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HET VAKMANSCHAP 
VAN PRESTATIES
DRUK UW STEMPEL MET DE NIEUWE LC LIMITED EDITION

De nieuwe LC Limited Edition, al sinds zijn lancering in 2017 een stijlicoon, was het geesteskind van Tadao Mori (hoofdontwerper voor de LC) en Keiko 
Shishido van Lexus’ kleurenteam. “Door de gebeitelde schoonheid van de LC sportcoupé te verenigen met een klassiek kleurenpalet, hebben we getracht 
een meer geraffineerde en volwassen stijl te creëren, die echter niet ten koste ging van zijn fabelachtige prestaties”, legt Tadao Mori uit.

EXCLUSIEF LAKWERK
“Ondanks haar subtiele kleurdiepte springt de speciaal ontwikkelde lakkleur 
‘Terrane Khaki’ meteen in het oog en vult ze de welvingen van deze unieke 
sportcoupé perfect aan”, verduidelijkt Keiko Shishido. Behalve de bijzondere 
groentint is de LC Limited Edition ook verkrijgbaar in de kleuren ‘Graphite 
Black’ en ‘Sonic Titanium’. Het lakproces, uitgewerkt door een eliteteam van 
Lexus, telt vijf lagen die met de grootste zorg en precisie worden aangebracht 
en verzekert een kleur met de helderheid en glans die een topcoupé van 
Lexus vereist.

PESTATIES VAN EEN SPORTCOUPÉ
De LC Limited Edition is verkrijgbaar als de uitermate responsieve LC 500 
met 5.0 V8-benzinemotor en tientrapsautomaat en als de baanbrekende 
LC 500h met ‘s werelds eerste vierfasige zelfopladende hybridesysteem 
dat een 3.5 V6-benzinemotor laat samenwerken met een geavanceerde 
elektromotor/generator. Welk aandrijfgeheel u ook kiest, de nieuwe LC 
Limited Edition staat steeds garant voor opwindende prestaties en een 
uitzonderlijk raffinement.

LC 500
Max. vermogen: 464 pk/341 kW
Cilinderinhoud: 4.969 cm³
Acceleratie (0-100 km/u): 4,7 s
CO2-uitstoot gemengde cyclus: 262 g/km
Brandstofverbruik: vanaf 11,6 l/100 km

LC 500h
Max. vermogen: 299 pk/220 kW
Cilinderinhoud: 3.456 cm³
Acceleratie (0-100 km/u): 5,0 s
CO2-uitstoot gemengde cyclus: 184 g/km
Brandstofverbruik: 8,1 l/100 km
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‘TAKUMI’-VAKMANSCHAP
Elke LC Limited Edition werd zowel vanbuiten als vanbinnen vervaardigd door 
de uiterst bekwame vaklui van Lexus, waarvan er heel wat in het verleden 
meewerkten aan de supersportwagen LFA. Voor nog meer comfort zijn de 
tienvoudig elektrisch verstelbare zetels afgewerkt met anilineleder, het zachtste 
en meest hoogwaardige leder dat Lexus aanbiedt. Dat is geselecteerd uit de 1 
procent fijnste huiden en is 30 procent soepeler dan normaal leder. Bovendien 
worden de zetels aangevuld met een iets donkerdere Alcantara®-tint op de 
deurpanelen. Als finishing touch getuigen de bruine stiknaden in het interieur 
van een bijna fanatieke precisie en weerspiegelen ze het vakmanschap van 
de ‘Takumi’, een onderscheidend kenmerk van Lexus-wagens.

01 Gesmede 21” lichtmetalen velgen met een tweekleurige afwerking versterken 
het vloeiende lijnenspel van de LC.

02 Geniet van een lage, sportieve rijhouding met verfijnde deurbekleding 
in Alcantara®.

03 Leder in ‘Dark Black Amber’ bedekt het stuurwiel, het dashboard, 
de middenconsole en de deuren.

04 De weelderige, tienvoudig elektrisch verstelbare zetels zijn afgewerkt in 
fijn anilineleder.

05 De met lasers uitgesneden drempelplaatjes hebben een design dat inspiratie 
put uit de achterlichten.”
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