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 “Voordat we aan de IS begonnen, reisden mijn ontwerpers de wereld 
rond, spraken ze met klanten en zochten ze overal inspiratie. Deze 
onderzoeksfase was van groot belang, aangezien het ons doel was om 
de reeds succesvolle IS naar een hoger niveau te tillen.” 

 IS HOOFDINGENIEUR
JUNICHI FURUYAMA 
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 INHOUD  EXPERIENCE AMAZING 

 Welkom bij Lexus en de nieuwe IS 300h, een sportieve berline die een 
gedurfde stijl aan vindingrijke technologie koppelt om u een unieke rijervaring te 
bezorgen. Aan de buitenkant is hij te herkennen aan zijn typische spoelvormige 
radiatorrooster en opvallende ledlichten. Binnenin kan het bestuurdersgerichte 
interieur worden uitgerust met een groot centraal scherm van 10,3", mooi 
gestikte lederen zetels en laserbewerkt houtinlegwerk. Hij wordt gebouwd 
in onze bekroonde fabriek van Tahara (Japan), waar de kwaliteit wordt 
gecontroleerd door de 'Takumi'-meestervaklui. De IS 300h is ook verkrijgbaar 
als dynamisch F SPORT-model.  

04
 DESIGN  

 Verneem hoe Lexus de grenzen van 
sterk en iconisch design verlegt. 

08
 PRESTATIES 
 De Lexus IS 300h gaat door de 
spectaculaire bochten van de 
Trollstigen-pas in Noorwegen. 

14
 VAKMANSCHAP 

 Bezoek onze fabriek in Tahara waar de 
'Takumi'-vakmensen voor de perfecte 
kwaliteit van de IS berline instaan. 

20
 TECHNOLOGIE 
 Ontdek innovatieve technologieën 
zoals Lexus Safety System +. 

24
 KIES 

 M e t  e e n  g e d u r f d  d e s i g n , 
geavanceerde technologieën en 
Japans 'Takumi'-vakmanschap kunt 
u zich opmaken om uw IS 300h te 
kiezen. 

54
 DE LEXUS-ERVARING 
 We streven er altijd naar om elke klant 
te behandelen zoals we dat thuis met 
een gast zouden doen. 
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 GEDURFD VAN BIJ HET BEGIN 

 We zijn naar Japan gekomen met een vraag. Waar (en hoe) ontwerpt Lexus 
uitstekende wagens zoals de karaktervolle IS sportberline? Het antwoord 
is te vinden in een gebouw van vier verdiepingen met glazen gevel in de 
prefectuur Aichi in het centrum van Japan. Hier worden in samenwerking 
met designstudio's in Californië en aan de Côte d'Azur wagens als de Lexus 
IS gemaakt.

Van buitenaf gezien is het doel van dit gebouw niet meteen duidelijk. Op het 
eerste gezicht is het net zo anoniem als elk ander kantoor in de omgeving. 
Binnen in het gebouw zijn teams van Lexus-ontwerpers, kleurspecialisten en 
'Takumi'-modelleurs druk bezig met de sportberline waar we voor gekomen 
zijn. Hier hebben ze alle voorzieningen die nodig zijn om onze innovatieve 
en bekroonde 'L-finesse’-designtaal (L = Leading edge) aan te scherpen.

In de moderne ontvangstruimte worden we verwelkomd door Hideaki Iida 
van de Lexus Design Division die verantwoordelijk is voor het exterieurdesign 
van de IS. Vooraleer we aan onze rondleiding beginnen, legt Iida-san uit dat 
het designcentrum van Lexus uit hoofdsisciplines bestaat: de onderzoekshal 
op de bovenste verdieping, met een 200 ton zwaar schuifdak om nieuwe 
modellen in het daglicht te kunnen bekijken; het volwaardige theater en 
de virtuelerealiteitruimte waar Lexus auto's en cockpits op verschillende 
locaties kan simuleren, allebei op de derde verdieping; en de fotostudio op 
de benedenverdieping. Kortom, dit centrum is een onestopshop voor het 
ontwerpen van een volledig nieuwe Lexus. 

“Tijdens de ontwerpfase hebben we verscheidene zeer uiteenlopende 
ontwerproutes voor de IS verkend. Nadat we onze favoriet met het 

topmanagement hadden gekozen, ontwikkelden we gedetailleerde exterieur- 
en interieurbeelden. Bijna tot het punt waarop we een echte auto konden 
bouwen op basis van de uiteindelijke computerbeelden”, vertelt Iida-san. 

“Maar hoe onberispelijk die computerbeelden ook mogen zijn, het zijn 
de bekwame handen van onze 'Takumi'-modelleurs die de uiteindelijke 
behandeling van de nieuwe berline bepalen,” voegt Iida-san eraan toe. 
“Gedurende weken en maanden zullen deze ervaren ambachtslieden het 
IS-kleimodel modelleren, met behulp van gewoon handgereedschap en hun 
jarenlange ervaring.” 

Iida-san leidt ons door een andere beveiligingsdeur naar een enorme studio. In 
de verre hoek bespeuren we de vorm van de berline waar we voor gekomen 
zijn. Hier zijn twee deskundige modelleurs in bijna volledige stilte minutieus 
aan de slag om met meesterhand een kleimodel op ware grootte van de 
nieuwe IS te creëren. Het ontwerp zal herhaaldelijk worden bestudeerd, tot 
zowel de ontwerpers als de modelleurs tevreden zijn over de definitieve vorm. 

Met zichtbare trots laat Iida-san zijn hand over het kleimodel op ware 
grootte glijden: “Hoewel we de atletische lijnen en lange coupédaklijn 
behouden, hebben we de nieuwste IS een zelfverzekerder uiterlijk gegeven. 
Designelementen zoals het krachtige 'kenmerkende radiatorrooster', de 
dominante zijdelingse karakterlijn en de juweelachtige ledlichten maken hem 
tot de meest opvallende IS ooit.

Terwijl de buitenkant de indruk van een slanke atleet wekt, zult u andere scherpe, 
gestroomlijnde oppervlakken opmerken. We hebben ernaar gestreefd om 

 DESIGN 

01 CALTY Design Research, Newport Beach, 
Californië

02 ED2, Côte d’Azur, Frankrijk
03 Lexus Design Centre, provincie Aichi, Japan
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01  Aan de zijkanten wordt de slanke 
romp van de IS versterkt door een 
gesculpteerde 'kick-up'-lijn

02 De lage motorkap beperkt de 
luchtweerstand tot een minimum

03 Vooraan het opvallende, 
kenmerkende Lexus radiatorrooster 

 “We gaven de IS een meer gedurfde look en maakten hem tegelijk 
verfijnder voor bestuurder en passagiers.” 

 IS HOOFDINGENIEUR
JUNICHI FURUYAMA 

de klassieke proporties van een berline met achterwielaandrijving te creëren, 
gecombineerd met een krachtige en stevige stand”, vervolgt Iida-san. “Merk 
op hoe de horizontale gordellijn de achterwielen groter doet lijken en het 
zwaartepunt optisch verlaagt. In feite lijkt de hele cabine naar achteren te zijn 
verschoven, wat de achterwielen meer trekkracht lijkt te geven. Merk tot slot 
op hoe het kenmerkende radiatorrooster het individuele karakter uitstraalt, 
dat direct als Lexus herkenbaar is.” 

 Voordat we de ambachtslieden aan hun werk overlaten, legt Iida-san uit 
hoe de modelleurs zelf een zeer creatieve geest hebben en waardevolle 
ontwerpsuggesties doen: “Dit betekent dat de IS niet alleen maar een 
verzameling van digitale gegevens is. Hij zal blijk geven van echte menselijke 
emotie, inspiratie en een ongelooflijk vakmanschap.”

We zijn onder de indruk en dankbaar dat we getuige mogen zijn van de 
geboorte van de IS in klei. Maanden voor de digitale transformatie in de 
enorme persmachines die elke sportberline vormen. 

 DESIGN 

03

02

01
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 GEPERFECTIONEERD IN EEN VAN ‘S WERELDS MEEST 
GEAVANCEERDE WINDTUNNELS 

 Om te bewijzen dat schoonheid vanbinnen zit, brachten 
de ontwerpers en ingenieurs van de nieuwe Lexus IS 
honderden uren door in onze aerodynamische faciliteit 
in Japan. IS hoofdingenieur Junichi Furuyama en zijn 
team voerden tal van kleine designaanpassingen uit in de 
windtunnel, die ongeveer 22 meter hoog en 260 meter 
lang is en windsnelheden op het niveau van een orkaan 

kan genereren: “Bij een snelheid van 100 km/u worden 
de prestaties van een wagen het meest beïnvloed door 
de luchtweerstand. Maar ook bij stadsritten heeft de 
aerodynamica invloed op het efficiënt brandstofverbruik en 
het rijgedrag. Deze benadering is allesbehalve eenvoudig 
maar resulteerde wel in een van de meest verfijnde 
berlines ooit.” 

 DESIGN 
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 PRESTATIES 
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 Twintig jaar geleden erkenden de ingenieurs van Lexus het enorme potentieel 
van hybrideaandrijvingen met een naadloze mix van benzine en elektriciteit 
en begonnen ze deze te ontwikkelen. In 2004 lanceerden we de eerste 
hybride luxewagen ter wereld. Lexus Hybrid Drive, waarvan alle grotere 
componenten intern werden en worden ontwikkeld, is een steeds verder 
evoluerende, zeer intelligente en flexibele aandrijving. Het overgrote deel aan 
hybride luxewagens op de weg is van het merk Lexus. Lexus biedt dan ook 
een breed gamma wagens met hybridetechnologie aan en onlangs leverde 
het zelfs de miljoenste zelfopladende hybride Lexus. 

De IS 300h, die wordt aangedreven door de meest recente Lexus Hybrid 
Drive-technologie, combineert een moeiteloze rijervaring met milieuprestaties 
die hun gelijke niet kennen in deze klasse. Hij kan in de volledig uitstootvrije 
rijmodus EV (Electric Vehicle) korte afstanden zuiver elektrisch rijden en laadt 
de batterij op tijdens het rijden. U hoeft er dus nooit aan te denken de stekker 
in te pluggen, en een lege batterij beperkt uw vrijheid niet. Naast de unieke 
rijervaring van een hybridewagen, kunt u rekenen op aanzienlijke financiële 
besparingen dankzij een lagere CO2-uitstoot, een lager brandstofverbruik en 
lagere gebruikskosten, maar u profiteert ook van aanzienlijke fiscale voordelen 
en een hoge restwaarde. 

 ERVAAR EEN BAANBREKENDE 
ZELFOPLADENDE HYBRIDE 

01  De zelfopladende hybride 
technologie van Lexus helpt onze 
steden schoon te houden

02 Hybride prestatiegegevens worden 
weergegeven op het brede 10,3" 
grote centrale scherm. 

02

 PRESTATIES 
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 MEESTER IN PRESTATIES 

 Maandenlang experimenteerden onze ingenieurs met lichtere en meer 
geraffineerde onderdelen om de stuurinrichting en ophanging te verbeteren. 
Na de aerodynamische tests in onze enorme windtunnel in Japan werd het 
prototype van de nieuwe IS 300h afgeleverd bij Yoshiaki Ito, een Lexus-
'Master Driver' die auto's afstelt zoals virtuozen een muziekinstrument 
bespelen. Ontelbare rondes legde hij af op de circuits van Fuji, Suzuka en 
Autopolis, tot hij het perfecte evenwicht tussen weg en auto had gevonden. 
Onvoldoende tractie in de bochten? Dan stopte Yoshiaki om enkele parameters 
bij te regelen, zodat u tijdens uw ritten met de nieuwe IS 300h nooit met dat 
probleem geconfronteerd wordt. 

01

 PRESTATIES 
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 GENIET VAN EEN NAUWKEURIG 
RIJGEDRAG EN TOONAANGEVEND 
RAFFINEMENT IN EEN AUTO 
AFGESTELD DOOR EEN 'MASTER 
DRIVER' VAN LEXUS. 

01  IS F SPORT-instrumenten 
geïnspireerd door die van de 
iconische Lexus LFA supercar

02 De stuurrespons werd 
geperfectioneerd door onze Lexus 
'Master Driver'. 

02

 PRESTATIES 



SOGGE BRU

TROLLSTIGEN

LANGVATNET

ØRNESVINGEN
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 DE BOCHTEN 

 PRESTATIES 
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 Trollstigen, een huiveringwekkend stuk van de 
Noorse National Road 63, is zowel een vitale lokale 
verkeersader als een populaire toeristische uitstap. 
Trollstigen (wat zoveel betekent als “trollenpad”), 
geopend in 1936, slingert door de Noorse provincie 
Romsdal en verbindt het grote meer Langvatnet 
met de 106 kilometer verderop gelegen Sogge-
brug over de rivier Rauma. Met een helling van 
negen procent wordt het steilste stuk van de pas 
Ørnevegen (de Adelaarsweg) genoemd. Het 
bestaat uit 11 haarspeldbochten. 

De IS 300h is de eerste zelfopladende hybride 
Lexus met een batterij onder de koffervloer en is 
hier afgebeeld in een bocht. Dit maakt de rijervaring 
sportiever door het lagere zwaartepunt en de 
grotere stijfheid van de carrosserie achteraan. 
Extra voordelen zijn de ruime bagagecapaciteit, 
het brandstofverbruik van 4,6 l/100 km* en de 
CO2-uitstoot van slechts 104 g/km*.

Ørnevegen is de perfecte weg om de dynamische 
rijeigenschappen en haarscherpe stuurinrichting van 
de IS 300h te testen en is omringd door bergen: 
Kongen (de Koning), Dronningen (de Koningin) 
en Bispen (de Bisschop). Op deze toppen vinden 
ervaren wandelaars een grote verscheidenheid 
aan bergwandelingen.

Eigenaars van een Lexus die van deze opwindende 
rit willen genieten, moeten er rekening mee houden 
dat de Trollstigen in de late herfst en winter gesloten 
is, wanneer zware sneeuwval de weg zo goed 
als onberijdbaar maakt. Wanneer hij weer wordt 
geopend, meestal in mei, wordt de route dagelijks 
door ongeveer 2.500 bestuurders gebruikt.

* Voor de IS 300h-modellen met 16" of 17" alu velgen. Waarden volgens de 
‘NEDC Correlated’-normen (gebaseerd op WLTP). 

 PRESTATIES 
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 MADE IN TAHARA 

 Welkom in de autofabriek van Tahara in de Japanse provincie Aichi, 
geboorteplaats van de Lexus IS. Onze gids is Kenji Suzuki, een gepensioneerde 
‘Takumi’-meester die nog heeft meegewerkt aan de allereerste Lexus uit 1989. 

Terwijl we kennismaken, trekken zijn handen mijn aandacht. De handen van 
een kunstenaar. Tussen alle baanbrekende technologieën die we in een van de 
meest geautomatiseerde autofabrieken van Japan zullen zien, zijn het vooral 
de menselijke werkmiddelen die zich onderscheiden. Met een oppervlakte van 
4 miljoen vierkante meter is Tahara immens groot. Toch verwelkomt Suzuki ons 
alsof we het atelier van een ambachtsman binnenwandelen. Hij wil evenveel 
over zijn collega’s praten als over de technologie rond hen. Onderweg naar 
het lakatelier komen we een zee van staalrollen tegen, die allemaal wachten 
om twee keer te worden gereinigd voor ze worden geperst tot de complexe 
panelen die samen de IS vormen. Dat alles gebeurt onder het toeziende oog 
van de ‘Takumi’, die voortdurend op zoek zijn naar imperfecties, van nauwelijks 
zichtbare oppervlaktefouten tot de kleinste gereedschapsdefecten. 

We betreden het lakatelier, waar glimmend lakwerk nauwkeurig met de hand 
wordt gepolijst om de perfecte glans te krijgen. Dan verandert de sfeer en 
neemt RGB-verlichting (Rood, Groen, Blauw) het over om zeker te zijn dat 
het eindresultaat ‘perfect’ is. Dat woord horen we hier vaak. 

De assemblageteams weerspiegelen de harmonie tussen mens en machine. 
Terwijl ultranauwkeurige lasers de fijnste toleranties verzekeren, kunnen 
deze vakmensen het verschil tussen naden van 1 of 2 millimeter voelen. Ze 
weten welke gevolgen een millimeter verschil kan hebben op het gebied 
van dashboardtrillingen. Intussen plaatsen hun collega’s met veel liefde de 
nauwkeurig gestikte lederen zetels en de gepolijste deurbekleding van de IS.

Plots valt het achtergrondritme dat ons doorheen onze rondleiding begeleidde 
weg en komen we in een totale stilte terecht. Maar hoewel het geluid weg is, 
is het werk dat niet. Ik kijk Suzuki-san aan en merk dat hij aandachtig naar 
geluiden luistert. Hier bevinden we ons in de stille ruimte, waar de ‘Takumi’ 
elke IS vakkundig inspecteren op een soepele motorwerking met behulp van 
hun uitermate geoefende oren en ultragevoelige microfoons.

Tot slot praten we nog even met een van de IS-testpiloten, die elke 
geproduceerde IS aan een wegtest mogen onderwerpen. Hij vindt het 
jammer dat hij ons niet kan tonen dat hij bij een snelheid van 100 km/u 
het stuur loslaat als onderdeel van de test. Misschien een andere keer. Het 
meest indrukwekkende facet van Tahara is het huwelijk tussen technologie 
en vakmanschap en dat is ook wat onze gids uitstraalt. Ik wil Suzuki vragen 
hoe lang hij al met pensioen is want hij praat niet als een gepensioneerde. Hij 
omarmt de IS met de intensiteit die hij 30 jaar geleden wellicht ook al aan de 
dag legde bij de eerste generatie van het model. 

 VAKMANSCHAP 
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 FUTURISTISCH MAAR TRADITIONEEL JAPANS 

 De Lexus IS 300h F SPORT beschikt over veel futuristische functies - de geavanceerde Lexus Self-
Charging Hybrid-technologie bijvoorbeeld - maar het is niet alleen de technologie die deze auto 
bijzonder maakt. In het interieur vindt u sierelementen op het dashboard, de middenconsole en de 
deuren, die er modern uitzien, maar een sterke uitstraling van traditioneel Japans vakmanschap hebben. 
Lexus noemt het aluminium in Naguri-stijl.

Het woord 'Naguri' verwijst naar een duizenden jaren oude Japanse techniek om hout te snijden. Om insecten 
te verjagen, verwijderden lokale ambachtslieden schors van kastanjebomen, en op het blote oppervlak 
eronder kerfden ze willekeurige artistieke patronen. In de 16de eeuw werd de praktijk een gerespecteerde 
kunstvorm - Sen No Rikyu, een befaamde theemeester, hield van het uitzicht van het afgewerkte hout en 
gebruikte het om zijn theesalons te versieren. Maar toen het shoguntijdperk eind 19de eeuw ten einde 
liep - toen de oude samoerailevenswijze geleidelijk plaats maakte voor de westerse levensstijl - daalde de 
populariteit van Naguri gestaag. Nu zijn er nog maar een handvol specialisten in houtsnijwerk.

Ayumi Kido, Chief Designer van Tecno Art Research Co., een designcentrum van Lexus, herinnert 
zich hoe het merk de techniek voor het eerst toepaste. “Medewerkers van Yamaha, een hechte partner 
van ons, vertelden ons dat één van hun aloude leveranciers een nieuwe manier had ontwikkeld om 
aluminium te behandelen”, vertelt ze. “Ze dachten dat we er voor onze sportievere wagens echt unieke 
sierelementen mee konden maken, en toen we het resultaat zagen, waren we het ermee eens.” Ze gaat 
verder: “We vonden dat de afwerking in Naguri-stijl aan de traditionele Japanse kunst herinnerde, maar 
ook de geest van Takumi in zich had.”

Het productieproces blijft een zorgvuldig bewaakt geheim. De toegang tot het gebouw waarin Naguri-
materialen worden gemaakt, is streng beperkt. Niemand van buiten het bedrijf mag binnen. “Toen ik 
de leverancier bezocht, gaven de medewerkers me daar een prachtige rondleiding”, zegt Kido, “maar 
ze onthulden niet veel over waar en hoe het aluminium in Naguri-stijl werd gemaakt. Ze zijn zeer 
geheimzinnig over het proces.” 

01

 VAKMANSCHAP 
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01  Prachtig afgewerkt analoog klokje
02 Met de hand gestikt leder
03 Inzetstukken van aluminium in Naguri-stijl
04 Schakelen met schakelpaddles aan het stuur 

02

04

03

 VAKMANSCHAP 
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01  10,3"-multimediascherm in kleur
02 Remote Touch-controller
03 Mark Levinson®-audiosysteem met 15 luidsprekers 

 LEVENDIGE VERBEELDINGSKRACHT 

 De IS 300h sportberline is niet alleen een 
adembenemende auto om mee te rijden, hij vormt 
ook de ideale plaats voor comfortabele langere 
ritten. Lexus Premium Navigation, uitgerust met een 
groot 10,3" multimediascherm, loodst u moeiteloos 
naar uw volgende vergadering, terwijl Blind Spot 
Monitor, Rear Cross Traffic Alert en Road Sign 

Assist uw stadsritten veel minder stresserend 
maken. En wanneer uw werkdag erop zit, kunt 
u via spraakbediening een tafel reserveren of 
uw favoriete muziek beluisteren met het Mark 
Levinson® Premium Surround audiosysteem met 
15 luidsprekers van wereldklasse. 

01

02

03

 TECHNOLOGIE 
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 BEREID MET INNOVATIE 

 Waar u ook heen rijdt met de IS 300h, het is geruststellend om te weten dat 
u in een van de veiligste wagens ooit rijdt. De IS 300h kan uitgerust worden 
met het Lexus Safety System +, dat innovatieve technologieën gebruikt om de 
drie meest voorkomende ongevaltypes te voorkomen: kop-staartaanrijdingen, 
afwijkingen van de rijstrook en botsingen met voetgangers.

Wanneer men op een drukke snelweg rijdt of van en naar het werk pendelt, 
schuilt het grootste gevaar in afwijken van de rijstrook of niet merken dat uw 
voorliggers vertragen. Om die reden controleert de IS 300h automatisch de 
voertuigen achter u zodra u van rijstrook begint te veranderen. Of vertraagt 
hij wanneer het verkeer voor u onverwacht stremt.

De IS 300h met Lexus Safety System + beschikt ook over de functie 'Road 
Sign Assist', die informatie verzamelt van verkeersborden, 'Automatic High 
Beam', dat andere voertuigen in het donker detecteert, en 'Lane Departure 
Alert' dat bijzonder handig is wanneer u een bocht neemt of op de snelweg rijdt.

Wanneer u door drukke stadscentra rijdt, komt het Pre-Collision System van 
de IS 300h ongetwijfeld van pas. Dat systeem gebruikt een millimetergolfradar 
in combinatie met een stereocamera om voetgangers te detecteren die plots 
voor de auto opduiken. Zodra het systeem gevaar opmerkt, krijgt u een 
geluids- en visuele waarschuwing en kunt u de nodige acties treffen om een 
impact te vermijden. Wanneer u daar niet in slaagt, zal de IS 300h automatisch 
de remdruk verhogen om een ongeval te helpen voorkomen. 

 TECHNOLOGIE 
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 LEXUS SAFETY SYSTEM + 

 PRE-COLLISION SYSTEM 
 Het baanbrekende Pre-Collision-systeem (PCS) van Lexus kan de bestuurder 
helpen om een aanrijding te voorkomen of de gevolgen van een impact te 
verminderen, zelfs bij hoge snelheden. PCS gebruikt een millimetergolfradar 
en een camera in de neus van de wagen om de weg voor de wagen te scannen 
en obstakels en gevaren te detecteren. 

 DYNAMISCHE SNELHEIDSREGELAAR 
 Voor een meer ontspannende rit bij snelheden boven 40 km/u maakt de 
dynamische snelheidsregelaar (Dynamic Radar Cruise Control, DRCC) 
gebruik van de radar van het Pre-Collision-systeem om de bestuurder 
te helpen om een veilige afstand tot zijn voorligger te bewaren. Indien de 
voorligger vertraagt, zal uw IS dat ook doen. Vervolgens, wanneer uw 
voorligger versnelt, zal de DRCC automatisch en vloeiend accelereren tot 
aan de ingestelde kruissnelheid. 

 LANE DEPARTURE ALERT 
 De rijstrookassistent (Lane Departure Alert, LDA) gebruikt een camera op 
de voorruit achter de achteruitkijkspiegel, om de bewegingen van de auto 
binnen de wegmarkeringen te registreren. Als u van uw rijstrook begint af 
te wijken, waarschuwt het LDA met een geluidssignaal en grijpt het in met 
een stuurcorrectie. 

 AUTOMATIC HIGH BEAM 
 Automatic High Beam gebruikt dezelfde camera als Lane Departure Alert en 
schakelt ‘s nachts automatisch over van de grootlichten naar de dimlichten 
wanneer het tegenliggers detecteert. Zo is de kans kleiner dat u per ongeluk 
andere bestuurders verblindt en kunt u zich volledig concentreren op de weg. 

 ROAD SIGN ASSIST 
 Road Sign Assist herkent verkeersborden met behulp van de camera 
op de voorruit en geeft het bord in kwestie weer op het multifunctionele 
informatiedisplay. Dat helpt te voorkomen dat de bestuurder belangrijke 
waarschuwingen en commando’s (snelheidsbeperkingen, afgesloten rijstroken) 
op grote wegen over het hoofd ziet. Het systeem kan verkeersborden 
detecteren die zijn ontworpen volgens het Verdrag van Wenen (ook borden 
met verlichting en knipperende borden). 

 TECHNOLOGIE 
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 In deze brochure nodigen we u uit om nu al te genieten van het kiezen van 
uw Lexus IS 300h. Als toonbeeld van het allernieuwste Lexus-design is de 
IS 300h voorzien van een fors kenmerkend radiatorrooster met stijlvolle 
accenten van gerookt chroom en sportieve ledkoplampen. 

U zult merken dat de IS 300h bijzonder aangenaam rijdt, met een onderstel 
dat voor een indrukwekkende wendbaarheid zorgt.

Het interieur van de IS 300h is eleganter dan ooit. Het grote multi-
informatiescherm van 10,3" is gemakkelijk af te lezen en intuïtief te bedienen 
via Remote Touch. Uiterst precieze lederstiksels en fijn afgewerkte schakelaars 
verlenen het interieur een uitstraling van moderne elegantie en verfijning. 

Alle IS 300h-modellen kunnen met het geavanceerde Lexus Safety 
System + worden uitgerust. Het bestaat uit het Pre-Collision-systeem met 
voetgangersdetectie, Automatic High Beam voor een nog beter zicht in het 
donker, Road Sign Assist dat verkeersborden herkent en Dynamic Radar 
Cruise Control.

Wilt u het nog dynamischer, dan kiest u de IS 300h F SPORT Line, met zijn 
exclusieve radiatorrooster met honingraatpatroon, levendigere ophanging, 
F SPORT-interieur en opvallende nieuwe wielen. 

 KIES 
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02.  UITRUSTINGSNIVEAUS 

 Welke IS 300h past het best bij 
uw levensstijl? De IS 300h met 
standaarduitrusting, Business Edition, 
Shadow Edition, Executive Line, 
F SPORT Line of Privilege Line. 

Pagina’s 30-31

01.  MODEL 

 Lees meer over de IS 300h 
aangedreven door de Lexus Hybrid 
Drive,  de populairste hybride 
aandrijving ter wereld. 

Pagina’s 26-29

03.  KENMERKEN 

 Ontdek de verbluffende uitrusting die 
standaard of als optie beschikbaar is 
voor uw IS 300h. 

Pagina’s 32-34

05.  ACCESSOIRES 

 Ontdek de ui tgebreide reeks 
accessoires ontworpen door Lexus 
om u nog meer van de IS 300h te 
laten genieten. 

Pagina 39

04.  TECHNOLOGIE 

 Lees meer over de technologieën van 
de IS 300h, zoals het Lexus Safety 
System +, de S-Flow Climate Control 
en Lexus Premium Navigation. 

Pagina’s 35-38

06.  SHADOW EDITION 

 Ontdek de IS 300h Shadow Edition, 
de per fecte combinatie tussen 
een hoog niveau van uitrusting en 
sportieve looks. 

Pagina 40

08.  KLEUREN 

 Selecteer uw favoriete koetswerkkleur 
en specificeer een ‘Takumi’-interieur 
dat u steeds het gevoel geeft thuis te 
komen, telkens wanneer u met uw 
IS 300h rijdt. 

Pagina’s 42-47

09.  UITRUSTING 

 De IS 300h beschikt standaard over 
een uitgebreide uitrusting. Hier komt 
u alles te weten over de extra’s die u 
nog kunt toevoegen. 

Pagina’s 48-51

10.  TECHNISCHE GEGEVENS 

 Bekijk aandachtig alle belangrijke 
technische gegevens van de IS 300h 
voordat u uw IS 300h bestelt. 

Pagina’s 52-53

07.  F SPORT 

 Voor een nog dynamischere 
rijervaring, kies dan voor de IS 300h 
F SPORT Line. 

Pagina 41
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 De IS 300h koppelt op intelligente wijze een geavanceerde 2,5-liter 
benzinemotor met directe injectie aan een krachtige elektromotor. Het 
innovatieve Active Sound Control zorgt tegelijk voor een verfijnde motorsound. 
De IS 300h rijdt erg dynamisch terwijl hij zijn verbruik en CO2-uitstoot beperkt 
tot 4,6 l/100 km* en 104 g/km*. In de stad kunt u de EV-modus (Electric 
Vehicle) selecteren, die geen benzine verbruikt en geen CO2 uitstoot. En er 
is meer dan genoeg plaats voor uw bagage, want de hybridebatterij neemt 
slechts een minimum aan ruimte in onder de koffervloer.  

 * Voor de IS 300h-modellen met 16" of 17" lichtmetalen velgen. Waarden volgens de ‘NEDC Correlated’-normen 
(gebaseerd op WLTP). 

 DE 
IS 300h 

 Schitterend koetswerk in Sapphire Blue,
18" lichtmetalen velgen. 

 MODEL 
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01.  2,5-LITER BENZINEMOTOR 

 Deze uiterst efficiënte viercilindermotor met Atkinson-cyclus, directe 
D-4S-injectie en dubbele intelligente kleppentiming (VVT-i) gebruikt een 
start-stopsysteem en een systeem dat uitlaatwarmte recupereert om het 
brandstofverbruik en de emissies nog verder te drukken. 

02.  HYBRIDE TRANSMISSIE 

 De elektromotor, generator en vermogensverdeler van de Lexus Hybrid Drive 
vooraan zijn allen ondergebracht in één zeer compacte hybride transmissie, 
die niet groter is dan een klassieke automaat. De energiestromen worden 
gestuurd door een geavanceerde Power Control Unit die continu de optimale 
aandrijving kiest: elektrisch, benzine of een combinatie van beide. 

03.  HYBRIDE BATTERIJ 

 De hybride batterij heeft een innoverende en opgesplitste constructie, en 
levert een hoog vermogen in verhouding tot haar gewicht. Ze wordt onder 
de afdekplaat van de kofferbodem geïnstalleerd zodat de bagageruimte van 
de IS 300h maximaal blijft. De IS 300h laadt zelf zijn hybride batterij op 
wanneer dat nodig is, met elektriciteit die wordt opgewekt tijdens het rijden 
en remmen. Extern opladen is dus niet nodig. 

01/02/03

 MODEL 
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 STARTEN EN WEGRIJDEN 

 Bij het wegrijden drijft de elektromotor de IS 300h aan tot ongeveer 65 km/u. 
De elektriciteit wordt geleverd door de hybride batterij. In deze fase is de 
berline nagenoeg geruisloos, verbruikt hij geen benzine en is de uitstoot nul. 

 NORMALE RIJOMSTANDIGHEDEN 

 Bij snelheden boven 65 km/u neemt de benzinemotor vrijwel onhoorbaar 
over, maar krijgt hij nog steeds de hulp van de elektromotor wanneer nodig. 
Dankzij de vrijwel perfecte verdeling tussen de twee krachtbronnen biedt 
Lexus Hybrid Drive een uitzonderlijk rijcomfort – samen met minder emissie 
en een lager brandstofverbruik. 

 ERVAAR LEXUS HYBRID DRIVE 

 LEXUS ZELFOPLADENDE HYBRIDE 
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 VOL GAS VERSNELLEN 

 Bij krachtig accelereren springt de elektromotor de benzinemotor onmiddellijk 
bij. Dit zorgt voor een enorme koppeltoename om krachtig lineair te 
accelereren precies wanneer het nodig is. 

 VERTRAGEN, STOPPEN, REMMEN 

 Bij het vertragen of tot stilstand komen wordt de benzinemotor uitgeschakeld 
en de uitstoot tot nul herleid. Wanneer u remt of de voet van het gaspedaal 
neemt, recupereert het regeneratief remsysteem de kinetische energie, die 
in andere auto’s verloren gaat. Het slaat deze energie op als elektriciteit in 
de hybride batterij, en daarom is een zelfopladende hybride van Lexus altijd 
vertrekkensklaar. 

 LEXUS ZELFOPLADENDE HYBRIDE 
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 IS 300h 

 Zoals van Lexus verwacht mag worden, heeft deze uitvoering al een rijke 
standaarduitrusting. 

  

 IS 300h EXECUTIVE LINE 

 De IS 300h Executive Line onderscheidt zich door subtiele koetswerkdetails 
en levert tegelijk een hoog luxeniveau. 

 IS 300h BUSINESS EDITION 

 De Business Edition biedt eigenaars van de IS 300h een prachtige look en 
uitgebreide connectiviteit. 

 Metaalkleur
16" lichtmetalen velgen met 5 brede spaken, 205/55 R16-banden
Bi-LED-koplampen
Zetelbekleding in stof/ProLuxe-leder

Cruise control
Parkeersensoren voor- en achteraan
Lexus Navigation 

 17" lichtmetalen velgen met 5 dubbele spaken, 225/45 R17-banden
Bi-LED-koplampen
Zetelbekleding in leder

Lexus Safety System +
DAB-tuner
Achteruitrijcamera 

 16" lichtmetalen velgen met 5 brede spaken, 205/55 R16-banden
Bi-LED-koplampen
Zetelbekleding in stof/ProLuxe-leder

Premium audiosysteem met 6 luidsprekers
7" Lexus Media Display 

 UITRUSTINGSNIVEAUS 
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 IS 300h SHADOW EDITION 

 Geniet van de opvallende accenten van de IS 300h Shadow Edition, zoals 
een zwart kenmerkend radiatorrooster, zwarte 18" lichtmetalen velgen en 
zwarte buitenspiegelbehuizingen. 

 IS 300h PRIVILEGE LINE 

 De ultieme IS 300h qua looks, raffinement en comfort 

 IS 300h F SPORT LINE 

 Met zijn dynamische berlinelook is de F SPORT uitgerust met onder meer 
een exclusief kenmerkend radiatorrooster, F SPORT-velgen en sportieve 
accenten in het interieur. 

 18" lichtmetalen velgen, F SPORT design, bandenmaat 225/40 R18 (voor) 
en 255/35 R18 (achter)
Kenmerkend radiatorrooster met F-gaaswerk
L-vormige ledkoplampen

Lederen zetelbekleding
Zwarte dakhemelbekleding
Premium audiosysteem met 10 luidsprekers
10,3"-multimediascherm 

 18" lichtmetalen velgen, multispakendesign met bandenmaat 225/40 R18 
(voor) en 255/35 R18 (achter)
L-vormige ledkoplampen

Lederen bekleding
Mark Levinson® Premium Surround met 15 luidsprekers
10,3"-multimediascherm en Lexus Premium Navigation 

 Sportief stijlpakket
Zwarte 18" lichtmetalen velgen, design 5 medium spaken, bandenmaat 
225/40 R18 (voor) en 255/35 R18 (achter)
Zwart kenmerkend radiatorrooster

Bi-LED-koplampen
Zetelbekleding van stof / ProLuxe-leder
Achteruitrijcamera
Lexus Safety System + 

 UITRUSTINGSNIVEAUS 
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01.  16"-LICHTMETALEN VELGEN 

 Lichtmetalen velgen met 5 brede spaken en 205/55 R16-banden (standaard 
op de IS 300h met standaarduitrusting en op de IS 300h Business Edition). 

02.  17"-LICHTMETALEN VELGEN 

 Kies de nieuw ontworpen 17"-lichtmetalen velgen met vijf dubbele spaken en 
bandenmaat 225/45 R17. Met hun helder gepolijste afwerking geven ze de 
nieuwe IS extra flair (standaard op de IS 300h Executive Line). 

03.  18"-LICHTMETALEN VELGEN 

 18"-lichtmetalen velgen met meerspaaksdesign en bandenmaat 225/40 R18 
vooraan en 255/35 R18 achteraan (standaard op de IS 300h Privilege Line). .

04.  BI-LEDKOPLAMPEN 

 Deze ledkoplampen, die standaard worden gemonteerd op de IS 300h, 
gebruiken dezelfde ledlichtbron voor de groot- en dimlichten. Ze worden 
bovendien geleverd in combinatie met de typische L-vormige dagrijlichten 
van Lexus. 

05.  LEDKOPLAMPEN 

 Gesofistikeerde L-vormige koplampen. Voor een onmiskenbare look worden 
ze onderstreept door de leddagrijlichten van Lexus. Deze ledkoplampen zijn 
aanwezig op de F SPORT Line en Privilege Line. 

05

01

02

03

04

 KENMERKEN | KOETSWERK 



IS 33

06.  LEDACHTERLICHTEN 

 De L-vormige leds in drie lagen creëren een kristalachtige verlichting die 
achterliggers een mooie aanblik en scherpe zichtbaarheid geeft. 

07.    KRACHTIG KENMERKEND RADIATORROOSTER 

 De IS 300h-modellen krijgen een dynamischere variant van het kenmerkende 
radiatorrooster van Lexus, die de sportieve uitstraling van de berline 
optimaliseert met een visueel lager zwaartepunt en tegelijk naadloos overloopt 
in de motorkap. 

08.  SCHUIF- EN KANTELDAK 

 Voor een licht en luchtig interieur kan de nieuwe IS 300h worden uitgerust 
met een elektrisch schuif- en kanteldak. 
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01.  RIJCOMFORT 

 De IS 300h heeft een ruim interieur met het rijkelijke raffinement en 
kwaliteitsniveau waarvoor Lexus bekend staat. De rijhouding is sportief en 
doelgericht terwijl de voorzetels extra zijdelingse steun bieden in de bochten. 

02.  AANRAAKGEVOELIGE TOETSEN 

 Met behulp van elektrostatische toetsen kunt u de temperatuur in de IS 300h 
berline instellen met een veegbeweging van uw vinger. 

03.  LASERBEWERKT HOUTINLEGWERK 

 Het houtinlegwerk van de IS 300h wordt gegraveerd met innovatieve 
lasertechnologie. Deze inzetstukken, die een laag aluminium bevatten voor 
een schitterend gestreept effect, worden exclusief gemaakt door de vaklui 
van de pianoafdeling van Yamaha. 

04.  S-FLOW-AIRCONDITIONING 

 De krachtige airconditioning met twee zones is ook zeer energie-efficiënt 
dankzij S-Flow, de intelligente technologie die de temperatuur enkel regelt 
voor zitplaatsen waar ook daadwerkelijk iemand zit. 

05.  HANDIGE 60:40-VERDELING 

 Een praktische, neerklapbare achterbank in de verhouding 60:40 is standaard, 
waardoor u gemakkelijk grotere spullen mee kunt nemen. 

06.  ACHTERZETELS NEERGEKLAPT 

 Met alle achterzetels neergeklapt* kunt u nog veel omvangrijkere spullen 
laden. De IS 300h biedt zo nog meer gebruiksgemak in combinatie met de 
elegante lijnen en het raffinement van een berline. 

07.  BAGAGERUIMTE 

 De compacte achterwielophanging vertaalt zich in een grote bagageruimte, die 
probleemloos plaats biedt aan drie sets golfclubs en twee kleine sporttassen 
of vier middelgrote koffers. 
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 *Opmerking: een neerklapbare achterbank in de verhouding 60:40 is standaard voor alle versies van de IS 300h. 
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01.  LEXUS MEDIA DISPLAY 

 De IS 300h is beschikbaar met Lexus Media Display, dat een scherm van 7" 
en draaiknop omvat waarmee het audiosysteem en de temperatuur kunnen 
worden ingesteld en de energiemonitor kan worden bekeken. Voor compatibele 
smartphones is er ook MirrorLink™, waardoor u bepaalde onderdelen van 
uw telefoon via het Lexus Media Display kunt bekijken en bedienen. 

02.  PREMIUM AUDIOSYSTEEM MET ZES OF 
TIEN LUIDSPREKERS 

 Een premium audiosysteem met zes luidsprekers is standaard. Het is voorzien 
van een AM/FM RDS-tuner, een cd-speler en Bluetooth®. Het systeem met 
tien luidsprekers, dat deel uitmaakt van Lexus Premium Navigation, heeft ook een 
dvd-speler en biedt een nog natuurgetrouwere geluidsweergave. 

03.  MARK LEVINSON®-INSTALLATIE MET 15 LUIDSPREKERS 

 De IS kan worden besteld met het weergaloze Mark Levinson® Premium 
Surround audiosysteem, dat de geluidservaring van een liveconcert biedt 
wanneer u naar muziek luistert of een dvd bekijkt. Vijftien op maat gemaakte 
luidsprekers, elk afzonderlijk afgesteld, creëren een ongelooflijke 5.1-kanaals 
digitale surround sound. En dankzij de innovatieve GreenEdge™-technologie in 
elke luidspreker krijgt u twee keer zoveel geluid voor hetzelfde energieverbruik, 
terwijl een nieuwe automatische volumeregeling u ten volle van de muziek laat 
genieten door het geluidsniveau automatisch aan te passen om verschillen 
tussen artiesten en opnames te compenseren.  

04.  MULTI-INFORMATIEDISPLAY 

 Het 4,2"-hogeresolutiescherm dat zich tussen de twee grote wijzerplaten 
bevindt, toont uiteenlopende informatie en gegevens. Dat kunnen aanwijzingen 
van het navigatiesysteem zijn of, wanneer uw smartphone gekoppeld is, de 
naam, de foto en het telefoonnummer van de persoon die u belt. 

05.  10,3"-MULTIMEDIASCHERM 

 Dit grote hogeresolutiescherm van 10,3" kreeg de perfecte plaats om elke 
rit ontspannen te laten verlopen, en kan worden bediend door middel van 
gesproken commando's of via de Remote Touch-knop. Het scherm laat 
zich opsplitsen, waardoor u bijvoorbeeld tegelijk het Lexus Premium-
navigatiesysteem en temperatuurinformatie kunt weergeven. 

06.  LEXUS PREMIUM NAVIGATION 

 Kan schermen met levendige 3D-graphics weergeven, toont Points of 
Interest en tal van routeopties zoals de meest milieuvriendelijke route. Eens 
de auto geparkeerd staat, genereert het systeem zelfs een QR-code voor 
uw smartphone, om u te voet verder naar uw eindbestemming te leiden. 

07.  LEXUS CONNECTED SERVICES 

 De IS 300h biedt u de allernieuwste diensten zoals Online Search, Google 
Street View®, Panoramio® en Connected Traffic. Om het u nog gemakkelijker 
te maken, kunt u zelfs van uw laptop of tablet een route doorsturen naar het 
navigatiesysteem van uw auto. 

08.  REMOTE TOUCH 

 Dankzij de nieuwste Remote Touch, die één keer moet worden ingedrukt om 
te bevestigen, kunnen de gebruikers het centrale multimediascherm intuïtief 
bedienen. De Remote Touch is ergonomisch vormgegeven, goed bereikbaar 
en gemakkelijk te gebruiken, net als een computermuis. 
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01.  ACHT AIRBAGS 

 Bovenop de immens sterke veiligheidskooi zijn er ook acht airbags om 
de inzittenden te beschermen. De bestuurder en voorpassagier worden 
beschermd door tweetrapsairbags voor het hoofd, evenals knie- en zijairbags. 
Over de volledige lengte van de flanken links en rechts zijn er gordijnairbags. 
Alle veiligheidsgordels (met uitzondering van die op de centrale plaats 
achterin) zijn bovendien uitgerust met gordelspanners. Deze uitzonderlijk 
doeltreffende bescherming is standaard in de IS 300h. 

02.  ACHTERUITRIJCAMERA 

 Schakel de achteruitversnelling in en u ziet een beeld van de zone achter de 
auto op het standaard 7"-scherm of het optionele 10,3"-multimediascherm, 
met schermaanwijzingen om te helpen bij het parkeren. 

03.  UITKLAPPENDE MOTORKAP 

 De IS 300h heeft een impactabsorberende motorkap die bij een aanrijding 
omhoogkomt. Wanneer u een voetganger aanrijdt, zorgen sensoren in de 
voorbumper ervoor dat de motorkap iets wordt opgetild om meer ruimte te 
creëren tussen de motorkap en de harde motorcomponenten eronder. Zo 
loopt de voetganger minder risico op letsels. 

04.  BLIND SPOT MONITOR 

 Radarsensoren in de achterbumper detecteren voertuigen op de aanpalende 
rijstroken die de bestuurder niet ziet in de buitenspiegels. Als de bestuurder 
de richtingaanwijzer inschakelt om van rijstrook te veranderen terwijl er een 
voertuig in de dode hoek rijdt, geeft de Blind Spot Monitor onmiddellijk een 
waarschuwing in de betreffende buitenspiegel. 

05.  REAR CROSS TRAFFIC ALERT 

 Tijdens het achteruitrijden, bijvoorbeeld op een drukke parking, controleert 
het Rear Cross Traffic Alert (RCTA) met behulp van de radars van de Blind 
Spot Monitor of er voertuigen aankomen in de slecht zichtbare zone achter 
de auto. Wanneer een voertuig wordt gedetecteerd, waarschuwt het RCTA 
u visueel in de buitenspiegels en met een zoemer. 
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01.  LEXUS SAFETY SYSTEM + 

 De IS 300h is verkrijgbaar met het baanbrekende Lexus Safety System +, 
een krachtig pack dat bestaat uit Pre-Crash Safety, Dynamic Radar Cruise 
Control, Lane Departure Alert, Automatic High Beam en Road Sign Assist. 

02.  PRE-CRASH SAFETY EN VOETGANGERDETECTIE 

 Een millimetergolfradar en een computer berekenen het risico op een aanrijding 
vooraan. Bij een hoog risico wordt de bestuurder met geluidssignalen en 
verklikkers gewaarschuwd en wordt de remdruk verhoogd. Wanneer een 
aanrijding onvermijdelijk wordt geacht, worden automatisch de remmen 
ingeschakeld en de veiligheidsgordels vooraan strakker aangespannen.
Wanneer het Pre-Crash Safety-systeem vóór de IS 300h een obstakel (zoals 
een voetganger) detecteert bij een snelheid tussen 30 en 80 km/u, worden 
de remmen automatisch ingeschakeld om een aanrijding te helpen vermijden. 

03.  ROAD SIGN ASSIST 

 Het Road Sign Assist-systeem (RSA) van de IS 300h herkent verkeersborden 
met behulp van de camera achter de voorruit, en geeft de bestuurder 
daarover informatie via het multi-informatiescherm. Het RSA herkent borden 
die in overeenstemming zijn met het Verdrag van Wenen (ook borden met 
verlichting en knipperende borden). 

04.  DYNAMIC RADAR CRUISE CONTROL 

 Om rijden meer ontspannen te maken, handhaaft de adaptieve 
snelheidsregelaar een vooraf ingestelde afstand tussen de IS 300h en een 
voorligger, zelfs wanneer die versnelt of vertraagt. 

05.  LANE DEPARTURE ALERT EN AUTOMATIC HIGH BEAM 

 Dankzij een camera achter de achteruitkijkspiegel kan Lane Departure Alert 
u waarschuwen als u onopzettelijk van uw rijstrook afwijkt.
De automatische grootlichten doen een beroep op dezelfde camera en 
schakelt 's nachts automatisch om van grootlicht naar dimlicht wanneer het 
de lichten van een tegenligger of voorligger detecteert. Zo is de kans kleiner 
dat u per ongeluk andere bestuurders verblindt indien u de grootlichten 
vergeet uit te zetten. 
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 Het Lexus Safety System + mag in geen geval aangewend worden ter vervanging van uw rijvaardigheden aan het stuur. 
Lees de instructies zeer grondig door voor u het systeem bedient en vergeet niet dat het altijd de verantwoordelijkheid is 
van de bestuurder om veilig te rijden. Details van specificaties en uitrusting kunnen gewijzigd worden om te voldoen aan 
plaatselijke voorwaarden en vereisten. Vraag informatie bij uw lokale erkende Lexus-dealer. 
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01.  STERK CHASSIS, GEAVANCEERDE OPHANGING 

 Aan de basis van de wendbaarheid en het uitmuntende rijgedrag van de IS 300h 
berline ligt zijn sterke koetswerk. Gespecialiseerde productieprocessen, zoals 
lijmen, laserlassen en meerpuntslassen, tillen de stijfheid naar een nog hoger 
niveau. De voorwielophanging met dubbele A-armen en multilinkophanging 
achteraan verbeteren de prestaties in rechte lijn en de grip in bochten. 

02.  GEAVANCEERDE AERODYNAMICA 

 De IS 300h heeft uitstekende aerodynamische eigenschappen, dankzij details 
zoals een nagenoeg vlakke bodem en kleine vleugeltjes op de stijlen van de 
voorste deurframes en de achterlichten. Die vleugeltjes werden voor het eerst 
gebruikt op F1-raceauto's en creëren luchtwervelingen die de luchtstromen 
naar binnen helpen te trekken, waardoor de IS 300h beter door de lucht klieft. 
Dit heeft niet alleen een gunstige invloed op de stabiliteit en het weggedrag, 
maar ook op het brandstofverbruik, en bovendien vermindert het windgeruis. 

03.  DRIVE MODE SELECT 

 Met het Drive Mode Select stemt u de prestaties van de auto af op uw 
voorkeuren. De rijmodus ECO verlaagt de uitstoot en bespaart brandstof. 
Het voor elke dag bedoelde NORMAL biedt een ideaal evenwicht tussen 
vermogen, een laag verbruik en rijcomfort. Mag de aandrijflijn voor u nog 
alerter, dan schakelt u de SPORT-rijmodus in.     
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01.  HOUDER VOOR iPAD® 

 Past stevig in een docking station van Lexus op de rugleuning van een voorzetel 
en vormt zo een solide basis om passagiers toe te laten hun tablet te gebruiken 
en inhoud te bekijken terwijl ze reizen. Beschikbaar met en zonder voeding. 

02.  18"-LICHTMETALEN VELGEN 

 Om het dynamische karakter van uw berline te onderstrepen krijgen deze 
sportief geïnspireerde meerspaaksvelgen een opvallende metaalafwerking. 

03.  DAKDRAGERS 

 De vergrendelbare dakdragers in lichtgewicht aluminium kregen een 
gestroomlijnde vorm om windgeruis tegen te gaan. Ze zijn eenvoudig te 
installeren en te verwijderen en vormen een sterke basis voor het gamma 
optionele transportaccessoires. 

04.  FIETSHOUDER VOOR OP HET DAK 

 Voor gebruik met de Lexus-dakdragers. Het vergrendelbare lichte design 
heeft speciale grepen om zowel de wielen als het frame van de fiets op hun 
plaats te houden. De kaderhouder kan handig op dakhoogte worden versteld. 

05.  FIETSDRAGER ACHTERAAN 

 Een lichte maar erg sterke, vergrendelbare fietshouder om veilig één of twee 
fietsen te vervoeren. De geïntegreerde lichten en nummerplaathouder zijn 
verkrijgbaar met een 7- of 13-polige stekker. 

06.  DICHTKLAPBARE FIETSHOUDER ACHTERAAN 

 De veilige manier om 1 of 2 (elektrische) fietsen te vervoeren. Kan zelfs 
beladen gekanteld worden voor toegang tot de bagageruimte. Klapt dicht 
zodat hij eenvoudig gemonteerd, gehanteerd en opgeborgen kan worden. 
Met veiligheidsvergrendeling, geïntegreerde lichten, nummerplaathouder 
en 13-polige stekker. 

07.  VERLICHTE INSTAPLIJSTEN 

 De Lexus-instaplijsten accentueren het design en beschermen tegelijk de 
lak van de drempels. Een subtiel verlicht logo onderstreept hun afwerking 
in geborsteld aluminium. 

08.  KOFFERBESCHERMER 

 Van een stevige, soepele kunststof met antislipoppervlak en opstaande 
randen om het tapijt in de bagageruimte te beschermen tegen modder, vuil, 
zand en vocht. 

09.  BESCHERMPLAAT VOOR DE ACHTERBUMPER 

 Dit accessoire werd ontworpen om de lak van de achterbumper te beschermen 
tegen krassen tijdens het in- en uitladen van de koffer en houdt uw IS 300h 
jarenlang in perfecte staat. 

10.  TREKHAAK 

 Herverdeelt de sleep- en remkrachten tijdens het slepen om de spanning 
op de wagen te minimaliseren. 750 kilogram voor de IS 300h, met een 
trekhaak die verwijderd kan worden wanneer hij niet in gebruik is. Buffers in 
de bekabelingsset beschermen het elektrische systeem van uw auto tegen 
fouten in het trailersysteem. 
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01.  ZWART KENMERKEND RADIATORROOSTER 

 Voor een opvallende voorzijde beschikt de IS 300h Shadow Edition over 
een extra donker kenmerkend radiatorrooster. 

02.  18"-LICHTMETALEN VELGEN 

 Zwart glanzende lichtmetalen velgen met vijf spaken creëren een onmiskenbare 
sportieve verfijning. 

03.  ZWARTE BUITENSPIEGELKAPPEN 

 De af fabriek gemonteerde zwarte buitenspiegels onderstrepen de dynamische 
uitstraling van de IS 300h Shadow Edition. .

04.  EXCLUSIEF INTERIEUR 

 Binnenin de IS 300h Shadow Edition ademt alles wat u aanraakt de 
ongeëvenaarde kwaliteit van Lexus - van het lederomrande stuurwiel tot de 
exclusieve bekleding in stof / ProLuxe leder in de tweekleurige combinatie Black 
& Sandstone met contrasterende stiknaden. De verwarmde voorzetels bieden 
een uitstekende zijdelingse steun in de bochten en een perfecte rijhouding 
voor langere ritten. En voor nog meer comfort garandeert de elektronische 
klimaatregeling met twee zones een nauwkeurige temperatuurregeling. 
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01.  F SPORT-DESIGN 

 De IS 300h F SPORT oogt ontegensprekelijk dynamisch, met een 
exclusief spoelvormig radiatorrooster met F SPORT-honingraatmotief. De 
voorspoiler onderaan is voorzien van koelkanalen voor de voorremmen, 
aerodynamische vinnen die meer neerwaartse druk genereren, evenals een 
grotere radiatoropening onderaan. 

02.  F SPORT-VELGEN / -OPHANGING 

 Deze lichtmetalen velgen van 18" hebben een design met dubbele spaken 
geïnspireerd door de LFA. Zowel de voor- als achterwielophanging en de 
elektrische stuurbekrachtiging hebben een afstelling die exclusief is voor de 
IS 300h F SPORT om het weggedrag verder te verbeteren zonder in te 
boeten aan rijkwaliteit. 

03.  F SPORT-LOGO 

 Hoewel het discreet is aangebracht, is het F SPORT-logo een onderscheidend 
detail. De 'F' verwijst naar de geboorteplaats en belangrijkste testlocatie van 
onze high performance auto's: de Fuji Speedway aan de voet van de berg Fuji. 

04.  SPORTZETELS 

 De F SPORT-zetels maken gebruik van de zogeheten 'integraalschuimtech-
nologie'. Die door de autosport geïnspireerde productietechnologie maakt 
een gedetailleerder zetelprofiel mogelijk, die ook beter past en meer steun 
geeft dan met de klassieke bekledingsmethoden kan worden bereikt. 

05.  F SPORT STUURWIEL 

 Neem het stuurwiel met F SPORT-logo vast en u zult elke keer weer een 
bijzondere verbondenheid voelen met de auto. De vormgeving van de met 
geperforeerd leder afgewerkte F SPORT-schakelpook sluit aan bij het stuurwiel. 
Samen creëren ze een schitterende sfeer van sportiviteit. 

06.  F SPORT-INSTRUMENTEN 

 Dit prachtige instrumentenbord met enkele wijzerplaat maakt gebruik van 
innovatieve tft-technologie en neemt het design met bewegende centrale 
ring over uit de LFA-supersportauto. Wanneer het multimediasysteem wordt 
bediend, schuift de ring naar één kant om het menu te tonen. 

07.  GEPERFOREERDE SPORTPEDALEN 

 Pedalen van geperforeerd aluminium verraden dat het design van de IS 300h 
F SPORT zijn wortels heeft in de autosport. Ze garanderen een uitstekende grip. 
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 EEN NIEUWE KOETSWERKKLEUR 
VOOR LEXUS ONTWIKKELEN IS 
COMPLEX EN TIJDROVEND 

 Lexus-ontwerpers gebruiken nooit standaardkleuren maar ontwikkelen hun 
eigen tinten vanaf een leeg blad, een proces dat tot twee jaar in beslag kan 
nemen. Het kleurenpalet van Lexus telt in het totaal zo'n dertig verschillende 
tinten: voorbeelden daarvan zijn metaalkleuren Sonic Silver en Sonic Titanium.

Er zijn geen binnenwegen bij de creatie van een nieuwe Lexus-kleur: de 
beslissing van de ontwerper wordt pas genomen na het bestuderen van 
honderden stalen. “Wanneer we een nieuwe kleur ontwikkelen, zie ik zoveel 
tinten dat ik aan het einde van de dag niet meer weet wat ik zie,” aldus Megumi 
Suzuki, een van onze meest ervaren kleurontwerpers. Om haar werk te doen, 
heb je een grondige kennis van kleurenleer en een arendsblik nodig.

“Telkens ik iemand ontmoet of in een winkel of huis binnenkom, kijk ik naar 
de kleuren en materialen,” legt ze uit. “Er zijn heel wat mensen zoals ik in 
onze afdeling.”

Zelfs nadat er een kleur werd gekozen, blijft er nog heel wat werk over. In 
verscheidene fasen van de ontwikkeling moet Suzuki een heel leger van 
experts opvorderen: labotechnici die de lak mengen, kleiboetseerders, 
ingenieurs en personeel van de lakafdeling om elke wagen een onberispelijke, 
uniforme laklaag te geven. Om de paar weken produceert Kansai Paint (een 
lakleverancier van Lexus) een nieuwe reeks van kleuren en onderwerpen de 
Lexus-designers de stalen aan een grondige keuring, waarbij de testpanelen 
worden gebogen om de contouren van de auto na te bootsen. Alle kleuren 
worden binnen en buiten bestudeerd, onder schijnwerpers, in zonlicht, in de 
schaduw en in bewolkte omstandigheden, en dat op verschillende tijdstippen 
van de dag en maanden van het jaar.

De uiteindelijke kleur kiezen is geen sinecure. Een kleur die verblindt 
op een zomerse ochtend kan al snel slap lijken in de schaduw of onder 
showroomlampen. Designers moeten ook hun eigen voorkeuren opzij kunnen 
zetten. “Het vreemde aan kleuren is dat de perceptie ervan kan veranderen 
naargelang het seizoen, uw humeur van het moment en de trends die u ziet,” 
aldus Suzuki. 
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 F WHITE | 0831  SONIC WHITE | 0852 

 SONIC SILVER | 1J2  SONIC TITANIUM | 1J7 

 MERCURY GREY | 1H9  BLACK | 2123 

 GRAPHITE BLACK | 223  MORELLO RED | 3R1 

 RED | 3T23  SAPPHIRE BLUE | 8X11 

 DEEP BLUE | 8X52 

 1 Enkel voor F SPORT.
2 Niet verkrijgbaar op F SPORT.
3 Niet-metaalkleur.

Opmerking: door verschillen in het drukprocedé kunnen de weergegeven koetswerkkleuren licht verschillen van de werkelijke kleuren. 

 KLEUREN | KOETSWERK 



IS44

 Burgundy Red 

 Laser Cut Wood 

 Sandstone  Noble Brown 

 F SPORT INLEGWERK5 

  Brushed Metal 

 STOF / PROLUXE-LEDER1 

 LEDER2 

 Black  Black & Sandstone 

 Black 

 F SPORT LEDER3 

 INLEGWERK4 

 Black 

 Piano Black 

 1 De bekleding in stof / ProLuxe leder in Black is standaard voor de IS 300h met standaarduitrusting en de Business Edition. Black & Sandstone is enkel standaard voor de Shadow Edition en niet verkrijgbaar op andere IS uitrustingniveaus.
2 Leder is standaard voor de Executive Line en de Privilege Line. 
3 F SPORT-leder met uniek design en exclusieve kleuren is standaard voor de F SPORT Line.
4 De IS 300h met standaarduitrusting, Business Edition, Shadow Edition en Executive Line zijn standaard uitgerust met Piano Black inlegwerk. Laser Cut Wood houtinlegwerk is standaard voor de Privilege Line.
5 Brushed Metal inlegwerk is standaard voor de F SPORT Line. 

De afbeeldingen op de volgende pagina's illustreren een aantal mogelijke interieurcombinaties. De erkende Lexus-dealer bij u in de buurt geeft u graag meer informatie. 
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01  Stof / ProLuxe-leder in Black, 
Piano Black inlegwerk (IS 300h 
met standaarduitrusting, Business 
Edition)

02 Stof / ProLuxe-leder in Black & 
Sandstone, Piano Black inlegwerk 
(Shadow Edition)

01
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03 Leder in Black, Brushed Metal 
inlegwerk (F SPORT Line)

04 Leder in Burgundy Red, Brushed 
Metal inlegwerk (F SPORT Line)

03

04
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05 Leder in Black, Piano Black 
inlegwerk (Executive Line)

06 Leder in Sandstone, Piano Black 
inlegwerk (Executive Line)

07 Leder in Noble Brown, Laser Cut 
Wood inlegwerk (Privilege Line) 
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EXTERIEUR IS 300h
IS 300h

Business Edition
IS 300h

Executive Line
IS 300h

Shadow Edition
IS 300h

F SPORT Line
IS 300h

Privilege Line

Metaalkleur o v o v o o

Buitenspiegels, elektrisch verstelbaar, inklapbaar en verwarmbaar v v v v - -

Buitenspiegels, elektrisch verstelbaar met geheugen, automatisch 
inklapbaar, elektrochromatisch (zelfdimmend), verwarmbaar - - - - v v

Buitenspiegels, geïntegreerde richtingaanwijzers en grondverlichting v v v v v v

Zwarte buitenspiegels - - - v - -

Koplampen, bi-led v v v v - -

Koplampen, L-vormige leds - - - - v v

Koplampen met automatische hoogteregeling en hogedruksproeiers v v v v v v

Dagrijlichten, led v v v v v v

Ledachterlichten v v v v v v

Lasergesoldeerde dakstructuur v v v v v v

Lak met “zelfreparerende laag” v v v v v v

UV- en hittewerend getint glas v v v v v v

Waterafstotend glas voor ruiten vooraan v v v v v v

Wielkasten achteraan met inkapselbehandeling v v v v v v

Kenmerkend zwart radiatorrooster - - - v - -

Kenmerkend radiatorrooster met F-gaaswerk - - - - v -

Aerodynamisch verder verbeterde voorbumper - - - - v -

F SPORT-logo's, flanken vooraan - - - - v -

Parkeersensoren voor- en achteraan p v v v v v

VELGEN

16"-lichtmetalen velgen met 5 brede spaken, 
bandenmaat 205/55 R16

v v - - - -

17" lichtmetalen velgen met 5 dubbele spaken, 
bandenmaat 225/45 R17 - - v - - -

18" lichtmetalen velgen, Black, met 5 medium spaken, 
bandenmaat 225/40 R18 (vooraan) en 255/35 R18 (achteraan) - - - v - -

18" lichtmetalen velgen, F SPORT-design, 
bandenmaat 225/40 R18 (vooraan) en 255/35 R18 (achteraan) - - - - v -

18" lichtmetalen velgen, multispakendesign, 
bandenmaat 225/40 R18 (vooraan) en 255/35 R18 (achteraan) - - - - - v

ACTIEVE VEILIGHEID EN RIJDYNAMIEK

Actieve remlichten v v v v v v

Antiblokkeerremsysteem (ABS, Anti-lock Braking System) v v v v v v

Remhulpsysteem (BAS, Brake Assist System) v v v v v v

Elektronische remkrachtverdeling (EBD, Electronic Brake-force 
Distribution) v v v v v v

Elektronisch gestuurde regeneratie van de remkracht 
(ECB-R, Electronically Controlled Braking - Regeneration v v v v v v

Elektrische stuurbekrachtiging (EPS, Electric Power Steering) v v v v v v

Tractiecontrolesysteem (TRC, Traction Control) v v v v v v

Elektronisch stabiliteitssysteem (VSC, Vehicle Stability Control) v v v v v v

Drive Mode Select, ECO / NORMAL / SPORT S v v v v v v

Rijmodus EV (Electric Vehicle) v v v v v v

Hill-start Assist Control (HAC) v v v v v v

Bandenspanningscontrole (TPWS, Tyre Pressure Warning System) v v v v v v

Vehicle Dynamcis Integrated Management (VDIM) v v v v v v

Cruise control p v - - - -

Automatic High Beam (AHB) - p v v v v

Dynamic Radar Cruise Control (DRCC) - p v v v v

Lane Departure Alert (LDA) - p v v v v

Pre-Collision System (PCS) - p v v v v

Road Sign Assist (RSA) - p v v v v

Blind Spot Monitor (BSM) met Rear Cross Traffic Alert (RCTA) - - - - o o

Sportophanging - - - - v -
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  Standaard beschikbaar. 
  Beschikbaar als optie. 
  Beschikbaar als onderdeel van pack. 

—  Niet beschikbaar. 

PASSIEVE VEILIGHEID IS 300h
IS 300h

Business Edition
IS 300h

Executive Line
IS 300h

Shadow Edition
IS 300h

F SPORT Line
IS 300h

Privilege Line

8 airbags: bestuurder en voorpassagier, frontale, laterale en 
knieairbags / flanken, gordijnairbags over de volledige lengte v v v v v v

Aan/uit-schakelaar voor airbag voorpassagier v v v v v v

Gordelwaarschuwing vooraan met geluidssignaal en visueel signaal v v v v v v

Isofix-bevestigingspunten, buitenste plaatsen achterin v v v v v v

Uitklappende motorkap (PUH, Pop Up Hood) v v v v v v

Gordelspanners vooraan en op de buitenste zitplaatsen achteraan v v v v v v

Anti-whiplashzetels (WIL) vooraan met actieve hoofdsteunen v v v v v v

BEVEILIGING

Antidiefstalsysteem – startonderbrekeing / inbraaksensor / sirene v v v v v v

Automatische deurvergrendeling v v v v v v

Dubbele deurvergrendeling v v v v v v

AUDIO, COMMUNICATIE EN INFORMATIE

Premium audiosysteem met 6 luidsprekers v v v v - -

Premium audiosysteem met 10 luidsprekers - - p - v v

Mark Levinson® Premium Surround audiosysteem 
met 15 luidsprekers - - - - o v

AM/FM-tuner v v v v v v

DAB-tuner - p v v v v

Antenne geïntegreerd in achterruit v v v v v v

Antenne, haaienvindesign - - p - v v

In het dashboard geïntegreerde cd-speler voor 1 cd v v v v - -

In het dashboard geïntegreerde cd-/dvd-speler voor 1 cd/dvd - - p - v v

7" Lexus Media Display met draaiknopbediening v v v v - -

10,3"-multimediascherm met 'Remote Touch'-bediening - - p - v v

4,2"-multi-informatiescherm in kleur v v v v v v

Analoog klokje v v v v - -

Analoog klokje met gps-functie - - p - v v

Bluetooth®-connectiviteit voor mobiele telefoon en audio v v v v v v

Instrumentenbord met dubbele weergave wijzerplaat, 
vermogensmeter / toerenteller, in functie van de gekozen rijmodus v v v v - v

Dynamisch instrumentenbord met enkele tft-wijzerplaat 
(geïnspireerd door LFA) - - - - v -

Dubbele instrumentenbordverlichting, blauw / rood, in functie 
van de gekozen rijmodus v v v v v v

Optitron-instrumenten v v v v v v

Bedieningstoetsen op het stuur, audio / display / telefoon / 
spraakherkenning v v v v v v

Bedieningstoetsen op het stuur, bijkomend voor PCS en LDA - p v v v v

2 USB-poorten en 1 AUX-aansluiting v v v v v v

Lexus Navigation o v v v - -

Lexus Premium Navigation - - p - v v

Geavanceerd navigatiesysteem met SD-kaarttechnologie - - p - v v

Lexus Connected Services, diverse online apps1 - - p - v v

Achteruitrijcamera - p v v - -

Achteruitrijcamera met geleidingslijnen op het scherm - - p - v v
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  Standaard beschikbaar. 
  Beschikbaar als optie. 
  Beschikbaar als onderdeel van pack. 

—  Niet beschikbaar. 

INTERIEURCOMFORT EN FUNCTIONALITEIT IS 300h
IS 300h

Business Edition
IS 300h

Executive Line
IS 300h

Shadow Edition
IS 300h

F SPORT Line
IS 300h

Privilege Line

12 V-stopcontact v v v v v v

Active Sound Control (motorgeluid) v v v v v v

Elektrische ruiten voor en achter v v v v v v

Centrale armsteun vooraan met opbergvak en 2 verstelbare 
bekerhouders v v v v v v

Centrale armsteun achteraan met twee verstelbare bekerhouders v v v v v v

Instapverlichting v v v v v v

Startknop v v v v v v

Driespakig, lederen stuurwiel met schakelpeddels v v v v - v

Driespakig, geperforeerd lederen stuurwiel met schakelpeddels - - - - v -

Manueel multiverstelbare stuurkolom v v v v - -

Elektrisch multiverstelbare stuurkolom - - p - v v

Stuurwiel met in reliëf aangebracht F SPORT-logo - - - - v -

Verwarmbaar stuurwiel - - - - - v

Elektronische airconditioning v - - - - -

Elektronische airconditioning, twee zones (links en rechts), 
met S-Flow-technologie - v v v v v

Elektrisch bediend glazen schuif- en kanteldak - - o - o o

Zwarte dakhemelbekleding - - - - v -

Zetelbekleding, stof / ProLuxe leder v v - v - -

Zetelbekleding, leder o o v o v v

Exclusieve zetelbekleding in stof / ProLuxe leder, 
Black en Sandstone, met contrasterende stiknaden - - - v - -

Manueel verstelbare voorzetels, 6-voudige verstelling 
(bestuurder en passagier) v v - v - -

Elektrisch verstelbare voorzetels, 8-voudige verstelling 
(bestuurder en passagier) - - v - v v

Lendensteun van voorzetel, tweevoudig elektrisch verstelbaar 
(bestuurder) - - v - v v

Voorzetels, elektrisch verstelbaar met geheugen (bestuurder) - - - - v v

Voorzetels, verwarmd (bestuurder en passagier) v v v v v v

Geventileerde voorzetels (bestuurder en passagier) - - - - v v

Voorzetels met F SPORT-design, met verhoogde zijdelingse steun 
en integraalschuimconstructie (uniek bij Lexus) - - - - v -

Inlegwerk, Piano Black v v v v - -

Inlegwerk, Brushed Metal - - - - v -

Inlegwerk, Laser Cut Dark Wood - - - - - v

In 2 delen (60:40) neerklapbare achterbank v v v v v v

Achteruitkijkspiegel met manuele diminstelling v v - - - -

Elektrochromatische (zelfdimmende) achteruitkijkspiegel - p v v v v

Ruitenwissers met regensensor - p v v v v

Elektrisch zonnescherm voor achterruit - - - - - v

Kunststof instaplijsten vooraan v v v v v v

Kunststof instaplijsten achteraan v v v v v v

Aluminium instaplijsten met LEXUS-opschrift, voorste deuren - - - - v -

Aluminium instaplijsten, voorste deuren - - - - - v

Machinaal bewerkte aluminium sportpedalen - - - - v -

Versnellingspookknop bekleed met leder v v v v - v

Versnellingspookknop bekleed met geperforeerd leder - - - - v -

Draadloos deurslot v v v v v v

Intelligent instapsysteem (keyless entry) - - v - v v

Card key - - - - - v

Bagageriem v v v v v v

Bandenherstelkit v v v v v v
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1 De erkende Lexus-dealer in uw buurt geeft u graag meer informatie over de Lexus Connected Services die in uw land beschikbaar zijn.

PACKS IS 300h
IS 300h

Business Edition
IS 300h

Executive Line
IS 300h

Shadow Edition
IS 300h

F SPORT Line
IS 300h

Privilege Line

Comfort Pack p - - - - -

Cruise control p v - - - -

Parkeersensoren voor- en achteraan p v v v v v

Tech Pack - p - - - -

Achteruitrijcamera - p v v - -

DAB-tuner - p v v v v

Lexus Safety System + - p - - - -

Automatic High Beam (AHB) - p v v v v

Dynamic Radar Cruise Control (DRCC) - p v v v v

Lane Departure Alert (LDA) - p v v v v

Pre-Collision System (PCS) - p v v v v

Road Sign Assist (RSA) - p v v v v

Bedieningstoetsen op het stuur, bijkomend voor PCS en LDA - p v v v v

Elektrochromatische (zelfdimmende) achteruitkijkspiegel - p v v v v

Ruitenwissers met regensensor - p v v v v

Lexus Premium Navigation Pack - - p - - -

Premium audiosysteem met 10 luidsprekers - - p - v -

In het dashboard geïntegreerde cd-/dvd-speler voor 1 cd/dvd - - p - v v

Antenne, haaienvindesign - - p - v v

Lexus Premium Navigation - - p - v v

10,3"-multimediascherm met 'Remote Touch'-bediening - - p - v v

Geavanceerd navigatiesysteem met SD-kaarttechnologie - - p - v v

Lexus Connected Services, diverse online apps1
- - p - v v

Achteruitrijcamera met geleidingslijnen op het scherm - - p - v v

Elektrisch multiverstelbare stuurkolom - - p - v v

Analoog klokje met gps-functie - - p - v v
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VERBRANDINGSMOTOR IS 300h

Cilinderinhoud (cm³) 2494
Cilinders / kleppen L4 / 16
Max. vermogen (DIN-pk bij t/min) 181 bij 6000
Max. vermogen (kW bij t/min) 133 bij 6000
Max. koppel (Nm bij t/min) 221 bij 4200 - 5400

ELEKTROMOTOR

Type Synchrone wisselstroommotor met permanente magneten
Max. vermogen (DIN-pk) 143
Max. vermogen (kW) 105
Max. koppel (Nm) 300

TRANSMISSIE

Type E-CVT (elektronische continu variabele transmissie)
Aandrijving Achterwielaandrijving

TOTAAL SYSTEEMVERMOGEN

Totaal vermogen (DIN-pk) 223
Totaal vermogen (kW) 164

PRESTATIES

Topsnelheid (km/u) 200
Acceleratie 0-100 km/u (s) 8,3 / 8,41

BRANDSTOFVERBRUIK* (l/100 km)

In de stad 5,0 / 5,12

Buiten de stad 4,3 / 4,52

Gecombineerd 4,6 / 4,82

CO2-UITSTOOT* (g/km)

In de stad 113 / 1152

Buiten de stad 97 / 1042

Gecombineerd 104 / 1092

EMISSIENORMEN

Euroklasse Euro 6d-TEMP

GEWICHTEN (kg)

Maximaal toegelaten massa 2130 / 21451

Totale onbeladen massa (min. - max.) 1620 - 1680 / 1620 - 17201

VOLUMES**

Koffervolume (l) 450
Inhoud brandstoftank (l) 66
Maximaal sleepvermogen ongeremd (kg) 750
Maximaal sleepvermogen geremd (kg) 750

 1  Het eerste cijfer geldt voor de IS 300h met standaarduitrusting en de IS 300h Business Edition met 16" lichtmetalen velgen. Het tweede cijfer geldt voor alle andere uitvoeringen van de IS 300h, ongeacht de maat van de lichtmetalen 
velgen.

2  De cijfers verschillen naargelang het uitrustingsniveau en de velgmaat. Het eerste cijfer geldt voor de IS 300h met standaarduitrusting en de IS 300h Business Edition met 16" lichtmetalen velgen, en de IS 300h Executive Line met 17" 
lichtmetalen velgen. Het tweede cijfer geldt voor de Shadow Edition, de F SPORT Line en de Privilege Line met 18" lichtmetalen velgen.

*  Het brandstofverbruik en de CO2-waarden worden gemeten in een gecontroleerde omgeving op een representatief productiemodel, in overeenstemming met de vereisten van Europese Richtlijn EC 2017/1153 (zoals gewijzigd door 
Richtlijn EC 2017/1231). Het brandstofverbruik en de CO2-uitstoot kunnen verschillen van de gemeten waarden. Het rijgedrag maar ook andere factoren (zoals de staat van de weg, het verkeer, de staat van het voertuig, de bandendruk, de 
aanwezige uitrusting, de belading, het aantal inzittenden, enz.) hebben een invloed op het verbruik en de CO2-uitstoot. De vermelde verbruiks- en CO2-uitstoot-waarden voldoen aan de ‘NEDC Correlated’-normen (gebaseerd op WLTP).

** Berekend volgens de VDA-methode.

Opmerking: meer technische gegevens en updates, vindt u op nl.lexus.be. 
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 Opmerking: bovenstaande afmetingen zijn uitgedrukt in millimeter.

1 Het vermelde cijfer geldt voor de IS 300h met 16" of 17" lichtmetalen velgen. Wanneer hij beschikt over 18" lichtmetalen velgen, bedraagt deze waarde 1540. 
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 Een Lexus bezitten moet een fantastische ervaring zijn, 
tijdens de volledige levensduur van uw auto, dankzij een 
ongeëvenaarde service en onderhoud, die stuk voor stuk 
zijn uitgewerkt met het oog op een volledige tevredenheid 
en een totale gemoedsrust. Wanneer u een bezoek brengt 
aan onze showrooms, proberen we alles te voorzien dat 
u nodig zou kunnen hebben . We creëren een verfijnde 
omkadering in een aangename en ontspannen sfeer. In 
de eigentijdse Lexus-lounge kunt u het recentste nieuws 
doornemen, online gaan, of genieten van een drankje. 
Terwijl u zich ontspant, doen de Lexus-mecaniciens 
precies en efficiënt hun werk zodat u met een minimale 
onderbreking van uw dag weer de weg op kunt. 
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 WE STREVEN ER ALTIJD NAAR OM ELKE KLANT 
TE BEHANDELEN ZOALS WE DAT MET EEN GAST 
THUIS ZOUDEN DOEN 

 Sinds de lancering van de allereerste Lexus hebben 
we altijd 'net iets meer' willen doen voor onze 
klanten. Zoals blijkt uit de vele prijzen die we de 
voorbije 25 jaar in de wacht hebben gesleept, 
streven we er altijd naar om elke klant te behandelen 
zoals we dat met een gast thuis zouden doen. 
Maar welke andere factoren dragen bij tot onze 
ongeëvenaarde klantenservice? Het antwoord ligt in 
onze Japanse tradities en één woord: ‘Omotenashi’ 

Omotenashi staat voor ‘gastvrijheid en hoffelijkheid’. 
Maar Omotenashi is veel meer dan een uitmuntende 
service. Dit oude Japanse concept verwijst naar 
iemands vermogen om te anticiperen op de 
behoeften van anderen, nog voor die zich voordoen.

Omotenashi is een manier van leven en denken 
voor elke werknemer van Lexus. Ook belangrijk 
is dat het bepaalt hoe we auto’s zoals de IS 300h 
ontwerpen en maken. Dit is de belichaming van 
Omotenashi. 
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 © 2018 Lexus Belgium - TBel n.v. behoudt zich het recht voor om details van specificaties en uitrusting 
zonder voorafgaande kennisgeving te wijzigen. Details van specificaties en uitrusting kunnen ook 
gewijzigd worden om te voldoen aan plaatselijke voorwaarden en vereisten. Uw plaatselijke erkende 
Lexus-dealer geeft u graag meer details over dergelijke veranderingen, die voor uw regio vereist
zouden kunnen zijn.

Opmerking: de vermelde uitrusting en specificaties kunnen optioneel zijn, deel uitmaken van een pack 
of van een bepaald uitrustingsniveau. De koetswerkkleur van het voertuig kan licht afwijken van de in 
deze brochure afgedrukte foto’s. De in deze brochure vermelde CO2-uitstoot- en verbruikswaardes 
voldoen aan de “NEDC Correlated”-normen (gebaseerd op WLTP).

Voor meer informatie kunt u terecht op onze website: nl.lexus.be

Zorg dragen voor het milieu is voor Lexus een prioriteit. Wij nemen heel wat maatregelen om ervoor 
te zorgen dat de milieueffecten van onze voertuigen tijdens hun levenscyclus (van het ontwerpen, 
de productie, de distributie, de verkoop en het onderhoud tot de afdanking) tot een minimum 
worden beperkt. Uw dealer zal u graag meer informatie verstrekken over de eisen met betrekking 
tot afgedankte voertuigen.

Lexus Belgium - TBel n.v. - Leuvensesteenweg 369 - B-1932 Zaventem
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 Meer info over de IS 300h:

nl.lexus.be/IS

facebook.com/lexusbelux

youtube.com/lexusbelux 


