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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 
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 “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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 DE NX 300h  INLEIDING

 AMAZING 
IN MOTION 

 “MET DE NX 300h HEBBEN WE EEN CROSS-OVER WILLEN MAKEN 

DIE ZO SCHERP EN KRACHTIG GELIJND IS DAT JE ER METEEN MEE 

WILT GAAN RIJDEN.” 

 Takeaki Kato, hoofdingenieur NX 300h 

 Met zijn markante, hoekige lijnen en onweerstaanbaar krachtige looks werd de 

NX 300h getekend om de aandacht naar zich toe te trekken en brengt hij “Amazing 

In Motion” naar het straatbeeld. Zoals je mag verwachten van het merk dat de 

allereerste luxe cross-over ter wereld ontwikkelde, rijdt hij onvoorstelbaar verfijnd, 

en profiteert hij van onze leiderspositie in geavanceerde aandrijflijntechnologie. De 

NX 300h draagt al die ervaring in zich en zet een enorme stap vooruit met zijn 

leading edge-design, comfort en intelligente vernieuwingen. Want voor Lexus is 

enkel verbluffend goed genoeg. 
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 DE NX 300h  INLEIDING

 DE NX 300h: 
RAAK DESIGN 

 VERBLUFFEND DESIGN VOOR DE STAD, HYBRIDE 
AANDRIJFLIJN, EN DYNAMISCH F SPORT-MODEL. 

 De NX 300h cross-over werd gemaakt om eruit te springen in de stad en biedt 

flexibele ruimte en buitengewoon comfort tot vijf personen met bagage. De 

baanbrekende Lexus haalt zijn kracht uit onze Full Hybrid aandrijflijn en levert 

uiterst responsief vermogen, gecombineerd met een verbazingwekkend wendbaar 

weggedrag in de stad. Als intuïtieve Lexus-technologie is er onder meer de Touch 

Pad, een Panoramic View Monitor en het Pre-Crash Safety-systeem. Voor een 

nog dynamischere rijervaring, beschikt de NX 300h F SPORT Line over Adaptive 

Variable Suspension, 18" lichtmetalen velgen, een F SPORT-stuurwiel en sportzetels 

met een bekleding van geperforeerd leder. 
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 DE NX 300h  DESIGN

 STREET ART 
 DE FRAPPANTE NX 300h KRIJGT EEN BREED 
POSTUUR, EEN KRACHTIGE VERSIE VAN DE 
“SPOELVORMIGE GRILLE” VAN LEXUS EN 
ZOWEL VOOR- ALS ACHTERAAN PRACHTIG 
UITGEWERKTE LED-LICHTEN. 

 De NX 300h is evenveel moderne kunst als auto en wil niet onopgemerkt blijven. 

Voor zijn scherp afgetekende en tegelijk vloeiende lijnen haalden de designers van 

Lexus inspiratie uit de complexe schoonheid van gesmolten metaal. Stap toe op de 

NX 300h en de deurgrepen lichten op om u te verwelkomen. De dynamische, 

opzwiepende lijn op de flank en het coupéachtige silhouet zetten de ervaring extra 

kracht bij. Vooraan laten driedelige led-koplampen en pijlvormige led-dagrijlichten 

er geen twijfel over bestaan dat het om een Lexus gaat. De led-lichten achteraan, die 

iets van een edelsteen hebben, projecteren het “L”-logo van Lexus en onderstrepen 

de krachtige vormen van de cross-over. 
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 DE NX 300h  RIJDYNAMIEK

 BREEKT MET 
DE REGELS 
 GENIET VAN EEN PRECIES RIJGEDRAG IN DE 
STAD, GECOMBINEERD MET EEN COMFORT EN 
RAFFINEMENT VAN LEXUS-WERELDKLASSE. 

 De NX 300h is een cross-over die veel rijplezier biedt en zeer wendbaar is in de 

stad. Met de rijmodi van de Drive Mode Select, van ECO tot SPORT S+, laat u uw 

stemming de prestaties van de NX 300h bepalen. In druk verkeer kunt u in de 

NX 300h de EV-modus (Electric Vehicle) inschakelen en dus volledig uitstootvrij 

rijden. Een stevig chassis en de Adaptive Variable Suspension garanderen een vlot 

en precies weggedrag, terwijl de deeltijdse vierwielaandrijving (E-FOUR) het extra 

vertrouwen levert voor wanneer het glad is. 
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 DE NX 300h  INTERIEURLUXE

 INTUÏTIEVE LUXE 
 DE NX 300h WERD ONTWIKKELD OM PRECIES 
AAN TE VOELEN WAT U NODIG HEBT, EN LAAT U 
RIJDEN IN ABSOLUUT COMFORT. 

 In de NX 300h is er intuïtieve technologie die het leven eenvoudiger maakt: een 

intelligente plafondlamp die uw vingertop voelt zodat u niet in het donker hoeft te 

zoeken, en een achterklep die onthoudt hoe ver u haar gewoonlijk opent. Het door 

“Takumi”-meestervaklui prachtig afgewerkte interieur krijgt een middenconsole die 

zich liet inspireren door de spoelvormige grille. Een analoge klok en sfeerverlichting 

zetten het raffinement extra in de verf. De uiterst comfortabele lederen zetels vooraan 

met 8-voudige elektrische verstelling kunnen worden verwarmd of geventileerd. De 

in de verhouding 60:40 opgedeelde achterbank kan elektrisch worden neergeklapt 

om plaats te maken voor ski’s of surfplanken. 
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 DE NX 300h  GEAVANCEERDE TECHNOLOGIE

 MET DE STAD 
IN GEDACHTEN 
 KOM TOT RUST IN LUXUEUZE LEDEREN ZETELS 
MET DE S-FLOW-AIRCONDITIONING, TERWIJL 
DE PANORAMIC VIEW MONITOR U EXTRA 
VERTROUWEN GEEFT IN DE STAD. 

 Hoog boven het meeste andere verkeer geniet u in de NX 300h van een schitterend 

uitzicht op de stad, terwijl u tot rust komt in prachtig afgewerkte lederen zetels. De 

S-Flow-airconditioning zorgt ondertussen in alle weersomstandigheden voor het 

ideale klimaat in het interieur. Ze regelt enkel de temperatuur voor de zitplaatsen waar 

ook echt iemand zit. En in de rijmodus ECO houdt de elektrische zetelverwarming 

u efficiënter warm op koude ochtenden. Om manoeuvreren eenvoudig te maken 

toont de Panoramic View Monitor de beelden van vier onopvallende camera’s, 

die ingebouwd zijn in de grille, de buitenspiegels (de camera’s werken ook als de 

spiegels worden ingeklapt) en de achterklep. Digitale geleidingslijnen op het scherm 

maken kinderspel van rijden en manoeuvreren in de stad. 
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 DE NX 300h  GEAVANCEERDE TECHNOLOGIE

 VERBONDEN 
MET DE STAD 
 TOUCH PAD-BEDIENING VOOR 
NAVIGATIESYSTEEM EN CONNECTED 
SERVICES, DRAADLOZE LADER. 

 Hoe druk uw leven ook is, in de NX 300h blijft u altijd geïnformeerd en van alles op de 

hoogte. Met innoverende technologie zoals de draadloze lader, die de batterij van uw 

mobiele telefoon bijlaadt wanneer u die in het consolevak legt. Of de intuïtieve Touch 

Pad waarmee u het Lexus Premium Navigation-systeem en de Connected Services 

bedient, zoals Online Search, Google Street View®, Panoramio® en Connected 

Traffic. Of kom gewoon tot rust met uw favoriete muziek en het weergaloze Mark 

Levinson® Premium Surround-audiosysteem. 
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 DE NX 300h  FULL HYBRID

 HET LEXUS HYBRID DRIVE-SYSTEEM LEVERT 
197 DIN-pk AAN VERFIJND VERMOGEN, MET EEN 
CO2-UITSTOOT VAN SLECHTS 116 g/km*. 

 De NX 300h is uitgerust met onze Lexus Hybrid Drive-aandrijving, die naadloos 

het vermogen combineert van een 2,5-liter benzinemotor en een elektromotor. De 

NX 300h rijdt daardoor ongelooflijk vlot en stil, maar is tegelijk net zo eenvoudig 

te besturen als een klassieke luxewagen. Ondanks pittige prestaties verbruikt hij 

slechts 5,0 liter benzine per 100 km*, een verbluffend cijfer voor een cross-over 

met deze afmetingen. Dankzij het regeneratieve remsysteem hoeft de batterij nooit 

te worden opgeladen en door onze leiderspositie in hybride technologie heeft de 

NX 300h zeer lage gebruikskosten. Voor meer informatie, gelieve te surfen naar 

nl.lexus.be/hybrid. 

 * Voor de NX 300h FWD (Front-Wheel Drive, voorwielaandrijving) met standaarduitrusting. 

 DE KRACHT 
VAN DE h 
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 DE NX 300h  F SPORT

 VORMGEGEVEN 
OM ERUIT TE 
SPRINGEN 
 DE NX 300h F SPORT IS AFGESTELD 
OM DYNAMISCH TE PRESTEREN. EEN 
G-KRACHTSENSOR MAAKT DE RIJERVARING 
NOG STERKER. 

 De uitdagende NX 300h F SPORT staat voor maximaal rijplezier en krijgt een 

aantal exclusieve prestatieverhogende systemen en een agressieve sportieve styling. 

Aan de buitenkant trekken 18" lichtmetalen velgen, de F SPORT-grille en spoilerlip 

vooraan nog sterker de aandacht. Aan de binnenkant geniet de echte autoliefhebber 

van een F SPORT-stuurwiel afgewerkt met geperforeerd leder, en zeer veel steun 

biedende lederen sportzetels gemaakt met “integraalschuimtechnologie”. Aluminium 

pedalen en inlegwerk in carbon look maken het sportinterieur compleet. Met de 

Adaptive Variable Suspension, die extra alert kan worden afgesteld, is de NX 300h 

F SPORT een comfortabele maar dynamische cross-over. 
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 DE NX 300h  INNOVERENDE VEILIGHEID

 MET 
SCHERPE BLIK 
 HEAD-UP DISPLAY, PRE-CRASH SAFETY-
TECHNOLOGIE, 5-STERREN EURO NCAP 
BESCHERMING. 

 De NX 300h werd ontwikkeld om rijden minder vermoeiend te maken. Een extra 

breed Head-Up Display dat op de voorruit wordt geprojecteerd, helpt u zich te 

concentreren op de weg. Lane Keeping Assist verhindert dat u onbedoeld uw 

rijstrook verlaat en Automatic High Beam schakelt wanneer nodig automatisch 

over naar de dimlichten. Om gevaar te helpen vermijden, detecteert het Pre-Crash 

Safety-systeem met millimetergolfradartechnologie hindernissen op de weg. Wanneer 

dat nodig is, remt het en spant het de veiligheidsgordels aan. Als u tenslotte ooit 

betrokken zou raken in een ongeval, worden u en uw passagiers beschermd door 

een stevige veiligheidskooi en acht airbags. 
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 DE NX 300h  LEXUS-KWALITEIT

 “TAKUMI”-
VAKMANSCHAP 

 OP DE PRODUCTIE WORDT TOEGEZIEN DOOR 
“TAKUMI”-MEESTERVAKLUI EN ELKE NX 300h 
ONDERGAAT VOOR HIJ WORDT GELEVERD, 
EEN “TYFOONTEST”. 

 Met de hand afgewerkt “Shimamoku”-houtinlegwerk en prachtig gestikt leder maken 

van de NX 300h de nieuwe referentie in zijn klasse. Hij wordt gebouwd in onze 

fabriek in Kyushu in een strikt stofvrije omgeving. De medewerkers van de lakafdeling 

passeren twee vacuümruimtes die partikels verwijderen van hun speciale pakken en 

uit hun haar. Een waterscherm met de bijnaam “Niagara” vermindert de hoeveelheid 

stof nog sterker. De rijk glanzende lak wordt verkregen door elke grondlaag met de 

hand te polijsten (een tijdrovend procedé dat normaal alleen wordt toegepast voor 

auto’s met een op bestelling gemaakt uniek koetswerk). Tot slot wordt elke NX 300h 

voor hij wordt geleverd, onderworpen aan een testrit van 30 km. 
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 DE NX 300h  TOONAANGEVEND MILIEUVRIENDELIJK

 INNOVEREND 
DENKEN 
 DE NX 300h HAALT ZIJN VERMOGEN UIT 
EEN ZEER EFFICIËNTE LEXUS HYBRIDE 
AANDRIJFLIJN, EN WORDT VOORZIEN VAN 
ENERGIEBESPARENDE LED-LICHTEN EN EEN 
ECOROUTEPLANNER. 

 Met zijn Lexus Hybrid Drive, gemaakt door de pioniers en leiders in deze technologie, 

is de NX 300h aan het einde van zijn nuttige leven tot 85% recycleerbaar. Dankzij 

een innoverend Lexus-procedé kan bovendien 95% van de batterij worden 

teruggewonnen. Tijdens de productie worden geen schadelijke stoffen (zoals lood, 

kwik of cadmium) gebruikt. De “Eco Factory” in Kyushu wordt gestuurd volgens 

onze wereldvermaarde “lean manufacturing” productietechnieken. Afval wordt 

daarbij tot een absoluut minimum beperkt. 
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 In 2004 werd Lexus de eerste constructeur van luxeauto’s die de Full Hybrid-technologie perfectioneerde. Nu tien jaar later verkocht 
Lexus al ruim één miljoen hybride modellen en is het nog steeds de leider in dit domein. De tweede generatie van de Lexus Hybrid Drive 
in de NX 300h combineert geraffineerd vermogen met een hoge brandstofefficiëntie en een uitzonderlijk lage uitstoot, die in de rijmodus 
EV (Electric Vehicle) zelfs nul is. Meer informatie vindt u op nl.lexus.be/hybrid. 

 FULL HYBRID-
TECHNOLOGIE 

 RIJMODUS EV (ELECTRIC VEHICLE) 
 Wanneer de batterij voldoende opgeladen is, kunt 

u in de EV-modus over korte afstanden langzamer 

rijden met uitsluitend elektrische aandrijfkracht. De 

auto rijdt dan nagenoeg stil en zonder uitstoot, en 

verbruikt geen brandstof. Dat is bijvoorbeeld ideaal in 

druk stadsverkeer of in parkeergarages. 

 REGENERATIEF REMMEN 
 Tijdens het remmen of vertragen drijven de voor- en 

achterwielen de krachtige elektromotoren aan, die 

dan als generator fungeren. Op die manier wordt de 

kinetische energie – die anders in de vorm van warmte 

verloren zou gaan – benut en omgezet in elektriciteit. 

Die wordt ten slotte voor later gebruik in de hybride 

batterij opgeslagen. 

 FULL HYBRID-PRESTATIES 
 De NX 300h levert 197 DIN-pk aan ultrasoepel 

vermogen. Desondanks stoot de krachtige cross-over 

in de gecombineerde cyclus niet meer dan 116 g/km* 

CO2 uit en verbruikt hij slechts 5,0 l/100 km*. 

 * Voor de NX 300h FWD (Front-Wheel Drive) met standaarduitrusting. 

 2,5-LITER BENZINEMOTOR 
 Het hart van de Full Hybrid-aandrijflijn van de 

NX 300h is een zeer efficiënte en 155 DIN-pk 

sterke viercilinder benzinemotor volgens de “Atkinson-

cyclus”, die voorzien is van VVT-i-kleppentiming en 

een geoptimaliseerde elektronische injectie. Start/

Stop-technologie en recyclage van de warmte van 

de uitlaat helpen het brandstofverbruik en de uitstoot 

nog verder terug te dringen. 

 LEXUS HYBRID DRIVE 
 De elektromotor, generator en vermogensverdeler van 

de Lexus Hybrid Drive vooraan zijn alle ondergebracht 

in één zeer compacte hybride transmissie, die niet groter 

is dan een klassieke automaat. De energiestromen 

worden gestuurd door een geavanceerde Power 

Control Unit die continu de optimale aandrijving kiest: 

elektrisch, benzine of een combinatie van beide. 

 HYBRIDE BATTERIJ 
 De hybride batterij heeft een innoverende en 

opgesplitste constructie, en levert een hoog vermogen 

in verhouding tot haar gewicht. Ze wordt onder de 

achterbank geïnstalleerd zodat de bagageruimte 

van de NX 300h maximaal blijft. De NX 300h laadt 

zelf zijn hybride batterij op wanneer dat nodig is, met 

elektriciteit die wordt opgewekt tijdens het rijden en 

remmen. Extern opladen is dus niet nodig. 
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 ERVAAR 
LEXUS HYBRID DRIVE 

 STARTEN, WEGRIJDEN 
 Bij het wegrijden kunnen de krachtige elektromotoren voor- en achteraan de 

NX 300h vlot tot op een snelheid van 65 km/u brengen. De elektrische energie 

wordt geleverd door de hybride batterij. In deze fase is de wagen nagenoeg 

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

 NORMALE RIJOMSTANDIGHEDEN 
 Bij snelheden boven 65 km/u neemt de ultrasoepele benzinemotor volgens de 

Atkinson-cyclus het bijna onhoorbaar over. Waar nodig krijgt hij nog hulp van de 

elektromotoren. Dankzij de vrijwel perfecte verdeling tussen benzine en elektriciteit 

biedt de NX 300h buitengewoon veel rijplezier, gecombineerd met een lage uitstoot 

en een bescheiden brandstofverbruik. 

 VOL GAS VERSNELLEN 
 Bij krachtig accelereren vullen de elektrische motoren de benzinemotor van 2,5 liter 

onmiddellijk aan. Dit leidt tot een korte koppelverhoging om een krachtige lineaire 

versnelling te leveren, precies wanneer u die nodig hebt. 

 VERTRAGEN, STOPPEN, REMMEN 
 Wanneer u vertraagt of tot stilstand komt, schakelt de benzinemotor zichzelf uit, 

met een nuluitstoot tot gevolg. Rem, of haal uw voet van het gaspedaal, en het 

regeneratieve remsysteem zet de kinetische energie om die in andere wagens 

verloren gaat. Deze energie wordt omgezet in elektrische energie en opgeslagen 

in de hybride batterij, wat een van de redenen is waarom u een Lexus Full Hybrid 

nooit moet opladen. 
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 ZEER STERK CHASSIS, ADAPTIVE VARIABLE SUSPENSION 
 De NX 300h heeft dankzij zijn chassis, ophanging en stuurinrichting een bijzonder vlot en verfijnd rijgedrag. Geavanceerde laserlas- en lijmtechnieken maken het 

koetswerk van de NX 300h zeer stijf. Het resultaat is een cross-over met een hoge sterkte die bestuurders beloont met verfijnde rijeigenschappen. Dankzij een compacte 

MacPherson-voorwielophanging en een gesofistikeerde achterwielophanging met dubbele A-armen heeft de NX 300h een uitstekende wegligging, gedraagt hij zich 

in bochten zoals een berline en heeft hij een schitterende rechtuitstabiliteit. Voor een nog meeslependere rijervaring is de Adaptive Variable Suspension op de F SPORT 

beschikbaar, die op intelligente manier de schokdemping van de vier wielen regelt. Het systeem verhoogt niet alleen het rijcomfort, maar ook de stabiliteit. 

 DYNAMISCHE 
PRESTATIES 
 Om op alle soorten wegen precisie en rijplezier te garanderen werd de NX 300h eerst getest en verfijnd in de meest geavanceerde 
rijsimulator ter wereld en daarna onderworpen aan vele honderdduizenden kilometers in de grootste koude en hitte. 

 TRACTION CONTROL 
 Traction Control verbetert de grip van de NX 300h, 

in het bijzonder bij het wegrijden of accelereren op een 

ongelijk of glad wegdek. Zodra het systeem detecteert 

dat de wielen kunnen gaan doordraaien, grijpt het in 

om de tractie te handhaven. 

 VEHICLE STABILITY CONTROL 
 Vehicle Stability Control helpt verlies van controle 

over de wagen te voorkomen, in het bijzonder bij 

snel bochtenwerk of wanneer de auto op het punt 

staat uit te breken. Door selectief te remmen en/of 

het motorvermogen te beperken, wordt de stabiliteit 

verbeterd en de rijsnelheid verlaagd. 

 HILL-START ASSIST CONTROL 
 Hill-start Assist Control handhaaft de remdruk om te 

voorkomen dat de NX 300h achteruitrolt wanneer 

men vertrekt op een helling. Hill-start Assist Control 

beperkt ook wielspin op gladde hellingen. 

 GEAVANCEERDE AERODYNAMICA 
 De NX 300h heeft zeer goede aerodynamische 

eigenschappen, dankzij een nagenoeg vlakke bodem 

en een grote achterspoiler. Om de totale luchtweerstand 

te verminderen gaven de ingenieurs van Lexus de 

buitenspiegels een specifieke vorm. Al die maatregelen 

hebben niet alleen een gunstige invloed op de stabiliteit 

en het weggedrag, maar ook op het brandstofverbruik, 

en bovendien neemt het windgeruis af. 

 DRIVE MODE SELECT 
 Met het Drive Mode Select op de middenconsole links 

van de schakelpook kunnen bestuurders via de rijmodi 

ECO, NORMAL, SPORT S en SPORT S+ het accent 

leggen op efficiëntie, dynamiek of verfijning. 

 E-FOUR 
 Op de NX 300h met vierwielaandrijving garandeert 

het E-FOUR consistente prestaties en een 

zelfverzekerde grip op ruwer terrein. De innoverende 

E-FOUR-aandrijflijn omvat een extra elektromotor van 

68 DIN-pk die op de achteras wordt geplaatst en 

onmiddellijk koppel kan leveren wanneer dat nodig is. 
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 GEAVANCEERDE 
VEILIGHEID 
 De NX 300h cross-over is voorzien van een zeer sterke veiligheidskooi en acht airbags, wat resulteerde 
in een 5-sterren beoordeling in de Euro NCAP test. Hij is ook beschikbaar met geavanceerde Pre-
Crash Safety-technologie. Baanbrekende rijhulpsystemen zijn onder meer Automatic High Beam, 
Lane Keeping Assist, Blind Spot Monitor en Rear Cross Traffic Alert. 

 ACHT AIRBAGS 
 Bovenop de immens sterke veiligheidskooi zijn er nog acht airbags die de inzittenden beschermen. De bestuurder en de 

voorpassagier worden beschermd door tweetraps hoofdairbags en door zijairbags. Bovendien, bij een frontale botsing, terwijl 

een knie-airbag de bestuurder beschermt, verhindert een zetelkussenairbag dat de passagier vooraan naar voren schuift 

onder de gordel, wat de kans op een letsel aanzienlijk vermindert. Over de volledige lengte van de flanken links en rechts 

zijn er gordijnairbags. Alle veiligheidsgordels, behalve die centraal achterin, zijn bovendien voorzien van gordelspanners. Die 

uitzonderlijk hoge bescherming is standaard in de NX 300h. 

 ANTI-WHIPLASHZETELS 
(WIL) 
 Het ontwerp van de voorzetels beperkt 

de achterwaartse beweging van de 

nek bij een aanrijding achteraan, die 

whiplashletsels kan veroorzaken. 

Versterkte zetelframes zorgen ervoor dat 

het bovenlichaam in contact blijft met de 

rugleuning, terwijl de hoofdsteun door 

zijn plaatsing het hoofd doeltreffender 

ondersteunt. 

 n  AUTOMATIC HIGH BEAM 
 Automatic High Beam doet een beroep op een camera 

achter de achteruitkijkspiegel en schakelt ‘s nachts 

automatisch om van grootlicht naar dimlicht wanneer 

het de lichten van een tegenligger of voorligger 

detecteert. Zo is de kans kleiner dat u per ongeluk 

andere bestuurders verblindt, mocht u vergeten de 

grootlichten uit te zetten. 

 n  REAR CROSS TRAFFIC ALERT 
 Tijdens het achteruitrijden, bijvoorbeeld op een drukke 

parking, controleert het Rear Cross Traffic Alert (RCTA) 

met behulp van de radars van de Blind Spot Monitor 

of er voertuigen aankomen in de slecht zichtbare 

zone achter de auto. Wanneer een voertuig wordt 

gedetecteerd, waarschuwt het RCTA u visueel in de 

buitenspiegels en met een zoemer. 

 EURO NCAP 5-STAR RATING 
 Euro NCAP, dat de veiligheidsprestaties van in Europa 

verkochte auto’s op een realistische en onafhankelijke 

manier evalueert, bekroonde de NX 300h met de 

2014 Euro NCAP vijf-sterren rating. In alle categorieën 

waren de scores van de NX 300h ruim boven 

de minimumwaarden die nodig zijn om vijf sterren 

te behalen, met maximale punten in de categorie 

‘zijdelingse impact test’, wat de NX 300h tussen de 

allerveiligste voertuigen in zijn segment plaatst. 

 n  ADAPTIVE CRUISE CONTROL 
 Om rijden minder vermoeiend te maken handhaaft de 

Adaptive Cruise Control (ACC) een vooraf ingestelde 

afstand tussen de NX 300h en een voorligger, zelfs 

wanneer die versnelt, vertraagt of volledig stopt. 

Zodra de weg weer vrij is, brengt de ACC de wagen 

automatisch weer op de oorspronkelijk ingestelde 

rijsnelheid. 

 n  PRE-CRASH SAFETY 
 Een millimetergolfradar en een 

computer berekenen het risico op 

een aanrijding vooraan. Bij hoog 

risico wordt de bestuurder visueel en 

met geluidssignalen gewaarschuwd 

en verhoogt het systeem de remdruk. 

Wanneer een aanrijding onvermijdelijk 

wordt geacht, worden automatisch 

de remmen ingeschakeld en de 

veiligheidsgordels vooraan strakker 

aangespannen. 

 n  LANE KEEPING ASSIST 
 Deze innoverende technologie helpt te voorkomen dat 

de bestuurder van zijn of haar rijstrook afwijkt, door een 

waarschuwingssignaal te geven en automatisch een 

korte stuurcorrectie uit te voeren. 

 n  BLIND SPOT MONITOR 
 Radarapparaten in de achterbumper detecteren 

voertuigen op de rijstroken naast de auto die niet 

zichtbaar zijn in de buitenspiegels. Als de wagen blijkt 

van rijstrook te veranderen en een voertuig in de dode 

hoek komt, geeft de Blind Spot Monitor onmiddellijk 

een waarschuwing in de betreffende buitenspiegel. 

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

 17" LICHTMETALEN VELGEN 
 Deze velgen met 10 spaken en diepe glans worden 

voorzien van 225/65 R17-banden met een lage 

rolweerstand en uitstekende efficiëntie (standaard op de 

NX 300h met standaarduitrusting en Business Edition). 

 n  18" LICHTMETALEN VELGEN 
 De spaken met complexe U-vorm creëren een krachtig 

en radicaal profiel. 225/60 R18-banden maken de 

uitgesproken sportieve look compleet (standaard op 

de NX 300h Executive Line). 

 n  18’’ LICHTMETALEN VELGEN 
 De nieuwe zwarte 18’’ velgen zijn voorzien van 

225/60 R18-banden en benadrukken de sportiviteit 

(standaard op de Dynamic Line) 

 n  LED-DIMLICHTEN / FULL LED-
DAGRIJLICHTEN 

 De Executive Line en de Dynamic Line worden 

voorzien van dezelfde led-/halogeenkoplampen als 

de NX 300h met standaarduitrusting, maar hebben 

een full led-uitvoering van de L-vormige dagrijlichten. 

 LED-ACHTERLICHTEN 
 De achterlichten bestaan uit elegante leds 

ondergebracht in de voor Lexus typische “L”-vorm, 

zonder zichtbare naad met de achterklep. Het procedé 

voor dikwandig spuitgieten levert een kristalhelder 

uitzicht op, en een opvallend sterke look wanneer de 

achterlichten niet branden. 

 LED-DIMLICHTEN / ECO-
DAGRIJLICHTEN 
 De NX 300h met standaarduitrusting combineert 

led-dimlichten en halogeengrootlichten met 

energiebesparende dagrijlichten. Met hun voor 

Lexus karakteristieke L-vorm garanderen ze optimale 

milieuprestaties. 

 n  DRIEVOUDIGE LED-LICHTEN 
MET “L”-VORM / FULL LED-
DAGRIJLICHTEN 

 Drievoudige “L”-vormige led-koplampen die iets 

van een edelsteen hebben, gebruiken dezelfde 

lichtbron voor de groot- en dimlichten. Ze zijn enkel 

beschikbaar op de F SPORT Line en Privilege Line. De 

indrukwekkende uitstraling van de NX 300h wordt 

nog onderstreept met full led-dagrijlichten opgebouwd 

uit dikwandige leds in L-vorm. 

 n  18" LICHTMETALEN VELGEN 
 Deze velgen met brede, spectaculair vormgegeven 

spaken geven uw NX 300h een verfijnde sportieve 

uitstraling (standaard op de NX 300h Privilege Line). 

 ¢  18" LICHTMETALEN VELGEN 
 De zwartverchroomde afwerking en het high 

performance-design met 10 spaken creëren een 

onmiskenbare look van stedelijke verfijning. 

 ¢  17" LICHTMETALEN WINTERVELGEN 
 De lichtmetalen wintervelgen van Lexus werden 

speciaal voor uw NX 300h ontwikkeld voor slechte 

wegomstandigheden en rijden bij lage temperaturen, 

en bewaren zijn prestigieuze look. 

 n  LED-MISTLICHTEN 
 Led-mistlichten vooraan, met innoverende 

bochtverlichting, sluiten mooi aan bij de spoelvormige 

grille en de led-dagrijlichten. Ze verminderen ook het 

algemene energieverbruik. 

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

 ¢  Beschikbaar als accessoire. 
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 n  PANORAMISCH DAK 
 Dit grote, in de fabriek gemonteerde, glazen panoramische dak voegt een gevoel van vrijheid, extra hoofdruimte en zonovergoten 

reisplezier toe aan het interieur van de NX 300h. Het panoramische dak is voorzien van een elektrisch bediend zonnescherm, 

mocht de zon te intens worden. 

 n  ELEKTRISCH BEDIENDE 
ACHTERKLEP 

 Een vanop afstand bediende achterklep 

zorgt voor extra handigheid, vooral 

wanneer u de handen vol hebt met 

boodschappen. Ze onthoudt ook hoe 

ver u haar gewoonlijk opent en stopt 

automatisch op die hoogte. 

 n  ALUMINIUM DAKRAILS 
 Voor de NX 300h zijn dakrails van 

geëxtrudeerd aluminium beschikbaar. 

Ze accentueren de algemene look van 

de cross-over en maken het mogelijk 

om sportuitrusting zoals ski’s, fietsen of 

surfplanken gemakkelijk mee te nemen. 

 n  ZONNEDAK 
 Een glazen elektrisch kantel-schuifdak 

voegt een gevoel van vrijheid, ruimte 

en licht toe aan het interieur van de 

NX 300h. 

 ¢  CHROOMAFWERKING 
ACHTERAAN 

 Subt ie l ,  maar  zeer  s t i j l vo l . 

De chroomafwerking achteraan maakt 

een statement door het sterke design 

van de achterkant van uw NX 300h in 

de verf te zetten. 

 ¢  BESCHERMPLAAT VOOR 
ACHTERBUMPER 

 De tegelijk stijlvolle en praktische 

roestvrijstalen plaat beschermt de lak 

van de bumper tegen krassen tijdens 

het in- en uitladen van bagage. 

 n  VERDONKERDE 
ACHTERRUITEN 

 De zijruiten achteraan en de ruit van 

de achterklep zijn behandeld met een 

reflecterende tint die de passagiers 

extra privacy geeft. Het zicht op de 

buitenwereld vanuit het interieur van de 

NX 300h wordt echter niet belemmerd. 

 ¢  SIERAFWERKING 
DEUREN 

 Een geslaagde toets in chroom langs 

de contouren onderaan accentueert 

de verbluffende urban styling van de 

NX 300h. 

 n ¢   BUMPERSCHORT 
VOORAAN 

 De bumperschort vooraan zet de 

uitstraling van kracht en individualiteit 

van uw NX 300h extra in de verf. Hij 

maakt integraal deel uit van en sluit 

naadloos aan bij de voorbumper van 

de NX 300h. 

 n ¢   BUMPERSCHORT 
ACHTERAAN 

 Met zijn hoekomvattende design maakt 

de Lexus-bumperschort achteraan 

de achterbumper van de NX 300h 

dieper voor een dynamische, lage en 

sportieve look. 

 BUITEN UITRUSTING 

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

 ¢  Beschikbaar als accessoire. 

 n  VERLICHTING DIE U 
VERWELKOMT 

 Wanneer u op de NX 300h toestapt 

met de sleutel in uw jaszak of tas, wordt u 

verwelkomd door omgevingsverlichting, 

die u ook helpt obstakels te vermijden 

in het donker. 
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 BINNEN-
UITRUSTING 

 VOORZETELS 
 Voor de product ie  van de 

luxueuze voorzetels wordt de 

“integraalschuimtechnologie” gebruikt, 

die voor het eerst werd geïntroduceerd 

op de F SPORT-modellen. Die door de 

autosport geïnspireerde technologie 

maakt een hoger comfort en een 

betere zijdelingse steun mogelijk dan 

met klassieke bekledingsmethoden kan 

worden bereikt. 

 n  ZETELVERSTELLING 
 De NX 300h biedt zowel voor- 

als achteraan veel ruimte voor de 

benen. Voor nog meer comfort zijn 

beide voorzetels in acht richtingen 

verstelbaar. Ook een lendensteun en 

een geheugenfunctie zijn beschikbaar. 

 ERGONOMISCHE 
VORMGEVING 
 De vorm en hardheid van de kussens 

werden geoptimaliseerd om de druk op 

de gevoelige heupzone te verminderen. 

Het grote verstelbereik creëert extra 

comfort en is zo ook geschikt voor de 

lichaamsbouw van grotere Europeanen. 

 n  STUURWIELVERWARMING 
 Voor extra comfort wanneer het koud 

is, kan het stuurwiel op de hogere 

uitvoeringen voorzien worden van 

verwarming. De stuurwielverwarming 

wordt ingeschakeld met een knop en 

schakelt zich na een vooraf ingestelde 

tijd automatisch weer uit. 

 LEDEREN STUURWIEL 
 Het prachtig afgewerkte lederen 

stuurwiel is voorzien van vingersteunen 

en ligt door zijn optimale diameter 

comfortabel in de hand. Geïntegreerde 

toetsen bedienen (indien de wagen 

ermee is uitgerust) het audiosysteem, 

de telefoon, het multi-informatiescherm, 

de ACC en het Lane Keeping Assist. 

 n  VERWARMBARE / 
GEVENTILEERDE ZETELS 

 In auto’s met lederen zetelbekleding 

kunnen de bestuurder en de 

voorpassagier hun zetel verwarmen 

of ventileren. Het onderstreept het 

gevoel van luxe, vooral in extreme 

weersomstandigheden. 

 FLEXIBELE RUIMTE 
 Een praktische, in de verhouding 60:40 

neerklapbare achterbank is standaard 

op alle NX 300h-modellen, waardoor 

u zonder probleem grotere spullen 

zoals een racefiets of een surfplank 

mee kunt nemen. Met de achterbank 

volledig neergeklapt is er ruim plaats 

voor omvangrijke voorwerpen. 

 n  ELEKTRISCH 
NEERKLAPBARE 
ACHTERZETELS 

 De achterbank is ook beschikbaar met 

volledig elektrische neerklapfunctie, die 

wordt bediend met handig geplaatste 

toetsen. De passagiers achteraan kunnen 

in dit geval bovendien gedeeltelijk de 

hoek van de rugleuning instellen voor 

extra comfort. 

 SLIM OPBERGVAK IN DE 
MIDDENCONSOLE 
 Een klein gevoerd vak in de 

middenconsole ,  geïnspireerd 

door traditionele Japanse houten 

opbergdozen, is perfect om kleine 

spullen zoals tickets en munten te 

bewaren. Aan de onderkant van het 

afneembare deksel zit een make-

upspiegel. 

 ELEKTRISCHE PARKEERREM 
 Om ze handig en veilig te kunnen 

bedienen, is de knop van de elektrische 

parkeerrem op de middenconsole 

ondergebracht (links van de schakelpook 

en onder het Drive Mode Select). 

 ¢  VERLICHTE 
INSTAPLIJSTEN 

 De Lexus-instaplijsten accentueren het 

design en beschermen tegelijk de lak 

van de drempels. Een subtiel verlicht 

logo onderstreept hun afwerking in 

geborsteld aluminium. 

 INTELLIGENTE 
PLAFONDVERLICHTING 
 De intelligente plafondverlichting voelt 

de toppen van uw vingers en schakelt 

zich dan automatisch in, zodat u in het 

donker niet op zoek hoeft te gaan naar 

een knop. Nog iets ingegeven door 

onze filosofie van “perfect anticiperen”. 

 S-FLOW-AIRCONDITIONING 
 De krachtige airconditioning met 

2 zones is ook zeer energie-efficiënt 

dankzij S-Flow dat intelligent enkel de 

temperatuur regelt voor zitplaatsen waar 

ook echt iemand zit. 

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

 ¢  Beschikbaar als accessoire. 

 n  INTELLIGENT 
INSTAPSYSTEEM 

 Stap toe op de NX 300h met de sleutel 

in uw jaszak en de verlichting van de vier 

deurgrepen gaat zacht branden om u te 

verwelkomen. Wanneer u ze aanraakt, 

worden ze ontgrendeld. De prachtig 

vormgegeven deurgrepen hebben geen 

sleutelgat, een wereldprimeur voor dit 

type deurgreep. 
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 AUDIO EN 
MULTIMEDIA 

 LEXUS MEDIA DISPLAY 
 De NX 300h is standaard uitgerust met 

Lexus Media Display, dat een scherm 

van 7" en draaiknop omvat waarmee het 

audiosysteem en de temperatuur kunnen 

worden ingesteld en de energiemonitor 

kan worden bekeken. Voor compatibele 

smartphones is er ook MirrorLink™, 

waardoor u bepaalde onderdelen van 

uw telefoon via het Lexus Media Display 

kunt bekijken en bedienen. 

 ¢  LEXUS HOTSPOT 
 Lexus Hotspot maakt van uw NX 300h 

een mobiele WiFi-hotspot. In gebieden 

waar 2G/3G beschikbaar is, kunnen 

tot vijf apparaten zoals tablets, telefoons 

en laptops worden gekoppeld waarna 

er tussen hen in de auto onderlinge 

interactie mogelijk is. Het systeem maakt 

gebruik van een simkaart die u zelf kiest, 

en wordt via het elektrische systeem 

van de NX 300h continu van stroom 

voorzien. 

 PARKING ASSIST MONITOR 
 Schakel de achteruitversnelling in en 

u krijgt op het Lexus Media Display 

de zone achter de auto te zien. In 

combinatie met Lexus Premium 

Navigation worden op het scherm ook 

geleidingslijnen getoond om te helpen 

bij het parkeren. 

 n  PANORAMIC VIEW 
MONITOR 

 Vier camera’s maken manoeuvreren in 

krappe ruimtes gemakkelijker dankzij 

een zicht van nagenoeg 360° rond de 

wagen. Een primeur voor Lexus is dat 

de Panoramic View Monitor ook een 

virtuele 3D-weergave van uw NX 300h 

creëert, met geleidingslijnen op het 

scherm om krappe manoeuvres in de 

stad te vereenvoudigen. 

 n  HEAD-UP DISPLAY IN 
KLEUR 

 Gegevens van de wagen worden 

in kleur rechtstreeks op de voorruit 

geprojecteerd. Met het extra brede 

Head-Up Display van 6,2" kunt u 

gegevens zoals instructies van het 

navigatiesysteem en instellingen van 

de audio-installatie bekijken zonder uw 

blik van de weg af te wenden. 

 n  DRAADLOZE LADER 
 Laad compatibele smartphones of 

andere elektronische apparaten inductief 

op met de draadloze batterijlader, 

die handig is ondergebracht in het 

middenconsolevak van de NX 300h. 

 n  LEXUS CONNECTED 
SERVICES 

 De NX 300h biedt u 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 de NX 300h. 

 PREMIUM AUDIOSYSTEEM MET 8 OF 10 LUIDSPREKERS 
 Een premium audiosysteem met 8 luidsprekers is standaard. Het is voorzien van een 

AM/FM RDS-tuner, een cd-speler en Bluetooth®. Het systeem met 10 luidsprekers 

(dat deel uitmaakt van Lexus Premium Navigation) heeft een DAB-tuner en een 

dvd-speler en biedt met luidsprekers van 16 cm in de deuren vooraan een nog 

natuurgetrouwere geluidsweergave. 

 n  LEXUS NAVIGATION 
 De NX 300h is beschikbaar met Lexus 

Navigation. Het systeem toont zijn 

informatie op het centrale Lexus Media 

Display. Het is snel, gebruiksvriendelijk en 

biedt diverse weergavemogelijkheden 

voor kaarten. 

 n  MARK LEVINSON® 
 Het Mark Levinson® Premium Surround-

audiosysteem met GreenEdge™-

technologie en 14  luidsprekers is 

exact afgestemd op de akoestiek in 

het interieur van de NX 300h. Het 

creëert een weergaloze 7.1-kanaals 

digitale thuisbioscoopervaring, nog 

verder verbeterd door Clari-Fi™, 

dat kwaliteitsverliezen als gevolg van 

digitale compressie naar MP3-formaat 

corrigeert. 

 n  LEXUS PREMIUM 
NAVIGATION 

 Het scherm van 7" wordt bediend met 

de Touch Pad of met spraakopdrachten. 

Het biedt prachtige graphics in 3D en 

vele mogelijkheden voor de weergave 

van kaarten. Het systeem kan zelfs 

een QR-code aanmaken voor uw 

smartphone, die u helpt om te voet uw 

eindbestemming te bereiken. 

 n  DE ALLERNIEUWSTE 
MULTIMEDIA 

 Met de NX 300h hebt u de 

allernieuwste multimediatechnologie 

ter beschikking, zoals het Lexus Premium 

Navigation-systeem en de Lexus 

Connected Services, met onder meer 

Google Street View®. Ze helpt u zelfs de 

milieuvriendelijkste route te berekenen. 

 n  TOUCH PAD 
 De Touch Pad met Remote Touch 

Interface, nog een primeur voor 

Lexus, laat de inzittenden vooraan 

intuïtief interageren met het centrale 

multimediascherm van 7". De Touch 

Pad is ergonomisch vormgegeven en is 

net zo gemakkelijk te gebruiken als een 

smartphone of tabletcomputer. 

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

 ¢  Beschikbaar als accessoire. 



5150 51

 F SPORT-BADGE 
 Het F SPORT-logo is discreet, maar 

blijft een sterk onderscheidend detail. 

De “F” verwijst naar de geboorteplaats 

en belangrijkste testlocatie van onze 

F SPORT-auto’s: de Fuji Speedway aan 

de voet van de berg Fuji. 

 ZWARTE BUITENSPIEGELS 
 De NX 300h F SPORT is voorzien 

van opvallende zwarte buitenspiegels. 

Ze vormen een mooi contrast met 

de F  SPORT-styling en zetten de 

dynamische bedoelingen van de 

markante nieuwe cross-over in de verf. 

 18" LICHTMETALEN F SPORT-
VELGEN 
 Deze lichtmetalen velgen met gepolijste 

spaakelementen en glanzend zwarte 

contrasten creëren een opwindende 

nieuwe F SPORT-look. 

 Het team dat de NX 300h F SPORT afstelde, ontwikkelde ook de LFA-supersportauto en de 
RC F-sportcoupé, waardoor zij dezelfde spirit in zich hebben als die twee verbluffende auto’s. Ze 
krijgen een exclusief design, worden standaard voorzien van een sportief afgestelde ophanging en 
performance-schokdempers, en zijn bovendien standaard voorzien van de Adaptive Variable Suspension 
en de rijmodus SPORT S+. 

 F SPORT-DESIGN 
 De NX 300h F SPORT is onmiskenbaar dynamisch, met een krachtige en 

kenmerkende spoelvormige grille voorzien van speciaal “L-gaaswerk”. De spoiler 

onderaan de voorbumper is uitgerust met een aerodynamische lip die extra downforce 

genereert, en heeft onderaan een grote grille-opening. 

 F SPORT  “BURGUNDY RED” LEDEREN 
ZETELBEKLEDING 
 Pittig “Burgundy Red” voor de lederen 

zetelbekleding (gecombineerd 

met zwarte hemelbekleding) is de 

interieurkleur waarmee de NX 300h 

F  SPORT zich onderscheidt van 

de andere Lines. De exclusieve 

F SPORT-zetels worden gemaakt met 

integraalschuimtechnologie waardoor 

ze meer steun bieden in bochten. 

Het zilverkleurige inlegwerk met 

koolstofvezeleffect sluit perfect aan bij 

de geperforeerde sportpedalen, de 

instaplijsten en de overige F SPORT-

interieurafwerkingselementen. Precieze 

“dubbelrode” stiksels geven de zetels, 

het dashboard en de schakelpook een 

extra dynamische look. 

 F SPORT-STUURWIEL 
 Dit prachtig gemaakte stuurwiel met 

F   SPORT-logo werd geïnspireerd 

door dat van onze iconische LFA-

supersportauto. De vormgeving van 

de met geperforeerd leder afgewerkte 

F SPORT-schakelpook sluit naadloos 

aan bij het stuurwiel. Samen creëren ze 

een schitterende sportieve look. 

 G-KRACHTSENSOR 
 Dit prachtig gemaakte stuurwiel met 

F  SPORT-logo werd geïnspireerd 

door dat van onze iconische LFA-

supersportauto. De vormgeving van 

de met geperforeerd leder afgewerkte 

F SPORT-schakelpook sluit naadloos 

aan bij het stuurwiel. Samen creëren ze 

een schitterende sportieve look. 

 GEPERFOREERDE 
SPORTPEDALEN 
 Pedalen van geperforeerd aluminium 

verraden dat het design van de NX 

F SPORT zijn wortels in de autosport 

heeft. Ze bieden een uitstekende grip. 

 F SPORT INSTAPLIJSTEN 
 De instaplijsten vooraan bieden 

een duurzame bescherming.  Ze 

zijn afgewerkt met een geborstelde 

aluminium look en geëtst met het Lexus-

logo in gitzwart. 
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 TECHNISCHE 
GEGEVENS 

 1 Hoofdruimte vooraan met zonnedak: 950; met panoramisch dak: 976.
2 Hoofdruimte achteraan met zonnedak: 967; met panoramisch dak: 938.

Opmerking: alle afmetingen zijn in millimeter. 

 1  Cijfers verschillen volgens Line en velgmaat. Laagste cijfer is voor de NX 300h AWD Business Edition. Hoogste cijfer is voor de NX 300h AWD Ececutive, Dynamic, F SPORT en Privilege Lines uitgerust met 18” lichtmetalen velgen (225/60 R18 banden).
 
* Het brandstofverbruik en de CO2-waarden worden gemeten in een gecontroleerde omgeving, conform de eisen van Richtlijn 80/1268/EEG, inclusief amendementen, met een model voorzien van de Europese standaarduitrusting. Voor meer informatie over, of indien
u interesse hebt om een auto met Europese standaarduitrusting te kopen, kunt u contact opnemen met uw erkende Lexus-invoerder. 
Het brandstofverbruik en de CO2-waarden van uw auto kunnen verschillen van de gemeten waarden. De rijstijl en diverse andere factoren (staat van de weg, verkeersdrukte, staat van de auto, bandenspanning, gemonteerde uitrusting, belading, aantal passagiers, enz.) 
spelen een rol in het brandstofverbruik en de CO2-uitstoot. 

Opmerking: meer technische gegevens, en updates, vindt u op nl.lexus.be 
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NX 300h AWD (FWD)
TECHNISCHE GEGEVENS

Maximumvermogen (DIN-pk / kW) 197 / 145

CO2-uitstoot (g/km)* 117 / 1211 (116)

0-100 km/u (s) 9,2 

Topsnelheid (km/u) 180

Luchtweerstandscoëfficiënt (Cw) 0,32

VERBRANDINGSMOTOR

Cilinderinhoud (cm3) 2494

Cilinders / kleppen L4 / 16

Max. vermogen (DIN-pk / kW bij t/min) 155 / 114 bij 5700

Max. koppel (Nm bij t/min) 210 bij 4200 - 4400

SPECIFIEK VOOR HYBRIDE AANDRIJVING

Elektromotor vooraan:

Max. vermogen (DIN-pk / kW) 143 / 105

Max. koppel (Nm) 270

Elektromotor achteraan:

Max. vermogen (DIN-pk / kW) 68 / 50 (—)

Max. koppel (Nm) 139 (—)

BRANDSTOFVERBRUIK*

In de stad (l/100 km) 5,1 / 5,21 (5,0)

Buiten de stad (l/100 km) 5,1 / 5,21 (5,0)

Gecombineerd (l/100 km) 5,1 / 5,21 (5,0)

Brandstoftank (l) 56

GEWICHTEN (kg)

Maximaal toegelaten massa 2.395 (2245)

Totale onbeladen massa (min. – max.) 1785-1905 (1715-1755)

Max. aanhangwagengewicht (geremd) 1500 (0)

Max. aanhangwagengewicht (ongeremd) 750 (0)

BAGAGERUIMTE (l)

Alle zetels rechtop, beladen tot bagagescherm 555

Achterzetels neergeklapt, beladen tot dak 1600
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 EXTRA UITRUSTING PER LINE  STANDAARDUITRUSTING1 

 1 De NX 300h is beschikbaar als NX 300h FWD met standaarduitrusting, NX 300h AWD Business Edition, NX 300h AWD Executive Line, NX 300h AWD Dynamic Line, NX 300h AWD F SPORT Line en NX 300h AWD Privilege Line.
2  ABS = Anti-lock Braking System (antiblokkeersysteem remmen) / BAS = Brake Assist System (remhulpsysteem) / EBD = Electronic Brake-force Distribution (elektronische remkrachtverdeling) / ECB-R = Electronically Controlled Braking - Regeneration (elektronisch 

gestuurde regeneratie van de remkracht) / EPB = Electronic Parking Brake (elektronische parkeerrem) / EPS = Electric Power Steering (elektrische stuurbekrachtiging) / TRC = Traction Control (tractiecontrolesysteem) / VSC = Vehicle Stability Control (elektronisch 
stabiliteitssysteem). 

ACTIEVE VEILIGHEID EN RIJDYNAMIEK

Actieve remlichten
Rem-, stabiliteits-, stuur- en tractiesystemen2 

- ABS / BAS / EBD / ECB-R (NX 300h) / EPB / EPS / 
TRC / VSC

Drive Mode Select 
- ECO / NORMAL / SPORT

Rijmodus EV (Electric Vehicle) (NX 300h)
Hill-start Assist Control (HAC)
Tyre Pressure Warning System (TPWS)

PASSIEVE VEILIGHEID 

In totaal 8 airbags
- bestuurder en voorpassagier: hoofd-, zij- en knieairbags
- flanken: gordijnairbags over volledige lengte

Aan/uit-schakelaar voor airbag voorpassagier
Gordelwaarschuwing vooraan met visueel signaal en 
geluidssignaal
ISOFIX-bevestigingspunten op buitenste zitplaatsen achteraan
Bescherming van voetgangers

- impactabsorberende structuur om verwondingen minder 
ernstig te maken

Gordelspanners vooraan en op buitenste zitplaatsen achteraan
Anti-whiplashzetels (WIL) vooraan met actieve hoofdsteunen

EXTERIEUR

17’’ lichtmetalen velgen met 10 spaken
- 225/65 R17-banden

Haaienvinantenne
Deurgrepen

- design zonder sleutelgat
- naadloos en dynamisch design

Buitenspiegels 
- elektrisch verstelbaar, automatisch inklapbaar en 

verwarmbaar
Spoelvormige Lexus-grille
Lak met “zelfreparerende laag”
Dagrijlichten

- eco design
Koplampen

- led-dimlichten en halogeengrootlichten
Led-achterlichten

- incl. mistlicht en hoog gemonteerd derde remlicht
Zijruitframes met chroomrand
UV- en hittewerend, getint glas
Waterafstotend glas voor ruiten van deuren vooraan 
Wielkastbeschermers

BEVEILIGING

Alarm en startonderbreker
Automatische deurvergrendeling
Dubbele deurvergrendeling

AUDIO, COMMUNICATIE EN 
INFORMATIE 
Optitron-instrumenten (4 wijzerplaten)

- 3D-hoofdwijzerplaten met niet-lineaire schaalverdeling
- metalen wijzerplaten en zilverkleurige sierelementen

4,2" multi-informatiescherm (TFT) in kleur
8" centraal, vast kleurenscherm

- bediening via draaiknop
Lexus Media Display

- extra functies multi-informatiescherm & centraal scherm
- MirrorLinkTM (voor compatibele smartphones)

Premium audiosysteem met 8 luidsprekers
AM/FM-tuner met Digital Signal Processor (DSP)
AUX-aansluiting, compatibel met videorecordersignalen (VTR) 
& 1 USB-poort
Bluetooth®-connectiviteit voor mobiele telefoon en audio
In dashboard geïntegreerde cd-speler voor 1 cd
Achteruitrijcamera
Analoge klok
Dubbele instrumenten
Eco-drive indicator
Vermogensmeter
Bedieningselementen op het stuurwiel

INTERIEURCOMFORT EN 
FUNCTIONALITEIT

12 V-stopcontact
Elektrische ruiten voor- en achteraan
Elektronische airconditioning 

- 2 zones / automatische recirculatiefunctie
- pollen- en geurfilter / S-Flow 

Centrale armsteun vooraan met opbergvak en 2 bekerhouders
Startknop
Centrale armsteun achteraan met opbergruimte en 
2 bekerhouders
In 2 delen (60:40) neerklapbare achterbank (manuele 
bediening)
Richtingaanwijzers met impulsbediening (3 knippersignalen) en 
automatische terugkeer
3-spakig, met leder bekleed stuurwiel

- manueel multiverstelbaar
Stoffen zetelbekleding
Voorzetels met ondersteunend comfortdesign

- 6-voudige manuele verstelling (bestuurder en passagier)
Inlegwerk Piano Black
Achteruitkijkspiegel met manuele diminstelling
Instaplijsten in standaarduitvoering
Gedeeltelijk met leder beklede schakelpook
Bandenreparatiekit

BUSINESS EDITION 
(NX 300h AWD)
(Bovenop / verschillend van standaarduitrusting)

Metaalkleur
Geïntegreerde dakrails1

Dagrijlichten
- full led-verlichting

Led-richtingaanwijzers vooraan
Parkeersensoren voor- en achteraan
Cruise control
Lexus Navigation
Elektrochromatische (zelfdimmende) achteruitkijkspiegel
Sleepvermogen, geremd, 1500 kg 
Ruitenwissers met regensensor

EXECUTIVE LINE 
(NX 300h AWD)
(Bovenop / verschillend van Business Edition2)

18" lichtmetalen velgen met 5 dubbele spaken
- 225/60 R18-banden

Led-mistlichten vooraan
- met bochtverlichting

Verdonkerde ruiten (achterzijruiten, achterruit)
Lederen zetelbekleding
Elektrisch verstelbare voorzetels

- 8-voudige verstelling (bestuurder en passagier) 
Verwarmbare voorzetels
Inlegwerk met metaalfolie Silver
Instaplijsten in opgewaardeerde uitvoering 
Intelligent instapsysteem (smart entry)

- deurgrepen, LED verlichting
Elektrisch bediende achterklep
Draadloze lader voor smartphones

DYNAMIC LINE 
(NX 300h AWD)
(Bovenop / verschillend van Business Edition2)

Zwarte 18” lichtmetalen velgen met 5 brede spaken
- 225/60 R18-banden

Zwart radiatorrooster
Zwart interieur radiatorrooster
Zwarte buitenspiegelcaps
Bumperschort vooraan
Bumperschort achteraan

Led-mistlichten vooraan
- met bochtverlichting

Verdonkerde ruiten (achterzijruiten, achterruit)
ProLuxe lederen zetelbekleding
Verwarmbare voorzetels
Inlegwerk met metaalfolie Silver
Intelligent instapsysteem (smart entry)

- deurgrepen, LED verlichting
Elektrisch bediende achterklep
Draadloze lader voor smartphones

F SPORT LINE 
(NX 300h AWD)
(Bovenop / verschillend van Executive Line)

18" lichtmetalen velgen, tweekleurig design F SPORT-uitvoering
- 225/60 R18-banden

Active Sound Control (ASC) 
Pre-Crash Safety (PCS)

- millimetergolfradar
Adaptive Cruise Control (ACC) 

- millimetergolfradar (alle snelheden)
Koplampen

- hogedruksproeiers
- led-dim- en grootlichten

Exclusieve F SPORT-koetswerkkenmerken
- spoelvormige grille met geaccentueerd design
- aerodynamisch verder verbeterde voorbumper met spoiler
- grille met kenmerkend zwart L-gaaswerk 
- matzwarte buitenspiegels en logo’s op de flanken

Exclusieve F SPORT-interieurkenmerken
- zwarte hemelbekleding
- sportpedalen van geperforeerd aluminium
- F SPORT-lederen zetelbekleding in exclusieve kleuren
- G-krachtsensor
- inlegwerk in Carbon
- stuurwiel en schakelpook afgewerkt met geperforeerd leder
- instaplijsten met uniek F SPORT-design
- stuurwiel met F SPORT-logo en schakelpeddels

Voorzetels met F SPORT-design
- extra sportieve vormgeving 
- verhoogde zijdelingse steun
- integraalschuimconstructie (uniek bij Lexus)

2-voudig elektrisch verstelbare lendensteun (bestuurder)
Performance-schokdempers voor- en achteraan
Adaptive Variable Suspension (AVS)
Drive Mode Select met rijmodus SPORT S+
Elektrisch multiverstelbaar stuurwiel

PRIVILEGE LINE 
(NX 300h AWD) 
(Bovenop / verschillend van Executive Line)

18" lichtmetalen velgen met 5 brede spaken
- 225/60 R18-banden

Pre-Crash Safety (PCS)
- millimetergolfradar

Adaptive Cruise Control (ACC) 
- millimetergolfradar (alle snelheden)

Blind Spot Monitor (BSM)
Rear Cross Traffic Alert (RCTA)
Buitenspiegels met BSM-technologie
Panoramic View Monitor, 360° (vervangt Parking Assist 
Monitor)
Buitenspiegels met miniatuurcamera
Card key
Koplampen

- hogedruksproeiers
- led-dim- en grootlichten

Elektrochromatische (zelfdimmende) buitenspiegels
Inlegwerk, keuze uit 2 houtsoorten (Shimamoku of Bamboo)
Geheugen (3 instellingen) 

- bestuurderszetel, stuurwiel en buitenspiegels
Elektrisch multiverstelbaar stuurwiel
Verwarmbaar stuurwiel
Geventileerde voorzetels 
2-voudig elektrisch verstelbare lendensteun (bestuurder)
In 2 delen (60:40) neerklapbare achterbank (elektrische 
bediening)
Lexus Premium Navigation (inhoud, zie p. 57)
Mark Levinson® Premium Surround audiosysteem met 
14 luidsprekers

- met Clari-FiTM technologie

1  De geïntegreerde dakrails zijn niet aanwezig indien de NX wordt uitgerust met het 
optionele panoramisch dak.

2 Behalve de metaalkleur.
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 1 De erkende Lexus-dealer bij u in de buurt geeft u graag meer informatie over de Lexus Connected Services die in uw land beschikbaar zijn. 

 OPTIES EN PACKS 

OPTIES 
NX 300h FWD

NX 300h AWD 
BUSINESS EDITION

NX 300h AWD
EXECUTIVE LINE

NX 300h AWD 
DYNAMIC LINE

NX 300h AWD
F SPORT LINE

NX 300h AWD
PRIVILEGE LINE

Metaalkleur o s o o o o

Glazen elektrisch kantel-/schuifdak̂1 — — o o o o

Panoramisch dak̂1 — — o o o o

PACKS
NX 300h FWD

NX 300h AWD 
BUSINESS EDITION

NX 300h AWD
EXECUTIVE LINE

NX 300h AWD 
DYNAMIC LINE

NX 300h AWD
F SPORT LINE

NX 300h AWD
PRIVILEGE LINE

Multimedia & rijhulpsystemen

Lexus Navigation o s s s s —

Lexus Premium Navigation — — — — o s

Functionaliteit & verfijning

Comfort Pack o s s s s s

ProLuxe Leather Pack — o — s — —

Geavanceerde veiligheid & technologie

Pre-Crash Safety (PCS) — — o o s s

Hi-Tech Pack 1 — — — — o o

Hi-Tech Pack 2 — — — — o2 —

 1 Het glazen elektrisch kantel-/schuifdak en het panoramisch dak kunnen niet met elkaar gecombineerd worden.
2 Het Hi-Tech Pack 2 is enkel beschikbaar in combinatie met Lexus Premium Navigation. 
 Opmerking: niet alle opties en packs zijn in alle landen verkrijgbaar. Sommige opties en/of packs dienen mogelijk ook samen te worden besteld of kunnen niet met elkaar worden gecombineerd.
De erkende Lexus-dealer bij u in de buurt geeft u graag meer informatie over welke opties en/of packs in uw land beschikbaar zijn. 

MULTIMEDIA & RIJHULPSYSTEMEN 

Lexus Premium Navigation
Lexus Premium Navigation

- geavanceerd navigatiesysteem met SD-kaarttechnologie
- bediening via Touch Pad

Lexus Connected Services
- diverse online apps1

Upgrade naar premium audiosysteem met 10 luidsprekers
Extra USB-poort en dvd-speler
Parking Assist Monitor met geleidingslijnen op het scherm
Tuner met ook DAB-technologie

FUNCTIONALITEIT & VERFIJNING 

Comfort Pack
Cruise control
Parkeersensoren, voor- en achteraan

ProLuxe Leather Pack
ProLuxe lederen zetelbekleding
Verwarmde voorzetels
Inlegwerk in Silver

GEAVANCEERDE VEILIGHEID & 
TECHNOLOGIE 

Pre-Crash Safety (PCS)
- PCS met millimetergolfradar
- Adaptive Cruise Control (ACC) met millimetergolfradar 

(alle snelheden)

Hi-Tech Pack 1
Led-koplampen met ook

- Automatic High Beam (AHB)
Lane Keeping Assist (LKA) 
Head-Up Display (HUD)

- breedbeeldscherm in kleur

Hi-Tech Pack 2
Blind Spot Monitor (BSM) 
Rear Cross Traffic Alert (RCTA)
Buitenspiegels met BSM-technologie
Panoramic View Monitor, 360° (vervangt Parking Assist 
Monitor)
Buitenspiegels met miniatuurcamera
Mark Levinson® Premium Surround audiosysteem met 14 
luidsprekers

- met Clari-Fi™ technologie
Elektrochromatische (zelfdimmende) buitenspiegels
Geheugen (3 instellingen)

- bestuurderszetel, stuurwiel en buitenspiegels
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 ACCESSOIRES 

 RUBBEREN VLOERMATTEN 
 Een solide bescherming tegen 

modder, vuil, zand en stof voor het 

tapijt van uw NX 300h. De mat voor de 

bestuurder is voorzien van een speciale 

veiligheidsbevestiging die ze stevig op 

haar plaats houdt. 

 STOFFEN VLOERMATTEN 
 Luxueuze zwarte matten uit acuvelour 

accentueren de geluidsabsorberende 

eigenschappen van het tapijt in uw 

wagen. De mat voor de bestuurder is 

voorzien van een veiligheidsbevestiging 

om te verhinderen dat ze wegglijdt. 

 WINDSCHERMEN 
 De aerodynamische vorm van de 

schermen handhaaft het comfort door 

windgeruis en turbulenties in het interieur 

zoveel mogelijk te beperken wanneer u 

met open ruiten rijdt. 

 AFNEEMBARE TREKHAAK* 
 Geïntegreerd in het chassis van de 

NX 300h om de trek- en remkrachten 

tijdens het slepen gelijkmatig te verdelen 

en het risico op beschadiging door 

overbelasting dus zoveel mogelijk te 

beperken. Hij is geschikt voor een 

maximaal sleepgewicht van 1500 kg en 

de haak kan worden verwijderd wanneer 

u hem niet gebruikt. Veiligheidsbuffers in 

de specifiek ontwikkelde bedradingskit 

beschermen het elektrische systeem 

van uw wagen tegen defecten in 

het elektrische systeem van de 

aanhangwagen.

* Niet beschikbaar op NX 300h FWD (voorwielaandrijving). 

 KOFFERMAT 
 Stijlvolle, solide stoffen mat om het tapijt 

in de bagageruimte te beschermen. 

Op maat gemaakt. Past rond of over 

de achterzetels wanneer een of beide 

worden neergeklapt. 

 KOFFERBESCHERMER 
 Van een stevige, soepele kunststof met 

antislipoppervlak en opstaande randen 

om het tapijt in de bagageruimte te 

beschermen tegen modder, vuil, zand 

en vocht. 

 HOUDER VOOR iPAD® 
 Past stevig in een docking station 

van Lexus op de rugleuning van een 

voorzetel en vormt zo een solide steun 

voor een tablet. Beschikbaar met en 

zonder voeding. 

 DICHTKLAPBARE 
FIETSHOUDER ACHTERAAN* 
 De veilige manier om een of twee 

fietsen te vervoeren. Geschikt voor 

mountainbikes, racefietsen en elektrische 

fietsen. Modern vormgegeven en 

afneembaar. Kan zelfs beladen 

gekanteld worden voor toegang tot 

de bagageruimte. Klapt dicht zodat hij 

eenvoudig gemonteerd, gehanteerd 

en opgeborgen kan worden. Met 

veiligheidsvergrendeling voor de 

bevestiging van fiets op houder en 

houder op auto. Compleet met lichten, 

nummerplaathouder en 7-polige stekker.

* Niet beschikbaar op NX 300h FWD (voorwielaandrijving). 

 BAGAGEBOX 
 Met gestroomlijnde vormgeving en 

ruime inhoud van 410 liter. De box gaat 

aan beide kanten open om gemakkelijk 

te kunnen inladen en is voorzien van een 

centrale meerpuntsvergrendeling. Met 

zilvergrijze afwerking en deksel met 

“aeroskin”-textuur. 

 DRAAGBARE DVD-SPELER 
 De draagbare dvd-speler met 7" scherm is ideaal om passagiers aangenaam 

bezig te houden tijdens lange ritten. Hij past in een docking station van Lexus op 

de zetelrugleuning en is onder meer compatibel met USB, SD-kaarten en het AV-

signaal van smartphones. Met een geschikte stroomadapter kunt u hem ook thuis 

gebruiken. Een extra docking station, dvd-speler en draadloze hoofdtelefoons zijn 

als optie beschikbaar. 
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 INTERIEURCOMBINATIES 

 Black 

 Black 

 Piano Black 

 Garnet Red 

 Bamboo7 

 Platinum 

 White Ochre 

 Silver 

 Black 

 Black 

 Carbon 

 Topaz Brown Garnet Red

 Burgundy Red 

met Black 

 Saddle Tan 

 Shimamoku 

 White Ochre 

 Black met 

Burgundy Red 

 INLEGWERK5  F SPORT-INLEGWERK6 

 STOF1  PROLUXE LEDER2 

 LEDER3  F SPORT-LEDER4 

 1 Bekleding stof is standaard op de NX 300h FWD met standaarduitrusting en NX 300h AWD Business Edition. 
2 ProLuxe leder is standaard op Dynamic Line (Black, White Ochre, Topaz Brown en Garnet Red) en als optie beschikbaar op Business Edition (ProLuxe leather Pack : Black, White Ochre en Topaz Brown).
3 Leder is standaard op Executive Line en Privilege Line.
4 F SPORT-leder met uniek design en exclusieve kleuren is standaard op F SPORT Line.
5 Inlegwerk Piano Black is standaard op de NX 300h FWD met standaarduitrusting en de Business Edition. Inlegwerk met metaalfolie Silver is standaard op Executive Line en Dynamic Line. Houtinlegwerk Shimamoku of Bamboo is standaard op Privilege Line.
6 Inlegwerk Carbon is standaard op F SPORT Line.
7 Inlegwerk Bamboo is enkel beschikbaar met Black leder.

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. 

 ProLuxe leder in Topaz Brown, inlegwerk Silver 
 (Dynamic Line) 

 ProLuxe leder in Black, inlegwerk Piano Black 
 (Dynamic Line) 

 Stof in Platinum, inlegwerk Piano Black 
 (Standaarduitrusting en Business Edition) 
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 INTERIEURCOMBINATIES 

 F SPORT-leder in Black met Burgundy Red, inlegwerk Carbon 
 (F SPORT Line) 

 Leder in Saddle Tan, inlegwerk Shimamoku 
 (Privilege Line) 

 F SPORT-leder in Black, inlegwerk Carbon 
 (F SPORT Line) 

 Leder in Garnet Red, inlegwerk Shimamoku 
 (Privilege Line) 

 F SPORT-leder in Burgundy Red met Black, inlegwerk Carbon 
 (F SPORT Line) 

 Leder in White Ochre, inlegwerk Shimamoku 
 (Privilege Line) 
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 EXTERIEURKLEUREN 

 SONIC WHITE (085)  F WHITE (083)1 

 SATIN SILVER (1J4)  MERCURY GREY (1H9) 

 SONIC TITANIUM (1J7)  BLACK (212)2 

 SAPPHIRE BLUE (8X1)1 

 COPPER BROWN (4X2)3  GRAPHITE BLACK (223) 

 SPARKLING METEOR (8X9)3 

 MORELLO RED (3R1)  SOLAR FLARE (4W7)1 

 1 Alleen verkrijgbaar op F SPORT Line.
2 Niet-metaalkleur.
3 Niet verkrijgbaar op F SPORT Line.

Opmerking: door verschillen in het drukprocedé kunnen de weergegeven exterieurkleuren licht verschillen van de werkelijke kleuren. 
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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) 

 DE NX 300h  LEXUS CARE
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