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RC F TARTOZÉKOK 

MEGVILÁGÍTOTT KÜSZÖBDÍSZLÉCEK
A Lexus küszöbdíszlécei nem csupán az utasteret teszik stílusosabbá, hanem 
az ajtóküszöb fényezését is óvják a karcolódástól. A csiszolt alumíniumfelület 
Lexus logóját diszkrét fehér fény világítja meg.

KERÉKŐR
Lekerekített profiljának és kódolt kulcsának köszönhetően gondoskodik a Lexus 
könnyűfém keréktárcsák védelméről. Edzett acél felületét krómmal vontuk be.

AJTÓKULCSBORÍTÁS
Úgy óvja az RC F intelligens kulcsát, mint egy különleges kesztyű. A sötétszürke 
műbőr tűzővarrással készül, a hátoldalára dombornyomott Lexus vagy F-Sport 
logó kerül.

CSOMAGTÉRTÁLCA
A tartós, rugalmas műanyagból készült, megemelt peremű tálcát csúszásgátló 
felülettel láttuk el, így széles körű védelmet nyújt a csomagtér kárpitja számára 
a sár, a kosz, a homok és a kilöttyenő folyadékok ellen.

AJTÓÉL VÉDŐ
Megakadályozza, hogy az oldalajtók élének fényezése lepattanjon, ha véletlenül 
valamilyen kemény felületre nyitják rá. A védőelem pontosan illeszkedik az RC F 
ajtóvonalára, így az autó nem veszít kiváló aerodinamikai teljesítményéből.

BABY-SAFE PLUS ÜLÉSALAP
Övvel rögzíthető ülésalap a Baby-Safe Plus gyermeküléshez. Az ülés bekattint-
ható az alapba, és gombnyomással oldható ki, aminek köszönhetően a gyerme-
ket kényelembe helyezheti még az előtt, hogy az autóba tenné az ülést. Megér
kezéskor ugyanígy egyszerűen, az üléssel együtt veheti ki a járműből a gyermekét.

 BABY-SAFE PLUS GYERMEKÜLÉS
A legkisebbeknek készül: születésüktől körülbelül 9 hónapos korukig (13 kg test-
súlyig) használható. Elláttuk fogantyúval, állítható, vastagon párnázott fejtámlával, 
párnázott oldaltámaszokkal, hátvédelemmel, valamint a nap és a menetszél ellen 
védő, lehajtható kupolával. Baby-safe ülésalappal vagy biztonsági övvel rögzíthető.

ÁTALAKÍTÓ THERMODOBOZHOZ
A 220 V-ot 12 V-tá alakítja, így a thermodobozt nemcsak az autójában, de 
otthon vagy nyaraláskor is használhatja. 

DUO PLUS ISOFIX GYERMEKÜLÉS
A 9 hónapos és 4 éves kor közötti gyermekek (kb. 9-18 kg) számára ajánljuk. 
A Duo Plus ISOFIX gyermekülés öt ponton rögzíthető. Jellemzői közé tartoznak 
a párnázott mellpánt, a vastagon párnázott oldaltámaszok, az állítható magasságú 
fejtámla. Az ülés három pozícióban dönthető.

JAVÍTÓFESTÉK
A Lexus javítófestékek a precíziós munka következtében pontosan ugyanolyan 
árnyalatúak, mint a Lexus járművek karosszériaszínei. Könnyen használható 
ecsetes kivitelben kapható. Ideális a karosszérián keletkező kisebb karcolások 
eltüntetésére.

THERMODOBOZ
Ideális a piknikekhez és kirándulásokhoz. Az autó 12 V-os dugaljzatához 
csatlakoztatva melegen vagy hidegen tartja az ételeket és italokat.

A vadonatúj RC F modell a legerősebb V8-as luxusautó, amelyet a Lexus 
valaha épített. A vezető mérnök az autóban testet öltő koncepció lényegét a 
következőképpen fogalmazza meg: „Funkcionális szépség. Az alkotóelemek 
formáját nagy műgonddal terveztük meg, hogy mindegyikük hozzájáruljon a 
páratlan teljesítményhez”. Ugyanez igaz az eredeti Lexus tartozékokra is, 
amelyek mindegyike tökéletes egységet alkot az RC F-fel. A stílust és prakti- 
kumot képviselő tartozékok még személyesebbé és közvetlenebbé teszik a 
kapcsolatot Ön, az Ön életvitele és autója között.
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