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HÄMMASTAV 
LIIKUMINE
Tutvustame mudelit NX 300h, mis on täiesti uut tüüpi Lexus. See julge välimusega 

sõiduk püüab pilke ning toob tänavatele hämmastava liikumise. Nelikveolise ja 

täishübriidse NX 300h-ga on uskumatult mõnus sõita – midagi muud ei võigi ju 

oodata nende inimeste kätetööst, kes on loonud maailma esimese linnamaasturi. 

Kõiki meie teadmisi koondav uus NX 300h astub tipptasemel disaini, mugavuse ja 

aruka uuenduslikkusega oma segmendis suure sammu edasi. Kokkuvõttes ei peatu 

me enne, kui oleme loonud midagi hämmastavat.

„UUE NX 300h PUHUL OLI MEIE EESMÄRK LUUA LINNAMAASTUR, MIS ON 
NII SILMATORKAV JA ERILINE, ET SOOVITE SELLEGA KOHE SÕITA.”

Takeaki Kato, NX 300h peainsener 

SISSEJUHATUSUUS NX 300h
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PILKUPÜÜDEV 
UUS NX 300h

TUTVUGE LÄHEMALT HÄMMASTAVA 
KUJUNDUSEGA, UUE PÕLVKONNA LEXUSE 
HÜBRIIDAJAMIGA JA DÜNAAMILISE F SPORTI 
MUDELIGA.

SISSEJUHATUSUUS NX 300h
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Uus linnamaastur NX 300h püüab pilke ning pakub paindlikke ruumilahendusi ja 

ülimat mugavust kuni viiele inimesele. Meie uusima täishübriidse jõuseadmega Lexuse 

sujuvat ja tundlikku juhitavust täiendab keskkonnasäästlik jõudlus. Lexuse intuitiivse 

tehnoloogia hulka kuuluvad puutepadi, panoraamvaate ekraan ja kokkupõrke-

eelne ohutussüsteem. Dünaamilisema kogemuse pakkumiseks on uuel NX300h 

F SPORTil kohanduva jäikusega vedrustus, 18-tollised valuveljed, F SPORTi rool ja 

perforeeritud nahkkattega sportistmed.



06

TÄNAVAKUNST
SILMAPAISTVAL UUEL NX300h-l ON LAI 
VÄLISILME, LEXUSE JULGE KÄRJEKUJULINE 
LIIVAKELLA MEENUTAV ILUVÕRE NING 
MAITSEKAD LED-TULED EES JA TAGA.

Uus NX 300h, mis on ühtaegu nii auto kui ka nüüdiskunsti teos, ei jäta kedagi 

külmaks. Teravate, kuid voolavate joonte loomiseks ammutasid Lexuse disainerid 

inspiratsiooni sulametalli mitmeplaanilisest ilust. NXile lähenedes süttib käepideme 

valgustus teie tervitamiseks põlema, dünaamiline küljeliist ja kupeesarnane siluett 

toovad aga sõiduki veelgi julgemalt esile. Ees annavad kolme LED-lambiga esituled 

ja nooleotsakujulised päevatuled edasi Lexuse ainuomast olemust. Taga kujutavad 

kalliskivisarnased LED-tagatuled meie L-embleemi, rõhutades linnamaasturi 

võimsat kuju.

KUJUNDUSUUS NX 300h
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KAUGELTKI MITTE 
TAVALINE
TEIE PÄRALT ON TÄPNE JUHITAVUS KOOS 
LEXUSE ESMAKLASSILISE SUJUVUSE JA 
ELEGANTSIGA.

See vilgas linnamaastur muudab sõitmise linnas mõnusaks kogemuseks. Sõidurežiimi 

valikunupp võimaldab teil seada jõudlust just nii, nagu te parasjagu seda soovite. 

Valikusse kuuluvad erinevad režiimid alates režiimist ECO ja lõpetades režiimiga 

SPORT S+. Tihedas liikluses saate valida režiimi EV (elektrisõiduk), mille korral on 

sõitmine heitevaba. Tugev kere ja kohanduva jäikusega vedrustus tagavad sujuva ja 

täpse juhitavuse, E-FOURi nelikvedu lisab libedal teel juhile enesekindlust. Sõidukil 

on panoraamvaate ekraan ja tagant ristsuunas läheneva sõiduki hoiatussüsteem, mis 

lihtsustavad manööverdamist kitsastes kohtades ja seeläbi ka parkimist.

SÕIDUDÜNAAMIKAUUS NX 300h
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INTUITIIVNE 
LUKSUS
 NX 300h ON KUJUNDATUD NII, ET SEE AIMAKS 
TEIE VAJADUSI NING VÕIMALDAKS TEIL JA 
KAASSÕITJATEL LÕÕGASTUDA TÄIELIKUS 
MUGAVUSES.

Uue NX 300h seest leiate intuitiivse tehnoloogia, mis muudab teie elu lihtsamaks. 

Arukas peakohal asuv valgusti tajub teie käe lähenemist, nii et te ei pea pimedas 

valgusti otsimisega vaeva nägema, ja tagaluuk jätab meelde, kui suures ulatuses te 

tavatsete seda avada. Takumi käsitöömeistrite kaunilt viimistletud salongis paiknev 

keskkonsool on loodud kärjekujulise liivakella meenutava iluvõre eeskujul, analoogkell 

ja valgustus täiustavad viimistlust veelgi. Erakordselt mugavaid eesmisi nahkistmeid, 

mis on elektriliselt kaheksas suunas reguleeritavad, saab soojendada või ventileerida, 

60 : 40 jaotusega tagaistmete elektriline kokkuklappimine võimaldab teha ruumi 

suuskadele või surfilaudadele.

LUKSUSLIK SALONGUUS NX 300h
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LEXUSE HÜBRIIDAJAMI VÕIMSUS ON 197 DIN hj, 
CO2 HEITKOGUS JÄÄB ALLA 120 g/km. 

Meie uusim Lexuse hübriidajam ühendab 2,5-liitrise bensiinimootori võimsuse 

sujuvalt elektrimootori(te) omaga, mistõttu on sõit NX 300h-ga uskumatult sujuv ja 

vaikne ning lihtsuse poolest võrdväärne tavalise luksusautoga. Kuigi sõiduk on loomult 

erk, on selle kütusekulu alla 5,5 l / 100 km, mis on sellise suurusega linnamaasturi 

kohta muljetavaldav näitaja. Regeneratiivpidurdus tähendab, et ühtegi akut ei ole 

vaja laadida, ning meie juhtiv hübriidtehnoloogia tagab väga väikesed käituskulud. 

Lisateavet saate veebilehelt lexus.ee/hybrid.

h JÕUD

TÄISHÜBRIIDUUS NX 300h
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LOODUD 
SILMA PAISTMA
UUS NX 300h F SPORT ON HÄÄLESTATUD 
DÜNAAMILISE JÕUDLUSE JAOKS, LISAKS 
VÕIMENDAB G-ANDUR TEIE SÕIDUKOGEMUST. 

Julge uus NX 300h F SPORT on maksimaalse sõidurõõmu pakkumiseks 

ainulaadsete võimsusomadustega ja julge sportliku kujundusega. Välisilmes annavad 

tooni 18-tollised valuveljed, F SPORTi iluvõre ja esispoileri äär. Seespool valmistab 

sõiduhuvilistele rõõmu perforeeritud nahaga kaetud F SPORTi rool ja istumisasendit 

toetavad nahast sportistmed, mille konstruktsioonis on kasutatud integreeritud vahu 

tehnoloogiat. Väljanägemise muudavad terviklikuks alumiiniumpedaalid ja metallist 

dekoorliistud. Tänu kohanduva jäikusega vedrustusele, mida saab tundlikkuse 

suurendamiseks reguleerida, on sõitmine NX 300h F SPORTiga linnamaasturile 

omaselt sujuv, kuid dünaamiline.

F SPORTUUS NX 300h
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LINNAGA 
ÜHENDATUD
PUUTEPADJAGA JUURDEPÄÄS 
NAVIGATSIOONISÜSTEEMILE JA ÜHENDATUD 
TEENUSTELE, JUHTMEVABA LAADIJA.

Olenemata sellest, kui kiire on teie elutempo, tunnete uues NX 300h-s end alati 

pingevabalt ja püsite toimuvaga kursis. Uuenduslike tehnoloogiate hulka kuulub 

näiteks juhtmevaba laadija Qi, mis laeb teie mobiiltelefoni akut, kui telefon on asetatud 

konsoolilaekasse. Seevastu intuitiivne puutepadi tagab sujuva juurdepääsu Lexuse 

Premium Navigationi ja Connected Servicesi teenustele. Connected Servicesiga on 

teie päralt sellised teenused nagu internetiotsing, Google Street View®, Panoramio® 

ja reaalajas liiklusteave. Ent te võite ka lihtsalt lõdvestuda, kuulates lemmikmuusikat 

Mark Levinson®-i Premium Surroundi tipptasemel helisüsteemist.

TIPPTASEMEL TEHNOLOOGIAUUS NX 300h
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VALVAS
KOKKUPÕRKE-EELNE OHUTUSSÜSTEEM JA 
KAHEKSA TURVAPATJA SÕITJATE KAITSEKS. 

Ohu vältimiseks kasutab kokkupõrke-eelne ohutussüsteem millimeeterlaineradarit, 

mis tuvastab eesolevad objektid, rakendades vajaduse korral pidureid ja pingutades 

turvavöösid. Kui te aga peaksite osalema kokkupõrkes, kaitsevad teid ja teie kaassõitjaid 

tugev kerekonstruktsioon ja kaheksa turvapatja.

UUENDUSLIK OHUTUSUUS NX 300h
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SALONGI 
KOMBINATSIOONID

 Black 

 Black 

 Piano Black 

 Garnet Red 

 Bamboo 

 Platinum 

 Ivory 

 Silver 

 Black 

 Black 

 Carbon 

 Topaz Brown 

 Dark Rose 

with Black 

 Saddle Tan 

 Shimamoku 

 Ivory 

 Black with 

Dark Rose 

NAHK F SPORTI NAHK

DEKOORLIISTUD   F SPORTI DEKOORLIISTUD

KANGAS TAHARA SÜNTEETILINE NAHK
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 SONIC WHITE (085) 

 SATIN SILVER (1J4) 

 MERCURY GREY (1H9) 

 SONIC TITANIUM (1J7) 

 BLACK (212)1 

KEREVÄRVID

 STARLIGHT BLACK (217) 
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 ULTRASONIC BLUE (8U1) 

 SIENNA BROWN (4V3)2 

 METEOR BLUE (8W3)2 

 MORELLO RED (3R1) 

1 Mittemetallik.
2 Ei pakuta F SPORTile.

Tähelepanu: trükitehnilistel põhjustel võivad tegelikud värvitoonid piltidel esitatust pisut erineda.
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PUUTEPADI
Remote Touchi liidesega puutepadi, mis kuulub 

Lexuse järjekordsete uuenduste hulka, võimaldab 

ees istujatel kasutada intuitiivset keskel asetsevat 8-tollist 

multimeediumiekraani. Ergonoomilise kujundusega 

ekraan paikneb käigukangi lähedal ja seda on niisama 

lihtne kasutada kui nutitelefoni või tahvelarvutit.

JUHTMEVABA LAADIJA 
Laadige ühilduvat nutitelefoni, nutitelefoni korpust 

või muud elektroonikaseadet, kasutades induktiivset 

juhtmevaba akulaadimise standardit Qi, mis asub 

mugavalt konsoolilaekas NX 300h keskel.

PANORAAMVAATE MONITOR 
Uus NX 300h pakub digitaalset panoraamvaadet 

ümber terve sõiduki, et manööverdamine oleks kitsastes 

kohtades lihtsam ja ohutum. Neli kaamerat kuvavad 

reaalajas pilte ja ekraanijuhised hõlbustavad parkimist.

LED-ESITULED
Kolme LED-lambiga esituled on väga eredad, 

põrkerauda sisse ehitatud nooleotsakujulised 

päevatuled tagavad, et NX 300h on hästi nähtav 

igal ajal. Energiasäästlik LED-tehnoloogia valgustab 

erakordselt tõhusalt ning on töökindel ja pika tööeaga.

TAGANT RISTSUUNAS LÄHENEVA 
SÕIDUKI HOIATUS 
Tagant ristsuunas läheneva sõiduki hoiatuse funktsioon 

kasutab parklas pimeala monitori, et tuvastada sõidukid, 

mis lähenevad tagant. Vajaduse korral hoiatab 

funktsioon teid helisignaaliga ja edastab küljepeeglite 

kaudu visuaalse signaali.

LEXUSE CONNECTED SERVICES
Uus NX 300h pakub selliseid täiustatud 

mobiiliteenuseid nagu internetiotsing, Google Street 

View®, Panoramio® ja reaalajas liiklusteave. Mugavust 

lisab võimalus saata planeeritud marsruut oma süle- või 

tahvelarvutist NX 300h navigatsioonisüsteemi.

TIPPTASEMEL 
TEHNOLOOGIA
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NX 300h FWD/AWD

SUURIM VÄLJUNDVÕIMSUS

DIN hj / kW 197 / 145

BENSIINIMOOTOR

Maht (cm3) / silindrid / klapid 2494 / L4 / 16

Suurim võimsus (DIN hj / kW, p/min) 155 / 114, 5700

Suurim pöördemoment (Nm / p/min) 210, 4400–4900

ELEKTRIMOOTOR(ID)

Ees – suurim väljundvõimsus (DIN hj / kW) 143 / 105

Taga – suurim väljundvõimsus (DIN hj / kW) 68 / 50 (AWD)

HÜBRIIDAKU

Tüüp Nikkel-metallhüdriidaku (Ni-MH)

JÕUÜLEKANNE

Veoskeem E-FOURi nelikvedu (AWD)

Käigukast Elektroonilise juhtimisega sujuvalt muutuva ülekandearvuga käigukast (E-CVT)

KIIRUSOMADUSED

Suurim kiirus (km/h) 180

0–100 km/h (s) 9,3

CO2 HEITKOGUS (g/km)

Emissioonitase Euro 6

Kombineeritud tsüklis (prognoositav) Alla 120

KÜTUSEKULU (l / 100 km)

Kombineeritud tsüklis (prognoositav) Alla 5,5

MÕÕTMED (mm)

Pikkus/laius/kõrgus 4630 / 1845 / 1645

TEHNILISED 
ANDMED

Tähelepanu: siin esitatud teave põhineb tootja esialgsetel andmetel ja seda võidakse ette teatamata muuta. Kõige uuemat teavet saate Lexuse kohalikust esindusest ja/või veebilehelt lexus.ee
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LEXUS NX 300h 
VARUSTUS

VARUSTUSTASE COMFORT

SALONG

Kangaga kaetud istmed

Käsitsi reguleeritavad esiistmed, 6 asendit

Mustad dekoorliistud

3 kodara ja nahkkattega rool

Roolile paigutatud juhtnupud

- Helisüsteem / ekraan / telefon / hääljuhtimine

Nahkkattega käigukang

Valgustusega analoogkell

MUGAVUS JA KÄEPÄRASUS

Kiirushoidik

Vihmaanduriga klaasipuhastid

Soojendusega esiistmed

Kahetsooniline elektrooniline kliimaseade

Elektriaknad ees ja taga

Salongi sisenemise valgustus

Uste automaatne lukustus

12 V pistikupesa

Tagaistmete kokkuklappimine (60 : 40 jaotusega)

Sõidurežiimi valikunupp

- ECO / NORMAL / SPORT

Elektrisõiduki (EV) režiim (mudelil NX 300h)

Varuratas

Nupustkäivitus

MULTIMEEDIA

Pöördlüliti abil juhitav 8-tolline ekraan

8 kõlariga helisüsteem koos armatuurlauda paigutatud ühekohalise CD-mängijaga

4,2-tolline universaalnäidiku ekraan

Bluetooth®-i mobiiltelefoni- ja helisüsteemi ühenduvus

Digitaalne heliringhääling (DAB)

USB-port

OHUTUS

Kokku 8 turvapatja

- Juhi ja kõrvalistuja esi- ja külgturvapadjad

- Juhi põlveturvapadi ja kõrvalistuja pehmendus

- Turvakardinad kogu salongi pikkuse ulatuses

Energiat neelav kerekonstruktsioon

Blokeerumatu pidurisüsteem (ABS)

Piduriassistent (BAS)

Elektriline roolivõimendi (EPS)

Veojõukontroll (TRC)

Nõlvaltstardi abi (HAC)

Elektrooniline pidurdusjõujaotus (EBD)

Hädapidurduse märguanne (EBS)

Rehvirõhu jälgimise süsteem (TPWS)

TURVALISUS

Vargusvastane süsteem

- Immobilisaator

- Sissetungiandur / sireen / kallutusandur

Kiirustundlik uste lukustus

Uste topeltlukustus
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VÄLIMUS

17-tollised 10 kodaraga valuveljed, 225/65 R17 rehvid

LED-esituled

Valgusdiood (LED)

- Päevatuled

- Kombineeritud tagatuled koos udutuledega

UV-kiirgust ja kuumust tõkestav toonklaas

Küljepeeglid

- Elektriliselt reguleeritavad, soojendusega

- Elektriliselt kokkuklapitavad

Esitulede pesurid

Integreeritud katuseraam (puudub panoraamkatuse korral)

Mustad rattakoopa liistud

Haiuimekujuline antenn

Isetaastuv värvkate

Peidetud tagumine väljalasketoru (mudelil NX 300h)

TEHASE LISAVARUSTUSE PAKETT

Kokkupõrke-eelne ohutussüsteem (PCS)

Kohanduv kiirushoidik (ACC): mis tahes kiirus

TEHASE LISAVARUSTUSE PAKETT

Kokkupõrke-eelne ohutussüsteem (PCS)

Kohanduv kiirushoidik (ACC): mis tahes kiirus

18-tollised 5 topeltkodaraga valuveljed, 225/60 R18 rehvid

Tahavaate-parkimismonitor

VARUSTUSTASE BUSINESS

(lisaks varustustasemele COMFORT)

18-tollised 5 topeltkodaraga valuveljed, 225/60 R18 rehvid

Kurvitule funktsiooniga eesmised LED-udutuled

Tahara sünteetilise nahkkattega istmed

Hõbedased dekoorliistud

Isetumenev tahavaatepeegel

Võtmeta sisenemis- ja käivitussüsteem

Elektriline tagaluuk (võtmeta sisenemissüsteemiga)

Parkimisandurid ees ja taga

Tahavaate-parkimismonitor

TEHASE LISAVARUSTUSE PAKETT

Kokkupõrke-eelne ohutussüsteem (PCS)

Kohanduv kiirushoidik (ACC): mis tahes kiirus

TEHASE LISAVARUSTUSE PAKETT

Kokkupõrke-eelne ohutussüsteem (PCS)

Kohanduv kiirushoidik (ACC): mis tahes kiirus

Panoraamkatus
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VARUSTUSTASE EXECUTIVE

(lisaks varustustasemele BUSINESS)

Tagumine toonklaas

Elektriliselt sujuvalt reguleeritavad nahkistmed

- 8 asendiga seade (juhi- ja kõrvaliste)

Metallist lävepakuliistud

Soojendusega rooliratas

Nutitelefoni juhtmevaba laadija Qi

Metallist lävepakuliistud

TEHASE LISAVARUSTUSE PAKETT

Kokkupõrke-eelne ohutussüsteem (PCS)

Kohanduv kiirushoidik (ACC): mis tahes kiirus

TEHASE LISAVARUSTUSE PAKETT

Kokkupõrke-eelne ohutussüsteem (PCS)

Kohanduv kiirushoidik (ACC): mis tahes kiirus

Katuseluuk

TEHASE LISAVARUSTUSE PAKETT

Kokkupõrke-eelne ohutussüsteem (PCS)

Kohanduv kiirushoidik (ACC): mis tahes kiirus

Panoraamkatus

VARUSTUSTASE LUXURY

(lisaks varustustasemele EXECUTIVE)

Panoraamkatus

18-tollised 5 kodaraga valuveljed, 225/60 R18 rehvid

Kolme LED-lambiga esituled (lähi- ja kaugtuled)

Elektriliselt kokkuklapitavad isetumenevad mäluga küljepeeglid

Ventileeritavad nahkistmed

- 8 asendiga seade (juhi- ja kõrvaliste)

- Mäluga iste (juhiiste)

- 2 asendiga nimmetugi (juhiiste)

Puidust dekoorliistud: Shimamoku või Bamboo

Võtmekaart

Lexuse Premium Navigation puutepadja ja Remote Touchi liidesega

Lexuse Connected Services

- Internetiotsing / Google Street View® / Panoramio®

- Saada marsruut autosse / reaalajas liiklusteave / liiklusummikud

- Digitaalne kõrgusmudel / teekonna jälgimise registreerimine

- Keskkonnasäästlik marsruut / kiiruskaamerateave

- Reaalajas hoiatused liiklusõnnetuste ja ohtlike olukordade kohta / sihtkoha QR-kood

Digitaalne 360-kraadine panoraamvaade ümber sõiduki

14 kõlariga Mark Levinson®-i Premium Surroundi helisüsteem

Pimeala monitor (BSM) ristsuunas läheneva sõiduki hoiatussüsteemiga (RCTA)

Tagaistmete elektriline kokkuklappimine (60 : 40 jaotusega)

Kokkupõrke-eelne ohutussüsteem (PCS)

Kohanduv kiirushoidik (ACC): mis tahes kiirus

TEHASE LISAVARUSTUSE PAKETT

Katuseluuk

LEXUS NX 300h 
VARUSTUS
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VARUSTUSTASE F SPORT

(lisaks varustustasemele COMFORT)

18-tollised 5 topeltkodaraga valuveljed, F SPORTi kontuurse kujundusega

235/55 R18 rehvid

Soojendusega rooliratas

Kolme LED-lambiga esituled (lähi- ja kaugtuled)

Kurvitule funktsiooniga eesmised LED-udutuled

Tagumine toonklaas

F SPORTi väliselemendid

- Mustad välispeegli katted

- Põrkeraud

- Must iluvõre

- F SPORTi märk poritiibadel

- F SPORTi eksklusiivsed nahkistmed

- 8 asendiga seade (juhi- ja kõrvaliste)

- 2 asendiga nimmetugi (juhiiste)

- Tumedad dekoorliistud

- F SPORTi metallist lävepakuliistud

- Alumiiniumist pedaalid ja jalatugi

- F SPORTi rool, hoobadega käiguvahetus ja käigukang

- Must salongilagi

Isetumenev tahavaatepeegel

Võtmeta sisenemis- ja käivitussüsteem

Elektriline tagaluuk (võtmeta sisenemissüsteemiga)

Parkimisandurid ees ja taga

Tahavaate-parkimismonitor

Nutitelefoni juhtmevaba laadija Qi

F SPORTi vedrustus

Eesmised ja tagumised kurvi-vibratsioonisummutid

Kohanduva jäikusega vedrustus (AVS)

Sport+ sõidurežiim

Kohanduv kiirushoidik (ACC): mis tahes kiirus

Kokkupõrke-eelne ohutussüsteem (PCS)

TEHASE LISAVARUSTUSE PAKETT

Katuseluuk

VARUSTUSTASE F SPORT S

(lisaks varustustasemele F SPORT)

Panoraamkatus

Lexuse Premium Navigation puutepadja ja Remote Touchi liidesega

Lexuse Connected Services

- Internetiotsing / Google Street View® / Panoramio®

- Saada marsruut autosse / reaalajas liiklusteave / liiklusummikud

- Digitaalne kõrgusmudel / teekonna jälgimise registreerimine

- Keskkonnasäästlik marsruut / kiiruskaamerateave

- Reaalajas hoiatused liiklusõnnetuste ja ohtlike olukordade kohta / sihtkoha QR-kood

10 kõlariga helisüsteem

Kaks USB-porti

TEHASE LISAVARUSTUSE PAKETT

Katuseluuk
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Täpsema teabe leiate meie veebilehelt aadressil lexus.ee.

Keskkond on Lexuse jaoks tähtis. Me pingutame selle nimel, et meie sõidukite keskkonnamõju oleks võimalikult 

väike sõiduki kogu kasutusea vältel alates konstrueerimisest, tootmisest, müügiesindustesse saatmisest, müügist 

ja hooldusest kuni kasutusest kõrvaldamiseni. Lisateavet sõiduki kasutusest kõrvaldamise nõuete kohta saate 

müügiesindusest.

* Lexus Europe on Toyota Motor Europe NV/SA üksus.

Trükitud Euroopas, mai 2014


