IS

DESCUBRA
O IS 300h
Visite o Centro Lexus mais próximo para agendar o seu ensaio dinâmico ou
contacte-nos através do site www.lexus.pt ou através da linha de informações
808 250 220.
Saiba mais informações sobre o IS em:
www.lexus.pt/is
www.facebook.com/LexusPortugal
www.youtube.com/LexusPortugal
FIM DE VIDA DOS AUTOMÓVEIS
A legislação para Veículos em Fim de Vida oferece aos condutores da Lexus um modo novo e inovador
de devolução do seu automóvel antigo ao fabricante. Para mais informações visite http://www.lexus.pt. Em
conformidade com o Decreto-Lei nº 196/2003 de 23 de Agosto, a Lexus em Portugal assume as suas
responsabilidades nesta matéria, nomeadamente, através do fornecimento aos eventuais compradores e ao
público em geral de informações relativas:

a) À concepção dos veículos e seus componentes, tendo em vista a sua susceptibilidade de valorização,
especialmente de reciclagem;
b) Ao correcto tratamento de VFV e, em especial, à remoção de todos os fluidos e ao desmantelamento;
c) Ao desenvolvimento e optimização de formas de reutilização e de valorização, especialmente de reciclagem,
de VFV e dos seus componentes;
d) Aos progressos realizados em matéria de valorização, especialmente de reciclagem, no sentido de reduzir a
quantidade de resíduos a eliminar e aumentar as taxas correspondentes; O desenvolvimento destas informações
e de outras relacionadas poderá ser encontrado no documento Reciclagem Automóvel, disponível na área de
downloads desta página e em ou solicitado no seu Centro ou Reparador Lexus Autorizado mais próximo. Para
mais informações contacte-nos através da nossa rede de Centros Lexus ou Reparadores Lexus Autorizados.
©
2015 Lexus Portugal* reserva o direito de alterar qualquer detalhe das especificações e do equipamento
sem aviso prévio. Os detalhes das especificações e do equipamento também estão sujeitos a alterações de
modo a corresponderem aos requisitos e condições locais. Por favor, contacte o seu Centro Lexus mais
próximo para obter os detalhes de tais alterações que possam ser necessárias.
Nota: os veículos e especificações apresentados neste catálogo podem diferir dos modelos e equipamento
disponíveis. A cor da carroçaria do automóvel pode diferir ligeiramente da cor das fotografias impressas
neste catálogo.

Para mais informação, consulte a nossa página Internet em www.lexus.pt
A proteção do meio-ambiente é uma prioridade da Lexus. Tomamos várias medidas no sentido de assegurar
que, durante o ciclo de vida dos nossos automóveis, desde o desenho, produção, distribuição, venda e assistência
até ao fim de vida útil, o seu impacto ambiental seja mínimo. O seu Centro Lexus local terá todo o prazer em
fornecer-lhe mais informações acerca dos requisitos de veículos em fim de vida..
* A Lexus Europe é uma divisão da Toyota Motor Europe NV/SA.
Impresso na Europa, agosto de 2015

SERVIÇO LEXUS

GARANTIA LEXUS

MOBILIDADE LEXUS

O Serviço Lexus é um convite para confiar o bemestar do seu Lexus a profissionais dedicados
e uma oportunidade para oferecermos níveis de
cuidados inigualáveis. Ações de formação exaustivas
e programas de formação contínua ajudam a transmitirlhe a tranquilidade de que tudo faremos para manter
o seu Lexus nas mesmas condições em que estava
quando o comprou.

• Garantia alargada de 3 anos ou 100.000 km,
seguida de extracare por mais 2 anos ou
60.000 km
• Garantia de 3 anos para corrosão na superfície e
defeitos na pintura
• Garantia de corrosão de 12 anos
• Garantia de 5 anos ou 100.000 km para
componentes híbridos
• Garantia de 10 anos, quilometragem ilimitada para
a bateria hibrida*

Queremos assegurar que conduzirá o seu Lexus com
prazer em qualquer parte da Europa com total paz de
espírito. É por isso que colocamos gratuitamente ao seu
dispor a Lexus Euro Assistance 24* durante os cinco
primeiros anos da viatura. Este programa assegura a
sua mobilidade para o levar onde tem necessidade
de ir. Parte deste programa pode incluir, por exemplo,
reboque, estada em hotel, aluguer de automóvel,
repatriação do automóvel e muito mais no caso de
ficar impossibilitado de utilizar o seu Lexus devido a
uma avaria, acidente de viação ou roubo do automóvel.

• Técnicos Lexus altamente qualificados
• Utilização exclusiva de peças originais Lexus
• O histórico de assistência da Lexus contribui para
a proteção do valor de revenda
• Relatório de segurança visual rigoroso
• Assistência Lexus personalizada, em função das
suas necessidades
• Instalações e equipamento topo de gama

* Desde que efetue a manutenção programada da viatura na rede oficial Lexus

* As condições podem ser diferentes de país para país. Para mais detalhes, consulte
o seu Centro ou Reparador Lexus Autorizado.
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IS

INTRODUÇÃO

“PARA O IS, A MINHA EQUIPA CONCENTROU-SE NA CRIAÇÃO
DA SENSAÇÃO DE AGILIDADE E CAPACIDADE DE RESPOSTA QUE
QUEREMOS QUE OS CONDUTORES SINTAM NA ESTRADA.”
Junichi Furuyama, Engenheiro Chefe do IS

AMAZING IN
MOTION
No exterior, o design vanguardista, as luzes LED e a arrojada grelha trapezoidal
Lexus. No interior, um habitáculo desportivo desenvolvido a pensar no condutor
com o mais recente sistema multimédia e a mais avançada tecnologia de apoio ao
condutor. Em estrada, o IS é um sedan com uma condução extraordinariamente
equilibrada, proporcionando aos passageiros um nível de conforto igualmente
fantástico. Para garantir uma experiência refinada e o máximo prazer de condução,
testámos exaustivamente o novo sedan de tração traseira em pistas de competição.
Mais uma forma de provar que não paramos até criarmos algo surpreendente e
fantástico.
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IS

INTRODUÇÃO

ARROJADAMENTE
DISTINTO
POTÊNCIA FULL HYBRID INOVADORA E
CAPACIDADE DE EMISSÕES ZERO, DISPONÍVEL
TAMBÉM NA DINÂMICA VERSÃO F SPORT.
Movido pela nossa mais recente tecnologia Lexus Hybrid Drive, o IS 300h é o
primeiro modelo da gama IS a recorrer à tecnologia “Full Hybrid”. O IS 300h
debita 223 cv de potência, emitindo apenas 99* g/km de CO2. A versão
F SPORT encontra-se disponível para proporcionar uma experiência de condução
verdadeiramente única ao volante do IS. Experiência essa que pode ser comprovada
na condução, enquanto interage com o automóvel através das patilhas seletoras,
regulando os inovadores controlos eletrostáticos do ar condicionado ou visualizando
os instrumentos fantásticos que equipam a versão F SPORT, inspirados no super
desportivo LFA.

* Para a versão Business
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IS

CONDUÇÃO DINÂMICA

PRECISÃO
DE MOVIMENTOS
08

AO VOLANTE IRÁ DESFRUTAR DA AGILIDADE,
DA SUAVIDADE E DE TODO O CONFORTO LEXUS.

O IS é fruto da atenção incessante ao pormenor: para uma condução mais envolvente,
optámos por baixar o banco do condutor em cerca de 20 mm e ajustar o ângulo
de inclinação do volante em 3°. A precisão de condução foi melhorada através de
um chassis mais rígido que foi desenvolvido graças a uma inovadora tecnologia
de soldadura a laser e de fixação adesiva. A nova suspensão traseira multi-link
proporciona uma maior aderência e um controlo melhorado.
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IS

L-FINESSE

AFIRMAÇÃO
DE DESIGN
O IS FOI CRIADO A PARTIR DA MAIS RECENTE E
ARROJADA LINGUAGEM DE DESIGN L-FINESSE,
COM UMA DINÂMICA GRELHA TRAPEZOIDAL.
O centro das atenções deste novo e incrível sedan é a grelha trapezoidal presente
já noutros modelos da Marca. As luzes de circulação diurna LED em forma de L
complementam esta afirmação de estilo. De perfil, o porte atlético do automóvel
é complementado por um capot baixo, uma linha lateral “curvada” e uma linha de
tejadilho longa bem ao estilo de um coupé, conferindo uma presença dinâmica e um
espaço interior excecional. A excelente aerodinâmica do IS 300h resulta de uma
combinação inteligente de diferentes caraterísticas do veículo. Os estabilizadores
presentes nas luzes traseiras e nos suportes das portas dianteiras aumentam a
estabilidade e reduzem, simultaneamente, o ruído aerodinâmico.
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IS

REQUINTE INTERIOR

100% LEXUS
PRODUZIDO NA NOSSA UNIDADE PREMIADA DE
TAHARA, O IS OFERECE EXCELENTE CONFORTO A
TODOS OS OCUPANTES.
Enquanto descontrai nos confortáveis bancos, poderá apreciar os extraordinários
detalhes Lexus, como o relógio analógico central com iluminação LED. Construído
seguindo a mesma linha do sedan topo de gama LS, toda a produção do IS é
monitorizada pela equipa de mestres artesãos “Takumi” da Lexus. De forma a ampliar
e melhorar significativamente a habitabilidade traseira, a distância entre eixos foi
aumentada em 70 mm. Os bancos traseiros também rebatem assimetricamente
(60:40), ideal para transportar objetos mais volumosos.
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CONTROLO MELHORADO

CONDUÇÃO
INTELIGENTE
INTERFACE PARA SMARTPHONES, SISTEMA
DE NAVEGAÇÃO DE ÚLTIMA GERAÇÃO
E INOVADORES SISTEMAS DE APOIO AO
CONDUTOR.
Com a nova geração de multimédia que equipa o IS pode aceder a serviços
conetados como o Google Street View® ou calcular os percursos mais ecológicos.
No entanto, com um simples toque de um dedo, pode ainda recorrer aos inovadores
controlos eletrostáticos de forma a regular o ar condicionado. O IS possui também
mecanismos de apoio à condução através de funções como o Sistema de Alerta
de Saída da Faixa de Rodagem (LKA), o Monitor de Ângulos Mortos (BSM)
e o Sistema de Alerta de Tráfego Transversal Traseiro (RCTA), enquanto que o
Sistema de Segurança Pre-Crash (PCS) recorre ao radar de ondas milimétricas
para identificar perigos na dianteira, chegando mesmo a acionar os travões, caso
identifique essa necessidade.
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IS

FULL HYBRID

IS 300h

O IS 300h DEBITA 223cv DE POTÊNCIA “FULL
HYBRID”, EMITINDO APENAS 99 g/km* DE CO2.
Movido pela tecnologia Lexus Hybrid Drive, o IS 300h combina de forma inteligente
um avançado motor a gasolina de 2,5 litros com um motor elétrico de elevado
rendimento. O inovador Controlo de Som Ativo (ASC) harmoniza o funcionamento
deste sistema garantindo uma sonoridade agradável no habitáculo. O IS 300h
permite uma condução dinâmica, mantendo todavia o consumo de combustível
inferior a 4,4 l/100 km. Pode ainda selecionar o modo EV (Veículo Elétrico) para
se deslocar de forma quase silenciosa, sem consumo de combustível e com zero
emissões. Existe também espaço suficiente para a sua bagagem, uma vez que a
bateria híbrida ocupa um espaço mínimo por baixo da bagageira.
*Para a versão Business
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F SPORT

RESPOSTA
DINÂMICA
O MODO SPORT DO IS 300h F SPORT ADAPTA A
SUSPENSÃO E A DIREÇÃO ASSISTIDA PARA UMA
CONDUÇÃO MAIS DINÂMICA.
O IS 300h F SPORT está equipado com jantes de liga leve exclusivas de 18
polegadas, grelha trapezoidal com malha F SPORT e faróis de nevoeiro LED
(disponivel no pack Pele). No interior, poderá apreciar alguns detalhes inspirados
no superdesportivo LFA. O volante F SPORT, os bancos desportivos em pele Rosa
Velho (disponível no pack Pele), os pedais em alumínio e as inserções metálicas
completam o interior. Com uma direção e suspensão especialmente afinadas para
aumentar a sua capacidade de resposta, o IS 300h F SPORT oferece um nível
incomparável de controlo e prazer de condução.
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IS

TECNOLOGIA AVANÇADA

INSTRUMENTOS
DESPORTIVOS
PAINEL DE INSTRUMENTOS INSPIRADO NO
SUPER DESPORTIVO LFA E AJUSTE A DINÂMICA
DE CONDUÇÃO AO MODO SELECIONADO.
A versão F SPORT do IS 300h apresenta uma combinação única e impressionante
de indicadores inspirados no Lexus LFA. Estes recorrem à tecnologia digital
desenvolvida originalmente para visualizar os picos de aceleração super velozes
do super desportivo V10. Após a sequência de arranque única do painel de
instrumentos, a sua apresentação altera-se em função do modo de condução
selecionado. Recorrendo ao Seletor do Modo de Condução, posicionado na
consola central, pode escolher entre os modos ECO para atingir a eficiência
máxima e SPORT para uma capacidade de resposta dinâmica. Selecione ainda o
modo EV (Veículo Elétrico) através de um botão para conduzir de forma quase
silenciosa sem consumo de combustível e zero emissões.
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SEGURANÇA INOVADORA

NA VANGUARDA
DA SEGURANÇA
OITO AIRBAGS PROTEGEM OS OCUPANTES
EM CASO DE COLISÃO, ENQUANTO O CAPÔ
INOVADOR AJUDA A MINIMIZAR OS FERIMENTOS
DOS PEÕES.
Equipado com a versão mais recente do Sistema de Gestão Integrada da Dinâmica
do Veículo (VDIM) e discos de travão ventilados, o IS 300h foi concebido para evitar
o perigo. Evidenciado pelas 5 estrelas obtidas nos exigentes testes de segurança do
Euro NCAP, em caso de colisão, os ocupantes encontram-se protegidos por uma
célula de segurança incrivelmente robusta constiuida por aço de elevada resistência.
Para aumentar ainda mais a segurança, o IS 300h está equipado com o Sistema de
Redução de Lesões por efeito de Chicotada (WIL) com bancos dianteiros e oito
airbags. No exterior, para proteção de terceiros, quando os sensores integrados
no para-choques dianteiro detetam uma colisão eminente com um peão, ativam
imediatamente o levantamento do capot para ajudar a absorver as forças de impacto
e reduzir a possibilidade de lesões.
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QUALIDADE LEXUS

PERICIA
ARTESANAL
TAKUMI
A PRODUÇÃO É SUPERVISIONADA POR MESTRES
ARTESÃOS “TAKUMI” QUE INSPECIONAM
METICULOSAMENTE CADA SEDAN ANTES DO
ENSAIO FINAL DE 30 KM.
Construído na distinguida fábrica de Tahara, pela mesma equipa Lexus que produz
o sedan topo de gama LS, o IS redefine os padrões de qualidade de construção
dos automóveis do segmento de luxo. Poderá apreciar a qualidade intrinseca deste
modelo quando tocar pela primeira vez nos comandos em alumínio do sistema
de som ou no volante do IS. No exterior, a irrepreensível pintura foi submetida a
um tratamento manual com lixa de água após cada camada base (um processo
bastante moroso, por norma reservado apenas a fabricantes de carroçarias),
assim como verificada visual e digitalmente de forma a assegurar uma superfície
absolutamente perfeita.

XXXX
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IS

LIDERANÇA AMBIENTAL

PIONEIRO NA
ECOLOGIA
30

INOVADOR NA CONDUÇÃO E COM UM NÍVEL
DE EMISSÕES MUITO BAIXO, O NOVO SEDAN
PERMITE CALCULAR A ROTA MAIS ECOLÓGICA.

O IS 300h está equipado com a tecnologia “Full Hybrid”, a mais ecológica e eficiente
do seu segmento. O sistema áudio GreenEdge™ e as luzes LED permitem reduzir
ainda mais o consumo de energia, ao passo que o sistema de navegação inovador
permite selecionar as rotas com menor consumo de combustível, diminuindo
também o nível de emissões. Alguns ornamentos utilizados no IS 300h são de
origem biológica, pelo que no fim da sua vida, cerca de 85 % do IS pode ser
reciclado, incluindo a bateria híbrida.
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TECNOLOGIA
“FULL HYBRID”
Em 2004, a Lexus converteu-se no primeiro construtor automóvel premium a introduzir no mercado um veículo “Full Hybrid”. Desde
então, mais de 750 000 unidades de modelos híbridos foram comercializadas. A segunda geração da tecnologia Lexus Hybrid Drive que
equipa o IS 300h apresenta uma potência mais refinada com uma eficiência de consumo extraordinária e níveis de emissões muitíssimo
baixos, ou mesmo zero no modo Veículo Elétrico (EV). Para mais informações: www.lexus.pt/hybrid
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MOTOR A GASOLINA DE 2,5 LITROS
Equipado com uma inovadora injeção direta D-4S
e controlo de válvulas duplo VVT-i, este motor de 4
cilindros altamente eficiente com ciclo de Atkinson
é o coração do sistema Full Hybrid do IS 300h.
A tecnologia Start/Stop e a recuperação do calor
dos gases de escape ajudam a reduzir ainda mais
o consumo de combustível e o nível de emissões.

TECNOLOGIA HÍBRIDA INTELIGENTE
Com uma dimensão semelhante a uma transmissão automática convencional, o motor elétrico com tecnologia
Lexus Hybrid Drive, o alternador e o mecanismo de distribuição de potência estão alojados numa transmissão
única, híbrida e altamente compacta. Os fluxos de energia são geridos por uma avançada Unidade de Controlo
de Potência (PCU), frequentemente designada de “cérebro” da tecnologia Lexus Hybrid Drive: esta unidade
otimiza constantemente a alocação dos recursos de potência (elétrico, gasolina ou uma combinação de
ambos). Com uma ocupação de espaço mínima, que confere caraterísticas bastante práticas à bagageira,
a bateria híbrida de níquel-metal possui uma excelente relação peso/potência. Esta bateria não necessita de
carregamento a partir de uma fonte externa nem de substituição periódica.

MODO EV (VEÍCULO ELÉTRICO)
Com carga suficiente, o modo EV permite conduzir
a velocidades mais baixas ou percorrer distâncias mais
pequenas recorrendo somente à energia elétrica. O
modo EV é praticamente silencioso, livre de emissões
e não consome combustível. Ideal, por exemplo,
para o trânsito lento da cidade ou circulação em
estacionamentos.

TRAVAGEM REGENERATIVA
Nas travagens ou desacelerações, as rodas traseiras
do veículo acionam o motor elétrico de alta voltagem
para que este funcione como um alternador. A energia
cinética que, caso contrário, se perderia sob a forma
de calor, é retida e convertida em energia elétrica. Esta
última é então armazenada na bateria híbrida para
utilização posterior.

DESEMPENHO HÍBRIDO LÍDER NO
SEGMENTO
O IS 300h atinge uma potência extra suave de
223cv que permite acelerar dos 0 aos 100 km/h em
apenas 8,3 segundos. Contudo, o nível de emissões
combinadas de CO2 deste sedan desportivo é
de apenas 99 g/km*, situando-se o consumo de
combustível em apenas 4,4 l/100 km*.
* Para o IS 300h Business.

35

EXPERIMENTE A TECNOLOGIA
LEXUS HYBRID DRIVE

ARRANQUE E CONDUÇÃO CITADINA

CONDUÇÃO NORMAL

No arranque e a baixas velocidades, o motor elétrico move o IS 300h até uma
velocidade máxima de cerca de 65 km/h, sendo o motor elétrico alimentado
pela bateria híbrida. Neste ponto, o automóvel é quase silencioso, não consome
combustível e produz zero emissões.

A velocidades acima dos 65 km/h, o motor a gasolina entra em funcionamento
de forma quase silenciosamente, mas continua a ser assistido pelo motor elétrico
sempre que necessário. Através da combinação perfeita das duas fontes de potência,
o IS 300h oferece um conforto de condução excecional, aliado a baixas emissões
e baixo consumo de combustível.
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ACELERAÇÃO

DESACELERAÇÃO, PARAGEM, TRAVAGEM

Acelere convictamente e o motor elétrico trabalha imediatamente em conjunto com
o motor de 2,5 litros a gasolina. Desta forma é obtido um aumento do binário que
proporciona uma poderosa aceleração linear sempre que necessário.

Ao desacelerar ou nas paragens, o motor a gasolina desliga-se automaticamente,
reduzindo as emissões para zero. Trave ou retire o pé do acelerador e o sistema
de travagem regenerativa incorpora a energia cinética que se perderia noutros
automóveis. Esta é convertida em energia elétrica e armazenada na bateria híbrida,
sendo uma das razões pelas quais nunca precisa de recarregar um veículo Lexus
Full Hybrid.
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DESEMPENHO
DINÂMICO
Antes do ensaio numa pista de competições, o IS foi testado e melhorado num dos simuladores de condução mais avançados do mundo.
O Engenheiro Chefe do IS, Junichi Furuyama, regressou ás origens, aos fundamentos daquilo que é esperado de um sistema de tração
de um sedan com tração traseira, desenvolvendo de raiz: um chassis, uma suspensão e uma direção para maior conforto de condução,
agilidade e precisão.

NOVO CHASSIS
Com um chassis, uma suspensão traseira e uma direção totalmente redesenhadas,
o IS é dinâmico e convida à condução. A suspensão dianteira dupla de braço
triangular foi revista, ao passo que, na parte traseira, a suspensão multi-link (baseada
no premiado sedan GS) aumenta o desempenho na condução.
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A

POSIÇÃO DE CONDUÇÃO MAIS
DESPORTIVA
A partir de uma posição de condução mais rebaixada
e desportiva, o condutor “sente” efetivamente
a superfície da estrada através do ajustamento do
novo volante e da forma como o automóvel responde
ao menor movimento do volante.

B

GESTÃO INTEGRADA DA DINÂMICA
DO VEÍCULO (VDIM)
O IS vem agora equipado, de série, com o mais recente
Sistema de Gestão Integrada da Dinâmica do Veículo
(VDIM) que permite que todos os sistemas de controlo
e estabilidade do automóvel trabalhem em conjunto,
assegurando um nível de intervenção bastante mais
refinado que se esses sistemas atuassem de modo
independente.

SELETOR DO MODO DE CONDUÇÃO
O desempenho do veículo pode ser ajustado com
precisão utilizando o Seletor de Modo de Condução.
O modo ECO reduz o nível de emissões e poupa
combustível enquanto que, para a condução diária,
o modo de condução NORMAL apresenta um
equilíbrio perfeito entre potência, economia e conforto
de condução. Para uma maior eficácia de resposta do
sistema de tração, basta comutar para o modo SPORT.

A. Com VDIM - Sistemas de controlo dinâmico atuam em conjunto.
B. Sem VDIM - Sistemas de controlo dinâmico atuam de forma independente.

A

B

AERODINÂMICA AVANÇADA
O IS apresenta uma eficácia aerodinâmica extraordinária graças a pormenores como,
por exemplo, a parte inferior da carroçaria quase plana e pequenos estabilizadores
nos suportes das portas dianteiras e nas luzes traseiras. Utilizados pela primeira
vez em automóveis de F1, estes estabilizadores criam vórtices de ar que ajudam
a puxar o fluxo de ar para dentro de modo a melhorar a aerodinâmica do IS.
Estes estabilizadores melhoram não só a estabilidade e a condução, mas também
a eficiência em termos de combustível, reduzindo ainda o ruído provocado pelo vento.

RIGIDEZ DO CHASSIS
As tecnologias de soldadura a laser e fixação adesiva aumentaram significativamente
a rigidez do IS. Este facto, aliado à utilização abrangente de materiais leves, resultou
num sedan que é garantia de prazer, recompensando a perícia do condutor com
um manuseamento extremamente preciso.

A. Sem estabilizadores aerodinâmicos.
B. Com estabilizadores aerodinâmicos.
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SEGURANÇA
AVANÇADA
O novo sedan IS está equipado, de série, com o sistema de Gestão Integrada da Dinâmica do Veículo (VDIM) mais recente e está
disponível com a mais avançada tecnologia do Sistema de Segurança Pre-Crash (PCS). Além destes equipamentos, encontram-se
disponíveis alguns dos sistemas de apoio à condução mais inovadores atualmente: Sistema Automático de Máximos (AHB), Sistema
de Alerta de Saída da Faixa de Rodagem (LDA), Monitor de Ângulos Mortos (BSM) e Alerta de Tráfego Transversal Traseiro (RCTA).

n SISTEMA PRE-CRASH (PCS) / SISTEMA DE ALERTA DE SAÍDA DA FAIXA DE RODAGEM (LDA) / SISTEMA AUTOMÁTICO DE
MÁXIMOS (AHB)
Um radar de ondas milimétricas e um computador de bordo calculam o risco de
colisão. Se o risco for elevado, o condutor é alertado através de sinais audiovisuais,
sendo que a pressão dos travões é aumentada. Quando a colisão é inevitável, os
travões podem ser acionados automaticamente, sendo os cintos de segurança
dianteiros reapertados. O Cruise Control Adaptativo (ACC) utiliza a mesma
tecnologia de radar para manter uma determinada distância dos veículos que

n

Disponível como opcional na versão F SPORT.

circulam na dianteira. Uma câmara, montada atrás do espelho retrovisor, permite
que o Sistema de Alerta de Saída da Faixa de Rodagem informe o condutor de
qualquer saída inadvertida. À noite, o Sistema Automático de Máximos utiliza a
mesma câmara para baixar automaticamente o feixe luminoso quando deteta as
luzes de um veículo a circular em sentido contrário ou à sua frente.

OITO AIRBAGS
Para além da célula de segurança extraordinariamente resistente, a proteção dos ocupantes é garantida por
ação de oito airbags. O condutor e o passageiro dianteiro estão protegidos por airbags de cabeça de 2 fases,
além dos airbags da zona dos joelhos e laterais. Existem ainda airbags de cortina a todo o comprimento do
habitáculo, de ambos os lados. Todos os cintos de segurança, à excepção do banco traseiro central, estão
equipados com pré-tensores. Este nível extraordinariamente elevado de dispositivos de proteção de segurança
faz parte do equipamento de série do IS.

CAPOT COM SISTEMA POP-UP
O IS apresenta um capot com sistema pop-up que
ajuda a absorver o impacto. Ativado por sensores
montados no para choques dianteiro, em caso de
colisão com um peão, o sistema eleva ligeiramente o
nível do capô, conferindo mais espaço entre o mesmo e
os componentes pesados do motor. Esta função reduz
o risco de ferimentos ao nível da cabeça para os peões.

n MONITOR DE ÂNGULOS MORTOS

n SISTEMA DE ALERTA DE TRÁFEGO

(BSM)
Dispositivos de radar montados no para-choques
traseiro detetam veículos que circulam em faixas
de rodagem adjacentes, não visíveis nos espelhos
retrovisores exteriores. Se o condutor sinalizar a
mudança de faixa de rodagem e um veículo entrar
no chamado ângulo morto, o Monitor de Ângulos
Mortos exibe um sinal de advertência no respetivo
espelho.

TRANSVERSAL TRASEIRO (RCTA)
Na marcha-atrás, por exemplo, num estacionamento
condicionado, a função de Alerta de Tráfego Traseiro
(RCTA) utiliza o radar BSM para detetar veículos que
se aproximam do ponto de visão morto na retaguarda.
Quando é detetado um veículo, a função RCTA alerta-o
para esse facto, reproduzindo uma advertência visual
nos retrovisores exteriores e um aviso sonoro.

CLASSIFICAÇÃO MÁXIMA PELO EURO
NCAP
Os testes do Euro NCAP proporcionam uma avaliação
realista e independente do desempenho de segurança
dos carros vendidos na Europa, no qual o IS atingiu a
classificação de 5 estrelas. A sua pontuação ficou bem
acima do mínimo exigido para atingir cinco estrelas, e
classifica o IS como um dos veículos mais seguros do
segmento premium.

n

Disponível como opcional na versão F SPORT.
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EQUIPAMENTO
EXTERIOR /
INTERIOR
JANTES DE LIGA LEVE DE 16"
Jantes de liga leve de 5 raios com pneus
205/55 R16. (De série na versão
Business).

n JANTES DE LIGA LEVE DE
17"
Jantes de liga leve de 5 raios duplos
com pneus 225/45 R17. (De série nas
versões Executive e Executive+).

n JANTES DE LIGA LEVE DE

¢ JANTES DE LIGA LEVE

¢ JANTES DE LIGA LEVE

¢ JANTES DE LIGA LEVE

18"
Jantes em liga leve de 5 raios com pneus
225/40 R18 (fr) & 255/35 R18 (tr).

DE 17" DE INVERNO
As jantes de inverno da Lexus foram
desenhadas para equipar o IS no caso
de condições de condução precárias
mas de forma a manter a aparência e
prestígio.

DE 18"
O acabamento em preto cromado e o
design de alta performance com 5 raios
duplos criam um aspeto inconfundível
de sofisticação urbana.

DE 18"
Estas jantes destacam a personalidade
dinâmica do sedan e o seu design de
raios múltiplos inspirado no desporto
motorizado confere um acabamento
metálico muito atrativo.

n

Disponível como equipamento opcional ou integrado como equipamento de série numa versão específica.

¢ Disponível como acessório.

n FARÓIS LED
O IS está disponível com faróis LED*,
enquanto que todos os modelos estão
equipados com luzes de circulação
diurna em forma de L integradas no
para-choques dianteiro. A tecnologia
LED apresenta baixo consumo e
permite uma iluminação nítida com uma
excelente performance e durabilidade
a longo prazo.

FARÓIS XENON
O nivelamento automático dos
faróis Xénon HID (Descarga de Alta
Intensidade) com lava-faróis de alta
pressão e luzes LED de circulação
diurna, fazem parte do equipamento de
série de todos os modelos do IS.

CONFORTO DE CONDUÇÃO
O IS apresenta um interior novo,
espaçoso, rico em pormenores de
refinamento e qualidade, características
lendárias na Lexus. A posição de
condução é mais desportiva e mais
centrada, sendo que os novos bancos
dianteiros permitem maior conforto e
suporte lateral.

COMANDOS SENSÍVEIS AO TOQUE
Pela primeira vez num Lexus, os comandos eletrostáticos permitem regular a
temperatura no interior do seu IS com um simples toque.

FLEXIBILIDADE 60:40
Um prático banco traseiro com
rebatimento 60:40 equipa, de série,
o IS, o que permite transportar mais
facilmente objetos de grande dimensão.

BANCOS TRASEIROS
REBATIDOS
Apresentando a conveniência de um
carro espaçoso e o requinte de um
sedan, com todos os bancos traseiros
rebatidos, o IS oferece espaço suficiente
para transportar objetos de maior
dimensão.

*Disponível como equipamento opcional em exclusivo para o IS 300h F SPORT.

ESPAÇO NA BAGAGEIRA
No IS, uma distância entre eixos superior
e suspensões novas e mais compactas,
proporcionam um excelente espaço
de bagageira (450 litros). Espaço
suficiente para transportar três conjuntos
completos de golfe e dois sacos
desportivos de pequena dimensão
ou ainda quatro malas de viagem de
tamanho médio.
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ÁUDIO
E MULTIMÉDIA
MOSTRADOR MULTI-INFORMAÇÃO
Posicionado entre os dois principais indicadores do
painel de instrumentos, o mostrador de 4,2" de alta
resolução apresenta diversas informações/dados
relacionados com o veículo. É o caso dos títulos das
músicas que está a ouvir, as direções de navegação
sugeridas, e ainda - se o seu smartphone estiver
emparelhado com o IS - o nome, a fotografia e o
número de telefone da pessoa que lhe está a ligar
no momento.

n SISTEMA DE ÁUDIO MARK LEVINSON

®

DE 15 ALTIFALANTES
O sistema de som Mark Levinson Premium Audio permite-lhe experienciar a verdadeira sensação de um concerto
ao vivo, quer na reprodução de áudio, quer na reprodução de DVD. Quinze altifalantes personalizados, sintonizados
individualmente, produzem um som surround digital de 5.1 canais. A tecnologia inovadora GreenEdge™ de
cada altifalante significa ainda o dobro da potência do som com o mesmo consumo de energia, sendo que o
novo “Sistema de Volume Auto” permite desfrutar em pleno da música, ajustando automaticamente o volume
enquando comuta entre artistas e faixas. Belíssimos acabamentos, controlos de alumínio e os acabamentos em
preto piano refletem a qualidade reconhecida mundialmente do design dos sistemas áudio Mark Levinson®.
®

n

Disponível como equipamento opcional ou integrado como equipamento de série numa versão específica (Sistema de Áudio Mark Levinson não disponível em Portugal).

¢ Disponível como acessório.

¢ HOTSPOT LEXUS
O hotspot Lexus converte o IS num hotspot WiFi
móvel. Numa zona com 2G/3G, este sistema permite
a ligação de até cinco dispositivos, tais como tablets,
telemóveis e portáteis, suportando a interação entre
eles. O sistema usa um cartão SIM à sua escolha e
está ligado ao sistema elétrico, para uma alimentação
constante.

CONSOLA CENTRAL
O IS vem equipado, de série, com um ecrã de 7 polegadas, controlado através
de um comando rotativo. O ecrã permite controlar os sistemas áudio e o ar
condicionado ou visualizar o monitor de energia do IS 300h. A consola central
contém ainda a unidade principal do sistema áudio. Inclui o sintonizador AM/FM,
sistema Bluetooth®, leitor de CD e tecnologia Gracenote®. Duas portas USB e
uma tomada AUX estão convenientemente posicionadas no interior do apoio de
braços dianteiro.

BOTÃO ROTATIVO
Um seletor rotativo localizado na
consola central permite que o condutor
ou o passageiro que viaja no banco
da frente opere os principais sistemas
e o ecrã de 7 polegadas do IS.

n SISTEMA REMOTE

n NAVEGAÇÃO LEXUS

n NAVEGAÇÃO PREMIUM

n LEXUS SERVIÇOS

n MONITOR DE

Integrado no ecrã multimédia da viatura
para proporcionar navegação paneuropeia intuitiva, o sistema inclui mapas
com gráficos 3D, notificações do limite
de velocidade, indicadores de direção
e informação de trânsito RDS-TMC.

LEXUS
O ecrã de 7 polegadas é operado
através do Sistema Remote Touch ou
por comandos de voz. Com gráficos
3D e diversas opções de mapeamento,
uma vez estacionado, o sistema de
navegação gera um código QR para
o seu smartphone, com indicações que
permitem a deslocação pedestre até ao
seu destino.

CONETADOS
O IS disponibiliza serviços avançados
como a Pesquisa Online, Google Street
View®, Panoramio® ou Ligação de
Tráfego. Para maior comodidade, pode
ainda descarregar um trajeto do seu
portátil ou tablet para o sistema de
navegação.

ASSISTÊNCIA AO
ESTACIONAMENTO
Em manobras de marcha-atrás, o ecrã
de 7 polegadas exibe a imagem por
detrás do veículo recorrendo à camara
multimédia, sendo exibidas no ecrã
orientações destinadas a auxiliar o
estacionamento.

n

Disponível como equipmanento opcional ou integrado como equipamento de série numa versão específica..

TOUCH
O Sistema Remote Touch de
segunda geração, permite aos
utilizadores interagir de forma
intuitiva com o ecrã central.
O design ergonómico, significa
que este é facilmente acessível
e de simples utilização, tal como o rato
do seu computador.
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F SPORT
Aprimorado pela equipa que desenvolveu o super desportivo LFA e o coupé de alta performance RC F, o IS 300h F SPORT perpetua
o espirito destes dois automóveis magníficos. A versão F SPORT apresenta um design exclusivo e foi dinâmicamente aperfeiçoada para
uma performance envolvente.

DESIGN F SPORT
O novo Pack F SPORT é inequivocamente dinâmico, ostenta uma grelha frontal
distinta em forma de colmeia e faróis cromados. O para-choques dianteiro rebaixado
incorpora as condutas frontais de arrefecimento dos travões, aletas aerodinâmicas
que aumentam a força da gravidade e uma abertura de grelha inferior maior. Estão
disponíveis como opção (no Pack Pele/LED’s), os faróis de nevoeiro dianteiros
com tecnologia LED.

¢ Disponível como acessório.

BANCOS DESPORTIVOS
O banco F SPORT exclusivo é uma estreia da Lexus na tecnologia de “espuma
integrada”. Esta tecnologia de fabrico inspirada nos desportos motorizados
permite obter um perfil de banco mais específico, um encaixe superior no banco
comparativamente com os métodos convencionais.

JANTES / SUSPENSÃO
F SPORT
As jantes em liga leve de 18 polegadas
apresentam um design de raios duplos
inspirado no LFA. A suspensão dianteira,
tal como a traseira, e a Direção Assistida
Elétrica, foram também afinadas em
exclusivo para o F SPORT, aumentando
assim o desempenho em termos de
manobrabilidade, sem comprometer a
qualidade de condução.

SIMBOLO F SPORT
Embora discreto, o logótipo F SPORT é
símbolo de distinção. O “F” refere-se ao
local de origem e às instalações de testes
de elevado desempenho dos veículos
F SPORT: circuito de Fuji Speedway,
perto do Monte Fuji.

¢ JANTES DE LIGA LEVE

¢ JANTES DE LIGA LEVE

¢ JANTES DE LIGA LEVE

F SPORT DE 18"
Um design desportivo altamente
emblemático que é caraterizado pelos
5 raios e o acabamento metálico.

F SPORT DE 19"
O impactante design de 9 raios duplos é
ainda mais destacado pelo acabamento
em antracite.

FORJADA F SPORT DE 19"
Com acabamento em antracite, este
design forjado de 5 raios duplos destaca
a força e a rigidez ao mesmo tempo que
reduz o peso.

VOLANTE F SPORT
Sentirá desde logo uma ligação especial
cada vez que colocar as mãos no
volante, que ostenta orgulhosamente
o logótipo F SPORT. Com acabamento
em pele perfurada, o design da alavanca
das mudanças F SPORT combina
com o volante, criando uma inspiração
desportiva.

INSTRUMENTOS F SPORT
Este indicador único e fantástico recorre
a uma tecnologia TFT inovadora e um
anel central móvel herdado do super
desportivo LFA. A cor de iluminação dos
mostradores altera entre azul, branca
ou vermelha em função do modo
de condução escolhido. Ao operar
o sistema multimédia, o anel móvel
desloca-se para revelar o menu.

PEDAIS DESPORTIVOS
PERFURADOS
Os pedais desportivos em alumínio
perfurado oferecem excelente aderência
e refletem a herança dos desportos
motorizados dos modelos IS F SPORT.
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ESPECIFICAÇÕES
TÉCNICAS
IS 300h
POTÊNCIA MÁXIMA
cv / kW

IS 300h
EMISSÕES de CO2* (g/km)

223 / 164

MOTOR

Nível de emissões

Euro 6

Combinado

99 / 101 / 1072

CONSUMO DE COMBUSTÍVEL*
(l/100 km)

Cilindrada (cm3) / Cilindros/Nº válvulas

2494 / L4/16

Mecanismo das válvulas

Duplo VVT-i

Tipo de combustível / Octanas

Gasolina / 95 ou +

Potência máx. (cv / kW @ rpm)

181 / 133 @ 6000

TRAVÕES

Binário máximo (Nm @ rpm)

221 @ 4200 - 5400

Dianteira

Discos ventilados

Traseira

Discos ventilados

MOTOR ELÉCTRICO

Combinado

4,3 / 4,4 / 4,6

Tipo

AC síncrono, íman permanente

SUSPENSÃO

Potência máx. (cv / kW)

143 / 105

Dianteira

Duplo braço triangular

Binário máximo (Nm)

300

Traseira

Multi-link

DIRECÇÃO

BATERIA HÍBRIDA
Tipo
Número de células / Voltagem do sistema (V)

Hidreto Metálico de Níquel (Ni-MH)

Tipo

EPS

192 / 650

Nº de voltas (batente a batente)

2,84

Raio mínimo de viragem (m)

5,2

TRANSMISSÃO
Rodas motrizes

Tracção traseira

PESOS (kg)

Transmissão

Transmissão Variável Contínua Controlada
Eletronicamente (E-CVT)

Peso bruto do veículo

2130 / 21451

Tara (mín.-máx.)

1620-1680 / 17201
750 / 7503

DESEMPENHO
Velocidade máx. (km/h)

200

Capacidade de reboque
(com travões / sem travões)

0-100 km/h (s)

8,3 / 8,41

COEFICIENTE AERODINÂMICO
Coeficiente de resistência, Cd

0,26

CAPACIDADES (l)
Depósito de combustível

66

Compartimento da bagageira

450

1

Os valores apresentados diferem conforme o modelo e o tamanho das jantes de liga leve. O 1º valor representa o IS 300h Business com jantes de liga leve de 16". O 2º valor representa os restantes modelos do IS 300h, independentemente do tamanho das jantes de
liga leve.
Os valores apresentados diferem conforme o modelo e o tamanho das jantes de liga leve. O 1º valor representa o IS 300h Business com jantes de liga leve de 16". O 2º valor as jantes de liga leve de 17". O 3º valor as jantes de liga leve de 18".
3
Aplicável a todos os modelos do IS 300h.
2

* O consumo de combustível e os valores de CO2 são medidos em ambiente controlado, em conformidade com as especificações da Diretiva 80/1268/CEE na sua redação final, em veículo com equipamento de Norma Europeia.
Para mais informações sobre veículos de Norma Europeia, ou se tiver interesse em adquirir um, contacte o seu Importador Autorizado da Lexus.
O consumo de combustível e os valores de CO2 do seu veículo podem diferir dos que foram medidos. O tipo de condução, bem como outros fatores (estado da via, trânsito, condições do veículo, equipamento instalado, carga,
número de passageiros, etc.), influenciam o consumo e as emissões de CO2 do automóvel.
Nota: pode ver outros dados técnicos, incluindo todas as atualizações, em: www.lexus.pt
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1430

IS 300h

IS 300h

1550
2027

970

936

1535
1810

830

2800

1035

4665

857

1480

1357

1373

1421

1380

1052

Nota: as medições são apresentadas em milímetros.
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EQUIPAMENTO DE SÉRIE
SEGURANÇA ATIVA E DINÂMICA DE
CONDUÇÃO
Luzes de travagem ativas
Sistemas de travagem, estabilidade, direção e tração1
- ABS/BAS/EBD/ECB-R/EPS/ TRC/VSC
Seletor de Modo de Condução
- ECO/NORMAL/SPORT
Modo EV (Veículo Elétrico)
Controlo de Assistência ao Arranque em Subida (HAC)
Sistema de Aviso da Pressão dos Pneus (TPWS)
Gestão Integrada da Dinâmica do Veículo (VDIM)

SEGURANÇA PASSIVA
Um total de 8 airbags
- condutor e passageiro dianteiro; cabeça, laterais e de joelhos
- cortina para ambas as filas dos bancos
Interruptor para desativar airbag, passageiro dianteiro
Aviso audiovisual para colocação dos cintos de segurança
dianteiros
Fixação ISOFIX, bancos traseiros esquerdo e direito
Capot com sistema pop-up (PUH)
Pré-tensores dos cintos de segurança, bancos dianteiros e
traseiros
Diminuição de Lesão por efeito de Chicotada (WIL) com
encostos de cabeça ativos (bancos dianteiros)

1

EXTERIOR
Espelhos retrovisores
- com regulação elétrica e aquecidos
- indicadores de mudança de direção e “luzes de boas-vindas”
integradas
Sensor de luz com função Follow Me Home
Faróis Xénon de Descarga de Alta Densidade (HID)
- função de nivelamento automático em altura com lava-faróis
integrados
Díodos Emissores de Luz (LED)
- luzes de circulação diurna
- luzes traseiras combinadas
- faróis de nevoeiro
Pintura com verniz anti-risco

SEGURANÇA
Sistema anti-roubo
- imobilizador/sensor de intrusão/alarme
Fecho de portas automático
Duplo fecho das portas

ÁUDIO, COMUNICAÇÃO
E INFORMAÇÃO
Mostrador multi-informação de 4.2"
Relógio analógico com iluminação LED branca
Ligação Bluetooth® para telemóveis e dispositivos áudio
Lexus Media Display
- ecrã de 7" operado com seletor rotativo
- sistema de som de 6 altifalantes com Gracenote®
- sintonizador AM/FM
- leitor de CD
Indicador de potência
Volante com comandos instalados para controlo
- áudio/monitor/telefone/voz
Duas portas USB e entrada AUX

CONFORTO E CONVENIÊNCIA
INTERIOR
Tomada de 12 V
Controlo Áudio Ativo (ajuste de volume entre faixas)
Vidros elétricos, à frente e atrás
Apoio de braços central traseiro
Apoio de braços central dianteiro com espaço de arrumação
no interior
Iluminação interior em LED
Botão Start/Stop
Kit de reparação de pneus
Bancos traseiros com rebatimento (60/40)

ABS = Sistema de Travões Anti-Bloqueio / BAS = Sistema de Travagem Assistida / EBD = Distribuição Eletrónica da Força de Travagem / ECB-R = Travagem Eletronicamente Controlada - Regeneração /
EPS = Direção Assistida Elétrica / TRC = Controlo de Tração / VSC = Controlo de Estabilidade do Veículo.
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EQUIPAMENTO ADICIONAL
BUSINESS
(Adicionalmente ao equipamento de série)
Jantes de liga leve de 16”
- pneus 205/55 R16
Sistema de áudio com 6 colunas
- sintonizador RDS AM/FM
- leitor de CD
Bancos em tecido/tahara
Bancos dianteiros
- manualmente ajustáveis - 6 modos (condutor e passageiro)
Faróis Xénon (HID)
- nivelamento automático
- lava-faróis de alta pressão integrados
Sensor de luz
Ecrã multi-informação
Espelho retrovisor interior com ajuste manual de antiencadeamento
Lexus Media Display
- ecrã central fixo a cores de 7”
- apresentação de informação: GPS/áudio/climatização/
telemóvel
- operado por botão rotativo

EXECUTIVE PLUS
(Adicionalmente/diferente da versão
Executive)

F SPORT
(Adicionalmente/diferente da versão
Executive Plus)

Bancos dianteiros em pele eletricamente ajustáveis
- 8 modos (condutor e passageiro)
- 2 modos para apoio lombar (condutor)
Smart Entry & Start (entrada e ignição sem chave)

Jantes de liga leve de 18", design F SPORT
- pneus R18 de 225/40 (à frente) e 255/35 (atrás)
Sistema de áudio com 8 altifalantes
- sintonizador DAB (rádio digital)
Bancos com cores exclusivas F SPORT em tecido/tahara
Elementos de design exterior
- grelha trapezoidal com malha F SPORT
- saias laterais/logótipos laterais
Elementos de design interior
- volante em pele perfurada e logótipo F SPORT
- alavanca da caixa de velocidades em pele perfurada
- painel de instrumentos com anel central dinâmico
- embaladeiras em alumínio com inscrição LEXUS (portas
dianteiras)
- pedais desportivos em alumínio perfurado
- Inserções em fibra de carbono

EXECUTIVE
(Adicionalmente/diferente da versão Business)
Jantes de liga leve de 17", design de 5 raios duplos
- pneus 225/45 R17
Cruise Control
Controlo de climatização automático bi-zona (com S-Flow)
Sensor de chuva
Espelho retrovisor interior
- eletrocromático (anti-encadeamento automático)
Monitor de assistência ao estacionamento
Sensores de estacionamento (dianteiros e traseiros)
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EQUIPAMENTO OPCIONAL
E PACKS
OPCIONAIS
Teto de abrir elétrico
Sensores de estacionamento (fr/tr)
Smart Entry & Start (entrada e ignição sem chave)
Faróis dianteiros LED
Faróis de nevoeiro LED
Cruise Control
Cruise Control Adaptativo (ACC)
Espelhos retrovisores exteriores: eletrocromáticos / memória / recolha automática

PACKS
Conforto e Assistência ao Condutor
Pack Pele
Segurança Avançada e Assistência ao Condutor
Pack Safety
Pack LED’s
Multimédia
Pack Navegação Premium

BUSINESS

EXECUTIVE

EXECUTIVE PLUS

F SPORT

—
—
—
—
s
—
—
—

o
s
—
—
s
s
—
—

o
s
s
—
s
s
—
—

o
s
s
o1
s
s
o2
o3

BUSINESS

EXECUTIVE

EXECUTIVE PLUS

F SPORT

—

—

—

o4

—
—

—
—

—
—

o5
o4

—

—

—

o4

— = não disponível / o = disponível para encomenda como opção ou pack extra com custos extra / s = de série

1

O referido equipamento integra o Pack LED’s.
O referido equipamento integra o Pack Safety.
O referido equipamento integra o Pack Pele.
4
Os referidos packs não podem ser encomendados separadamente.
5
A encomenda deste pack implica a adição dos pack’s: Pele, LED’s e Navegação Premium.
2

3

Nota: Nem todos os opcionais estão disponíveis nos restantes países. Além disso, alguns packs e opcionais não poderão ser encomendados separadamente.
Para mais informações sobre as opções e/ou packs disponíveis no seu país, por favor contacte o seu Centro Lexus mais próximo.
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CONFORTO E ASSISTÊNCIA
AO CONDUTOR

SEGURANÇA AVANÇADA E
ASSISTÊNCIA AO CONDUTOR

Pack Pele
Acabamento dos bancos em Pele
- aquecidos e ventilados
- funcão de memória (condutor)
Volante com ajuste elétrico

Pack Safety
Sistema de Segurança Pre-Crash (PCS)
- Cruise Control Adaptativo (ACC)2
- Radar de ondas milimétricas
Monitor de Ângulos Mortos (BSM)
Luzes de Máximos Ativas (AHB)
Pack LED’s
- Faróis dianteiros em LED

1
2

MULTIMÉDIA
Pack Navegação Premium
Sistema de Navegação Premium Lexus com Serviços
Conetados1
- Mapas topográficos digitais
- Pesquisa online / Google Street View / Panoramio
- Percurso Ecológico / Guia de Radares de Velocidade
- Notificação de tráfego
- Enviar percurso para automóvel / Ligação de tráfego / Barra
de tráfego
Sistema de rádio digital (DAB)
Leitor de DVD

Nem todos os Serviços Conectados estão disponíveis em todos os países. Para mais informações sobre os Serviços Conectados existentes no seu país, por favor, consulte o seu Centro Lexus mais próximo.
Funciona a partir de 40 km/h.
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ACESSÓRIOS

SUPORTE PARA iPAD®
O tablet encaixa no dispositivo de ancoragem Lexus existente na traseira do banco
dianteiro para proporcionar uma base estável aos passageiros de forma a poderem
usar o tablet e visualizar os respetivos conteúdos enquanto viajam. Disponível em
versão com e sem alimentação.

Alguns dos acessórios podem não estar disponíveis para comercialização em Portugal.
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LEITOR DE DVD PORTÁTIL
Com o seu ecrã de 7", o leitor de DVD portátil é perfeito para entreter os passageiros
durante viagens longas. Encaixa no dispositivo de ancoragem Lexus existente na
traseira do banco e proporciona uma extensa compatibilidade multimédia incluindo
tomada para USB, cartão SD e entrada AV para smartphone. Com o adaptador
elétrico adequado, o leitor de DVD portátil até pode ser utilizado em casa. Como
extra está disponível um dispositivo de ancoragem adicional, uma unidade DVD
e auscultadores sem fios.

SUPORTE TRASEIRO PARA
BICICLETA
Um design independente e simples com
fecho mas extremamente resistente
para transportar com segurança uma
ou duas bicicletas. As luzes integradas
e o suporte da matrícula estão
disponíveis com ficha de 7 ou 13 pinos.

SUPORTE DE BICICLETA
PARA TEJADILHO
Para utilizar com as barras de tejadilho
Lexus. O design simples com fecho
possui garras especiais de forma a fixar
as rodas e o quadro da bicicleta com
segurança. A garra do quadro pode
ser, convenientemente, adaptada à altura
do tejadilho.

BARRAS DE TEJADILHO
As barras de tejadilho em alumínio leve possuem um fecho e linhas aerodinâmicas
para reduzir o ruído provocado pelo vento. Instalação e remoção fácil para formar
uma base estável de forma a fixar a gama de equipamentos de suporte opcionais.

EMBALADEIRAS COM
ILUMINAÇÃO
As longarinas das portas Lexus
acrescentam estilo e ajudam a
proteger a pintura da soleira da porta.
O acabamento em alumínio escovado
é realçado pela subtil iluminação do
logótipo.

REVESTIMENTO DA
BAGAGEIRA
Produzido em plástico flexível
e resistente com uma superfície
antiderrapante e rebordo elevado nas
extremidades para proteger o tapete
da bagagem contra lama, sujidade,
areia e líquidos.

GANCHO DE REBOQUE
Redistribui as forças de travagem e
de tração para minimizar as tensões
sobre o veículo. Com uma capacidade
de reboque de 750 kg, o gancho
amovível pode ser rebatido atrás do
pára-choques quando não é utilizado.
Sistemas de proteção no conjunto de
cabos protegem o sistema elétrico do
veículo contra falhas no atrelado.

ADAPTADORES PARA
REBOQUE
Coneta uma tomada de reboque à
ficha do atrelado ou do suporte de
bicicleta se a mesma não coincidir.
Disponível como tomada de 7 pinos
(veículo) para 13 pinos (atrelado), 13
pinos (veículo) para 7 pinos (atrelado)
e 13 pinos (veículo) para tomada dupla
12N-12S (atrelado).
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COMBINAÇÕES
INTERIORES
TECIDO / TAHARA1

Preto

Cinza

Rosa Escuro

PELE2

Preto

PELE F SPORT3

Cinza Claro

Marfim

Preto

INSERÇÕES4

Preto

Rosa Velho

INSERÇÕES F SPORT5

Madeira cinza
escura

Madeira castanha
escura

Bambu

Fibra de Carbono

1

Os acabamentos em tecido/tahara são um equipamento de série nas versões Business, Executive e F SPORT. Para as versões Business e Executive, estão disponíveis os acabamentos em Preto ou Cinza, enquanto para a versão F SPORT estão disponíveis os
acabamentos Rosa Escuro e Preto.
Os acabamentos em pele são um equipamento de série da versão Executive Plus.
3
Os acabamentos em pele F SPORT, com um design único e duas cores exclusivas, são um equipamento opcional na versão F SPORT.
4
As inserções em preto são um equipamento de série nas versões Business, Executive e Executive Plus. As inserções em madeira não estão disponíveis no nosso país.
5
As inserções metálicas são um equipamento de série na versão F SPORT.
2

As imagens apresentadas nas 3 páginas seguintes ilustram uma seleção de combinações disponíveis para o interior. O seu Centro Lexus mais próximo terá todo o prazer em lhe prestar qualquer esclarecimento adicional.
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Tahara com tecido preto e inserções em preto
(IS 300h Business e Executive)

Tahara com tecido cinzento claro e inserções em preto

Pele preta com inserções pretas

(IS 300h Business e Executive)

(Executive Plus)
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COMBINAÇÕES
INTERIORES
Pele Marfim com inserções em madeira castanha escura
(Não disponível em Portugal)

Pele preta com inserções em bambu

Pele Cinzento Claro com inserções em madeira cinza escuro

(Não disponível em Portugal)

(Não disponível em Portugal)
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Tahara com tecido preto e inserções em fibra de carbono
(F SPORT)

Pele Rosa Velho com inserções em fibra de carbono
(F SPORT)
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CORES
EXTERIORES
BRANCO F SPORT (083)1

BRANCO SÓNICO (085)2

CINZA MERCÚRIO (1H9)

CINZA PLATINA (1J4)

CINZA TITÂNIO (1J7)

PRETO ASTRAL (212)3

60

PRETO STARLIGHT (217)

VERMELHO MORELLO (3R1)

VERMELHO (3T2)3

AZUL SAFIRA (8X1)1

1
2
3

Exclusivo da versão F SPORT.
Não disponível na versão F SPORT.
Cor sólida.

Atenção: devido às diferenças de impressão, as cores reais da pintura podem divergir ligeiramente das apresentadas.
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LEXUS CARE
Na Lexus, acreditamos em criar algo verdadeiramente surpreendente. Esta
máxima aplica-se não só aos nossos programas de assistência e após-venda, como
também aos automóveis propriamente ditos. Ao longo de toda a vida útil do seu
automóvel, o Programa Lexus Care garante-lhe uma experiência de utilização de
topo, oferecendo planos de assistência e manutenção personalizados, todos eles
concebidos para atingir uma satisfação e tranquilidade completas.
Os automóveis Lexus estão equipados com a tecnologia mais avançada do mundo
de modo a dar umas fantásticas boas vindas “Omotenashi”(espírito da hospitalidade
Japonesa). Refletindo a nossa abordagem única na construção automóvel, queremos
receber cada cliente como se de um convidado se tratasse. É filosofia de assistência
de nível mundial que tem permitido pormenores como (por exemplo) a existência
de flores naturais nas áreas de entrega, áreas de assistência imaculadas e uma
lavagem automóvel complementar.
Após a entrega de uma nova viatura Lexus, cuidar do seu automóvel é, para nós, o
equivalente a cuidar de si. Os Centros Lexus autorizados estão empenhados em
garantir o mais elevado nível de satisfação dos clientes. Pode colocar-se a par das
notícias saboreando um café expresso no conforto da nossa área de receção, ou
divertir-se a navegar na internet. Entretanto, os nossos técnicos cumprem as suas
tarefas, com máxima eficiência, para que possa voltar à estrada com um mínimo
de interrupções.
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SERVIÇO LEXUS

GARANTIA LEXUS

MOBILIDADE LEXUS

O Serviço Lexus é um convite para confiar o bemestar do seu Lexus a profissionais dedicados
e uma oportunidade para oferecermos níveis de
cuidados inigualáveis. Ações de formação exaustivas
e programas de formação contínua ajudam a transmitirlhe a tranquilidade de que tudo faremos para manter
o seu Lexus nas mesmas condições em que estava
quando o comprou.

• Garantia alargada de 3 anos ou 100.000 km,
seguida de extracare por mais 2 anos ou
60.000 km
• Garantia de 3 anos para corrosão na superfície e
defeitos na pintura
• Garantia de corrosão de 12 anos
• Garantia de 5 anos ou 100.000 km para
componentes híbridos
• Garantia de 10 anos, quilometragem ilimitada para
a bateria hibrida*

Queremos assegurar que conduzirá o seu Lexus com
prazer em qualquer parte da Europa com total paz de
espírito. É por isso que colocamos gratuitamente ao seu
dispor a Lexus Euro Assistance 24* durante os cinco
primeiros anos da viatura. Este programa assegura a
sua mobilidade para o levar onde tem necessidade
de ir. Parte deste programa pode incluir, por exemplo,
reboque, estada em hotel, aluguer de automóvel,
repatriação do automóvel e muito mais no caso de
ficar impossibilitado de utilizar o seu Lexus devido a
uma avaria, acidente de viação ou roubo do automóvel.

• Técnicos Lexus altamente qualificados
• Utilização exclusiva de peças originais Lexus
• O histórico de assistência da Lexus contribui para
a proteção do valor de revenda
• Relatório de segurança visual rigoroso
• Assistência Lexus personalizada, em função das
suas necessidades
• Instalações e equipamento topo de gama

* Desde que efetue a manutenção programada da viatura na rede oficial Lexus

* As condições podem ser diferentes de país para país. Para mais detalhes, consulte
o seu Centro ou Reparador Lexus Autorizado.

IS

DESCUBRA
O IS 300h
Visite o Centro Lexus mais próximo para agendar o seu ensaio dinâmico ou
contacte-nos através do site www.lexus.pt ou através da linha de informações
808 250 220.
Saiba mais informações sobre o IS em:
www.lexus.pt/is
www.facebook.com/LexusPortugal
www.youtube.com/LexusPortugal
FIM DE VIDA DOS AUTOMÓVEIS
A legislação para Veículos em Fim de Vida oferece aos condutores da Lexus um modo novo e inovador
de devolução do seu automóvel antigo ao fabricante. Para mais informações visite http://www.lexus.pt. Em
conformidade com o Decreto-Lei nº 196/2003 de 23 de Agosto, a Lexus em Portugal assume as suas
responsabilidades nesta matéria, nomeadamente, através do fornecimento aos eventuais compradores e ao
público em geral de informações relativas:

a) À concepção dos veículos e seus componentes, tendo em vista a sua susceptibilidade de valorização,
especialmente de reciclagem;
b) Ao correcto tratamento de VFV e, em especial, à remoção de todos os fluidos e ao desmantelamento;
c) Ao desenvolvimento e optimização de formas de reutilização e de valorização, especialmente de reciclagem,
de VFV e dos seus componentes;
d) Aos progressos realizados em matéria de valorização, especialmente de reciclagem, no sentido de reduzir a
quantidade de resíduos a eliminar e aumentar as taxas correspondentes; O desenvolvimento destas informações
e de outras relacionadas poderá ser encontrado no documento Reciclagem Automóvel, disponível na área de
downloads desta página e em ou solicitado no seu Centro ou Reparador Lexus Autorizado mais próximo. Para
mais informações contacte-nos através da nossa rede de Centros Lexus ou Reparadores Lexus Autorizados.
©
2015 Lexus Portugal* reserva o direito de alterar qualquer detalhe das especificações e do equipamento
sem aviso prévio. Os detalhes das especificações e do equipamento também estão sujeitos a alterações de
modo a corresponderem aos requisitos e condições locais. Por favor, contacte o seu Centro Lexus mais
próximo para obter os detalhes de tais alterações que possam ser necessárias.
Nota: os veículos e especificações apresentados neste catálogo podem diferir dos modelos e equipamento
disponíveis. A cor da carroçaria do automóvel pode diferir ligeiramente da cor das fotografias impressas
neste catálogo.

Para mais informação, consulte a nossa página Internet em www.lexus.pt
A proteção do meio-ambiente é uma prioridade da Lexus. Tomamos várias medidas no sentido de assegurar
que, durante o ciclo de vida dos nossos automóveis, desde o desenho, produção, distribuição, venda e assistência
até ao fim de vida útil, o seu impacto ambiental seja mínimo. O seu Centro Lexus local terá todo o prazer em
fornecer-lhe mais informações acerca dos requisitos de veículos em fim de vida..
* A Lexus Europe é uma divisão da Toyota Motor Europe NV/SA.
Impresso na Europa, agosto de 2015

