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Роз'єм для підключення аудіопристроїв S
Оздоблення салону:
Система динамічного освітлення Advanced Illumination System S
Аналоговий годинник Lexus S
Селектор гібридної трансмісії оздоблений алюмінієм та комбінованою шкірою S
Кермо оздоблене деревом та комбінованою шкірою S
Оздоблення передньої панелі комбінованою шкірою S
Оздоблення сидінь комбінованою семіаніліновою шкірою S
Оздоблення переднього підлокітника комбінованою семіаніліновою шкірою S
Оздоблення стійок та даху матеріалом Alcantara® S
Вставки з дерева S
Попільнички для задніх пасажирів S
Розетка 12 В S
Динамічні системи:
Перемикач режимів їзди: ECO + COMFORT + NORMAL + SPORT S + SPORT S Plus S
Пневматична підвіска S

Інтелектуальні системи безпеки:
Засоби активної безпеки:
ABS – антиблокувальна гальмівна система S
BAS – підсилювач екстреного гальмування S
TRC – протибуксувальна система S
EBD – електронна система розподілу гальмівного зусилля S
EBS – сигнал екстреного гальмування S
VSC – система курсової стійкості автомобіля S
EPS – електропідсилювач керма S
ECB – електронне управління гальмівної системи S
VDIM – адаптивна система управління динамікою автомобіля S
VGRS – рульове управління зі змінним передаточним числом S
EPB – електромеханічне паркувальне гальмо S
AVS – адаптивна система регулювання жорсткості підвіски S
TPWS – система контролю тиску в шинах S
Засоби пасивної безпеки:
Подушки безпеки:

водія двоступенева S
переднього пасажира двоступенева, двокамерна S

для колін водія/переднього пасажира S
бокові для водія та переднього пасажира (TAP) S

бокові задні (TAP) S
захисні шторки (передні/задні) S

в подушці сидіння заднього правого пасажира S
Передні сидіння з активними підголівниками S
Ремені безпеки:

переднатяжні пристрої з силовими обмежувачами (передні сидіння) S
кріплення передніх ременів з електрорегулюванням за висотою S

сигнал попередження про непристебнуті ремені (передні сидіння) S
Кріплення дитячого крісла ISOFIX на задніх зовнішніх сидіннях S
Пристрої захисту:
Сигналізація S
Іммобілайзер S
Кнопка запуску «Power» S
Електронна система безключового доступу «Smart Entry» S
Автоматичні замки дверей з закриттям залежно від швидкості S
Система подвійного блокування дверей S
Датчик проникнення і нахилу S
Ключ-карта 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 дійсною на день публікації.
©2015. ПІІ «Тойота-Україна» залишає за собою право вносити зміни до інформації, наведеної в цьому виданні, без попереднього повідомлення.

Жодну частину цього видання не може бути відтворено у будь-який спосіб без попереднього письмового дозволу правовласника.

www.lexus.ua
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Екстер'єр:
Кузов довга база
Тип привода повний
19-дюймові колісні диски з легкого сплаву, шини 245 / 45 R19 S
Гальмівна система Brembo S
Шумоізоляційна конструкція колес S
Повнорозмірне запасне колесо S

Освітлення та обзорність:
Світлодіодні фари головного світла S
AFS – адаптивна система освітлення дороги S
AZB – адаптивна система дальнього світла S
Автоматична корекція кута нахилу фар S
Світлодіодні габаритні вогні денного світла S
Висувні очисники фар S
Склоочисники з датчиком дощу S
Світлодіодні задні габаритні ліхтарі та стоп-сигнали S
Світлодіодне освітлення номерного знака S
Передні світлодіодні протитуманні фари S
Задні світлодіодні протитуманні фари S
Підігрів лобового скла (зона щіток) S
Підігрів заднього скла з таймером S
Освітлення зони порогів S
Лобове скло з водовідштовхувальним покриттям S
Ламіноване скло передніх та задніх дверей S
Теплоізоляційне скло з захистом від ультрафіолетового випромінювання S
Зовнішні дзеркала заднього виду:

повторювачі сигналів повороту інтегровані в корпус 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
Система допомоги під час паркування з камерою заднього виду S
Система моніторингу «сліпих» зон Blind Spot Monitor S
Датчики паркування (передні та задні) S
Люк з електроприводом S
Електропривод склопідйомників з функцією Auto (передні та задні) S
Підготовка під Bluetooth S
Мультифункціональне кермо:

підігрів S
система комфортної посадки/висадки (автоматичний відвід керма/сидіння водія) S

електрорегулювання за висотою та глибиною S
управління телефоном S

управління аудіосистемою S
активація функції голосового управління S

Передні сидіння:
підігрів S

вентиляція S
Електрорегулювання положення:

у 12 напрямках для водія S
у 10 напрямках для пасажира S

додаткові кнопки регулювання сидіння переднього пасажира з боку водія S
електропривод передніх підголівників S

електроскладання підголівника сидіння переднього пасажира S
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Ортопедичні вставки з електроприводом:
4 напрямки для сидіння водія S

2 напрямки для сидіння пасажира S
Задні сидіння:

підігрів S
вентиляція S

електропривод S
підголівники підвищеного комфорту S

електропривод підголівників S
ортопедичні вставки з електроприводом та регулюванням у 2-х напрямках S

ортопедичні вставки з масажною функцією S
система підвищеного комфорту заднього пасажира OTTOMAN VIP5 S

Мультифункціональний задній центральний підлокітник з управлінням: 
системою кондиціонування S

аудіосистемою S
сидіннями S

сонцезахисними шторками S
підголівниками S

Функція пам'яті положень:
зовнішніх дзеркал заднього виду S

рульової колонки S
сидіння водія та пасажира S

задніх сидінь S
підголівника сидіння водія S
підголівників задніх сидінь S
передніх ременів безпеки S

Доводчик дверей та кришки багажника S
Електропривод дверей багажника S
Сонцезахисні шторки з електроприводом:

заднє скло S
бокові задні двері S

Система кондиціонування Climate Concierge:
Клімат-контроль S
Фільтр з режимом видалення алергенних мікрочастинок з повітря S
Система іонізації повітря в салоні Nanoe S
Автоматична рециркуляція повітря S
Незалежне регулювання температури зон водій/пасажир S
Незалежне регулювання температури зон лівого/правого пасажира задніх сидінь S
Верхні дифузори для зони задніх сидінь S
Інфрачервоний сенсор відстежування температури тіла заднього пасажира S
Інформаційні пристрої:
Панель приладів Optitron S
5,8-дюймовий багатофункціональний кольоровий TFT-дисплей панелі приладів S
12,3-дюймовий кольоровий сенсорний дисплей EMV S
Система дистанційного керування Remote Touch S
Навігаційна система GPS з жорстким диском HDD S
Аудіосистема:

аудіосистема Mark Levinson (19 динаміків) S
радіоприймач S

цифрове радіо (DAB) S
DVD-програвач вбудований у передню панель S

Розважальна система для задніх пасажирів:
BlueRay DVD-програвач вмонтований у центральну консоль S

9-дюймовий кольоровий дисплей для задніх пасажирів вмонтований у центральну консоль S
Роз'єм USB 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. 
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Двигун внутрішнього згоряння: 5,0
Робочий об'єм (см3) 4 969
Тип V8 / 32 DOHC, Dual VVT-i
Тип пального Бензин з октановим числом 95 і вище
Максимальна потужність (к.с. (DIN) при об./хв.) 394 / 6 400
Максимальна потужність (кВт при об./хв.) 290 / 6 400
Максимальний крутний момент (Нм при об./хв.) 520 / 4 000

Сумарна потужність гібридної системи (к.с.): 445
Трансмісія: Гібридна безступенева E-CVT

Привод Повний
Батарея гібридного привода:

Тип Ni-Mh
Напруга (В) 288

Диски та шини:
Диски R19
Шини 245 / 45

Кліренс (мінімальний, мм): 130
Максимальна швидкість (км/год.): 250
Розгін 0-100 км/год. (сек.): 6,3
Коефіцієнт аеродинамічного опору (Cd): 0,27
Витрата пального (л/100 км) *:

Місто 10,5
Траса 7,5
Комбінований цикл 8,6

Викиди СО
2
 (г/км):

Комбінований цикл 199
Кермове управління:

Тип підсилювача Електропідсилювач
Гальмівна система:

Передні гальма Вентильовані диски
Задні гальма Вентильовані диски

Підвіска:
Передня Багатоважільна
Задня Багатоважільна

Маса:
Споряджена (мін./макс., кг) 2 395 / 2 525
Повна (мін./макс., кг) 2 750 / 2 815

Габаритні розміри:
Довжина (мм) 5 210
Ширина (мм) 1 875
Висота (мм) 1 480
Колісна база (мм) 3 090
Колія передня (мм) 1 610
Колія задня (мм) 1 610
Звис передній (мм) 925
Звис задній (мм) 1 195

Об'єм багажного відділення (л): 370
Місткість паливного бака (л): 84


