
Täysin uusi NX 350h Itselataava hybridi ja NX 450h+ Plug-in hybridi
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TUNNE HIENOSTUNEISUUS

SUUNNITELTU 
SYKÄHDYT-

TÄMÄÄN 
Upea ulkonäkö, edistykselliset voimalinjat 

ja vaikuttava tehokkuus tekevät täysin 
uudesta NX:stä haluttavamman kuin koskaan 

aikaisemmin.

Uusi, ylellinen keskikoinen SUV sykähdyttää välittömästi. Sen rohkeaa ja 
kaunista muotoilua korostavat tunnusomainen etusäleikkö, leveä ja voimakas 
olemus sekä taitavasti muotoillut linjat.

Ainutlaatuisen Tazuna-ohjaamon ihmislähtöinen muotoilu, jossa kaikki 
tärkeimmät toiminnot on sijoitettu kuljettajan ympärille, herättää hallinnan 
tunteen ja et malta odottaa edessä olevaa ajoa. Se on vain yksi esimerkki 
siitä, kuinka uusi NX on suunniteltu mestarillisesti, jotta sinusta tuntuu 
paremmalta jokaisena hetkenä.

UUDET HYBRID- JA PLUG-IN HYBRID -VOIMALINJAT. Uusien 
huippuunsa hiottujen voimalinjojen myötä uusi Lexus NX on taloudellisempi ja 
ympäristöystävällisempi kuin saman kokoluokan bensiini- tai dieselkäyttöiset 
SUV-mallit. Yli 15 vuoden matka sähköistettyjen voimalinjojen kehityksen 
kärjessä takaa nyt NX 350h -mallille entistä vähäpäästöisempää tehoa 
ja kiihtyvyyttä. Lexuksen ensimmäinen lataushybridi puolestaan asettaa 
uuden tason lataushybrideille. Ei pelkästään ajomatka sähköllä, suuri teho 
tai raju kiihtyvyys - energiatehokkuus jatkuu myös ladatun sähkön loputtua. 
Tinkimättä tavaratilan tai polttoainesäiliön koosta.

INNOSTAVAA SUORITUSKYKYÄ. Tartu uuden Lexus NX:n 
ohjauspyörään ja aisti välittömästi sähköistetty teho ja ketteryys. Nauti 
ajaessasi hiljaisuudesta, joka vahvistaa yhteyttäsi tiehen, sekä parannetusta 
aerodynamiikasta ja matalammasta painopisteestä. Kaarreajossa tai 
kiihdyttäessä voimansiirron, uuden jäykän alustan ja erittäin tarkan ohjauksen 
välillä on upeaa vuorovaikutusta. Uutuusmallin tarjoama dynaaminen tarkkuus 
sekä ilahduttaa että rentouttaa. Tätä kutsumme Lexus Driving Signatureksi.

Täysin uusi NX on täällä. Valmistaudu tuntemaan enemmän.
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TUNNE YLELLISYYS

YLISTYS  
KÄSITYÖTAIDOLLE
Ylellisesti viimeistellyt sisätilat, jotka hivelevät 
kuljettajan ja matkustajien aisteja.

Lähestyessäsi uutta NX:ää, sen ovenkahvaan syttyy tervehtivä valaistus. Auton 
sisällä voit säätää tunnelmavalaistusta 64:llä eri ympäristöön sopivalla sävyllä. 
Omotenashi, tarpeiden ennakointiin pohjautuva vanha japanilainen filosofia, 
on läsnä kaikkialla.

TAKUMI-MESTAREIDEN LUOMA KULJETTAJAKESKEINEN 
OHJAAMO. Asettaudu ylelliseen istuimeen ainutlaatuisessa Tazuna-
konseptiin pohjautuvassa ohjaamossa, jossa kaikki tärkeät toiminnot ovat 
sijoitettu kuljettajan ympärille intuitiivista käyttöä varten, jonka tuulilasinäyttö 
(HUD) on luokkansa suurin, ja jossa tarvittava tieto on nähtävissä yhdellä 
silmäyksellä. Lexuksen kuuluisien Takumi-mestareiden käsityötaito näkyy 
kaikkialla auton yksityiskohdissa. NX reagoi pieniinkin liikkeisiin tarkasti  
ennakoiden jo seuraavaa liikettä. Näin tunnet enemmän jokaisena hetkenä.

MATKUSTA YLELLISESTI. Kauniisti viimeistelty sisätila on käsityötaidon, 
mukavuuden ja tilavuuden tyyssija, ja myös täydellinen auditorio uudelle 17 
kaiuttimen Mark Levinson® Premium Surround -audiojärjestelmälle.

S-Flow-ilmastoinninohjaus tekee matkustamisesta mukavampaa, sillä se 
säätää automaattisesti ilmastointia esimerkiksi käytössä olevien istuinten ja 
auringonpaisteen suunnan mukaisesti.

01 Tazuna-ohjaamo antaa kuljettajalle ainutlaatuisen hallinnan tunteen
02 Helppokäyttöinen 14” kosketusnäyttö on yksi luokkansa suurimmista
03 17 kaiuttimen Mark Levinson® Premium Surround -audiojärjestelmä tarjoaa 

vaikuttavan äänimaaliman
04 F SPORT -mallin näyttävät istuimet tarjoavat lisätukea kaarreajossa



NX06 NX 07

CONNECTED-PALVELUT TUNNE YLELLISYYS 

Uutta on myös kaistanvaihtoavust in (LCA),  joka mukautuvan 
vakionopeussäätimen avulla avustaa ohitustilanteessa ohjauksessa, 
kiihdytyksessä ja hidastamisessa.

Uudessa NX-mallissa on ensimmäistä kertaa e-Latch-järjestelmä oven turva-
avaustoiminnolla (SEA), joka lukitsee ovet, jos auton takaa tulee liikennettä.

AUTOMAATTINEN PYSÄKÖINTI TEKEE ELÄMÄSTÄSI 
HELPOMPAA. Uusi Lexus NX voidaan myös pysäköidä napin painalluksella, 
jolloin NX skannaa ympärilläsi olevaa aluetta ja jopa tunnistaa säännöllisesti 
käyttämäsi pysäköintiruudut. 

Minne matkustatkin tällä autolla, voit luottaa siihen, että viimeisimmät teknologiat 
ovat apunasi.

TULEVAISUUS 
KESKIÖSSÄ
Huippuluokan multimediajärjestelmä ja 
viimeisimmät turvajärjestelmät.

Istuudu uuteen NX:ään ja hämmästyt sen näkyvästä ja keskeisestä 
multimedianäytöstä. Intuitiivisella navigoinnilla varustettu 14” kosketusnäyttö 
on yksi luokkansa suurimmista, ja se symboloi autosta löytyvää tekniikkaa. 
Osa tekniikasta on näkyvissä, kuten tuulilasinäyttö (HUD), joka heijastaa 
nopeuden, varoitusilmoitukset ja navigointikomennot suoraan tuulilasiin. Osa 
taas on piilotettu näkyvistä, kuten innovaatiot, jotka muodostavat kattavimman 
vakioturvapaketin kaikkien ylellisten keskikoisten SUV-mallien joukosta.

PYSY YHTEYDESSÄ MULTIMEDIAJÄRJESTELMÄN JA LEXUS 
LINK -SOVELLUKSEN AVULLA. Ainutlaatuinen pilvipohjainen 
navigointi ja uuden sukupolven multimediajärjestelmä pitävät sinut digitaalisesti 
yhteydessä. Verkon yli tapahtuvien päivitysten (OTA) avulla voit nauttia aina 
viimeisimmästä ja parhaasta kokemuksesta. Lexus Link -sovelluksen avulla 
voit esimerkiksi ajoittaa NX 450h+ -mallin latauksen.

LUOKKANSA PARASTA TURVALLISUUTTA. Jokaisen Lexuksen 
ytimessä oleva hyvän olon tunne on nostettu uudelle tasolle. Koe uusimman 
sukupolven Lexus Safety System +, jonka törmäyksiä estävä järjestelmä 
(PCS) on päivitetty havaitsemaan esineitä, kuten moottoripyöriä, ja estämään 
törmäykset risteyksissä ja vastaantulevat ajoneuvot. Se on varustettu nyt 
myös hätäohjaustoiminnolla, joka auttaa ohjauksessa, kun auto, pyöräilijä tai 
jalankulkija on lähellä kaistaasi tai kaistalla.
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VÄRIVAIHTOEHDOT VÄRIVAIHTOEHDOT | SISÄVÄRIT

1 Saatavilla vain F SPORT -malliin.
2 Ei saatavilla F SPORT -malliin.
3 Ei metalliväri

*Huomioithan, että tulostuksesta aiheutuvien sävyerojen takia auton todellinen maalisävy saattaa hieman erota kuvitusten väreistä.

1 Kangasverhoilu on vakiona Comfort-varustetason autoissa. 
2 Tahara-verhoilu on vakiona Business-varustetason autoissa. 
3 Nahkaverhoilu on vakiona Executive- ja Luxury-varustetason autoissa.
4 F SPORT -nahkaverhoilu on suunnittelultaan sekä väreiltään ainutlaatuinen, ja se on vakiona F SPORT -mallissa.
5 Black-sävyn somisteet ovat vakiona Comfort-varustetason autoissa. Business- ja Executive-varustetason autoissa on vakiona Silver-somisteet. Luxury-mallissa on vakiona Wood-somisteet
6 Aluminium-somisteet ovat vakiona F SPORT -tason autoissa.

F WHITE | 0831 SONIC WHITE | 0852

SONIC TITANIUM | 1J7

BLACK | 2123 GRAPHITE BLACK | 223

RED | 3T2 TERRANE KHAKI | 6X4

BLAZING CARNELIAN | 4Y1 CELESTIAL BLUE | 8Y6

SAPPHIRE BLUE | 8X11

SONIC GREY | 1L1

Black with Rich 
Cream

Flare Red

Dark RoseBlack with Rich 
Cream

White

Hazel

Hazel

F SPORT- JA F SPORT S -SOMISTEET6

Aluminium

KANGASVERHOILU1

TAHARA-VERHOILU2

Black Dark Rose

Black

NAHKAVERHOILU3

F SPORT -NAHKAVERHOILU4

Black

Black

Silver Wood

SOMISTEET5

Black

Dark Rose
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TEKNISET TIEDOT TUNNE OLOSI TERVETULLEEKSI

Luvut ovat vahvistamattomia.
1 Polttomoottorin ja sähkömoottorin yhdistelmä
2  Polttoaineen kulutus ja CO2-päästöluvut mitataan kontrolloiduissa olosuhteissa, ja ne ovat WLTP European Regulation EC 2017/1151-direktiivin kanssa yhteneväiset. Ajoneuvon lisävarusteet (vaikuttavat CO2-päästöihin ja kulutukseen) 

huomioidaan mittauksessa. Ajoneuvosi polttoaineen kulutus ja CO2-päästöluvut saattavat poiketa mitatuista. Ajotapa ja muut tekijät kuten ajo-olosuhteet, liikenne, auton kunto, rengaspaine, lisävarusteet, kuorman paino, matkustajien lukumäärä 
jne. vaikuttavat ajoneuvon polttoaineen kulutukseen ja CO2-päästölukuihin.

Lisätietoja: www.lexus.fi/wltp  
Lisätietoja teknisistä ominaisuuksista löydät osoitteesta www.lexus.fi

TERVETULOA 
LEXUKSEN 
VIERAAKSI

Kohtelemme asiakkaitamme muinaisen 
japanilainen vieraanvaraisuuden  

filosofian mukaan.

Japanista käännettynä “vieraanvaraiseksi ja kohteliaaksi palveluksi” 
Omotenashi on paljon muutakin kuin palvelun huippuosaamista; se on 
vanha käsite, joka keskittyy ennakoimaan toisen tarpeita jo ennen niiden 
syntymistä. Omotenashi vaikuttaa siihen, että  miten suunnittelemme 
automme Lexuksella, ja samalla tavalla siihen, miten kohtelemme sinua, 
Lexuksen omistajaa. Ei vain auton hankinnan yhteydessä, vaan koko 
auton käyttöiän ajan. Haluamme, että tunnet itsesi arvostetuksi jokaisessa 
kanssamme tekemässäsi vuorovaikutuksessa. Tunnet itsesi enemmän kuin 
asiakkaaksi.

Koet Omotenashin joka kerta, kun vierailet näyttelyhuoneissamme. 
Ystävällisen henkilökunnan lämpimässä vastaanotossa, joka toivottaa sinut 
tervetulleeksi ikään kuin olisit vieraana heidän kotonaan. Oleskelutilan 
kutsuvassa ilmapiirissä ja vaikuttavissa tiloissa voit nauttia virvokkeita, 
seurata uutisia, nauttia nopeasta Internetistä tai jatkaa työtäsi. Tietäen, että 
Lexus-teknikomme työskentelevät tarkasti ja tehokkaasti saadakseen sinut 
takaisin tielle mahdollisimman sulavasti ja ilman häiriöitä päivääsi.

LEXUS RELAX
Lexus Relax tuo mielenrauhaa auton takuun päätytyyä. Relax-turvalla 
saat autoosi 12 kuukauden turvan, kun huollatat autosi meillä huoltovälin 
mukaisesti – aina 10 vuoteen asti.

LEXUS EASY
Lexus Easy tarjoaa monipuolisia rahoitusvaihtoehtoja sinulle parhaiten 
sopivan, uuden ja turvallisen auton hankintaan ja huolehtimiseen. Voit itse 
valita, mitä palveluita haluat sisällyttää sopimukseesi, ja kun valitset myös 
huollot ja auton vakuutuksen, tiedät autosi kuukausittaiset kustannukset 
sopimuskaudelta ja voit keskittyä nauttimaan ajosta. Kysy lisää Lexus-
myyjältäsi.

MOOTTORI NX 350h FWD (AWD) NX 450h+ AWD

Iskutilavuus (cm3) 2487 2487
Sylinterien / venttiilien lukumäärä L4 / 16 L4 / 16
Suurin teho (hv @ kierr/min) 192 @ 6000 185 @ 6000
Suurin teho (kW @ kierr/min) 141 @ 6000 136 @ 6000
Suurin vääntö (Nm @ kierr/min) 221 @ 4400 227 @ 3200 - 3700

SÄHKÖMOOTTORI(T)

Tyyppi Kestomagneetti synkronimoottori Kestomagneetti synkronimoottori
Suurin teho (hv), edessä / takana 182 / — (182 / 54) 182 / 54
Suurin teho (kW), edessä / takana 134 / — (134 / 40) 134 / 40
Suurin vääntö (Nm), edessä / takana 270 / — (270 / 121) 270 / 121

VAIHTEISTO

Tyyppi Portaaton automaattivaihteisto Portaaton automaattivaihteisto
Vetävät pyörät Edessä (Edessä ja takana) Edessä ja takana

HYBRIDIJÄRJESTELMÄN TEHO1

Suurin teho (hv) 242 306
Suurin teho (kW) 178 225

HYBRIDIAKKU

Akkutyyppi Lithiumioni Lithiumioni
Hybridiajoakun kapasiteetti (kWh) n/a 18,1
Latauskapasiteetti AC (kW) — 6,6
AC-latausaika 0 - 100% (h : min) — 2:30 - 9:00

SUORITUSKYKY

Huippunopeus (km/h) 180 180
Huippunopeus sähköajossa (km/h) 125 135
Kiihtyvyys 0-100 km/h (s) 7,7 (8,7) 6,3

SÄHKÖAJON MAKSIMIKANTAMA2 (km)

Yhdistetty — 64

PÄÄSTÖLUOKKA

Euro Class Euro 6d-ISC Euro 6d-ISC

TILAVUUSMITAT

Polttoainesäiliön tilavuus (l) 55 55
Vetomassa, jarruton (kg) 750 750
Vetomassa, jarrullinen (kg) 1500 1500



© 2021 Lexus Europe* pidättää oikeuden muuttaa mitä tahansa määritelmiä tai varusteita ilman erillistä 
ilmoitusta. Määritelmien yksityiskohdat ja varusteet voivat vaihdella paikallisolosuhteiden tai muiden 
vaatimusten mukaan. Voit pyytää omaa aluettasi koskevia lisätietoja paikalliselta Lexus-myyjältäsi.
Huom! Kuvien ajoneuvot ja kaikki tämän esitteen tavaraselosteet voivat vaihdella mallin, varusteiden 
tai alueellisen saatavuuden mukaan. Auton todellinen sävy saattaa erota tässä esitteessä olevien 
kuvien väreistä.

Lisätietoja saat osoitteesta www.lexus.fi

Ympäristöstä huolehtiminen on Lexukselle ensiarvoisen tärkeää. Teemme paljon työtä minimoidaksemme 
ympäristölle aiheutuva vaikutukset aina suunnittelusta tuotantoon, jakeluun, myyntiin, huoltopalveluun 
ja ajoneuvojemme elinkaaren loppuun asti. Jälleenmyyjäsi antaa mielellään lisätietoja ajoneuvojamme 
koskevista säädöksistä.

* Lexus Europe on osa Toyota Motor Europe NV/SA:aa. Painettu Euroopassa syyskuussa 2021

TUTUSTU TARKEMMIN VERKOSSA

Löydä itsellesi parhaiten sopiva varustetaso, tutustu maailmanluokan 
rahoitus- ja palvelutarjontaamme ja tilaa uutiskirjeemme. Voit myös varata 
koeajon verkossa lähimmälle Lexus-jälleenmyyjällesi.

https://www.lexus.fi/car-models/all-new-nx


