baanbrekende technologie als de 

“Climate Concierge”. Het geïntegreerde systeem controleert continu hoe warm of 

koud het binnen en buiten de auto is, en stemt de temperatuur in het interieur, van 

de zetels en van het stuurwiel automatisch daarop af. Infraroodsensoren monitoren 

bovendien de lichaamstemperatuur van de passagiers achteraan en bepalen mee de 

temperatuurinstelling van airconditioning en zetelverwarming of -koeling. Bekroonde 

nanoe®-technologie verspreidt negatief geladen ionen, die de lucht in het interieur 

zuiveren en een vochtinbrengend effect hebben op haar en huid (zie pagina 44). 

Voor de ultieme luxe kan de LS 600h L achteraan ook uitgerust worden met 

relaxatiezetels, voorzien van een verstelbare rugleuning. Acht luchtcompartimenten 

zorgen voor een shiatsumassage. 

 LS 600h  GEAVANCEERDE TECHNOLOGIE
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 INTELLIGENTE 
VEILIGHEID 
 EEN ONGEËVENAARD HOOG 
VEILIGHEIDSNIVEAU, ZOWEL OVERDAG 
ALS ‘S NACHT, DANKZIJ BAANBREKENDE 
TECHNOLOGIEËN ALS ADVANCED PRE-CRASH 
SAFETY (A-PCS). 

 A-PCS, dat beschikbaar is op de LS 600h, is een van de meest geavanceerde 

systemen in zijn soort en kan zelfs voetgangers detecteren (zie pagina 40). 

Driver Monitoring waarschuwt u als u moe wordt, en Lane Keeping Assist helpt te 

verhinderen dat u onbedoeld uw rijstrook verlaat. Blind Spot Monitor waarschuwt 

u voor voertuigen die u niet opmerkt wanneer u van rijstrook verandert, en Rear 

Pre-Crash activeert de hoofdsteunen om whiplashletsels te verminderen. Lexus 

Night View toont infraroodbeelden van de weg voor u, en het Adaptive High 

Beam System gebruikt sluiters in de koplampen om de lichtbundel gedeeltelijk af 

te schermen zodat tegenliggers niet worden verblind (zie pagina 43). 

 LS 600h  INNOVERENDE VEILIGHEID



27



28

 PERFECT 
AFGEWERKT 
 DE LS IS BESCHIKBAAR MET DE SPECIALE SONIC 
SILVER-LAK, DIE ONTWIKKELD WERD OM ZOWEL 
IN DE ZON ALS BIJ BEWOLKING TE GLANZEN. 

 De verbluffende LS 600h glanst als geen andere luxeberline, wat voor weer het 

ook is. Na grondlaag en sealer brengen we twee speciale basislagen aan. De eerste 

bevat grote aluminium stukjes, die vooral in de zon goed glinsteren. In de tweede 

zitten kleinere stukjes, die helderder glanzen als het bewolkt is. Vooraleer de laatste 

afwerkingslagen worden aangebracht, wordt elke auto vervolgens met de hand nat 

gepolijst om eventuele foutjes te verwijderen en door een Takumi-meestervakman/-

vrouw gecontroleerd om een perfecte afwerking te garanderen. Ten slotte wordt 

een “zelfreparerende” vernis aangebracht om de lak te beschermen tegen licht, 

zure regen en krassen. 

 LS 600h  LEXUS-KWALITEIT
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 LS 600h  TOONAANGEVEND MILIEUVRIENDELIJK

 GEMAAKT MET 
EEN GEWETEN 
 AAN HET EINDE VAN ZIJN LEVENSDUUR KAN TOT 
85% VAN DE LS 600h, WAARONDER DE HYBRIDE 
BATTERIJ, WORDEN GERECYCLEERD. 

 Alles aan de LS 600h werd ontworpen om de impact op het milieu zo klein 

mogelijk te maken. Inlegwerk van snel groeiend, inheems bamboe en een stuurwiel 

in bamboe/leder zijn beschikbaar. De productie in onze bekroonde fabriek in Tahara 

wordt gestuurd volgens onze wereldvermaarde “lean manufacturing”-technieken. 

Afval wordt tot een absoluut minimum beperkt en het Aqua Control Centre van 

de fabriek zuivert elke dag miljoenen liter water. 
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 LS 600h  INHOUD
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 In 2004 werd Lexus de eerste constructeur van luxeauto’s die de Full Hybrid-technologie perfectioneerde. Sindsdien verkocht Lexus 
meer dan 1 miljoen van zijn hybride modellen. De Lexus Hybrid Drive van de LS 600h bestaat uit een 5,0-liter V8-benzinemotor en 
een 224 DIN-pk sterke elektromotor. Samen leveren ze 445 DIN-pk aan onvoorstelbaar verfijnd vermogen dat wordt overgebracht via 
vier permanent aangedreven wielen. 

 FULL HYBRID-
TECHNOLOGIE 
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 REGENERATIEF REMMEN 
 Tijdens het remmen of gas-loslaten drijven de wielen van 

de auto de krachtige elektromotor aan zodat die zich 

als een generator gedraagt. De kinetische energie – die 

anders in de vorm van warmte verloren zou gaan – 

wordt opgevangen en omgezet in elektriciteit. Die 

wordt in de hybride accu opgeslagen voor later 

gebruik tijdens het rijden in Electric Vehicle modus of 

bij krachtige acceleratie. 

 RIJMODUS EV (ELECTRIC VEHICLE) 
 Wanneer de accu voldoende opgeladen is, kunt u in 

de EV-modus over korte afstanden tegen lage snelheid 

rijden met uitsluitend elektrische aandrijfkracht. De 

auto rijdt dan fluisterstil en emissievrij en verbruikt geen 

brandstof. Het is bijvoorbeeld ideaal bij traag verkeer 

of in parkeergarages. 

 5,0-LITER V8-BENZINEMOTOR 
 De meest verfijnde uiting van Lexus’ technische 

vaardigheden, de beperking van de frictie en de 

ongeëvenaarde nauwkeurige assemblage dragen 

allemaal bij tot de opmerkelijke verfijning en 

geruisloosheid van de V8. Bovendien haalt deze zeer 

levendige krachbron uit aluminium voordeel uit twee 

geavanceerde technologieën van Lexus – VVT-iE en 

D-4S – die het brandstofverbruik optimaliseren over 

het volledige vermogensbereik. 

 INTELLIGENTE HYBRIDE TECHNOLOGIE 
 De elektromotor, generator en vermogensverdeler van de Lexus Hybrid Drive zitten alle in één zeer compacte 

hybride transmissie, die niet groter is dan een klassieke automaat. De energiestromen worden gestuurd door 

een geavanceerde Power Control Unit – vaak het “brein” van de Lexus Hybrid Drive genoemd – die continu 

de optimale aandrijving kiest: elektrisch, benzine of een combinatie van beide. De nikkel-metaalhydridebatterij 

neemt een minimum aan ruimte in, wat zorgt voor een grote, praktische koffer, en levert een hoog vermogen 

in verhouding tot haar gewicht. Ze hoeft niet te worden opgeladen aan een externe stroombron of periodiek 

te worden vervangen. 

 ONGELOFELIJKE HYBRIDE PRESTATIES 
 De LS 600h levert 445 DIN-pk aan soepel vermogen 

waarmee u in slechts 6,1 seconden van 0 naar 100 km/u 

accelereert. Desondanks stoot de krachtige luxeberline 

in de gecombineerde cyclus niet meer dan 199 g/km 

CO2 uit en verbruikt hij slechts 8,6 l/100 km. 
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 ERVAAR 
LEXUS HYBRID DRIVE 

 STARTEN, WEGRIJDEN 
 Bij het wegrijden laat de krachtige elektromotor de LS 600h soepel tot 67 km/u 

versnellen. De elektriciteit wordt geleverd door de hybride batterij. In deze fase is 

de auto nagenoeg geruisloos, verbruikt hij geen benzine en is de uitstoot nul. 

 NORMALE RIJOMSTANDIGHEDEN 
 Bij snelheden boven 67 km/u neemt de ultrasoepele V8-benzinemotor het bijna 

onhoorbaar over. Waar nodig krijgt hij nog hulp van de elektromotor. Door de vrijwel 

perfecte verdeling tussen benzine en elektriciteit biedt de LS 600h buitengewoon veel 

rijplezier, gecombineerd met een lage uitstoot en een bescheiden brandstofverbruik. 
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 VOL GAS VERSNELLEN 
 Bij krachtig accelereren springt de elektromotor van 224 DIN-pk de 5,0-liter 

V8-benzinemotor met 394 DIN-pk onmiddellijk bij. Daardoor is een ongelooflijke 

hoeveelheid extra koppel beschikbaar die adembenemend snelle en lineaire 

acceleraties mogelijk maakt precies wanneer u die nodig hebt. 

 VERTRAGEN, STOPPEN, REMMEN 
 Bij het vertragen of wanneer de auto tot stilstand komt, wordt de benzinemotor 

uitgeschakeld en wordt de uitstoot tot nul herleid. Rem, of haal uw voet van het gas, 

en het regeneratief remsysteem recupereert de kinetische energie die in andere 

auto’s verloren gaat. Het slaat de energie op als elektriciteit in de hybride batterij, 

wat een van de redenen is waarom u een Full Hybrid Lexus nooit hoeft op te laden. 
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 ACTIEVE STABILISATOREN 
 Voor nog meer dynamische controle werd de LS 600h F SPORT Line uitgerust 

met actieve stabilisatoren. Deze torsiestabilisatoren verbeteren de controle en de 

stuurprecisie bij het nemen van bochten tegen hoge snelheid. 

 AERODYNAMICA 
 De LS 600h heeft uitstekende aerodynamische eigenschappen, dankzij details zoals 

een bijna vlakke wagenbodem en kleine winglets op de A-stijlen en de achterlichten. 

Deze winglets werden eerst gebruikt bij F1 racewagens en creëren luchtwervelingen 

(zie schema B) die helpen om de luchtstromen naar binnen te trekken zodat de 

LS 600h nog beter de lucht doorklieft. Dit heeft niet alleen een gunstige invloed op 

de stabiliteit en het weggedrag, maar ook op het brandstofverbruik, en bovendien 

vermindert het windgeruis. 

 A. Zonder aerodynamische winglets

B. Met aerodynamische winglets 

 De LS 600h werd getest en verfijnd in de meest geavanceerde rijsimulator ter wereld – en daarna nog op de Nürburgring. Een lichtgewicht 
aluminium multilinkophanging maakt in combinatie met hoogwaardige pneumatische schokdempers de stabiliteit, het weggedrag en het 
rijcomfort uitzonderlijk. Met Drive Mode Select kan de bestuurder de dynamiek van de auto precies instellen en de Adaptive Variable 
Suspension draagt bij tot een optimaal rijcomfort. 

 DYNAMISCHE 
PRESTATIES 



A B
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 VARIABLE GEAR RATIO STEERING 
 De LS 600h is uitgerust met een precieze en 

snelheidsgevoelige Variable Gear Ratio Steering die 

zich aanpast aan uw snelheid en, in een noodgeval, zal 

reageren om u te helpen een gevaar te ontwijken of te 

vermijden dat u slipt. 

 A. Manoeuvreren tegen lage snelheid

B. Sturen tegen hoge snelheid 

 DRIVE MODE SELECT 
 Met een Drive Mode Select op de middenconsole 

kunt u kiezen tussen de rijmodi ECO, NORMAL, 

COMFORT, SPORT S en SPORT S+ om de 

efficiëntie, de dynamiek of de verfijning van de auto 

te optimaliseren. 

 VEHICLE DYNAMICS INTEGRATED 
MANAGEMENT (VDIM) 
 Het geavanceerde VDIM is standaard op de 

LS 600h. Hierdoor kunnen alle stabiliteits- en 

besturingssystemen van de auto samenwerken, 

waardoor het interventieniveau veel verfijnder is dan 

wanneer deze systemen onafhankelijk van elkaar 

zouden werken. 

 A.  Met VDIM. De systemen voor de regeling van de rijdynamiek werken 

naadloos samen.

B.  Zonder VDIM. De systemen voor de regeling van de rijdynamiek werken 

los van elkaar. 

 SPORT S EN SPORT S+ 
 Deze prestatiegerichte SPORT-modi benutten het 

volledige potentieel van de aandrijflijn om sportiever 

te rijden. Daarnaast vergroot SPORT S+ het verschil 

tussen de demping van de binnenste en de buitenste 

schokdempers om het rollen van het voertuig tegen 

te gaan, terwijl Variable Gear Ratio Steering de 

stuurinrichting instelt voor een directer rijgevoel. 

 GELUIDSREDUCERENDE VELGEN 
 De LS 600h kan uitgerust worden met 

geluidsreducerende velgen. Ze kanaliseren resonante 

weggeluiden naar holle kamers binnen in de velgen. 

Zodra de vibraties binnen zijn, worden ze omgezet in 

kinetische energie, wat het geluidsniveau vermindert. 

 ECO- EN COMFORT-MODI 
 ECO-modus past het geleverd vermogen aan in 

functie van een gunstig brandstofverbruik door 

de airconditioning en de zetelverwarming bij te 

stellen. De COMFORT-modus verandert de 

ophangingskarakteristieken om soepeler en 

comfortabeler te rijden. 
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 n  ADVANCED PRE-CRASH / ADAPTIVE CRUISE CONTROL / REAR PRE-CRASH SAFETY 
 De LS 600h is beschikbaar met Advanced Pre-Crash Safety (A-PCS), dat vandaag 

één van de meest geavanceerde systemen in zijn soort is en zelfs voetgangers 

kan detecteren. Een computer gebruikt gegevens van een millimetergolfradar, 

een stereocamera en infraroodprojectoren in de koplampen om het eventuele 

ongevalrisico constant te berekenen. Indien het risico hoog is, wordt de bestuurder 

gewaarschuwd en de remdruk opgevoerd. Als een aanrijding bij een snelheid tot 

40 km/u onvermijdelijk is, remt het systeem automatisch om de auto tot stilstand te 

brengen en worden de gordels vooraan strakker aangetrokken.

Adaptive Cruise Control gebruikt dezelfde radartechnologie om een vooraf 

ingestelde afstand achter de auto te handhaven bij snelheden tussen 0 en 

170 km/u. Het Pre-Crash veiligheidssysteem achteraan detecteert ook met een 

millimetergolfradar voertuigen die gevaarlijk snel naderen aan de achterzijde. 

Als een aanrijding aan de achterzijde dreigt te gebeuren, zullen de Pre-Crash 

Intelligent Headrests vooraan naar voor en naar boven bewegen om het risico op 

een whiplash te beperken. 

 De LS 600h is uitgerust met ons nieuwste VDIM (Vehicle Dynamics Integrated Management) en is beschikbaar met Advanced Pre-
Crash Safety-technologie. Baanbrekende rijhulpsystemen zijn onder meer Driver Monitoring, Lane Keeping Assist, Night View en Blind 
Spot Monitor met Rear Cross Traffic Alert. 

 GEAVANCEERDE 
VEILIGHEID 
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 n  DRIVER MONITORING 
 Door het gebruik van ingebouwde 

digitale camera’s met nabij-infrarood 

LED’s kan de bestuurderanalyse 

detecteren of uw ogen dicht zijn, of dat 

u afgeleid bent en niet naar de weg voor 

u kijkt. Indien nodig geeft het systeem 

waarschuwingssignalen. 

 n  LANE KEEPING ASSIST 
 Deze innovatieve technologie helpt 

te voorkomen dat u van uw rijstrook 

afwijkt door een waarschuwingssignaal 

te geven en automatisch een korte 

stuurcorrectie uit te voeren. 

 n  NIGHT VIEW 
 Door middel van een krachtige infraroodcamera die nabij-infrarood licht verspreidt, 

registreert het Night View systeem een verlicht nachtelijk beeld van de zone voor 

de auto. Dit beeld, weergegeven op het 12,3" scherm, vestigt de aandacht van 

de bestuurder op voorwerpen voor de auto voor hij die met het blote oog kan 

waarnemen. 

 TOT 11 AIRBAGS 
 De LS 600h is uitgerust met acht airbags (en zelfs elf indien uitgerust met het Rear 

Seat Relaxation Pack). De LS 600h is ook uitgerust met een baanbrekende frontale 

passagiersairbag met twee kamers. Bij een aanrijding wordt in het midden van de 

airbag een uitsparing gevormd om kwetsbare delen zoals de neus en de mond te 

ontzien. Het optionele relaxatiesysteem voor de achterbank omvat een airbag in het 

zitkussen. Hij wordt ingeschakeld bij een frontale botsing en verhoogt de voorzijde 

van de zetelbasis om te helpen voorkomen dat de inzittende naar voor schuift als 

hij achterover leunt. 

 BLIND SPOT MONITOR MET REAR CROSS TRAFFIC ALERT 
 De Rear Cross Traffic Alert-functie controleert met behulp van de radar van de 

Blind Spot Monitor of voertuigen de zone achter de auto naderen bij belemmerd 

zicht naar achteren tijdens het achteruitrijden. Op een parkeerterrein bijvoorbeeld 

maakt het systeem u attent op het mogelijke gevaar met een geluidssignaal en een 

visuele waarschuwing in de buitenspiegels. 

 n  Beschikbaar als een optie, als onderdeel van een pack, of standaard op bepaalde uitvoeringen. 
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 19" LICHTMETALEN VELGEN 
 Lichtmetalen velgen met 15 spaken, 245/45 R19 

banden (niet beschikbaar in België). 

 n  19" LICHTMETALEN VELGEN 
 Lichtmetalen velgen met 7 dubbele spaken met een 

holle kamer voor geluidsreductie, ultra metaalkleurige 

afwerking, 245/45 R19 banden. 

 BUITEN-
UITRUSTING 

 ¢  18" LICHTMETALEN VELGEN 
 Deze gestroomlijnde, frappante en bijzonder stijlvolle 

18" lichtmetalen velgen met 10 spaken accentueren de 

verfijnde visuele thema’s van uw LS 600h. Ze hebben 

een uiterst precieze constructie om een optimale 

rijbalans te garanderen. 

 ¢  19" LICHTMETALEN VELGEN 
 De vormgeving van deze 19" lichtmetalen 

meerspaaksvelg is met name ingegeven door de sterke 

sportieve prestaties van de LS. Ze wordt afgewerkt 

met gepoedercoat chroom voor extra prestige en 

exclusiviteit. 

 ¢  19" LICHTMETALEN VELGEN 
 Een krachtig meerspaaksmodel dat perfect aansluit 

bij de prestaties en aerodynamische vormen van uw 

Lexus LS. De zilverkleurige afwerking onderstreept 

de uitstraling van klasse en verfijning. 
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 LED-MISTLAMPEN 
 De led-mistlichten vooraan van de LS 600h sluiten 

mooi aan bij de spoelvormige grille en de led-

dagrijlichten. 

 LED-ACHTERLICHTEN EN ACTIEVE 
REMLICHTEN 
 De achterlichtblokken gebruiken elegante LED’s 

die in een ‘L’-vorm van Lexus zijn opgesteld. Ze zijn 

uitgerust met aero-stabilisatievinnen om turbulentie 

te verminderen en indien er stevig geremd wordt, 

knipperen de lichten snel om achterliggers te 

waarschuwen. 

 ADAPTIVE HIGH BEAM SYSTEM (AHS) 
 Het adaptief grootlichtsysteem gebruikt een 

lichtgevoelige camera om de koplampen van 

tegenliggers en de achterlichten van voorliggers te 

detecteren, waarbij het automatisch een deel van 

de lichtbundel afzwakt met afschermingen om de 

bestuurders voor u niet te verblinden. 

 VERWARMBARE / INKLAPBARE 
BUITENSPIEGELS 
 De verwarmbare buitenspiegels kunnen elektrisch 

worden ingeklapt om het rijden in smalle doorgangen 

te vergemakkelijken of om beschadiging te voorkomen 

wanneer de auto op de parking staat. Elektrochrome 

technologie dimt ook de spiegels om verblinding door 

de lichten van de achterliggers te voorkomen. 

 FOLLOW-ME-HOME 
 Om uw pad naar en van de LS 600h te verlichten, 

kunnen de dimlichten ingeschakeld worden en 

30 seconden blijven branden. Deze periode kan 

verlengd worden tot 60, 90 of 120 seconden. 

 ENKEL LED-VERLICHTING 
 De LS 600h gebruikt LED’s voor de volledige 

exterieurverlichting, inclusief voor de koplampen, de 

mistlampen vooraan en de achterlichtblokken. Voor 

de koplampen werkte het ontwikkelingsteam het 

karakteristieke 3-lampen design van Lexus verder uit. 

Door de dimlichten hoger te plaatsen dan het grootlicht 

ontstaat een dynamische uitstraling. 

 n  Beschikbaar als een optie, als onderdeel van een pack, of standaard op bepaalde uitvoeringen. 

 ¢  Beschikbaar als accessoire. 
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 n  ACHTERZETEL MET 
MASSAGEFUNCTIE 

 De LS 600h L is verkrijgbaar met een 

relaxatiezetel met een rugleuning die 

verstelbaar is in een bereik tot 45 graden, 

met een uitbreiding voor de lenden en 

een voetsteun. De rugleuning van de 

zetel is voorzien van acht luchtkussens 

die ‘shiatsu’ acupressuurmassage geven. 

 n  KLIMAATCONCIËRGE / NANOE®-TECHNOLOGIE 
 De baanbrekende ‘klimaatconciërge’ is een geïntegreerd systeem dat continu 

controleert hoe warm of koud het binnen en buiten de auto is, en de temperatuur 

in het interieur, van de zetels en van het stuurwiel automatisch daarop afstemt. 

Infraroodsensoren monitoren de lichaamstemperatuur van passagiers op de 

achterbank en bepalen mee de temperatuurinstelling van airconditioning en 

zetelverwarming of -koeling. Bovendien laat de bekroonde nanoe®-technologie 

microscopische, negatief geladen deeltjes vrij in de cockpit. Door zich aan zwevende 

deeltjes te hechten, zuiveren de nanoe®-ionen de interieurlucht en ontgeuren ze 

de zetels doeltreffend. Omdat hun vochtgehalte 1.000 keer groter is dan dat van 

gewone ionen, zult u merken dat ze een gezond vochtinbrengend effect op uw 

huid en haar uitoefenen. 

 VOORZETELS 
 De luxueuze lederen zetels zijn nu 15% 

dikker met een nieuwe ergonomische 

functie voor het bekken die uitzonderlijk 

comfort verschaft tijdens langere ritten. 

Om het instappen te vergemakkelijken, 

glijdt de bestuurderszetel automatisch 

50 mm achteruit en is het stuurwiel 

intrekbaar. 

 n  UPGRADE ARMSTEUN 
ACHTERAAN 

 In combinatie met de airconditioning met 

vier zones is deze armsteun voorzien 

van een lcd-scherm voor de bediening 

van de klimaatregeling in de zones 

achteraan, de audio-installatie en het 

zonnescherm van de achterruit. 

 n  KUITENSTEUN 
 In de LS 600h kan de bestuurder het 

zitkussen verlengen voor een betere 

steun. En de voorpassagier beschikt 

over een uittrekbare kuitensteun om 

comfortabel en ontspannen te reizen. 

 BINNEN-
UITRUSTING 
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 ELEKTRISCHE 
ZETELVERSTELLING 
 Het comfort van de voorzetels was al 

gerenommeerd, maar in de LS 600h 

werden ze nog verbeterd met een 16-

weg verstelling voor de bestuurder 

(4-weg lendensteun) en 14-weg 

verstelling voor de voorpassagier 

(2-weg lendensteun). 

 ¢  STOFFEN VLOERMATTEN 
 Luxueuze matten van acuvelours 

accentueren de geluidsabsorberende 

eigenschappen van het tapijt in uw 

wagen. De mat voor de bestuurder is 

voorzien van veiligheidsbevestigingen 

die ze stevig op haar plaats houden. 

 DYNAMISCHE LED-
INTERIEURVERLICHTING 
 Wanneer u de auto nadert, activeert hij 

automatisch de omgevingsverlichting 

in de buitenspiegels en de verlichting 

van de klok om u te verwelkomen. 

Zodra u de deuren ontgrendelt, gaan 

de dagrijlichten branden, alsof de LS 

ontwaakt. Een druk op de startknop 

brengt een sierlijke animatie tot leven 

op het multimediascherm. 

 STUUR IN LEDER/HOUT 
 Een stuurwiel met drie spaken werd 

ergonomisch ontworpen voor de 

LS 600h met bedieningselementen 

voor audio, informatiescherm, telefoon 

en spraakherkenning. Alle stuurwielen 

zijn verkrijgbaar met houten inlegwerk 

in Matt Brown Ash Burl, Dark Brown 

Walnut, Bamboo of Shimamoku en met 

een optioneel centraal deel in leder zijn 

de stuurwielen ook verwarmbaar. 

 n  SHIMAMOKU 
STUURWIEL 

 Het stuurwiel en de uitvoering van 

het dashboard van de LS 600h zijn 

verkrijgbaar in een Shimamoku-

afwerking. Shimamoku fineer – vertaald 

als ‘gestreept hout’ – is een fijn voorbeeld 

van traditioneel Japans vakmanschap 

met een productieproces van

67 stappen over een periode van 

38 dagen. 

 ANALOGE KLOK MET LED-
VERLICHTING 
 In het midden van het dashboard prijkt 

deze klassieke klok die van verfijnd 

Lexus vakmanschap getuigt. Met witte 

LED-verlichting maakt hij ook gebruik 

van GPS om slim op de lokale tijdzone 

af te stemmen. 

 EXCLUSIEVE SMART KEY 
 De LS 600h wordt geleverd met 

een prachtig vervaardigde smart key 

van leder en lichtmetaal. Deze laat de 

eigenaar toe de deuren te vergrendelen 

en te ontgrendelen, de motor te starten 

en de koffer te openen door gewoon de 

sleutel bij zich - in een zak of handtas 

- te hebben. De LS 600h wordt ook 

geleverd met een kaartsleutel (kleiner 

dan een kredietkaart). 

 BEDIENINGSELEMENTEN OP 
HET STUURWIEL 
 Bedieningsknoppen voor audio, 

telefoon, display en spraakherkenning 

zijn ergonomisch in het stuurwiel 

geïntegreerd. De schakelaar van het als 

optie verkrijgbare Lane Keeping Assist 

systeem en de knop van de Adaptieve 

Cruise Control zijn op het stuurwiel 

gemonteerd. 

 n  Beschikbaar als een optie, als onderdeel van een pack, of standaard op bepaalde uitvoeringen. 

 ¢  Beschikbaar als accessoire. 
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 MARK LEVINSON®-INSTALLATIE MET 19 LUIDSPREKERS 
 Een Mark Levinson® Reference Surround audiosysteem dat zijn gelijken niet kent en dat in-car entertainment van 

wereldklasse biedt, is standaard op alle LS 600h modellen. De inzittenden genieten hiermee van een perfecte 

7.1-kanaals surround sound. Ook Bluetooth®-aansluiting voor een gsm, een AUX-aansluiting en 2 USB-poorten 

voor iPhones® of mediaspelers zijn geïnstalleerd. 

 AUDIO EN 
MULTIMEDIA 

 ¢  HOOFDTELEFOONS 
 De hoogwaardige hoofdtelefoons voor het Rear Seat 

Entertainment-systeem zijn draadloos en zeer licht. Ze 

zijn uitgerust met een afzonderlijke volumeregeling, 

twee audiokanalen en een “auto off”-modus om de 

batterijen te sparen. 

 ¢  LEXUS HOTSPOT 
 De speciaal voor toepassing in de wagen ontwikkelde 

Lexus hotspot biedt draadloze connectiviteit voor tot 

5 telefoons, tablets of andere mobiele apparaten met 

WiFi. Wordt van stroom voorzien door het elektrische 

systeem van de wagen en is uitgerust met een krachtige 

antenne. U kiest zelf een simkaart. 
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 n  BLU-RAY™ SPELER 
 Het Rear Seat Entertainment systeem 

omvat een aparte dvd-speler en een 

9"-scherm voor een 5.1 ‘home theatre’-

ervaring van het Mark Levinson® 

Reference Surround systeem. Het 

systeem is nu uitgerust met nog een 

primeur voor Lexus, een Blu-ray™ 

speler met hoog contrast en hoge 

resolutie. 

 LEXUS PREMIUM 
NAVIGATION 
 Het scherm van 12,3" wordt bediend 

met de Remote Touch of met 

spraakopdrachten. Het biedt prachtige 

graphics in 3D en vele mogelijkheden 

voor de weergave van kaarten. 

Zodra de auto geparkeerd is, kan het 

systeem een QR-code aanmaken voor 

uw smartphone, die u helpt om uw 

eindbestemming te voet te bereiken. 

 LEXUS CONNECTED 
SERVICES 
 De LS biedt u de allernieuwste diensten 

zoals Online Search, Google Street 

View®, Panoramio® en Connected 

Traffic. Om het u nog gemakkelijker te 

maken, kunt u zelfs van uw laptop of 

tablet een route doorsturen naar het 

navigatiesysteem van uw auto. 

 n  9"-BREEDBEELD 
 De LS 600h kan achteraan uitgerust 

worden met een ‘home theatre’-systeem 

met SD-kaart compatibiliteit. Het is 

nu ook verkrijgbaar met Blu-ray™ 

technologie en omvat een 9" LCD-

kleurenscherm met breedbeeld, waarbij 

het geluid wordt weergegeven via 

hoofdtelefoons of via de luidsprekers 

van de auto. 

 PARKING ASSIST MONITOR 
 Schakel de achteruitversnelling in en u 

ziet een beeld van de zone achter de 

auto op het standaard 12,3"-scherm, 

compleet met schermaanwijzingen om 

te helpen bij het parkeren. 

 REMOTE TOUCH 
 Dankzij de nieuwste Remote Touch, 

met slechts één keer drukken om te 

bevestigen, bedient u intuïtief het centrale 

multimediadisplay. De uiterst intuïtieve 

controller is ergonomisch ontworpen, 

goed bereikbaar en gemakkelijk te 

gebruiken zoals een computermuis. 

 DIGITAAL ENTERTAINMENT 
 Geliefkoosde dvd’s kunnen op het 

centrale scherm bekeken worden, 

wanneer het voertuig stil staat. Via de 

luidsprekers van de auto kan ook de 

muziek van een iPod® beluisterd worden 

en tegelijk digitale informatie over de 

muziek bekeken worden op het scherm. 

 n  Beschikbaar als een optie, als onderdeel van een pack, of standaard op bepaalde uitvoeringen. 

 ¢  Beschikbaar als accessoire. 

MARK LEVINSON® SOUND
Mark Levinson is een van de 

meest begeerde producenten van 

gesofisticeerde audio-uitrusting ter 

wereld. Zijn reputatie voor zuivere 

muzikale reproductie is legendarisch 

met een uitgesproken deskundigheid 

om audio subtiliteiten weer te geven 

zonder ook maar de geringste afbreuk 

aan het origineel te doen.
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 SPECIFIEKE VOORBUMPER EN GRILLE 
 De opvallende F SPORT Line is 10 mm verlaagd voor het betere bochtenwerk tegen hoge snelheid, en hij komt gedurfd en 

assertief uit de hoek met zijn typische spoelvormige grille met honingraatmotief en unieke bumper. Het diepere onderste gedeelte 

herbergt een geïntegreerde spoiler en wordt aangevuld door twee afzonderlijke opengewerkte roosters aan de zijkanten. 

 BBS® 19" GESMEDE VELGEN 
 Exclusief F SPORT design BBS® 19" 

gesmede lichtmetalen velgen met 

banden met ultralaag profiel. Brembo® 

geventileerde schijfremmen zorgen voor 

indrukwekkende remkracht. 

 F SPORT-BADGE 
 Hoewel het discreet is aangebracht, is 

het F SPORT-logo een onderscheidend 

detail .  Het symboliseert door 

de  autospor t  ge ïnsp i reerde 

designinvloeden en verwijst naar een 

afkomst die het model gedeeltelijk 

gemeenschappelijk heeft met de Lexus 

LFA V10 supercar. 

 De Lexus “Master Drivers” die de LS 600h F SPORT testten en afstelden, ontwikkelden ook de LFA-
supersportauto en onze ultraperformante ‘F’-modellen, waardoor hij met zijn exclusieve vormgeving 
en verder verbeterde dynamiek dezelfde spirit in zich draagt als die verbluffende auto’s. 

 F SPORT 
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 F SPORT-STUURWIEL 
 Neem het stuurwiel in geperforeerd leder 

met F SPORT-logo en schakelpaddles 

vast en u voelt zich onmiddellijk één met 

deze prestatiegerichte berline. 

 F SPORT-
VERSNELLINGSPOOK 
 De F SPORT-versnellingspook, 

afgewerkt in geperforeerd leder, past bij 

het stuurwiel zodat beide componenten 

een samenhangend gevoel van 

sportiviteit uitstralen. 

 ALUMINIUM INSTAPLIJSTEN 
 De ingebedde instaplijsten voor en 

achter zijn afgewerkt in geborsteld 

aluminium en voorzien van het LEXUS-

logo, exclusief in jet black. 

 GEPERFOREERDE 
SPORTPEDALEN 
 Pedalen in geperforeerd aluminium 

verraden dat het design van de 

LS 600h F SPORT Line zijn wortels 

in de autosport heeft. Ze bieden een 

goede grip en zijn bijzonder responsief. 

 F SPORT-LEDERBEKLEDING 
 Voor de 16-weg verstelbare 

bestuurderszetel van de F SPORT Line 

werd een geperforeerd lederdesign 

ontwikkeld. Alle F SPORT-interieurs zijn 

uitgerust met een zwarte dakbekleding, 

het F SPORT-embleem en Black en 

Mellow White interieurkleuren. 

 ALUMINIUM INLEGWERK 
 Het inlegwerk in geborsteld aluminium 

past perfect bij de geperforeerde 

sportpedalen, de instaplijsten en andere 

interieurafwerkingselementen van de 

F SPORT Line. 
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 TECHNISCHE 
GEGEVENS 

 1 1ste cijfers = LS 600h. 2de cijfers = LS 600h F SPORT
2 1ste cijfer = LS 600h. 2de cijfer = LS 600h F SPORT. 3de cijfer = LS 600h L
3 1ste cijfer = LS 600h. 2de cijfer = LS 600h L. Indien de LS 600h L is uitgerust met het optionele Rear Seat Relaxation pack, dan is de maximum toegelaten massa 2815 kg (capaciteit 5 zitplaatsen) of 2750 kg (capaciteit 4 zitplaatsen).
4  1ste cijfers = LS 600h. 2de cijfers = LS 600h F SPORT. 3de cijfers = LS 600h L. Indien de LS 600h L is uitgerust met het optionele Rear Seat Relaxation pack, dan is de totale onbeladen massa (min. - max.) 2370 - 2440 kg (capaciteit 5 zitplaatsen) of 

2380 - 2450 kg (capaciteit 4 zitplaatsen).

*  Het verbruik en de CO2-waarden zijn gemeten in een gecontroleerde omgeving, conform de eisen van richtlijn 80/1268/EEG, inclusief amendementen en met een model met Europese standaarduitrusting. Voor meer informatie, of indien u interesse hebt om een 

voertuig met Europese standaarduitrusting te kopen, gelieve contact op te nemen met uw erkende Lexus-dealer. 

Het brandstofverbruik en de CO2-waarden van uw wagen kunnen verschillen van de gemeten waarden. De rijstijl en diverse andere factoren (rijomstandigheden, verkeer, staat van het voertuig, bandendruk, geïnstalleerde uitrusting, belasting, aantal passagiers, enz.) 

spelen een rol in het verbruik en de CO2-emissies.

Opmerking: meer technische gegevens, en updates, vindt u op nl.lexus.be. 

MAXIMUMVERMOGEN

DIN-pk / kW 445 / 327

MOTOR

Cilinderinhoud (cm3) / cilinders / kleppen 4969 / V8 / 32

Kleppenmechanisme Dual VVT-i (VVT-iE bij inlaat)

Brandstof Benzine, 95 octaan of meer

Max. vermogen (DIN-pk / kW bij t/min) 394 / 290 bij 6400

Max. koppel (Nm bij t/min) 520 bij 4000

ELEKTROMOTOR

Type AC-synchroon, permanente magneet

Maximumvermogen (DIN-pk / kW) 224 / 165

Max. koppel (Nm) 300

HYBRIDE BATTERIJ

Type Nikkel-Metaal Hydride (NiMH)

Aantal cellen 240

Nominale spanning (V) / systeemspanning (V) 288 / 650

TRANSMISSIE

Aangedreven wielen Permanente vierwielaandrijving

Transmissie Elektronische Continu Variabele Transmissie 

(E-CVT)

PRESTATIES

Topsnelheid (km/u) 250

0-100 km/u (s) 6,1

CO2-UITSTOOT* (g/km)

Emissienorm Euro 6

Gecombineerde cyclus 199

BRANDSTOFVERBRUIK* 
(l/100 km)

Gecombineerde cyclus 8,6

REMMEN

Vooraan Geventileerde schijven

Achteraan Geventileerde schijven

OPHANGING

Vooraan Multi-link

Achteraan Multi-link

STUURINRICHTING

Type Tandheugelstuurinrichting

Aantal stuuromwentelingen 

(van aanslag tot aanslag)

2,3 - 3,7 / 2,2 - 3,41

Minimale draaicirkel (m) 5,7 / 5,8 / 5,92

GEWICHTEN (kg)

Maximum toegelaten massa 2765 / 27853

Totale onbeladen massa (min.-max.) 2230 - 2390 / 2270 - 2340 / 2320 - 24104

LUCHTWEERSTANDSCOËFFICIËNT

Cd-waarde 0,27

VOLUMES (l)

Brandstoftank 84

Bagageruimte

- met bandenreparatiekit 420
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 1 = 1470 voor LS 600h F SPORT.
2 = 3090 voor LS 600h L.
3 = 5210 voor LS 600h L.
4 = 1432 voor LS 600h L.

Opmerking: de afmetingen boven zijn in millimeter. 
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 STANDAARDUITRUSTING 

 1  ABS = Anti-lock Braking System (antiblokkeersysteem remmen) / BAS = Brake Assist System (remhulpsysteem) / EBD = Electronic Brake-force Distribution (elektronische remkrachtverdeling) / ECB = Electronically Controlled Braking (elektronisch gestuurd 

remsysteem) / EPB = Electric Parking Brake (elektronische parkeerrem met automatische activering) / EPS = Electric Power Steering (elektrische stuurbekrachtiging) / TRC = Traction Control (tractiecontrolesysteem) / VGRS = Variable Gear Ratio Steering 

(snelheidsafhankelijke stuurinrichting) / VSC = Vehicle Stability Control (elektronisch stabiliteitssysteem).
2 Gelieve inlichtingen te vragen bij uw lokale erkende Lexus-dealer voor informatie over de specifieke status van dit uitrustingskenmerk in uw land.
3 Geen doorlaadmogelijkheid. 

ACTIEVE VEILIGHEID EN RIJDYNAMIEK

Actieve remlichten

Adaptieve variabele ophanging (AVS)

Luchtvering

Rem-, stabiliteits-, stuur- en tractiesystemen1

- ABS / BAS / EBD / ECB / EPB / EPS / TRC / VGRS / VSC

Drive Mode Select (ECO / COMFORT / NORMAL / 

SPORT S / SPORT S+)

Rijmodus EV (Electric Vehicle)

Hill-start Assist Control (HAC)

Permanente vierwielaandrijving (AWD)

Tyre Pressure Warning System (TPWS)

Vehicle Dynamics Integrated Management (VDIM)

Blind Spot Monitor (BSM) met Rear Cross Traffic Alert (RCTA)

PASSIEVE VEILIGHEID

Aan/uit-schakelaar voor airbag voorpassagier

Gordelwaarschuwing vooraan met visueel signaal en 

geluidssignaal

ISOFIX-bevestigingspunten op buitenste zitplaatsen achteraan

Gordelspanners, voor- en achteraan

In totaal 8 airbags

- bestuurder en voorpassagier; hoofd-, zij- en knieairbags

- buitenste zitplaatsen achteraan: zijairbags

- flanken: gordijnairbags over volledige lengte

Anti-whiplashzetels (WIL) vooraan met actieve hoofdsteunen

KOETSWERK

19" lichtmetalen velgen met 15 spaken

- 245/45 R19 banden

- Brembo®-remmen

- bandenreparatiekit

Buitenspiegels

- elektrisch verstelbaar, inklapbaar en verwarmbaar

- elektrochromatisch (zelfdimmend)

- geïntegreerde richtingaanwijzers en omgevingsverlichting

Schemersensor met follow-me-home-functie

Mistlichten voor- en achteraan

Adaptive High-Beam System (AHS)

Led- (Light Emitting Diode)

- dagrijlichten

- mistlichten vooraan

- koplampen (groot- en dimlichten)

- nummerplaatverlichting

- achterlichten

Lak met “zelfreparerende laag”

Parkeersensoren voor- en achteraan

Ruitenwissers met regensensor

UV- en hittewerend, getint glas

Waterafstotend glas voor ruiten deuren vooraan

BEVEILIGING

Antidiefstalsysteem

- immobilizer / inbraaksensor / sirene

Automatische deurvergrendeling

Dubbele deurvergrendeling

AUDIO, COMMUNICATIE EN 
INFORMATIE

5,8" multi-informatiescherm in kleur

Mark Levinson® Reference Surround-audiosysteem met

19 luidsprekers

Analoge klok

- GPS-functie

AUX-aansluiting & 2 USB-poorten

Bluetooth® connectiviteit voor gsm en audio

DAB-tuner2 / in het dashboard geïntegreerde cd-/dvd-speler 

voor 1 cd/dvd

Dubbele meters

- indicator hybride systeem / toerenteller

Dubbele instrumentenverlichting (blauw/rood)

Lexus Premium Navigation

-  12,3" opsplitsbaar multimediascherm met bediening via 

Remote Touch

-  navigatiesysteem op harde schijf (HDD, Hard Disk Drive) 

met Dynamic Route Guidance (DRG)2

-  verschillende schermen voor bediening/controle 

voertuigsystemen, bijv. audio / airconditioning / 

boordcomputer

- Parking Assist Monitor

Lexus Connected Services

- verschillende online applicaties2

Optitron-instrumenten

Bedieningselementen op het stuurwiel

- audio / scherm / telefoon / spraakherkenning

INTERIEURCOMFORT EN 
FUNCTIONALITEIT

12V-stopcontact in de middenconsole

Automatisch sluiten van het kofferdeksel (soft shut)

Uiteinde consolebox met houtinleg

Cruise control

Voorziening makkelijk in- en uitstappen

- bestuurderszetel/stuurwiel met wegschuif-/terugkeerfunctie

Elektrische ruiten voor- en achteraan

Centrale armsteun en opbergvak vooraan

Elektrisch verstelbare voorzetels

-  4-voudig verstelbare lendensteun (bestuurder) / 2-voudig 

verstelbare lendensteun (voorpassagier)

-  10-voudig verstelbaar (bestuurder) / 10-voudig verstelbaar 

(voorpassagier)

- 2-voudig uitschuifbaar zetelkussen (bestuurder)

- verwarmd en geventileerd (bestuurder en voorpassagier)

-  geheugen, 3 voorgeprogrammeerde instellingen (bestuurder 

en voorpassagier)

Instapverlichting

Versnellingshendel en smart key afgewerkt met leder

Dynamische led-sfeerverlichting

Richtingaanwijzers met impulsbediening: 3 knippersignalen en 

automatische terugkeer

Centrale armsteun achteraan3

- opbergvak en bekerhouder

Verwarmde achterzetels

Achteruitkijkspiegel

- elektrochromatisch (zelfdimmend)

Intelligent instap- en startsysteem

Zonnescherm

- achterruit, elektrisch

3- spakig houten en lederen stuur

- elektrisch multiverstelbaar

Elektronische airconditioning

- 2 zones / nanoe®-technologie

Lederen zetelbekleding

Houten inlegwerk

Card key
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 EXTRA UITRUSTING PER LINE 

 1 Niet beschikbaar in combinatie met het Rear Seat Relaxation Pack (versie met 4 of 5 zitplaatsen).
2 Geen doorlaadmogelijkheid. 

LS 600h F SPORT LINE
(bovenop / verschillend van standaarduitrusting)

19" velgen van gesmeed aluminium met F SPORT-design

- 245/45 R19-banden 

Actieve stabilisatorstangen

F SPORT-koetswerkdesign 

- voor- en achterbumper

- exclusieve F SPORT-mistlichten vooraan

-  spoelvormige grille met honingraatrooster / logo’s op de 

flanken 

F SPORT-interieurdesign 

- aluminium inlegwerk / zwarte hemelbekleding 

- pedalen van geperforeerd aluminium / specifieke instaplijsten 

-  stuurwiel en versnellingshendel afgewerkt met geperforeerd 

leder

- exclusieve F SPORT-bekleding van geperforeerd leder

PRE-CRASH SAFETY PACK (PCS)

Adaptive Cruise Control (ACC) - alle snelheden

PCS-systeem

- millimetergolfradar

- Pre-Crash Brake Assist / Pre-Crash Brake

- Pre-Crash Seatbelts

F SPORT INTERIOR UPGRADE PACK

Alcantara®

-  A- en B-stijl / zonnekleppen (bestuurder 

en voorpassagier) / hemelbekleding

Verwarmd F SPORT stuurwiel

- elektrisch multiverstelbaar

- lederen middendeel

LS 600h PRESIDENT LINE 
(bovenop / verschillend van standaarduitrusting)

19" lichtmetalen velgen, 7 dubbele spaken hol kamer ontwerp

- 245/45 R19 banden

PRE-CRASH SAFETY PACK (PCS)

Adaptive Cruise Control (ACC) - alle snelheden

PCS-systeem

- millimetergolfradar

- Pre-Crash Brake Assist / Pre-Crash Brake

- Pre-Crash Seatbelts

REAR SEAT UPGRADE PACK

3-spakig houten en lederen stuurwiel, verwarmd

- elektrisch multiverstelbaar

- lederen middendeel

Airconditioning met vier zones

- Climate Concierge

- upgrade klimaatregeling achteraan

- afzonderlijke temperatuurregeling links en rechts

-  elektrisch bediende zonneschermen voor de zijruiten 

achteraan 

Extra voor voorzetels

- 2-voudig verstelbare kuitensteun (voorpassagier)1

Elektrisch glazen kantel-/schuifdak

Multifunctionele opklapbare centrale armsteun achteraan2

-  bediening van klimaatregeling, audio, zetels en 

zonneschermen

Achterzetels (links en rechts)

- 2-voudig verstelbare lendensteun

- met airconditioning

- vlindervormige hoofdsteunen

- elektrisch verstelbaar met geheugen

- elektrisch bediende lendenmassage

Zijairbags achteraan

REAR SEAT ENTERTAINMENT

Rear Seat Entertainment-systeem met wegklapbaar 

9" kleurenscherm

- dvd en Blu-ray™ speler

- afstandsbediening

- compatibel met SD-kaarten 

INTERIOR UPGRADE PACK

Alcantara® 

-  A- en B- stijl / zonnekleppen (bestuurder

en voorpassagier) / hemelbekleding

Semi-aniline lederen armsteun vooraan

Semi-aniline lederen zetels

INSTRUMENT PANEL UPGRADE PACK

Lederbekleding voor het dashboard en de deurpanelen

Met leder beklede deurarmsteunen

Met leder bekleed handschoenkastje

LS 600h L PRESIDENT LINE
(bovenop LS 600h President Line)

Verlenging van wielbasis en totale lengte van auto met 120 mm
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 OPTIES 
EN PACKS 

 1 Het Rear Seat Relaxation Pack (4 zitplaatsen) en het Rear Seat Relaxation Pack (5 zitplaatsen) kunnen niet met elkaar gecombineerd worden. 

OPTIES LS 600h 
F SPORT Line

LS 600h
President Line

LS 600h L
President Line

Metaalkleur o o o

Elektrisch glazen kantel-/schuifdak o s s

Inlegwerk Black & Grey (Shimamoku) — o o

PACKS LS 600h 
F SPORT Line

LS 600h
President Line

LS 600h L
President Line

Geavanceerde veiligheid & rijhulpsystemen

Advanced Pre-Crash Safety Pack (A-PCS) met Night View — o o

Entertainment & ontspanning

Rear Seat Relaxation Pack (4 zitplaatsen) — — o1

Rear Seat Relaxation Pack (5 zitplaatsen) — — o1

 — = niet beschikbaar / o = beschikbaar als optie of pack tegen meerprijs / s = standaard 
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 1 Geen doorlaadmogelijkheid. 

GEAVANCEERDE VEILIGHEID & RIJHULPSYSTEMEN

Advanced Pre-Crash Safety Pack (A-PCS) met Night View

(bovenop de inhoud van het Pre-Crash Safety Pack (PCS))

Advanced Obstacle Detection

-  een stereocamera en nabij-infraroodprojectoren vullen de millimetergolfradar aan waardoor 

meer hindernissen, waaronder bewegende voetgangers, kunnen worden gedetecteerd, ook ‘s 

nachts 

Driver Monitoring

-  waarschuwt als de bestuurder niet naar de weg kijkt en 

een obstakel wordt gedetecteerd

Emergency Steering Assist

-  verbetert de stabiliteit en reactie van de auto tijdens snelle uitwijkmanoeuvres 

Rear Pre-Crash Safety

-  een millimetergolfradar scant de zone achter de auto en activeert de Pre-Crash Intelligent 

Headrests vooraan

Lane Keeping Assist (LKA)

Night View

-  toont ‘s nachts een warmtebeeld van de zone vóór de auto 

op een deel van het 12,3" scherm

ENTERTAINMENT & ONTSPANNING

Rear Seat Relaxation Pack 

(4 zitplaatsen)

Rear Seat Entertainment-systeem met wegklapbaar 

9" kleurenscherm

- dvd- en Blu-ray™-speler

- afstandsbediening

- compatibel met SD-kaarten

Relaxatiezetel (rechts) 

- klimaatregeling met lichaamstemperatuursensor (infrarood)

- elektrisch verstelbare rugleuning en voetsteun

-  elektrisch wegklapbare hoofdsteun van de voorpassagierszetel

- massagefuncties met afstandsbediening

- airbag in het zitkussen

Vaste middenconsole achteraan met bedieningspaneel1

- verstelbaar en uittrekbaar tafeltje met houtinleg

- opbergruimte voor afstandsbedieningen

Rear Seat Relaxation Pack 

(5 zitplaatsen)

Naar achteren gerichte console tussen de voorzetels

Rear Seat Entertainment-systeem met 9" kleurenscherm 

op de console

- dvd- en Blu-ray™-speler

- afstandsbediening

- compatibel met SD-kaarten

Relaxatiezetel (rechts)

- klimaatregeling met lichaamstemperatuursensor (infrarood)

- elektrisch verstelbare rugleuning en voetsteun

-  elektrisch wegklapbare hoofdsteun van de voorpassagierszetel

- massagefuncties met afstandsbediening

- airbag in het zitkussen

Opklapbare centrale armsteun achteraan met bedieningspaneel1

- opbergruimte voor afstandsbedieningen
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 1 Leder is niet beschikbaar in België.
2 F SPORT-leder is standaard voor de LS 600h F SPORT Line. 
3 Semi-anilineleder is standaard voor de LS 600h President Line en de LS 600h L President Line.
4  Houtinleg is standaard voor de LS 600h President Line en de LS 600h L President Line.

U hebt de keuze uit de houtinleg Matt Brown Ash Burl, Dark Brown Walnut of Bamboo.

Black & Grey Shimamoku houtinleg is als optie (tegen meerprijs) beschikbaar.
5 Aluminiuminleg is standaard voor de LS 600h F SPORT Line.

Op de volgende 3 pagina’s vindt u een selectie van de beschikbare interieurcombinaties. De Lexus-dealer bij u in de buurt zal u graag bijkomende informatie geven. 

 INTERIEURCOMBINATIES 

 LEDER1  F SPORT-LEDER2 

 Mellow White 

 Mellow White 

 Matt Brown 

Ash Burl 

 Black 

 Black 

 Ivory 

 Ivory 

 Dark Brown 

Walnut 

 Topaz Brown 

 Topaz Brown 

 Bamboo 

 Mellow White  Light Grey 

 Light Grey 

 Black & Grey 

Shimamoku 

 Black 

 Aluminium 

 SEMI-ANILINE LEDER3 

 INLEGWERK4  F SPORT-INLEGWERK5 
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 Semi-aniline leder in Light Grey met Black & Grey Shimamoku inlegwerk 

 Semi-aniline leder in Ivory 
met Dark Brown Walnut inlegwerk 

 Semi-aniline leder in Mellow White 
met Matt Brown Ash Burl inlegwerk 
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 INTERIEURCOMBINATIES 

 F SPORT leder in Mellow White met inlegwerk in Aluminium 

 F SPORT leder in Black met inlegwerk in Aluminium 
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 Semi-anilineleder in Black met inlegwerk in Bamboo 

 Semi-anilineleder in Topaz Brown 
met Black & Grey Shimamoku inlegwerk 

 Semi-anilineleder in Black 
met Black & Grey Shimamoku inlegwerk 
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 F WHITE (083)1 

 SONIC SILVER (1J2) 

 SONIC WHITE (085)2 

 BLACK (212)3 

 MERCURY GREY (1H9) 

 SONIC TITANIUM (1J7) 

 EXTERIEURKLEUREN 
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 1 Enkel voor F SPORT Line.
2 Niet verkrijgbaar op F SPORT Line.
3 Niet-metaalkleur.

Opmerking: door verschillen in het drukprocédé kunnen de weergegeven 

koetswerkkleuren licht verschillen van de werkelijke kleuren. 

 DEEP BLUE (8X5)2 

 SAND ECRU (4U7)2  MORELLO RED (3R1) 

 COPPER BROWN (4X2)2  GRAPHITE BLACK (223) 
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BIJ LEXUS ZIEN WE U MEER 
ALS EEN GAST DAN 
ALS EEN KLANT.

U BENT 
BELANGRIJK 
VOOR LEXUS

LEXUS-

“OMOTENASHI” 

(DE TYPISCHE 

JAPANSE 

GASTVRIJHEID)

 LS 600h  LEXUS CARE



“Omotenashi”, de Japanse geest van gastvrijheid, vormt 

de inspiratie voor onze dienstverlening van wereldklasse 

en is onze passie. Bij Lexus streven we er dan ook naar 

elke klant te behandelen zoals we dat met een gast thuis 

zouden doen. Het hebben van een Lexus moet een 

fantastische ervaring zijn, tijdens de volledige levensduur 

van uw wagen, dankzij een ongeëvenaarde service 

en onderhoud, die elk zijn uitgewerkt voor volledige 

tevredenheid en een totale gemoedsrust.

Van bij de lancering van de Lexus LS 400-topberline 

in 1989 gelooft Lexus in het belang van net dat ietsje 

extra doen, voor elk van onze klanten. Zoals mag blijken 

uit talloze awards, beschouwen we zorgen voor uw 

wagen als zorgen voor uzelf.

Wanneer u een bezoek brengt aan onze showrooms, 

proberen we alles te voorzien dat u nodig zou kunnen 

hebben en een verfijnde omkadering te creëren in een 

aangename en ontspannen sfeer. In de eigentijdse 

Lexus-lounge kunt u het recentste nieuws doornemen, 

online gaan, of genieten van een drankje. Terwijl u 

zich ontspant, doen de Lexus-mecaniciens precies 

en efficiënt hun werk zodat u met een minimale 

onderbreking van uw dag weer de weg op kunt.



 LS 600h 

 ONTDEK 
DE LS 600h 
 Neem contact op met de erkende Lexus-dealer bij u in de buurt voor een proefrit.

Meer over de LS 600h:

nl.lexus.be/ls

www.facebook.com/lexusbelux

www.youtube.com/lexusbelux 

 © 2016 Lexus Belgium - TBel n.v. behoudt zich het recht voor om details van specificaties en uitrusting zonder 

voorafgaande kennisgeving te wijzigen. De specificaties en uitrusting zijn ook onderhevig aan plaatselijke 

wetgevingen en vereisten. Vraag bij uw plaatselijke officiële Lexus-dealer naar details over dergelijke 

veranderingen, die voor uw regio vereist zouden kunnen zijn.

Opmerking: de afgebeelde voertuigen en de in deze brochure beschreven specificaties kunnen afwijken van 

de modellen en uitrusting die in uw regio beschikbaar zijn. De koetswerkkleur van het voertuig kan licht afwijken 

van de in deze brochure afgedrukte foto’s.

Lexus Belgium - TBel n.v. - Leuvensesteenweg 369 - B-1932 Zaventem - www.lexus.be

M9716-LS001-NL/red. 09.2016

Zorg dragen voor het milieu is voor Lexus een prioriteit. Wij nemen heel wat maatregelen om ervoor te 

zorgen dat de milieueffecten van onze voertuigen tijdens hun levenscyclus (van het ontwerpen, de productie, 

de distributie, de verkoop en het onderhoud tot de afdanking) tot een minimum worden beperkt. Uw dealer 

zal u graag meer informatie verstrekken over de eisen met betrekking tot afgedankte voertuigen.

Gedrukt in Europa, september 2016 
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