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Засоби пасивної безпеки:
Подушки безпеки:

фронтальні водія/переднього пасажира – двоступеневі S

для колін водія/переднього пасажира S

бокові для водія/переднього пасажира S
задні бокові S

захисні шторки – передні/задні S
Ремені безпеки:

переднатяжні пристрої з силовими обмежувачами (передні сидіння) S
переднатяжні пристрої з силовими обмежувачами (задні сидіння, окрім центрального) S

Кріплення дитячого крісла ISOFIX на задньому сидінні S
Пристрої захисту:
Сигналізація S
Кнопка запуску «Power» S
Система інтелектуального доступу без ключа «Smart Entry» S

S: входить до базової комплектації.
Щоб отримати детальну інформацію про Lexus Assistance, звертайтеся, будь ласка, до персоналу салонів офіційних дилерів.

Вся інформація, представлена у цьому буклеті, є точною та дійсною станом на дату публікації: 02.02.2015 
Виробник та імпортер залишають за собою право без попереднього повідомлення вносити зміни в будь-які технічні характеристики і комплектацію 
автомобілів під час їх адаптації до місцевих умов експлуатації, а також у процесі вдосконалення моделей. 
Зовнішній вигляд автомобіля та його складових може відрізнятися від зображених у цьому буклеті. 
Жодну частину цього матеріалу не може бути відтворено у будь-який спосіб без попереднього письмового дозволу правовласника.
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GS 300h Premium

Екстер'єр:
Колісні диски з легкого сплаву:
17-дюймові 225 / 50 R17 S

Тимчасове запасне колесо S

Освітлення та обзорність:
Біксенонові фари головного світла S

Світлодіодні габаритні вогні передніх фар S

Автоматичний коректор кута нахилу передніх фар S

Висувні очисники фар S

Передні протитуманні фари S

Світлодіодні задні габаритні ліхтарі та стоп-сигнали S

Датчик освітлення S

Функція затримки вимкнення фар після виходу з автомобіля S

Освітлення зони порогів S

Електропривод склопідйомників з функцією Auto (передні та задні) S

Склоочисники з датчиком дощу S

Підігрів лобового скла (зона щіток) S

Скло передніх дверей з водовідштовхувальним покриттям S

Теплоізоляційне скло з захистом від ультрафіолетового випромінювання S

Дзеркала заднього виду (зовнішні):
повторювачі сигналів повороту S

електрорегулювання S
обігрів S

електропривод складання S

автоматичне затемнення S

Внутрішнє дзеркало заднього виду з автоматичним затемненням S

Інтер'єр:
Комфорт:
Круїз-контроль S

Комфортна посадка/висадка (автоматичний відвід керма/сидіння водія) S

Камера заднього виду S

Система допомоги під час паркування з графічними підказками Parking Assist Monitor S

Датчики паркування (передні та задні) S

Функція Bluetooth™ S

Мультифункціональне кермо:

важелі перемикання передач на кермі S

електрорегулювання за висотою та глибиною S

управління телефоном S

управління аудіосистемою S

Передні сидіння:

підігрів S

вентиляція S

електрорегулювання положення у 10 напрямках S

підтримка попереку з електрорегулюванням у 2 напрямках S

GS 300h Premium

Функція пам'яті положень:

сидіння водія S

Система кондиціонування:

Клімат-контроль Integrated Climate Management S

Незалежне регулювання температури зон водій/передній пасажир S

Фільтр салону для видалення пилу та алергенних мікрочастинок з повітря S

Інформаційні пристрої:

Панель приладів з освітленням Optitron S

Кольоровий 3,5-дюймовий багатофункціональний дисплей панелі приладів S

Кольоровий 12,3-дюймовий дисплей EMV з дистанційним керуванням Remote Touch S

Навігаційна система HDD GPS з жорстким диском S

Аудіосистема Lexus:

радіоприймач S

DVD-програвач вбудований у передню панель S

12 динаміків S

Цифрове радіо (DAB) S

Роз'єм AUX для підключення зовнішніх аудіопристроїв S

Роз'єм USB S

Розетки на 12 В (передня та задня) S

Оздоблення салону:

Аналоговий годинник Lexus зі світлодіодним підсвічуванням S

Селектор гібридної трансмісії оздоблений комбінованою шкірою S

Кермо оздоблене комбінованою шкірою S

Вставки Piano Black на картах дверей, передній панелі та середній консолі S

Алюмінієві накладки на пороги передніх та задніх дверей S

Сидіння:

комбінована шкіра S

Центральний підлокітник заднього сидіння S

Динамічні системи:

Перемикач режимів їзди: ECO + NORMAL + SPORT S

НАС – система допомоги початку руху на підйомі S

Інтелектуальні системи безпеки:

Засоби активної безпеки:

ABS – антиблокувальна гальмівна система S

TRC – протибуксувальна система S

VSC – система курсової стійкості автомобіля S

EPS – електропідсилювач керма S

ECB – електронне управління гальмівної системи S

EPB – електромеханічне паркувальне гальмо S

TPWS – система контролю тиску в шинах S

VDIM – адаптивна система управління динамікою автомобіля S* Ці дані отримано в ідеальних умовах без урахування індивідуальної манери керування, а також дорожніх, погодних та інших умов, що впливають на витрати пального. Реальна витрата 
пального може відрізнятися від зазначеної та визначається тільки експериментальним шляхом. 

GS 300h

Двигун внутрішнього згоряння: 2,5
Робочий об'єм (см3) 2 494
Тип L4 / 16, DOHC, Dual VVT-i
Тип пального Бензин з октановим числом 95 і вище
Максимальна потужність (к.с. (DIN) при об./хв.) 181 / 6 000
Максимальна потужність (кВт при об./хв.) 133 / 6 000
Максимальний крутний момент (Нм при об./хв.) 221 / 4 200

Сумарна потужність гібридної системи (к.с.): 223
Трансмісія: Гібридна безступенева E-CVT

Привод Задній
Батарея гібридного привода:

Тип Ni-Mh
Напруга (В) 230

Диски та шини:
Диски R17
Шини 225 / 50

Кліренс (мінімальний, мм): 130
Максимальна швидкість (км/год.): 190
Розгін 0-100 км/год. (сек.): 9,2
Витрата пального (л/100 км) *:

Місто 4,9
Траса 4,7
Комбінований цикл 4,8

Викиди СО
2
 (г/км):

Комбінований цикл 110
Кермове управління:

Тип підсилювача Електропідсилювач
Гальмівна система:

Передні гальма Вентильовані диски
Задні гальма Вентильовані диски

Підвіска:
Передня Двоважільна
Задня Багатоважільна

Маса:
Споряджена (мін./макс., кг) 1 735 / 1 830
Повна (кг) 2 265

Габаритні розміри:
Довжина (мм) 4 850
Ширина (мм) 1 840
Висота (мм) 1 455
Колісна база (мм) 2 850
Колія передня (мм) 1 575
Колія задня (мм) 1 590
Звис передній (мм) 870
Звис задній (мм) 1 130

Об'єм багажного відділення (л): 482
Місткість паливного бака (л): 66


