
 NX 300h 
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 “We hebben de nieuwe NX forser, gestroomlijnder en nog aparter 
gemaakt. Maar daarnaast heeft mijn team ook het rijcomfort verhoogd 
en enkele van de meest geavanceerde autotechnologieën ter wereld 
geïntegreerd, waaronder het Lexus Safety System +.” 

 NX CHIEF ENGINEER
TAKEAKI KATO 
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 INHOUD  EXPERIENCE AMAZING 

 Welkom bij de nieuwe Lexus NX 300h crossover. Met zijn radicale en 
uitdagende vormgeving werd hij ontworpen voor mensen die zich in de stad 
willen onderscheiden. Van zijn krachtige ‘spoelvormige radiatorrooster’ en 
ledkoplampen tot zijn unieke daklijn en mooi gemodelleerde profiel zit de 
NX 300h barstensvol vindingrijke designideeën. Zijn wendbaarheid in de 
stad is indrukwekkend, dankzij een geavanceerd ophangingssysteem dat vlot 
op uw wensen reageert. U reist in een bijzonder luxueus interieur, met een 
Lexus Premium Navigation-display van 10,3", terwijl u geniet van het stijlvolle 
uitzicht en het gevoel van het prachtig gestikte leder en de verfijnde details. 
Wilt u het nog dynamischer, dan kiest u de nieuwe NX 300h F SPORT Line 
of F SPORT Line Plus met zijn exclusieve spoelvormige radiatorrooster, 
levendigere ophanging, F SPORT-interieur en opvallende nieuwe wielen. 
Welke NX 300h u ook kiest, als eigenaar van een Lexus geniet u ook van 
onze unieke Japanse ‘Omotenashi’-gastvrijheid. 
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 Krachtige verschijning – een wagen 
met een radicaal design dat de harten 
sneller doet slaan 

08
 ‘OMOTENASHI’ 
 Een wagen die naadloos op uw 
behoeften anticipeert 
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 Hoe een passie voor prestaties tot 
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te behandelen zoals we dat met een 
gast thuis zouden doen 







NX06

 DESIGN 

 Het ontwerp van de NX was voor Lexus een 
uitzonderlijke kans om de hand te reiken naar een 
nieuwe generatie van autokopers op zoek naar 
opmerkelijke originaliteit en een opwindend design. 
Het was nu geen tijd voor behoudzucht of schroom. 
Geen tijd voor ‘ik-doe-mee’-designs of ideeën die 
werden afgezwakt door al te veel doelgroepen en 
commissievergaderingen. Het was tijd voor durf. 

We brachten onze knapste jonge koppen uit onze 
designstudio’s in Californië, het zuiden van Frankrijk 
en Japan samen. We gaven hen een blanco blad 
papier, boden hen ongeziene creatieve vrijheid 
en eisten durf. Geïnspireerd door de ongekende 
openheid van deze instructies kwamen ze met 
uiterst creatieve concepten op de proppen. 

En we kozen er het meest radicale en uitdagende 
voorstel uit, om het verder uit te werken. 
In hoofdzaak had het winnende concept een 
diamantvormige cabine, gevormd rond de ruimte 
voor de vier inzittenden, met wielen aan de vier 
facetten van de diamant. Het zag er sportief en 
pittig uit, maar tegelijkertijd ook scherp en stads.

In de woorden van zijn ontwerper Nobuyuki 
Tomatsu: “We wilden dat deze auto sober en rauw 
zou zijn, maar op een coole, eigentijdse manier. In 
zijaanzicht ziet hij er uit als een pluimgewichtbokser. 
We hebben elke gram vet van de zijkanten van de 
cabine weggenomen om hem een gespierde en 
strakke vorm te verlenen.”

Overal waar je kijkt, zit de NX vol opwindende 
nieuwe designideeën: de diamantvorm van 
bovenaf bekeken; de krachtige bumpers vooraan 
en achteraan; en de unieke aanpak van het dak dat 
boven de hoofden van de achterste inzittenden 
uitsteekt en vervolgens abrupt naar achteren 
afhelt, wat de wagen zijn bijzonder typische profiel 
verleent. De koplampen hebben een unieke 
futuristische look en het befaamde ‘spoelvormige 
radiatorrooster’ van Lexus zag er nog nooit zo 
dynamisch uit.

We zagen het als een uitdaging om deze ideeën 
te verwezenlijken zonder de scherpe randjes weg 
te vijlen. Voor ons was het een prioriteit om het 
gevoel van gebalde kracht en gespierdheid van het 

concept te behouden, die tot uiting komen in de 
vouwen van het metaal. Wanneer uitdagende lijnen 
op productiebeperkingen stuiten, wordt gewoonlijk 
het design aangepast, en niet het productieproces. 
Maar de NX was een zo opwindende wagen dat hij 
ons tot een totaal verschillende aanpak inspireerde. 
Dit zegt Kenji Chiba, hoofd van onze afdeling Body 
Design: “Het design was cool. Ik wist wel dat het 
een technologische uitdaging zou worden, maar 
ik voelde me enigszins verplicht om het op een 
of andere manier te realiseren. Als we niet iets 
fantastisch maken in plaats van gewoon iets wat 
makkelijk is, dan hebben we geen toekomst meer.” 

Door deze weg te kiezen, heeft de NX vandaag 
één van de radicaalste designs op de weg. We 
kunnen met genoegen stellen dat de NX een 
heel nieuwe generatie liefhebbers naar het merk 
Lexus lokt. In feite is hij een van de succesvolste 
marktintroducties in onze geschiedenis. Wat alleen 
maar onze overtuiging bevestigt dat moed en durf 
uiteindelijk lonen. 

 DE LEXUS NX: 
HET GELUK IS AAN DE DURVERS 

 “We willen design dat in vervoering brengt, design dat prikkelend 
en controversieel is. We willen auto’s met een karakter dat niemand 
onberoerd laat.” 

 PROJECT GENERAL MANAGER
VOOR HET LF-NX CROSSOVER CONCEPT

TAKESHI TANABE 
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 DESIGN 

01  ‘Spoelvormig radiatorrooster’ met 
exclusief F-honingraatpatroon

02 8 airbags standaard en Lexus Safety 
System + (optioneel) beschikbaar 
vanaf versie ‘Business Edition’ 

03 Drievoudige ledkoplampen 

01

03

02
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 OMOTENASHI 

 Zittend in nauw aansluitende zetels 
genieten u en uw passagiers van 
verfijnd vakmanschap, zoals het 
aluminium inlegwerk in traditionele 
Naguri-stijl, standaard beschikbaar 
op de NX 300h F SPORT Line 
en F SPORT Line Plus. Het woord 
‘Naguri’ verwijst naar een traditionele 
Japanse techniek om hout te schaven. 

Het proces was eeuwenlang in de 
vergetelheid geraakt, tot één van onze 
leveranciers een nieuwe methode 
ontwikkelde om aluminium te 
bewerken tot een traditionele Naguri-
afwerking, en onze ontwerpers waren 
meteen enthousiast over de creatieve 
mogelijkheden. 
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 OMOTENASHI 

 ‘Omotenashi’ is een aloud Japans concept dat 
volledig draait rond het anticiperen op de behoeften 
van anderen, zelfs nog voor ze die hebben. Het 
verheft gastvrijheid haast tot een kunstvorm, 
zoals in de befaamde theeceremonie, waarbij 
elke gast met warmte, begrip en respect wordt 
behandeld. Vandaag speelt Omotenashi een 
vooraanstaande rol bij Lexus en in onze producten. 
Het is in feite een voortdurende bron van inspiratie. 
Neem nu bijvoorbeeld de nieuwe NX 300h. 

Zelfs nog voordat u achter het stuur gaat zitten, 
bereidt onze nieuwe cross-over u al een heel 
speciale Omotenashi-ontvangst. Wanneer u de 
wagen nadert, worden de deurgrepen verlicht 
ter verwelkoming, net als de grond onder de 
deuren om te voorkomen dat u in plassen stapt. 
Eens gezeten, beseft u dat alles wat u voor uw 
comfort en gemak nodig hebt, doordacht werd 
geplaatst, precies waar u het nodig hebt – tot in de 
kleinste details, zoals het make-upspiegeltje of de 

innovatieve bekerhouder waarmee u het dopje van 
een fles water met slechts één hand kunt openen. 
Het aan de bestuurder aangepaste interieur vormt 
een aangename omgeving die u een gevoel van 
veiligheid en controle bezorgt. Wanneer u dan 
vertrekt, ondersteunt het Lexus Safety System + 
uw natuurlijke rijvaardigheden. Het helpt u op uw 
rijstrook te blijven, assisteert u in druk verkeer, houdt 
gevaarlijke situaties met andere weggebruikers in 
de gaten, en grijpt wanneer nodig zelfs actief in. 

 ‘OMOTENASHI’: NAADLOOS OP UW 
BEHOEFTEN ANTICIPEREN 
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 PRESTATIES 

01  F SPORT – de dynamische uitdrukking van NX’s sportieve karakter met 
exclusieve design elementen

02 Luxueus interieur met natuurlijke lichtinval door het panoramische glazen dak
03 De middenklassecross-over die in het stadsbeeld opvalt door zijn radicale 

lijnen en onderscheidend profiel 

01

02

03
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 PRESTATIES 

 Omhels de chaos. Dit 21e-eeuwse adagium is 
wellicht de sleutel om met de auto door vrijwel 
elke grote stad te navigeren, zoals in de binnenstad 
van Barcelona. In het verkeer in de Catalaanse 
hoofdstad heerst deze namiddag een drukte 
vanjewelste, een hels klank- en kleurenspel. 
Ongetwijfeld wat vermoeiend voor de dagelijkse 
pendelaar, maar voor de occasionele bezoeker 
bijzonder opwindend.

Gelukkig zijn we niet bijzonder gehaast. Naast me 
in de auto zit Takeaki Kato, Chief Engineer voor het 
project ‘NX 300h’ en een gerespecteerd figuur 
in de autotechniek, die de leiding had over de 
ontwikkeling van talrijke Lexus-modellen. Stilstaand 
aan de verkeerslichten en genietend van het uitzicht 
bespreken we het belang van een goede houding. 

“In de stad rijden kan vaak een verstikkend gevoel 
geven als je laag zit, want je ziet niet wat er voor 
je gebeurt en het lijkt alsof alles op je neerdrukt”, 
zegt Kato terwijl hij zijn woorden met grote 
gebaren kracht bijzet. “Door een slechte houding 
ontstaat spanning en lijken kleine dingen zoals een 
verkeersopstopping veel erger dan ze eigenlijk zijn.”

Een goede zithouding is een kenmerk van de 
NX 300h crossover, een compacte wagen op 
SUV-maat die speciaal voor het stadsverkeer 
werd gebouwd. De zitpositie is veel hoger dan 
gebruikelijk en geeft ons een uitstekend overzicht 
over het verkeer, een uitzicht dat nog wordt verfraaid 
door het gevoel van de prachtig afgewerkte lederen 
zetels. De chaos omhelzen gaat makkelijker als je 
comfortabel zit.

Niet alleen de hoge zitpositie zorgt voor een 
uitstekend zicht. De Panoramic View Monitor 
toont beelden van vier afzonderlijke camera’s 
(in het radiatorrooster, de deurspiegels en de 
kofferklep) met begeleiding op het scherm om te 
parkeren op krappe parkeerplaatsen en voorzichtig 
te manoeuvreren in drukke straten.

De straten hier zijn zeker druk, maar we rijden weer, 
nu over een van de brede lanen met bomenrijen 
aan de rand van de vermaarde Barri Gòtic van 
Barcelona. De zijkant van een gebouw is versierd 
met een prachtige muurschildering van een moeder 
met kind en af en toe is er een schitterend uitzicht 
over de wirwar van straatjes krioelend van de 
toeristen.

Naarmate het verkeer op gang komt, schakelt 
de NX 300h automatisch over van EV (Electric 
Vehicle) naar hybride modus en rijden we zachtjes 
naar de haven, terwijl we genieten van het gevoel 
van beweging en de moeiteloze kracht die van de 
aandrijflijn uitgaat. “De cross-over is een typische 
stadswagen, wat hem zo pittig maakt”, vertelt Kato 
me. “Echt een plezier om mee te rijden.”

Kracht en controle gaan hier hand in hand. De 
NX 300h verschaft het gevoel van luxe dat je 
verwacht, en zit propvol intuïtieve technologie 
om de rijervaring nog aangenamer te maken. 
Het plafondlampje voelt aan wanneer u het wilt 
aansteken. De achterklep onthoudt hoe ver u hem 
gewoonlijk opent. Die prachtige lederen zetels 
kunnen verwarmd of geventileerd worden.

En dan is er de klank. We spelen wat met het Mark 
Levinson® Premium Surround-audiosysteem met 
14 luidsprekers en verkennen de akoestische 
mogelijkheden van de GreenEdge™-technologie. 
Opera klonk nog nooit zo zuiver, zo overweldigend 
rijk. Een soundtrack die perfect past bij deze 
verbazingwekkende cultuurstad.

We zijn terug in de drukbevolkte straten en komen 
langzaam aan het eind van onze rondrit die ons 
naar onze bestemming brengt: de Sagrada Família, 
Gaudí’s iconische (en onvoltooide) basiliek. Drukke 
cafés en restaurants geven elke buurt een eigen 
dorpsgevoel, terwijl de namiddagzon door het 
panoramadak van de NX 300h schijnt. 

Op weg naar een kunstwerk lijkt het alsof we er 
al een gevonden hebben. Het designteam van de 
NX haalde zijn inspiratie blijkbaar uit de sierlijke 
schoonheid van gesmolten metaal, en ze hebben 
iets buitengewoons gecreëerd: een stadscross-over 
die kracht met welvende elegantie combineert.  

 ONTWORPEN VOOR DE STAD: 
DE NX ERVARING 
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 TECHNOLOGIE 

 STARTEN EN WEGRIJDEN 

 Bij het wegrijden kunnen de krachtige elektromotor(en) 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 haast perfecte verdeling tussen zijn 
krachtbronnen op benzine en elektriciteit biedt de NX 300h buitengewoon 
rijplezier – samen met een lage uitstoot en een bescheiden brandstofverbruik. 

 LEXUS HYBRID DRIVE BELEVEN 
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 TECHNOLOGIE 

 VOLGAS VERSNELLEN 

 Bij krachtig accelereren springt de gecombineerde kracht van de 
elektromotoren de 2,5 liter grote benzinemotor onmiddellijk bij. Samen zorgen 
deze krachtbronnen voor een enorme koppeltoename om adembenemend 
snel en lineair te accelereren precies wanneer het nodig is. 

 VERTRAGEN, STOPPEN, REMMEN 

 Bij het vertragen of tot stilstand komen wordt de benzinemotor uitgeschakeld 
en de uitstoot tot nul herleid. Rem, of haal uw voet van het gas, en het 
regeneratieve remsysteem recupereert de kinetische energie die in andere 
auto’s verloren gaat. Het slaat deze energie in de hybridebatterij op als 
elektrische energie. Dat is ook een van de redenen waarom u een Lexus Full 
Hybrid nooit hoeft op te laden. 
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 PRESTATIES 

 DE KRACHT VAN TECHNOLOGIE TOT 
UW DIENST 

 E-FOUR 
 Wie er buiten de stad op uit wilt trekken, verkiest misschien wel onze NX 300h 
All-Wheel Drive-modellen. Met een vernieuwende E-FOUR-aandrijflijn bieden 
ze naadloze prestaties en een vertrouwenwekkende trekkracht op ruw terrein, 
met instant koppel op verzoek. 
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 PRESTATIES 

 EV (ELECTRIC VEHICLE) 
MODUS 
 Wanneer u in druk stadsverkeer 
of parkeergarages rijdt, verkiest u 
misschien de EV-modus: die is vrijwel 
geruisloos, emissievrij en verbruikt 
geen brandstof. In de EV-modus kunt 
u bij lage snelheden en over korte 
afstanden zuiver elektrisch rijden. 

 DRIVE MODE SELECT 
 Met Drive Mode Select past u de 
rijeigenschappen van de wagen aan 
uw voorkeur aan. Welke combinatie 
van zuinigheid, dynamiek en comfort 
wilt u op een bepaald ogenblik? U 
hebt de keuze. 

 BLIND SPOT MONITOR 
& REAR CROSS TRAFFIC 
ALERT 
 We hebben de kracht van radar in het 
gareel gebracht om u te beschermen. 
Als u bijvoorbeeld op de snelweg 
aangeeft dat u van rijstrook wilt 
veranderen terwijl een voertuig in 
de dode hoek van uw spiegels rijdt, 
krijgt u een waarschuwingssignaal. Of 
als u achterwaarts een parkeerplaats 
verlaat en een andere wagen de zone 
achter uw NX 300h nadert, wordt u 
verwittigd. 

 LEXUS SAFETY SYSTEM + 
 Alle versies van de NX 300h, behalve 
de basisversie, kunnen uitgerust 
worden met het baanbrekende 
Lexus  Sa fe ty  Sys tem + .  D i t 
systeem omvat het Pre-Collision 
System met voetgangersdetectie, 
de Lane Keeping Assist functie met 
waarschuwing bij afwijking, om u 
op koers te helpen houden, het
Automatic High Beam-systeem 
voor een nog beter zicht ‘s nachts, 
Road Sign Assist met herkenning 
van verkeersborden, alsook Adaptive 
Cruise Control die uw rijsnelheid 
regelt in functie van een voorligger. 
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 VAKMANSCHAP 

 Op elke housewarming breekt er een ritueel moment aan waarop elke gast 
een uitgebreide rondleiding krijgt. Voor al wie van interieurdesign houdt, is 
dit het bevoorrechte moment om eindelijk voor het eerst te ontdekken hoe 
de heer of vrouw des huizes de plek hebben ingericht.

Dit is precies zo’n moment. We bevinden ons in de streng beveiligde 
designstudio van Lexus in de prefectuur Aichi in Japan. Diep verscholen in 
het vier verdiepingen hoge gebouw met glazen gevel worden de prototypes 
en conceptauto’s van Lexus ontwikkeld, in samenwerking met designstudio’s 
in Californië en aan de Côte d’Azur.

Ik ben hier op uitnodiging van Momoko Okamoto van de afdeling design en 
ontwikkeling bij Lexus, voor een exclusieve preview van de nieuwe NX 300h 
middenklassecross-over. Ik heb al veel gehoord over Momoko-san, die voor 
haar werk aan de modellen ES, LFA en CT veel lof oogstte en faam verwierf 
als een van de meest achtenswaardige ontwerpsters van interieurkleuren in 
de auto-industrie. 

We zijn al door enkele studio’s en ateliers gelopen waar Momoko de 
ambachtslieden vriendelijk begroette – ze zwaaiden terug met hun handen 
vol klei – en bekeken een model van een volledig stalen carrosserie van een 
NX 300h, zonder wielen, aandrijflijn, motorkap en kofferklep. Al het werk 
werd nauwgezet overzien door ‘Takumi’ meestervakmanslieden. Met hun 
legendarische oog voor detail, kijken ze elk aspect van de productie zorgvuldig 
na, van de eerste sketch tot de laatste tyfoon test die elk model ondergaat 
alvorens de finale oplevering.

Na eindeloos wachten ben ik eindelijk dicht genoeg om de nieuwe NX 300h 
aan te raken – mijn hand houdt ongeduldig de deurgreep vast – en het 
verlangen om in te stappen is enorm. Momoko merkt hoe ik smacht om die 
deur open te rukken en besluit mij nog wat te plagen. 

“Koffiepauze?” vraagt ze met uitgestreken gezicht. Ze geniet duidelijk van 
de paniek in mijn ogen en haar lach weerklinkt door de studio terwijl haar 
façade van onschuld afbrokkelt. “Waar wacht je nog op?” glimlacht ze. “Spring 
er maar vlug in!”

Haar zin voor humor is onweerstaanbaar. Natuurlijk is er van ‘springen’ geen 
sprake in dit kostbare preproductiemodel van het interieur. Ik ga veeleer 
behoedzaam aan de bestuurderszijde zitten, zoals iemand die zich op een 
bevroren meer waagt.

Dit is weer zo’n onvergetelijk moment. De visuele indruk is fantastisch, 
een kleurenpalet dat kracht met finesse combineert op een onmiskenbaar 
steedse manier.

“De NX 300h is een cross-over en moet dus de scherpte en attitude van de 
straat uitdrukken”, zegt Momoko. “We wilden een opvallend en uitdagend 
kleurendesign, maar ook met een sterke impressie van luxe die de rijervaring 
vervolmaakt en elke rit weer frisheid uitstraalt.”

De impressie van luxe wordt nog versterkt door de lederen zetels die zo 
kenmerkend zijn voor het merk. De schuimtechnologie, afkomstig uit de 
autosport, creëert een soort cocongevoel, met een comfort en ondersteuning 
die voor het eerst te zien was in de befaamde Lexus F SPORT-reeks. 

 DE STUDIO: WAAR STRAATDESIGN 
EN ‘TAKUMI’ VAKMANSCHAP 
SAMENGAAN 

01  Prachtige lederen stiksels en 
schitterende details

02 Elektrisch bediend glazen schuif-/
kanteldak 
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 VAKMANSCHAP 

02

01
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 VAKMANSCHAP 

01  Groot Lexus Premium Navigation-display van 10,3" 
02 Innovatieve bekerhouder laat u het dopje van een fles water openen met 

slechts één hand 
03 Blinkende knoppen op de kniekussens die ook in de LFA-supercar 

werden gebruikt
04 Verfijnde elegantie door met de hand afgewerkte Shimamoku inlegstukken 
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 VAKMANSCHAP 

 De NX 300h neemt niet alleen de kostbare 
‘Shimamoku’-versiering over – het typisch Japanse 
donker-op-licht houtfineer – maar tilt het naar een 
hoger niveau. Hier wordt een extra glans, bekend 
als ‘steel kenma’, lichtjes gepolijst met slijpmiddelen; 
het is hetzelfde proces als wat Yamaha toepast 
voor zijn vleugelpiano’s voor de Europese markt.

Heel wat te bewonderen. Er is het intuïtieve 
Touch Pad met een kijkhoek tot 85°. Er is een 
bekerhouder, gemaakt van een slipvast elastomeer, 
waarmee u met één hand het dopje van een fles 
kunt losschroeven. En er is een klein bekleed vak 
in de middenconsole met een afneembare klep, 
dat ook als make-upspiegeltje dient.

De rondleiding is bijna gedaan. Als we onze deuren 
openen, valt me iets op. Zijn dit …? “Jawel, goed 
gezien!” Momoko lacht. De kleine, glanzende 
knopjes op de kniekussentjes zijn dezelfde als die 
in de LFA-supercar. “Je hebt goede ogen”, zegt 
ze vriendelijk.

Mijn ogen zijn oké. Ik zie wat er is. Momoko 
Okamoto heeft dan weer echt bijzondere ogen. Ze 
ziet dingen die er niet zijn en vult ze met kleuren 
en texturen tot een spectaculair effect. De moeite 
waard om met je eigen ogen te aanschouwen. 
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 TECHNOLOGIE 

01  Intuïtieve bediening via Touch Pad
02 Mark Levinson® Premium Surround-audiosysteem 

met 14 luidsprekers en GreenEdge™-technologie 
03 Klimaatregeling met afzonderlijke instellingen voor 

bestuurder en voorpassagier 

 De NX 300h werd ontworpen om ontspannen 
in de stad te rijden, zodat u van elke minuut 
kunt genieten en fris en met nieuwe krachten op 
uw bestemming aankomt. Het begint al met de 
voortreffelijke rijhouding: verheven boven het 
meeste andere verkeer geniet u van een schitterend 
uitzicht over de stad.

En dankzij Lexus Premium Navigation vindt u 
gemakkelijk uw weg door de straten. Met een 
levendige 3D-weergave en vele kaartopties is het 
display van 10,3" kristalhelder en gemakkelijk af te 
lezen. U kunt het bedienen met de Touch Pad of 
met de stem. En we zijn niet vergeten dat uw reis 
niet altijd eindigt wanneer u uitstapt: het systeem 
kan zelfs een QR-code voor uw smartphone 
genereren om u te helpen uw eindbestemming 
te voet te bereiken. (En wees niet bezorgd dat de 
batterij van de smartphone leegloopt – in het vak 
in de middenconsole bevindt zich een draadloze 
lader om de batterij van uw smartphone weer 
helemaal op te laden.)

Ook manoeuvreren hebben we gemakkelijker 
gemaakt. De Panoramic View Monitor toont 
beelden van vier onopvallende camera’s. Die 
bevinden zich in het radiatorrooster, de deurspiegels 
(ze werken zelfs wanneer de spiegels ingeklapt 
zijn) en de kofferklep – met digitale begeleiding op 
het scherm om u door smalle ruimten te loodsen. 

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. U zult intens 
genieten van een geluid dat de luisterervaring van 
de beste digitale thuisbioscopen evenaart – uiterst 
levendig en meeslepend.

De klimaatregeling (met afzonderlijke bediening 
voor de bestuurder en de voorpassagier) dient 
uw comfort en welzijn. Ze kan stuifmeelkorrels uit 
de lucht halen, slechte geuren onderdrukken en de 
lucht fris houden, zelfs wanneer de auto geparkeerd 
staat. Ze is ook zuinig, want ze regelt alleen het 
klimaat van de zetels die bezet zijn. 

 DE DRUK VAN HET STADSVERKEER 
VERVANGEN DOOR RIJPLEZIER 
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 In deze brochure nodigen we u uit om nu al te genieten van het kiezen van uw 
nieuwe Lexus NX 300h. Als toonbeeld van het allernieuwste Lexus-design 
is de nieuwe NX 300h voorzien van een fors ‘spoelvormig radiatorrooster’ 
met stijlvolle accenten van gerookt chroom en sportieve ledkoplampen. 

U zult merken dat de NX 300h bijzonder aangenaam rijdt, met een onderstel 
dat voor een indrukwekkende wendbaarheid in de stad zorgt.

Het interieur van de nieuwe NX 300h is eleganter dan ooit. Het grote multi-
informatiescherm van 10,3" is gemakkelijk af te lezen en intuïtief te bedienen 
via een groot Touch Pad in het midden. Uiterst precieze lederstiksels en fijn 
afgewerkte schakelaars verlenen het interieur een uitstraling van moderne 
elegantie en verfijning. 

Alle NX 300h modellen, behalve de standaardversie, kunnen met het 
geavanceerde Lexus Safety System + worden uitgerust. Het bestaat uit het 
Pre-Collision System met voetgangersdetectie, Advanced Lane Keeping Assist 
met Sway Warningfunctie om u op koers te helpen houden, Adaptive High 
Beam voor een nog beter zicht ‘s nachts, Road Sign Assist dat verkeersborden 
herkent, en een Adaptive Cruise Control. 

Wilt u het nog dynamischer, dan kiest u de nieuwe F SPORT Line of de nieuwe 
F SPORT Line Plus, met zijn exclusieve radiatorrooster met honingraatpatroon, 
levendigere ophanging, F SPORT-interieur en opvallende nieuwe wielen. 

 KIEZEN 
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 KIEZEN 

01.  MODEL 

 Lees meer over de NX 300h 
aangedreven door de Lexus Hybrid 
Drive,  de populairste hybride 
aandrijving ter wereld. 

Pages 28-29

02.  UITRUSTINGSNIVEAUS 

 Welke NX 300h past het best bij 
uw levensstijl? Kies naast de basis 
versie voor een Business Edition, 
Business Edition Plus, Executive Line, 
F SPORT Line, F SPORT Line Plus of 
de luxueuze Privilege Line. 

Pages 30-31

04.  TECHNOLOGIE 

 Lees meer over de technologieën van 
de NX 300h, zoals het Lexus Safety 
System +, de S-Flow Climate Control 
en Lexus Premium Navigation. 

Pages 35-38

03.  KENMERKEN 

 Ontdek de verbluffende uitrusting die 
standaard of als optie beschikbaar is 
voor uw nieuwe NX 300h cross-over. 

Pages 32-34

05.  ACCESSOIRES 

 Ontdek de ui tgebreide reeks 
accessoires ontworpen door Lexus 
om u nog meer van de NX 300h te 
laten genieten. 

Page 39

07.  KLEUREN 

 Selecteer uw favoriete koetswerkkleur 
en specificeer een ‘Takumi’-interieur 
dat u steeds het gevoel geeft thuis te 
komen, telkens wanneer u met uw 
nieuwe NX 300h rijdt. 

Pages 42-47

08.  UITRUSTING 

 De nieuwe NX 300h beschikt 
standaard over een uitgebreide 
uitrusting. Hier komt u alles te 
weten over de extra’s die u nog kunt 
toevoegen. 

Pages 48-51

09.  TECHNISCHE GEGEVENS 

 Bekijk aandachtig alle belangrijke 
technische gegevens van de 
NX 300h voordat u uw NX cross-
over bestelt. 

Pages 52-53

06.  F SPORT 

 Een nog dynamischere rijervaring 
vindt u bij de F SPORT Line of 
F SPORT Line Plus. 

Pages 40-41

 NX 300h 
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 Uitgerust met de nieuwste Lexus Hybrid Drive, die naadloos het vermogen 
combineert van een 2,5 liter grote benzinemotor en (een) elektromotor(en). 
De NX 300h rijdt daardoor ongelooflijk vlot en stil, maar is tegelijk net zo 
eenvoudig te besturen als een klassieke luxewagen. Ondanks pittige prestaties 
blijft hij verbazend zuinig voor een cross-over met deze afmetingen. 

 DE 
NX 300h 

 Koetswerkkleur Graphite Black,
18" lichtmetalen velgen. 

 MODEL 
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 MODEL 

01.  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. 

02.  LEXUS HYBRID DRIVE 

 De elektromotor, generator en vermogensverdeler van de Lexus Hybrid Drive 
vooraan zijn allen 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. 

03.  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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 UITRUSTINGSNIVEAUS 

 NX 300h* 

 Zoals van Lexus verwacht mag worden, heeft deze NX 300h al een rijke 
standaarduitrusting. 

 *Deze versie met basisuitrusting is enkel beschikbaar in voorwielaandrijving (FWD). 

 NX 300h BUSINESS EDITION PLUS 

 Eveneens ontworpen voor de zakelijke bestuurder, geniet de NX 300h 
Business Edition Plus van enkele interessante uitrustingselementen bovenop 
de Business Edition. 

 NX 300h BUSINESS EDITION 

 Speciaal ontworpen voor zakelijke bestuurders biedt de NX 300h Business 
Edition een vastberaden uiterlijk en geschikte uitrusting om comfortabel te 
rijden. 

 17" lichtmetalen velgen met 10 spaken 
 Metaalkleur 
 Lexus Premium Navigation 
Stoffen zetelbekleding

 Achteruitrijcamera met weergave op Lexus Media Display 
 Premium audiosysteem met 10 luidsprekers 
Digital Audio Broadcasting (DAB)
Geintegreerde dakrails

 17" lichtmetalen velgen met 10 spaken 
 Metaalkleur 
 Lexus Premium Navigation 
Zetelbekleding in ProLuxe leder, verwarmbare voorzetels

 Achteruitrijcamera met weergave op Lexus Media Display  
 Premium audiosysteem met 10 luidsprekers  
 Digital Audio Broadcasting (DAB) 
Mistlichten vooraan LED en automatische bochtenverlichting

 17" lichtmetalen velgen met 10 spaken 
 Tweevoudige ledkoplampen 
 Stoffen zetelbekleding 

Premium audiosysteem met 8 luidsprekers
 Lexus Media Display van 8" met Touch Pad 
 8 airbags inclusief hoofd, zij-en knieairbags vooraan 



NX 31

 UITRUSTINGSNIVEAUS 

 NX 300h EXECUTIVE LINE 

 De Executive Line biedt NX 300h-eigenaars zowel bijzondere looks als 
comfort. 

 NX 300h PRIVILEGE LINE 

 De NX 300h Privilege Line is zowel interessant voor particulieren als 
zakelijke bestuurders die van luxe en comfort houden en is gegarandeerd 
een blikvanger op de baan. 

  

 NX 300h F SPORT LINE 

 Voor wie van een dynamische SUV-look houdt, is de NX 300h F SPORT 
Line uitgerust met onder meer een exclusief ‘spoelvormig radiatorrooster’, 
F SPORT-velgen en sportieve accenten in het interieur. 

  

 18" lichtmetalen velgen, F SPORT-design 
 Voor- en achterbumper met F SPORT-design 
 Zwart ‘spoelvormig radiatorrooster’ met F-gaaswerk 
 Drievoudige ledkoplampen 
 Lexus Safety System + 

 Zetelbekleding, F SPORT-leder 
 Geperforeerde aluminiumpedalen 
 F SPORT-stuurwiel en -versnellingspook 
 Active Sound Control 
 Voorzetels in F SPORT-design 

 18" lichtmetalen velgen, tweekleurig design 
 Lexus Safety System + 
 Drievoudige ledkoplampen 

 Zetelbekleding in volledig leder 
 Mark Levinson® premium audiosysteem met 14 luidsprekers 
 Intelligence Clearance Sonar (ICS) 

 18" lichtmetalen velgen met 5 dubbele spaken 
 Verdonkerde achterruiten (Privacy glass) 
Lexus Premium Navigation

Lexus Safety System +
 Zetelbekleding in volledig leder 
 Elektrisch 8-voudig multiverstelbare voorzetels 

NX 300h F SPORT LINE PLUS

Voor zij die van een dynamische SUV-look in combinatie met een hoog 
niveau van comfort en technologie houden, werd de NX 300h F SPORT 
Line Plus in het leven geroepen.

18" lichtmetalen velgen, F SPORT-design
Head Up Display (HUD)
Lexus Safety System +
Intelligence Clearance Sonar (ICS)

Mark Levinson® premium audiosysteem met 14 luidsprekers
Verwarmde voor-en achterzetels
Panoramic View Monitor
Zetelbekleding, F SPORT-leder



NX32

 KENMERKEN  |  KOETSWERK 

01.  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 basisversie, de Business Edition en de Business Edition Plus) 

02.  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). 

03.  18" LICHTMETALEN VELGEN 

 Exclusief ontworpen voor de NX 300h Privilege Line, bieden deze 18" 
lichtmetalen velgen met tweekleurig design een dynamische impressie.  

04.  ELEKTRISCH BEDIENDE ACHTERKLEP 

 Met de sleutel in uw broekzak of tas, kunt u via ee, voetbeweging onder de 
achterbumper de koffer openen of sluiten. Dit is zeer handig wanneer uw 
handen vol zijn na het winkelen of bij het thuiskomen na uw werk. 

05.  ELEKTRISCH SCHUIF-/KANTELDAK 

 Een glazen elektrisch kantel-schuifdak voegt een gevoel van vrijheid, ruimte 
en licht toe aan het interieur van de NX 300h. 

06.  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. 
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 KENMERKEN  |  KOETSWERK 

07.  TWEEVOUDIGE LED-LICHTEN / ECO-DAGRIJLICHTEN 

 Tweevoudige ledkoplampen zorgen voor een uitstekend zicht. Ze worden 
gecombineerd met energiebesparende dagrijlichten. Een AHB-functie 
(Automatic High Beam) is eveneens beschikbaar. Deze zijn standaard op 
de NX 300h met basisuitrusting. 

08.  TWEEVOUDIGE LED-LICHTEN / FULL LED- 
DAGRIJLICHTEN 

 Standaard aanwezig op de NX 300h Business Edition, Business Edition 
Plus en Executive Line, hebben deze hogere uitvoeringen ook L-vormige 
dagrijlichten in de volledig uit leds bestaande uitvoering. 

09.  DRIEVOUDIGE LED-LICHTEN / FULL LED- 
DAGRIJLICHTEN 

 De NX 300h F SPORT Line, F SPORT Line Plus en Privilege Line, kregen 
elegante, uiterst smalle drievoudige ledkoplampen. Ze lijken op de lichtblokken 
die voor het eerst te zien waren op de Lexus LC Coupé. Deze lichten worden 
gecombineerd met dagrijlichten met dikwandige binnenlenzen voor een 
prachtig kristaleffect, zelfs als ze niet branden. Automatic High Beam-functie 
is beschikbaar. De sequentiële ledrichtingaanwijzers voor- en achteraan 
onderstrepen de verfijnde looks van de nieuwe NX 300h en doen hem er 
nog sterker uitspringen in het verkeer. 

10.  LED-ACHTERLICHTEN 

 Het lichtblok achteraan combineert elegante leds in de typische ‘L’-vorm, zodat 
uw wagen ‘s nachts meteen als een Lexus wordt herkend. Het procedé voor 
dikwandig spuitgieten levert een kristalhelder uitzicht op, en een opvallend 
sterke look wanneer de achterlichten niet branden. 
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 KENMERKEN  |  INTERIEUR 

01.  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. 

02.  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. 

03.  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. 

04.  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. 

05.  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.
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. 
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 TECHNOLOGIE  |  AUDIO, COMMUNICATIE & INFORMATIE 

06.  LEXUS MEDIA DISPLAY 

 De basisversie van de nieuwe NX 300h is vanaf nu uitgerust met een 8" 
Lexus Media Display en heeft een draaiknop waarmee het audiosysteem en 
de temperatuur kunnen worden geregeld, alsook de energiemonitor kan 
bekeken worden. Voor compatibele smartphones is er ook MirrorLink™, 
waardoor u bepaalde onderdelen van uw telefoon via het Lexus Media 
Display kunt bekijken en bedienen. 

07.  LEXUS PREMIUM NAVIGATION 

 De Lexus Premium Navigation is standaard vanaf de NX 300h Business 
Edition en heeft een 10,3" scherm dat kan worden bediend via Touch Pad of 
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. 

08.  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. 

09.  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 

10.  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. 

11.  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. 
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 TECHNOLOGIE  |  RIJHULP & VEILIGHEID 

01.  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. 

02.  BANDENSPANNINGSCONTROLE 

 Het multifunctionele informatiescherm ontvangt gegevens van een sensor 
in elke band en traceert bandenspanningsgegevens. Het waarschuwt de 
bestuurder wanneer een of meer banden druk verliezen. 

03.  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. 

04.  PARKING ASSIST MONITOR 

 Om parkeren nog gemakkelijker te maken, waarschuwen sensoren in de 
achterbumper met geluidssignalen voor obstakels. Het geluidssignaal kan 
worden uitgezet wanneer het niet nodig is. Schakel de achteruitversnelling 
in en u ziet een beeld van de zone achter de NX 300h op het 10,3"-scherm, 
compleet met schermaanwijzingen om te helpen bij het parkeren. 

05.  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. 

06.  BLIND SPOT MONITOR EN REAR CROSS TRAFFIC ALERT 

 Radarsensoren in de achterbumper detecteren voertuigen op de aanpalende 
rijstroken die de bestuurder niet ziet in de buitenspiegels. Wanneer de 
bestuurder de richtingaanwijzer inschakelt om van rijstrook te veranderen 
en er een voertuig in de dode hoek komt, verschijnt er een waarschuwing in 
de betreffende buitenspiegel(s).
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 op een 
parking. Wanneer nodig maakt het systeem u attent op het mogelijke gevaar 
met een geluidssignaal en een visuele waarschuwing in de buitenspiegels. 
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 TECHNOLOGIE  |  LEXUS SAFETY SYSTEM + 

07.  LEXUS SAFETY SYSTEM + 

 Het baanbrekende Lexus Safety System + is beschikbaar voorzien op de 
nieuwe NX en omvat het Pre-Collision System met voetgangersdetectie, 
het Advanced Lane Keeping Assist om u op koers te helpen houden, het 
Automatic High Beam-systeem voor een nog beter zicht ‘s nachts, en de 
Adaptive Cruise Control die uw rijsnelheid regelt in functie van een voorligger. 

08.  PRE-COLLISION SYSTEM 

 Een millimetergolfradar en een computer berekenen het risico op een frontale 
aanrijding. Bij een hoog risico waarschuwt Pre-Collision Safety de bestuurder 
en wordt de remdruk verhoogd. Wanneer een aanrijding onvermijdelijk wordt 
geacht, worden automatisch de remmen ingeschakeld en de veiligheidsgordels 
vooraan strakker aangespannen. Als het systeem een obstakel (zoals een 
voetganger) detecteert bij snelheden tussen 10 en 80 km/u, worden de 
remmen automatisch ingeschakeld om een aanrijding te helpen vermijden. 

09.  ADAPTIEVE SNELHEIDSREGELAAR 

 Om rijden meer ontspannen te maken, handhaaft de adaptieve snelheidsregelaar 
een vooraf ingestelde afstand tussen de NX 300h en een voorligger, zelfs 
wanneer die versnelt of vertraagt. 

10.  ADVANCED LANE KEEPING ASSIST EN AUTOMATISCHE 
GROOTLICHTEN (AHB) 

 Het Advanced Lane Keeping Assist (A-LKA) monitort met een camera achter 
de voorruit de positie van de wagen in de rijstrook. Zodra u van uw rijstrook 
begint af te wijken, waarschuwt het A-LKA met een geluidssignaal en grijpt 
het in met een lichte stuurcorrectie.
Automatic High Beam (AHB) gebruikt dezelfde camera als het A-LKA en 
schakelt ‘s nachts automatisch over van de grootlichten naar de dimlichten 
wanneer het tegenliggers detecteert. Zo is de kans kleiner dat u per ongeluk 
andere bestuurders verblindt en kunt u zich volledig concentreren op de weg. 

11.  ADAPTIVE HIGH-BEAM SYSTEM 

 Het Adaptive High-beam System met instelbare leds voorkomt dat de 
NX 300h andere weggebruikers verblindt. Door in totaal 11 afzonderlijke 
led-chips in de koplamp in- en uit te schakelen wordt precies bepaald welke 
zones al dan niet verlicht worden. 

12.  ROAD SIGN ASSIST 

 Het Road Sign Assist-systeem (RSA) van de nieuwe NX 300h herkent 
verkeersborden met behulp van de camera achter de voorruit, en geeft de 
bestuurder daarover informatie via het multifunctionele informatiescherm. Het 
RSA-systeem herkent borden die in overeenstemming zijn met het Verdrag 
van Wenen (ook borden met verlichting en knipperende borden). 
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 TECHNOLOGY  |  DRIVING DYNAMICS 

01.  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. 

02.  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. 

03.  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. 

04.  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. 

05.  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. 
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 ACCESSOIRES 

01.  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. 

02.  BUMPERSCHORT VOORAAN* 

 Ontworpen om de krachtige en aparte uitstraling van uw wagen te versterken. 
De Lexus-voorschort maakt integraal deel uit van en sluit naadloos aan bij 
de voorbumper van de NX 300h. 

03.  BUMPERSCHORT ACHTERAAN* 

 Met zijn op de flanken doorlopende design maakt de Lexus-bumperschort 
achteraan de achterbumper van de NX 300h dieper voor een dynamische, 
sportieve look. 

04.  VERWIJDERBARE 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. 

05.  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. 

06.  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. 

07.  18" LICHTMETALEN VELGEN 

 De zwartverchroomde afwerking en het high performance-design met 
10 spaken creëren een onmiskenbare look van stedelijke verfijning.  

08.  8" LICHTMETALEN VELGEN, ZILVER GEKLEURD MET 
5 DUBBELE SPAKEN (MACHINE-FACED AFWERKING) 

 Sportieve ‘machine-faced’ velgen met 5 dubbele spaken die worden benadrukt 
door een reflecterende zilveren afwerking. 

09.   18" LICHTMETALEN VELGEN, ZWART GEKLEURD MET 
5 DUBBELE SPAKEN (MACHINE-FACED AFWERKING) 

 Sportieve ‘machine-faced’ velgen met zwarte afwerking. 
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*  De bumperschort voor -en achteraan zullen nog niet onmiddellijk beschikbaar zijn 
bij de lancering van de vernieuwde NX 300h. 

** Niet beschikbaar op de NX 300h met basisuitrusting (voorwielaandrijving)
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 F SPORT 

01

01
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 F SPORT 

01.  F SPORT-DESIGN 

 Een forser ‘spoelvormig radiatorrooster’ met een exclusief honingraatpatroon 
en zwarte omlijsting versterkt samen het dynamische design van de NX 300h 
F SPORT Line en F SPORT Line Plus. Verdere exclusieve accenten als 
het F SPORT-logo (waarin bochten van de Fuji Speedway verwerkt zijn), 
zwarte buitenspiegels en karakteristieke 18" lichtmetalen F SPORT-velgen, 
achterbumper en spoiler geven stuk voor stuk uiting aan het sterke karakter 
van de SUV. 

02.  18" LICHTMETALEN F SPORT-VELGEN 

 Voor een opwindende, nieuwe F SPORT-look combineren deze lichtmetalen 
velgen een exclusieve kleur (zwart met machinale afwerking) met een 
bijzondere structuur. 

03.  F SPORT-INTERIEUR 

 Het F SPORT-interieur is voorzien van exclusieve nieuwe kleuren voor 
de lederen bekleding, Flare Red en Black, samen met unieke versieringen 
en stiksels. De exclusieve nieuwe F SPORT-zetels worden gemaakt met 
integraalschuimtechnologie waardoor ze meer zijdelingse steun bieden 
in bochten. Het inlegwerk Aluminium vult perfect het prachtige F SPORT-
stuurwiel aan, dat zijn inspiratie vindt in dat van de iconische Lexus 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 aluminium pedalen verlenen 
het interieur nog meer flair. 

04.  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. 
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 KLEUREN | KOETSWERK 

 EEN NIEUWE KOETSWERKKLEUR 
VOOR LEXUS ONTWIKKELEN IS 
COMPLEX EN TIJDROVEND 

 Lexus-ontwerpers gebruiken nooit standaardkleuren maar ontwikkelen hun 
eigen tinten vanaf een leeg blad, een proces dat tot twee jaar in beslag kan 
nemen. Het kleurenpalet van Lexus telt in het totaal zo’n dertig verschillende 
tinten: voorbeelden daarvan zijn metaalkleuren Satin Silver en Sonic Titanium.

Er zijn geen binnenwegen bij de creatie van een nieuwe Lexus-kleur: de 
beslissing van de ontwerper wordt pas genomen na het bestuderen van 
honderden stalen. “Wanneer we een nieuwe kleur ontwikkelen, zie ik zoveel 
tinten dat ik aan het einde van de dag niet meer weet wat ik zie,” aldus Megumi 
Suzuki, een van onze meest ervaren kleurontwerpers. Om haar werk te doen, 
heb je een grondige kennis van kleurenleer en een arendsblik nodig.

“Telkens ik iemand ontmoet of in een winkel of huis binnenkom, kijk ik naar 
de kleuren en materialen,” legt ze uit. “Er zijn heel wat mensen zoals ik in 
onze afdeling.”

Zelfs nadat er een kleur werd gekozen, blijft er nog heel wat werk over. In 
verscheidene fasen van de ontwikkeling moet Suzuki een heel leger van experts 
opvorderen: labotechnici die de lak mengen, kleiboetseerders, ingenieurs 
en personeel van de lakafdeling om elke NX 300h een onberispelijke, 
uniforme laklaag te geven. Om de paar weken produceert Kansai Paint (een 
lakleverancier van Lexus) een nieuwe reeks van kleuren en onderwerpen de 
Lexus-designers de stalen aan een grondige keuring, waarbij de testpanelen 
worden gebogen om de contouren van de auto na te bootsen. Alle kleuren 
worden binnen en buiten bestudeerd, onder schijnwerpers, in zonlicht, in de 
schaduw en in bewolkte omstandigheden, en dat op verschillende tijdstippen 
van de dag en maanden van het jaar.

De uiteindelijke kleur kiezen is geen sinecure. Een kleur die verblindt 
op een zomerse ochtend kan al snel slap lijken in de schaduw of onder 
showroomlampen. Designers moeten ook hun eigen voorkeuren opzij kunnen 
zetten. “Het vreemde aan kleuren is dat de perceptie ervan kan veranderen 
naargelang het seizoen, uw humeur van het moment en de trends die u ziet,” 
aldus Suzuki. 
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 KLEUREN | KOETSWERK 

 F WHITE | 083 1  SONIC WHITE | 085 

 SATIN SILVER | 1J4  SONIC TITANIUM | 1J7 

 MERCURY GREY | 1H9  BLACK | 2123 

 GRAPHITE BLACK | 223  MORELLO RED | 3R1 

 COPPER BROWN | 4X22  SPARKLING METEOR | 8X92 

 SAPPHIRE BLUE | 8X11 

 1 Exclusief voor F SPORT
2 Niet beschikbaar op F SPORT
3 Niet-metaalkleur

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

 White Ochre 

 Flare Red 

 White Ochre 

 Burgundy Red 

 Burgundy Red 

 F SPORT INLEGWERK6 

 Aluminium in 
Naguri-stijl 

 STOF1 

 PROLUXE LEDER2 

 Black 

 Black 

 LEDER3 

 F SPORT LEDER4 

 Black 

 Black 

 Silver  Shimamoku 

 INLEGWERK5 

 Piano Black 

 1 Stoffen bekleding is standaard op de NX 300h basisversie en de Business Edition. Deze zetelbekleding wordt voorzien in de kleur ‘Black’
2  De bekleding ProLuxe leder is standaard op de NX 300h Business Edition Plus en kan verkregen worden in ‘Burgundy Red’, ‘White Ochre’ en ‘Black’.
3  Leder is standaard op de NX 300h Executive Line en de Privilege Line en kan verkregen worden in ‘Black’, ‘White Ochre’, ‘Ochre’ en ‘Burgundy Red’. 

‘White Ochre’ kan worden besteld in combinatie met ‘Black’ of bijpassend ‘White Ochre’ instrumentenbord en deurpanelen.
4 F SPORT-leder met uniek design en de exclusieve kleuren ‘Black’ en ‘Flare Red’ is standaard op de NX 300h F SPORT Line en F SPORT Line Plus.
5  ‘Piano Black’ inleg is standaard op de NX 300h basisversie, ‘Silver’ inleg’ is standaard op de NX 300h Business Edition, Business Edition Plus en Executive Line. 

Inlegwerk van Shimamoku is standaard aanwezig op de NX 300h Privilege Line.
6 Inlegwerk van aluminium in Naguri-stijl is standaard aanwezig op de NX 300h F SPORT Line en F SPORT Line Plus.

Op de volgende 3 pagina’s vindt u een selectie van de beschikbare interieurcombinaties. De erkende Lexus-dealer in uw buurt geeft u graag meer informatie. 

 Ochre 
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 KLEUREN  |  INTERIEUR 

01  Stoffen bekleding ‘Black’ met 
‘Piano Black’ inleg (NX 300h met 
basisuitrusting)

02 Leder ‘White Ochre’ met ‘Silver’ 
inleg (NX 300h Executive Line)

03 ProLuxe leder ‘Burgundy Red’ met 
‘Silver’ inleg (NX 300h Business 
Edition Plus)

01

02

03
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 KLEUREN  |  INTERIEUR 

04 Leder ‘Black’ met ‘Shimamoku’ inleg 
(NX 300h Privilege Line)

05 Leder ‘White Ochre’ met 
‘Shimamoku’ inleg (NX 300h 
Privilege Line)

06 Leder ‘Ochre’ met ‘Shimamoku’ 
inleg (NX 300h Privilege Line)

04

05

06
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 KLEUREN  |  INTERIEUR 

07 F SPORT-leder ‘Black’ met 
‘Aluminium Naguri-Style’ inleg 
(NX 300h F SPORT Line en 
F SPORT Line Plus)

08 F SPORT-leder ‘Flare Red’ met 
‘Aluminium Naguri-Style’ inleg 
(NX 300h F SPORT Line en 
F SPORT Line Plus) 

07

08
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 UITRUSTING  |  UITRUSTINGSNIVEAUS 

EXTERIEUR

NX 300h 
FWD

NX 300h 
AWD

Business
Edition

NX 300h 
AWD

Business
Edition Plus

NX 300h 
AWD

Executive 
Line

NX 300h 
AWD

F SPORT 
Line

NX 300h 
AWD

F SPORT 
Line Plus

NX 300h 
AWD

Privilege 
Line

Metaalkleur o v v o o o o

Koplampen met automatische niveauregeling v v v v v v v

Bochtverlichting - - v v v v v

Dagrijlichten, eco-design v - - - - - -

Dagrijlichten, full LED-verlichting - v v v v v v

Buitenspiegels, elektrisch verstelbaar en inklapbaar en 
verwarmbaar v v v v - - -

Buitenspiegels: elektrisch verstelbaar met geheugen, automatisch 
inklapbaar, elektrochromatisch (zelfdimmend) en verwarmbaar - - - - v v v

Buitenspiegels, geïntegreerde richtingaanwijzers v v v v v v v

F SPORT-logo's, voorste spatborden - - - - v v -

‘Spoelvormig radiatorrooster’ in F SPORT-design - - - - v v -

Achterbumper, F SPORT-design - - - - v v -

Voorbumper, F SPORT-design - - - - v v -

Mistlichten vooraan LED - - v v v v v

Koplampsproeiers - - - - v v v

Tweevoudige LED koplampen v v v v - - -

Drievoudige LED koplampen - - - - v v v

Geïntegreerde dakrails - v v v v v v

Intelligent Parking Sensors (IPS), voor en achter - - - - - v V

Spoelvormig radiatorrooster’, Lexus-design v v v v - - v

Parkeersensoren voor- en achteraan - v v v v v v

Getinte ruiten - - - v v v v

Ruitenwissers met regensensor v v v v v v v

LED-achterlichten v v v v v v v

Sequentiële richtingaanwijzers - v v v v v v

Elektrisch bediende achterklep - - v v v v v

VELGEN

17" lichtmetalen velgen, 10 spaken met 225/65 R17-banden v v v - - - -

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

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

18" lichtmetalen velgen, tweekleurig design met 
225/60 R18-banden - - - - - - v

ACTIEVE VEILIGHEID EN RIJDYNAMIEK

Actieve remlichten v v v v v v v

Adaptive Cruise Control (ACC) - alle snelheden - p p v v v v

Adaptive High-beam System (AHS) - - - - v v v

Adaptieve variable ophanging (AVS) - - - - v v -

Antiblokkeerremsysteem (ABS) v v v v v v v

Automatic High Beam (AHB) - p p v - - -

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

Snelheidsregelaar v v v v - - -

Drive Mode Select (Eco – Normal – Sport) v v v v - - v

Drive Mode Select (Eco – Normal / Custom – Sport S / Sport S+) - - - - v v -

Elektronische handrem (EPB) v v v v v v v

EV (Electric Vehicle) modus v v v v v v v

Hill-start Assist Control (HAC) v v v v v v v

Lane Keeping Assist (LKA) - p p v v v v

Pre-collision Safety (PCS) systeem met voetgangersdetectie - p p v v v v

Performance-schokdempers, voor- en achteraan - - - - v v -

Road Sign Assist (RSA) - p p v v v v

Sportophanging - - - - v v -

Traction Control (TRC) v v v v v v v

Stabiliteitsregeling (VSC) v v v v v v v
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 UITRUSTING  |  UITRUSTINGSNIVEAUS 

  Standaard beschikbaar. 
  Beschikbaar als optie. 
  Beschikbaar als onderdeel van pack. 

—  Niet beschikbaar. 

PASSIEVE VEILIGHEID

NX 300h 
FWD

NX 300h 
AWD

Business
Edition

NX 300h 
AWD

Business
Edition Plus

NX 300h 
AWD

Executive 
Line

NX 300h 
AWD

F SPORT 
Line

NX 300h 
AWD

F SPORT 
Line Plus

NX 300h 
AWD

Privilege 
Line

Aan/uit-schakelaar airbag, voorpassagier v v v v v v v

Airbags, bestuurder en voorpassagier, frontaal, lateraal en knie 
Gordijnairbags over de volledige lengte v v v v v v v

ISOFIX-bevestigingspunten op buitenste zitplaatsen achteraan v v v v v v v

Gordelspanners vooraan en op buitenste zitplaatsen achteraan v v v v v v v

Gordelspanners, achterste zitplaatsen v v v v v v v

BEVEILIGING

Antidiefstalsysteem 
Sirene en intrusiesensor 
Hellingsensor en glasbraaksensor

v v v v v v v

Automatische deurvergrendeling v v v v v v v

Dubbel deurslot v v v v v v v

AUDIO, COMMUNICATIE EN INFORMATIE

8" Lexus Media Display en 4,2" kleurenscherm TFT v - - - - - -

10,3" multimediascherm - v v v v v v

Premium-audiosysteem met 8 luidsprekers v - - - - - -

Premium-audiosysteem met 10 luidsprekers - v v v v - -

Mark Levinson® premium audiosysteem met 14 luidsprekers - - - - - v v

2 USB-poorten en aux-aansluiting v v v v v v v

Active Sound Control (ASC) - - - - v v -

Analoog klokje met gps-functie v v v v v v v

Antenne, haaienvindesign v v v v v v v

Bluetooth®-connectiviteit voor mobiele telefoon en audio v v v v v v v

Head-Up Display (HUD) - - - - - v v

Lexus Premium Navigation - v v v v v v

Panoramic View Monitor - - - - - v v

Achteruitrijcamera met geleidingslijnen op het scherm - v v v v v v

Bedieningstoetsen op het stuur - audio / scherm / telefoon / 
spraakherkenning v v v v v v v

Bedieningstoetsen op het stuur: 
Adaptive Cruise Control (ACC) 
Lane Keeping Assist (LKA)

- v v v v v v

Bediening van centrale display met Touch Pad v v v v v v v

Radio met Digital Audio Broadcasting (DAB) - v v v v v v

Draadloze lader voor smartphone - v v v v v v
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  Standaard beschikbaar. 
  Beschikbaar als optie. 
  Beschikbaar als onderdeel van pack. 

—  Niet beschikbaar. 

 1 Bij bestelling van een panoramisch zonnedak wordt de wagen om technische redenen niet voorzien van de anders standaard gemonteerde dakrails. 

 UITRUSTING  |  UITRUSTINGSNIVEAUS 

INTERIEURCOMFORT EN FUNCTIONALITEIT

NX 300h 
FWD

NX 300h 
AWD

Business
Edition

NX 300h 
AWD

Business
Edition Plus

NX 300h 
AWD

Executive 
Line

NX 300h 
AWD

F SPORT 
Line

NX 300h 
AWD

F SPORT 
Line Plus

NX 300h 
AWD

Privilege 
Line

Driespakig, lederen stuurwiel met schakelpeddels v v v v - - v

Driespakig, geperforeerd lederen stuurwiel met schakelpeddels - - - - v v -

Sleutel, kaart-design - - - - - - v

Geperforeerde aluminiumpedalen - - - - v v -

Elektrisch bediende ruiten voor- en achteraan v v v v v v v

Elektronische airconditioning, 2 zones, met S-Flow-technologie v v v v v v v

Centrale armsteun vooraan met opbergvak en 2 bekerhouders v v v v v v v

Voorzetels, 6-voudig manueel verstelbaar v v v - - - -

Voorzetels, 8-voudig elektrisch verstelbaar - - - v v v v

Lendensteun vooraan, tweevoudig elektrisch verstelbaar 
(bestuurder) - - - - v v v

Voorzetels, F SPORT-design - - - - v v -

Glazen kantel-schuifdak, elektrisch bediend - - - o o o o

Verwarmbare en geventileerde voorzetels - - - - - v v

Verwarmbare voorzetels - - v v v v v

Verwarmbare achterbank - - - - - v v

Verwarmbaar stuurwiel - - - - v v v

Instapverlichting v v v v v v v

Inlegwerk, Naguri-Style Aluminium - - - - v v -

Inlegwerk, Piano Black v - - - - - -

Inlegwerk, Shimamoku - - - - - - v

Inlegwerk, Silver - v v v - - -

Met leder beklede versnellingspookknop v v v v - - v

Bagageriem v v v v v v v

Bestuurderszetel met geheugenfunctie - - - - - v v

Panoramisch dak (vast)1
- - - o o o o

Versnellingspook met geperforeerd leder bekleed - - - - v v -

Centrale armsteun achteraan met opbergruimte en 2 
bekerhouders v v v v v v v

In 2 delen (60:40) neerklapbare achterbank v v v v v v v

In 2 delen (60:40) neerklapbare achterbank met elektrische 
bediening - - - - - - v

Achteruitkijkspiegel met manuele diminstelling v - - - - - -

Elektrochromatische (zelfdimmende) achteruitkijkspiegel - v v v v v v

Instaplijsten in standaarduitvoering v v v - - - -

Instaplijsten, F SPORT-design - - - - v v -

Instaplijsten in opgewaardeerde uitvoering - - - v - - v

Smart entry system (intelligent instapsysteem) - - v v v v v

Stuurkolom met manuele bediening (diverse standen) v v v v - - -

Stuurkolom met elektrische bediening (diverse standen) - - - - v v v

Bandenreparatiekit v v v v v v v

Stoffen zetelbekleding v v - - - - -

Zetelbekleding in ProLuxe leder - - v - - - -

Zetelbekleding, F SPORT-leder - - - - v v -

Zetelbekleding in volledig leder - - - v - - v

Centrale deurvergrendeling v v v v v v v
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  Standaard op specifieke uitvoering(en). 
  Beschikbaar als optie. 
  Beschikbaar als (onderdeel van) een pack. 

—  Niet beschikbaar. 

 UITRUSTING  |  PACKS 

PACKS

NX 300h 
FWD

NX 300h 
AWD

Business
Edition

NX 300h 
AWD

Business
Edition Plus

NX 300h 
AWD

Executive 
Line

NX 300h 
AWD

F SPORT 
Line

NX 300h 
AWD

F SPORT 
Line Plus

NX 300h 
AWD

Privilege 
Line

Lexus Safety System + - p p v v v v

Pre-Crash Safety (PCS) systeem met voetgangersdetectie - p p v v v v

Lane Keeping Assist (LKA) - p p v v v v

Road Sign Assist (RSA) - p p v v v v

Adaptive Cruise Control (ACC) - alle snelheden - p p v v v v

Automatic High Beam (AHB) - p p v v v v

Bedieningstoetsen op het stuur - audio / scherm / telefoon / 
spraakherkenning / ACC / LKA - p p v v v v
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*  De cijfers verschillen volgens uitvoering en velgmaat. Voor de NX 300h FWD is het 1ste cijfer voor de basisuitvoering, voorzien van 17" lichtmetalen velgen. Voor de NX 300h AWD is het 1ste cijfer is voor uitvoeringsniveaus 

uitvoeringsniveau Business Edition met standaard 17" lichtmetalen velgen en het tweede cijfer is voor de NX 300h F SPORT Line en F SPORT Line Plus met 18" lichtmetalen velgen. 

Het brandstofverbruik en de CO2-waarden worden gemeten in een gecontroleerde omgeving, in overeenstemming met de vereisten van Richtlijn 80/1268/EEC en de latere amendementen (NEDC). De metingen gebeuren met een 
voertuig met Europese standaarduitrusting. Voor meer informatie, gelieve uw lokale erkende Lexus–dealer te contacteren. Het brandstofverbruik en de CO2-waarden van uw voertuig kunnen verschillen van de gemeten waarden. Het 
rijgedrag, evenals andere factoren (zoals de staat van de weg, het verkeer, de staat van het voertuig, de bandendruk, de aanwezige uitrusting, de belading, het aantal inzittenden, …) hebben een invloed op het brandstofverbruik en de CO2-
uitstoot van uw voertuig.

**  Kofferinhoud wordt berekend volgens de VDA-methode. Dit cijfer is voor de wagen met bandenreparatiekit. Alle vermelde cijfers zijn inclusief het opbergvak onder de vloer van de bagageruimte. 

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

 TECHNISCHE GEGEVENS 

VERBRANDINGSMOTOR NX 300h FWD (AWD)

Cilinderinhoud (cm³) 2494
Cilinders / kleppen L4/ 16
Max. vermogen (DIN-pk bij t/min) 155 bij 5700
Max. vermogen (kW bij t/min) 114 bij 5700
Max. koppel (Nm bij t/min) 210 bij 4200 - 4400

ELEKTROMOTOR

Type Synchrone wisselstroommotor met permanente magneten
Max. vermogen (DIN-pk) 143 / – (143 / 68)
Max. vermogen (kW) 105 / – (105 / 50)
Max. koppel (Nm) 270 / – (270 / 139)

TRANSMISSIE

Type e-CVT (elektronische continu variabele transmissie)
Aandrijving Voorwielaandrijving (All-Wheel Drive)

TOTAAL SYSTEEMVERMOGEN

Totaal vermogen (DIN-pk) 197
Totaal vermogen (kW) 145

PRESTATIES

Topsnelheid (km/u) 180
Acceleratie 0-100 km/u (s) 9,2

BRANDSTOFVERBRUIK* (l/100 km)

In de stad 5,0 (5,1-5,3)
Buiten de stad 5,0 (5,0 - 5,2)

Gecombineerd 5,0 (5,1-5,2)

CO2-UITSTOOT* (g/km)

In de stad 117 (118 / 122)
Buiten de stad 115 (116 / 119)
Gecombineerd 116 (117 / 121)

GEWICHTEN (kg)

Maximaal toegelaten massa 2245 (2395)
Totale onbeladen massa (min. - max.) 1715-1720 (1785-1905)

VOLUMES** (l)

Koffervolume, achterzetels rechtop, beladen tot bagagescherm 555
Koffervolume, achterzetels rechtop, beladen tot dak 1600
Inhoud brandstoftank 56
Maximaal sleepvermogen geremd (kg) 0 (1500)
Maximaal sleepvermogen ongeremd (kg) 0 (750)



NX 300h

NX 300h

NX 53

 TECHNISCHE GEGEVENS 

 1 Met 235/55 R18-banden bedraagt de spoorbreedte zowel voor- als achteraan 1570.
2 Hoofdruimte vooraan met zonnedak: 950; met panoramisch dak: 976.
3 Hoofdruimte achteraan met zonnedak: 967; met panoramisch dak: 938.

Opmerking: de afgebeelde/vermelde afmetingen zijn in millimeter. 
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NX54

 Een Lexus bezitten moet een fantastische ervaring zijn, 
tijdens de volledige levensduur van uw auto, dankzij een 
ongeëvenaarde service en onderhoud, die stuk voor stuk 
zijn uitgewerkt met het oog op een volledige tevredenheid 
en een totale gemoedsrust. Wanneer u een bezoek brengt 
aan onze showrooms, proberen we alles te voorzien dat 
u nodig zou kunnen hebben . We creëren een verfijnde 
omkadering 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. 

 DE LEXUS-BELEVING 



NX 55

 WE STREVEN ER ALTIJD NAAR OM ELKE KLANT 
TE BEHANDELEN ZOALS WE DAT MET EEN GAST 
THUIS ZOUDEN DOEN 

 Sinds de lancering van de allereerste Lexus hebben 
we altijd ‘net iets meer’ willen doen voor onze 
klanten. Zoals blijkt uit de vele prijzen die we de 
voorbije 25 jaar in de wacht hebben gesleept, 
streven we er altijd naar om elke klant te behandelen 
zoals we dat met een gast thuis zouden doen. 
Maar welke andere factoren dragen bij tot onze 
ongeëvenaarde klantenservice? Het antwoord ligt in 
onze Japanse tradities en één woord: ‘Omotenashi’ 

Omotenashi is Japans voor ‘gastvrijheid en 
hoffelijkheid’. Maar Omotenashi is veel meer dan 
een uitstekende service; dit oude Japanse concept 
verwijst naar iemands vermogen om in te spelen 
op de behoeften van anderen, nog voor die zich 
voordoen. 

Omotenashi is een manier van leven en denken 
voor elke werknemer van Lexus. Ook belangrijk 
is dat het bepaalt hoe we auto’s zoals de nieuwe 
LS-luxeberline ontwerpen en maken. Dit is de 
belichaming van Omotenashi. Zo gaat de nieuwe 
LS automatisch omhoog om u te helpen instappen, 
terwijl de hoofdsteunen achteraan neerklappen 
wanneer u achteruitrijdt om de bestuurder een 
beter zicht te geven op de weg. 

 DE LEXUS-BELEVING 



 © 2017 Lexus Belgium - TBel n.v. behoudt zich het recht voor om details van specificaties en uitrusting
zonder voorafgaande kennisgeving te wijzigen. Details van specificaties en uitrusting kunnen ook
gewijzigd worden om te voldoen aan plaatselijke voorwaarden en vereisten. Uw plaatselijke erkende
Lexus-dealer geeft u graag meer details over dergelijke veranderingen, die voor uw regio vereist 
zouden kunnen zijn.

Opmerking: de vermelde uitrusting en specificaties kunnen optioneel zijn, deel uitmaken van een
pack of van een bepaald uitrustingsniveau. De koetswerkkleur van het voertuig kan licht afwijken van 
de in deze brochure afgedrukte foto’s. De vermelde verbruik- en CO2- uitstoot-waardes voldoen 
aan de NEDC-normen.

Voor meer informatie kunt u terecht op onze website: nl.lexus.be

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.

Lexus Belgium - TBel n.v. - Leuvensesteenweg 369 - B-1932 Zaventem
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 Meer over de nieuwe NX: 

nl.lexus.be/NX

facebook.com/lexusbelux 


