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 Tämä opas auttaa sinua valitsemaan itsellesi parhaiten sopivan Lexus 
RX -auton. RX edustaa uusinta Lexus-muotoilua, ja siinä on näyttävä 
etusäleikköja jalokivimaiset LED-etuvalot. Tulet huomaamaan, että itselataavan 
hybriditeknologian ansiosta autoa on miellyttävä ajaa, minne ikinä päätätkään 
suunnata.

RX:n ohjaamo on hienostuneempi kuin koskaan. Suuri, 12,3-tuumainen 
monitietonäyttö on selkeälukuinen ja helposti hallittavissa Remote Touch 
-ohjaimella. Nahkaverhoilun yksityiskohtaiset koristeompeleet ja ‘Takumi’-
artesaanien valitsemillla materiaaleilla viimeistelty moderni matkustamo huokuu 
eleganssia ja hienostuneisuutta.

Kaikissa RX -malleissa on vakiona Lexus Safety System + -turvallisuusjärjestelmä, 
joka pitää sisällään törmäyksiä ennakoivan ja jalankulkijat tunnistavan Pre-
Collision-järjestelmän sekä Lane Keeping Assist -kaistavahdin. Automaattiset 
kaukovalot parantavat näkyvyyttä pimeällä, Road Sign Assist -toiminto auttaa 
liikennemerkkien tunnistamisessa ja mukautuva vakionopeudensäädin pitää 
huolen turvavälistä. 

Seitsemän paikkaisesta ylellisyydestä nautit RX 450hL -mallissa ja dynaamisesta 
muotoilusta ja ajosta F SPORT -varustetason autossa, jossa on musta 
etusäleikkö, herkempi jousitus, F SPORT -viimeistely ja näyttävät vanteet.  
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RX 450h RX 450h L

01.  MALLI 

 Valitse alkuperäinen RX 450h 
i tselataavahybridi  tai  elegantt i 
7-paikkainen RX 450hL. 

Sivut 04-07

02.  VARUSTETASOT 

 Mi l la inen RX sopi i  parhai ten 
elämäntapaasi? Valitse  Comfort-, 
Executive-, F SPORT-, Premier 
F SPORT tai Premier -varustetaso. 

Sivut 08-09

04.  TEKNISET 
OMINAISUUDET 

 Lue lisää RX:n huipputekniikasta 
kuten Lexus Safety System + 
-turvajärjestelmästä  ja Lexus Premium 
-navigaatiosta. 

Sivut 14-17

03.  OMINAISUUDET 

 Tutustu RX:ään saatavilla oleviin eri 
ominaisuuksiin. 

Sivut 10-13

05.  LISÄVARUSTEET 

 Tutustu Lexuksen laajaan lisävaruste-
valikoimaan, joiden myötä ajonautinto 
kasvaa entisestään. 

Sivut 18-19

08.  VÄRIVAIHTOEHDOT 

 Valitse suosikkisi ulkovärivaihtoeh-
doista, ja määrittele itse japanilaisten 
Takumi-artesaanien käsityönä val-
mistamat sisätilojen yksityiskohdat – 
tunnet olosi kotoisaksi aina, kun ajat 
RX -autoasi. 

Sivut 22-27

09.  VAKIOVARUSTEET 

 RX pitää sisälläänhuomattavan 
määrän vakiovarusteita. Lue lisää 
saatavilla olevista lisävarusteista. 

Sivut 28-31

10.  TEKNISET TIEDOT 

 Tutustu RX 450h:n ja RX 450h L:n 
tärkeimpiin teknisiin ominaisuuksiin, 
ennen kuin tilaat omasi. 

Sivut 32-35

07.  F SPORT 

 RX F SPORT- ja Premier F SPORT 
-varustetasojen autot takaavat dynaamisen 
ajokokemuksen. 

Sivut 21

06.  Sport 

 Sport -varustetaso ei saatavil la 
Suomessa. 

Sivut 20
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 MALLI 

 RX 450h:n Lexus Hybrid Drive -hybridijärjestelmä hyödyntää saumattomasti 
3,5-litraista V6 polttomoottoria ja kahta sähkömoottoria. Kiitos sähkömoottorien 
välittömän väännön, voit kiihdyttää 100 tuntinopeuteen vain 7.7 sekunnissa, 
mutta silti päästöt ovat vain 134g/km.* Voit myös ajaa EV-sähköajotilassa, 
lähes äänettömästi ja polttoainetta kuluttamatta. RX:n hybridiakku ei vaadi 
ulkoista latausta ja vie vain vähän tilaa, jolloin sitä jää enemmän matkatavaroille. 

 *Comfort varustetaso 18" kevytmetallivanteilla 

 RX 450h 

 Hienostunut Mercury Grey -ulkoväri ja 18" kevytmetallivanteet. 
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01.  3,5-LITRAINEN POLTTOMOOTTORI 

 Yhdistämällä 3,5-litraisen V6 bensiinimoottorin ja kaksi tehokasta 
sähkömoottoria, Lexus Hybrid Drive kykenee tarjoamaan erinomaisen 
suorituskyvyn ja silti alhaiset päästöt (134g/km*) ja polttoaineen kulutuksen 
(5,8 l/100km*). Jarrutettaessa tai hidastettaessa kineettinen energia 
kerätään sähkömoottorien avulla talteen ja varastoidaan akkuun, joka sijaitsee 
takaistuimen alla. Akkua ei tarvitse koskaan ladata ulkoisesta virranlähteestä. 

 *Comfort varustetaso 18" kevytmetallivanteilla 

02.  HYBRIDIAKKU 

 Edistyksellisellä energianjakomekaniikalla varustettu ja kokoonsa nähden 
tehokas hybridiakku sijaitsee takapenkkien alla, joten se ei vie tilaa RX:n 
takaosan suuresta tavarasäiliöstä. Akku latautuu tarvittaessa ajon ja jarrutuksen 
aikana, eikä vaadi ulkoista latausta. 

03.  LEXUS HYBRID DRIVE 

 Lexus Hybrid Drive -järjestelmä ei ole tavallista automaattivaihteistoa 
suurempi, vaikka se pitää sisällään sähkömoottorin, generaattorin 
ja voimanjakomekaniikan. Tehokkaasta energiankulutuksesta huolehtii 
edistyksellinen voimanhallintajärjestelmä, joka optimoi voimankäytön ja 
hyödyntää joko sähköä tai polttoainetta, tai niiden yhdistelmää. 
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 KOE LEXUS HYBRID DRIVE 

 LIIKKEELLE LÄHTÖ 

 Liikkeelle lähtiessä voimakkaat sähkömoottorit kiihdyttävät RX:n nopeasti 
65km/h vauhtiin, miltei äänettömästi ja täysin ilman päästöjä. 

 NORMAALI AJO 

 Yli 65km/h vauhdissa hienostunut V6 bensiinimoottori liittyy huomaamattomasti 
mukaan ja sähkömoottorit siirtyvät avustavaan rooliin. Vaihtelemalla aktiivisesti 
bensiinimoottoriin ja sähkömoottoreiden välillä, RX löytää täydellisen harmonian 
suorituskyvyn ja taloudellisuuden välille. 

 LEXUS SELF-CHARGING HYBRID 
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 VOIMAKAS KIIHDYTYS 

 Kiihdytettässä sähkömoottorit ovat välittömästi bensiinimoottoriin tukena 
ja yhdessä tuottavat väännön, joka mahdollistaa voimakkaan ja lineaarisen 
kiihdytyksen juuri silloin kun haluat. 

 HIDASTAMINEN, PYSÄHTYMINEN, JARRUTTAMINEN 

 Hidastettaessa ja pysähdyttäessä, bensiinimoottori sammuu päästöjen 
välttämiseksi. Kun jarrutat ja hidastat, regeneratiivinen jarrutus kerää normaalisti 
hukkaan menevän kineettisen energian talteen. Se muutetaan sähköenergiaksi 
ja varastoidaan akkuun. Näin Lexuksen itselataava hybridi on aina valmiina 
lähtöön. 

 LEXUS SELF-CHARGING HYBRID 
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 VARUSTETASOT 

 COMFORT 

 Comfort varustetaso tarjoaa monipuolisen varustelun ja erinomaisen 
turvallisuuden. 

 18" kevytmetallivanteet, 7-puolainen design
Ajovalot, kolmiosaiset L-muotoiset LED-valot
Vaiheittan syttyvät LED suuntavilkut, edessä ja takana
Nahkaverhoilu, etuistuinten lämmitys ja ilmastointi

9-kaiuttimen Pioneer® audio järjestelmä
8" Lexus Media Display
Lexus Safety System+ 

 EXECUTIVE 

 RX Executive -varustetason hienostuneet yksityiskohdat kätkevät sisäänsä 
äärimmäisen ajomukavuuden. 

 20" kevytmetallivanteet, 5-puolaiset
Sähkötoiminen  tavaratilanluukku, Handsfree toiminnolla

Älykkäät pysäköintitutkansensorit, edessä ja takana
Lämmitettävät takaistuimet 
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 VARUSTETASOT 

 F SPORT & PREMIER F SPORT* 

 F SPORT varustetasossa on dynaaminen SUV muotoilu viety äärimmäisilleen, 
näyttävästi viimeistellyn tiimalasietusäleikön, F SPORT vanteiden ja urheilullisten 
sisätilojen yksityiskohtien myötä.

* vain RX 450h. 

F SPORT 
20" kevytmetallivanteet, F SPORT design
F SPORT muotoillut etu- ja takapuskurit
F SPORT muotoiltu lämmitettävä ohjauspyörä
F SPORT nahkaverhoillut istuimet
Aktiivinen kallistuksenvakaus
Mukautuva jousitus (AVS)
Lexus Premium Navigation -järjestelmä

PREMIER F SPORT
Kuolleenkulmanvaroitin  
Peruutusvahti  
Värillinen tuulilasinäyttö (24x9cm) 
360-asteen pysäköintikamerajärjestelmä 
Sähköisesti taittuvat takaistuinten selkänojat 
15-kaiuttimen Mark Levinson Premium -audiojärjestelmä   

 PREMIER 

 Kaikki mitä ylellisessä crossoverissa kuuluu olla. 

 20" kevytmetallivanteet Sonic Titanium somisteilla
Semi-aniliini nahkaverhoilu
15-kaiuttimen Mark levinson Premium audiojärjestelmä
Kuolleenkulmanvaroitin

Takaa risteävän liikenteen varoitin
Värillinen tuulilasinäyttö
360-asteen pysäköintikamerajärjestelmä
Sähköisesti taittuvat takaistuinten selkänojat 
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 OMINAISUUDET | ULKOPUOLI 

01.  18" KEVYTMETALLIVANTEET 

 Tyylikkäät 7-puolaiset kevytmetallivanteet ovat vakiovaruste Comfort 
varustetasossa 

02.  20" KEVYTMETALLIVANTEET 

 Executive varustetason 5x2-puolaiset kevytmetallivanteet korostavat rohkeasti 
auton muotoilua. 

03.  20" KEVYTMETALLIVANTEET 

 Viimeistele autosi ulkonäkö näillä 20" vanteilla, joihin voit valita somisteiden 
värin kolmesta eri vaihtoehdosta. 

04.  ÄLYKÄS SÄHKÖTOIMINEN TAVARATILANLUUKKU 

 Ilman kosketusta toimiva tavaratilanluukun avaus helpottaa tavaratilan käyttöä, 
etenkin silloin kun saavut autolla kädet täynnä ostoksia tai muuta kannettavaa. 

05.  KATTOLUUKKU / KATTOKAITEET 

 Sähkötoiminen kattoluukku on avattavissa joko osittain tai kokonaan 
(RX 450hL) / Kattokaiteet tekevät suksien tai pyörän kuljettamisesta vaivatonta. 

06.  PANORAAMAKATTOLUUKKU 

 Panoraamakattoluukku tuo paljon valoa ja avaruutta matkustamoon, mutta 
on myös avattavissa kun haluat nauttia raikkaasta ulkoilmasta. 
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 OMINAISUUDET | ULKOPUOLI 

07.  KOLMIOSAISET LED-AJOVALOT 

 Hienostuneet, kolmiosaiset ja L-kirjaimen muotoiset LED-lähi- ja kaukovalot 
ovat upean näköiset ja tehokkaat, ja niiden alla on Lexukselle tunnusomaiset 
L-kirjaimen muotoiset LED-päiväajovalot. 

08.  VAIHEITTAIN SYTTYVÄT SUUNTAVILKUT 

 RX:n tyylikkään ilmeen viimeistelevät vaiheittain syttyvät suuntavilkut edessä 
ja takana. 

09.  LED ETUSUMUVALOT KULMATOIMINNOLLA 

 Etusumuvalot korostavat RX:n vahvaam tiimalasin mallista etusäleikköä ja 
sisältävät myös kulmavalotoiminnon, joka lisää turvallisuutta risteysalueilla 
käännyttäessä. 

10.  LED TAKAVALOT 

 Tehokkaat L-kirjaimen muotoon asetellut LED:it muodostavat kristallinkirkkaan 
ja tyylikkään kulmikkaan ilmeen RX:n takana. 

11.  TERVETULOTOIVOTUS 

 Kun lähestyt avain taskussasi autoa, syttyvät valot ovenkahvoissa toivottamaan 
sinut hienovaraisesti tervetulleeksi. 

12.  SIVUPEILIT 

 Muotoiltu vähentämään tuulensuhinaa, sivupeilit pitävät sisällään monia 
eri toimintoja, aina lämmityksestä kuolleenkulman varoittimeen ja 
panoraamakamerajärjestelmän kameroihin. Kun vaihdat peruutusvaihteelle, 
kääntyvät ne automaattisesti hieman, jotta näet auton kulmat paremmin 
peruuttaessasi. 

13.  LEIJUVA KATTO 

 Kun RX:n kattolinjaa seuraa, kiinnittyy huomio C-pilarin katkaisevaan mustaan 
ja kromilla reunustettuun osaan, joka saa katon näyttämään siltä, kuin se leijuisi 
vapaasti ilmassa. 
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 OMINAISUUDET | SISÄPUOLI 

01 02
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01.  NAHKAVERHOILTU OHJAUSPYÖRÄ 

 Ohjauspyörän muotoilussa on etusijalla ollut ergonomia ja helppokäyttöisyys 
- audion, multimedianäytön ja mm. mukautuvan vakionopeussäätimen käyttö 
onnistuu ilman, että käsiä tarvitsee irrottaa. Executive varustetasosta alkaen 
ohjauspyörään sisältyy myös lämmitys. 

02.  OHJAUSPYÖRÄ NAHKA- JA PUUSOMISTEIN 

 Premier varustetason yhteydessä on mahdollista valita haluamillasi puisilla 
somisteilla viimeistelty ohjauspyörä. 

03.  CLIMATE CONCIERGE / NANOE® TEKNOLOGIA 

 Lexuksen ainutlaatuinen CLIMATE CONCIERGE seuraa jatkuvasti lämpötilaa 
auton ulko- ja sisäpuolella ja automaattisesti säätää matkustamon, istuinten 
ja ohjauspyörän lämmitystä tai viilennystä. Infrapunasensorit seuraavat 
matkustajien ruumiinlämpöä ja säätävät ilmastointilaitteen toimintaa sen 
mukaan. Lisäksi, palkittu nanoe teknologia vapauttaa matkustamon ilmaan 
mikroskooppisia hiukkasia, jotka negatiivisella varauksellaan puhdistavat ilmaa 
ja poistavat epämiellyttäviä hajuja - sekä kostuttavat ihoa ja hiuksia. 

04.  SÄÄDETTÄVÄ MUKINPIDIKE 

 Etuistuinten välissä olevien mukinpidikkeiden pohjat on päällystetty materiaalilla, 
joka saa pullot ja mukit pysymään paremmin paikoillaan ja helpottavat 
esimerkiksi pullon avaamista yhdellä kädellä. Etummaisessa pidikkeessä 
on lisäksi säätyvä pohja, joka mahdollista vaivattoman käytön niin isompien 
pullojen kuin pienempien mukien kanssa. 

05.  ETUISTUIMET 

 RX:n ylelliset etuistuimet on valmistettu toisin kuin autonistuimet yleensä, 
täyttämällä istuin vasta kun päällinen on ommeltu valmiiksi. Tämä urheiluautojen 
istuimista tunnettu tekniikka takaa parhaan mahdollisen mukavuuden ja 
tukevuuden yhdistelmän. 

06.  JOUSTAVA TILANKÄYTTÖ / SÄHKÖTOIMISET 
TAKAISTUIMET 

 Käytännölliset 40:20:40 suhteessa taittuvat takaistuimet ovat vakiona 
kaikissa malleissa, joten esimerkiksi polkupyörän kuljettaminen on helppoa. 
Esimerkiksi suksia vartemn riittää keskimmäisen istuimen kallistaminen, kun 
taas kaikki takaistuimet alas taittamalla saadaan tarvittavaa lisätilaa suurikokoisia 
tavaroita varten. 



RX 13

 OMINAISUUDET | SISÄPUOLI RX 450hL 
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01.  KOLMASISTUINRIVI 

 Kolmasistuinrivi tarjoaa hyvät tilat kahdelle lapselle - tai lyhyemmälle matkalle 
myös aikuiselle - ja istuinten käyttöönotto on sähkösäätöjen ansiosta vaivatonta. 

02.  HATTUHYLLYN SÄILYTYS 

 Tavaratilan helppokäyttöisyyden varmistamiseksi on hattuhyllylle kätevä 
säilytystila tavaratilan lattian alla. 

03.  KULKU KOLMANNELLE ISTUINRIVILLE 

 Toisen istuinrivin istuimet siirtyvät kätevästi kiskoilla ja taittuvat alas, jotta kulku 
taaimmaisille paikoille on vaivatonta. 

04.  MUKINPIDIKKEET 

 RX 450hL tarjoaa takaistuville 2 mukinpidikettä. 

05.  AUTOMAATTINEN ILMASTOINTI 

 Kolmannella istuinrivillä on myös erilliset säätimet ilmastointilaitteelle, jotta 
takana matkustavat voivat itse säätää lämpötilan haluamakseen. 

06.  SÄHKÖSÄÄTOISET ISTUIMET 

 Kolmannen istuinrivin istuimia voi säätää sähköisesti joko toiselta istuinriviltä 
tai tavaratilanpuolelta. 
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 TEKNISET OMINAISUUDET | AUDIO, KOMMUNIKAATIO & INFORMAATIO 
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01.  MULTIMEDIANÄYTTÖ / 
PANORAAMAKAMERAJÄRJESTELMÄ 

 Ergonomisesti kuljettajan näkökentän lähelle sijoitettu, iso 12,3 -tuumainen 
Multimedianäyttö on ohjattavissa joko Remote touch -ohjaimella tai 
äänikomennoin. Näyttö on jaettavissa, jolloin on mahdollista tarkastella 
esimerkiksi Lexus Premium Navigation -järjestelmän opastamaa 
reittiä ja ilmastoinnin asetuksia yhtäaikaa. Näytölle saadaan myös 
panoraamakamerajärjestelmän neljän kameran tuottama 360-asteen kuva 
auton ympäristöstä. 

02.  AJOTIETOKONEEN NÄYTTÖ 

 Tämä 4,2" värillinen näyttö auton mittaristossa kertoo sinulle kaiken mitä 
haluat tietää navigoinnista aina liikennemerkkeihin. 

03.  LEXUS PREMIUM NAVIGATION 

 Kirkkaalla 3D-grafiikalla varustetussa järjestelmässä on useita karttavaihtoehtoja 
ja sitä voi hallita kosketusnäytön lisäksi ääniohjauksen avulla. Järjestelmä osaa 
jopa luoda QR-koodin älypuhelimelle, jotta lopullinen määränpää on helppo 
saavuttaa ajomatkan jälkeen jalkaisin. 

04.  9 TAI 12 KAIUTTIMEN PIONEER®-
ÄÄNENTOISTOJÄRJESTELMÄ 

 Yhdeksän kaiut t imen Pioneer ®-äänentoistojär jeste lmä kuuluu 
vakiovarustukseen. Se pitää sisällään AM/ FM RDS -virittimen, CD-soittimen 
ja Bluetooth®-yhteyden. Lisävarusteena saatavassa kahdentoista kaiuttimen 
järjestelmässä on lisäksi subwoofer ja se on vakiona F SPORT malleissa. 

05.  MARK LEVINSON® 

 15-kaiuttimen Mark Levinson® Premium Surround -äänentoistojärjestelmä 
hyödyntää GreenEdge™-tekniikkaa. Digitaalinen ja 7,1-kanavainen 
kotiteatteritason äänentoistoelämys on viety huippuunsa Clari-Fi™-teknologian 
avulla, joka parantaa pakattujen MP3-äänitiedostojen laatua. 

06.  LEVEÄ TUULILASINÄYTTÖ 

 Erityisen leveä (240 x 90 mm) tuulilasinäyttö mahdollistaa monipuolisen 
informaation heijastamisen tuulialsiin, jolloin kuljettajalla on esimerkiksi 
navigoinnin tiedot helposti saatavilla ilman, että katsetta tarvitsee irrottaa tiestä. 

07.  LANGATON LATAUS 

 Älypuhelimen tai muun Qi-standardin kanssa yhteensopivan laitteen lataaminen 
onnistuu kätevästi sitä varten varatulla alustalla, ilman piuhoja!  
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 TEKNISET OMINAISUUDET | KULJETTAJAN TUKI & TURVALLISUUS 

01.  5 TÄHDEN EURO NCAP -LUOKITUS 

 Uusi RX 450h sai täydet 5 tähteä arvostetussa Euro NCAP -testissä. Pisteet 
kaikilla osa-alueilla ylittivät reilusti viiden tähden vähimmäisvaatimukset. 
Jalankulkijoiden suojaus sai tähän mennessä parhaimmat pisteet suuren 
katumaasturin kohdalla. Tämän ansiosta uusi RX 450h sijoittuu segmenttinsä 
turvallisimpien ajoneuvojen joukkoon. 

02.  10 TURVATYYNYÄ 

 Kaikki RX mallit on varustettu kymmenellä turvatyynyllä ja turvavöiden 
esikiristimillä. Etumatkustajien turvana on myös sivuturvatyynyt ja 
polviturvatyynyt. Koko matkustamon suojana on molemmilla puolilla vielä 
ikkunaturvatyynyt. 

03.  RX 450hL TURVATYYNYT 

 RX:n 7-paikkaisessa mallissa ikkunaturvatyynyjen muotoa on muutettu, jotta 
ne suojaavat myös kolmannella istuinrivillä istuvia. 

04.  PYSÄKÖINTITUTKANSENSORIT 

 Älykkäät pysäköintutkansensorit toimivat alle 15 km/h nopeuksissa ja hälyttävät, 
mikäli havaitsevat esteen. Äännivaroituksen lisäksi kiihtyvyyttä rajoitetaan ja 
järjestelmä varoittaa törmäyksestä mittariston näytöllä. Mikäli kuljettaja ei 
reagoi, järjestelmä jarruttaa automaattisesti. 

05.  KUOLLEENKULMANVAROITIN 

 Takapuskuriin asennetut tutkalaitteet havaitsevat rinnakkaisten kaistojen 
ajoneuvot, jotka eivät näy sivupeileistä. Peileihin ilmaantuva varoituskuva 
ilmoittaa, mikäli kuljettaja on vaihtamassa kaistaa samanaikaisesti, kun toinen 
ajoneuvo ilmaantuu kuolleeseen kulmaan. 

06.  TAKAA RISTEÄVÄN LIIKENTEEN VAROITIN 

 Takaa risteävän liikenteen varoitintoiminto hyödyntää kuolleen kulman 
varoitintutkaa havaitessaan ajoneuvoja, jotka lähestyvät takaa parkkipaikalla. 
Tarvittaessa tutka hälyttää äänimerkin ja sivupeiliin ilmestyvän varoituskuvan 
avulla ja jarruttaa välttääkseen törmäyksen. 
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 TEKNISET OMINAISUUDET | LEXUS SAFETY SYSTEM + 

01.  LEXUS SAFETY SYSTEM + 

 Uraauurtava Lexus Safety System + -turvallisuusjärjestelmä pitää sisällään 
jalankulkijat havaitsevan Pre-Collision -turvajärjestelmän, auton sijaintia 
kaistalla tarkkailevan LKA-kaistavahdin, hämäräajoa helpottavat automaattiset 
kaukovalot, liikennemerkkejä tulkitsevan Road Sign Assist -toiminnon ja 
mukautuvan Adaptive Cruise Control -vakionopeudensäätimen, joka huolehtii 
turvallisesta ajonopeudesta. 

02.  PRE-COLLISION SYSTEM / JALANKULKIJAN TUNNISTUS 

 Millimetriaaltotutka ja sisäänrakennettu tietokone ennustavat kolaririskin 
mahdollisuuden. Mikäli riski on suuri,  Pre-Collision-turvajärjestelmä hälyttää 
kuljettajan ja kasvattaa jarrujen painetta. Jos kolari on väistämätön, järjestelmä 
jarruttaa tarvittavan määrän ja kiristää edessä istuvien istuinvöitä. Havaitessaan 
esteen – esimerkiksi jalankulkijan – järjestelmä jarruttaa automaattisesti 
10-80-kilometrin tuntinopeudessa välttääkseen kolarin. 

03.  MUKAUTUVA VAKIONOPEUDEN SÄÄDIN 

 Mukautuva vakionopeudensäädin pitää huolen siitä, että turvaväli edellä ajavaan 
autoon on vakio – myös silloin, kun sen ajonopeus vaihtelee. 

04.  KAISTAVAHTI JA AUTOMAATTISET KAUKOVALOT 

 Kaistavahti (LKA) hyödyntää tuulilasissa sijaitsevaa kameraa ja varoittaa, 
mikäli auto siirtyy liian lähelle kaistan reunaa ja tekee samalla ohjaukseen 
tarvittavan korjausliikkeen. Automaattiset kaukovalot käyttävät LKA-kameraa 
pimeän aikaan ja kytkeytyvät pois ja päälle automaattisesti. Tämä vähentää 
vastaantulevien kuljettajien tahatonta häikäisemistä ja antaa kuljettajan keskittyä 
tienäkymään. 

05.  MUKAUTUVA KAUKOVALOJÄRJESTELMÄ 

 Säädettävä ja mukautuva LED-kaukovalojärjestelmä ennaltaehkäisee 
vastaantulevien kuljettajien tahatonta häikäisemistä. Kaukovalojen 11 yksittäistä 
LED-elementtiä voidaan ottaa käyttöön/poistaa käytöstä, jolloin valaistu alue 
on tarkasti hallittavissa. 

06.  LIIKENNEMERKKIEN TUNNISTUS 

 Liikennemerkkejä tunnistava Road Sign Assist (RSA) -toiminto hyödyntää 
tuulilasiin asennettua kameraa ja välittää kuljettajalle tiedot monitietonäytön 
välityksellä. RSA pystyy tunnistamaan Vienna Convention -sopimuksessa 
määritellyt liikennemerkit – myös sähköiset ja vilkkuvat opasteet. 

01

02

03

06

04 05

 Lexus Safety System + -järjestelmää ei tule koskaan käyttää vaihtoehtona kuljettajan tarkkaavaisuudelle tai ajotaidoille. 
Ole hyvä ja tutustu omistajan käsikirjassa olevaan ohjeistukseen ennen järjestelmän käyttöä ja muista, että kuljettaja on 
aina vastuussa turvallisuudesta. 
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01.  VAHVEMPI KORIRAKENNE 

 Kehittynyt kori, jousitus ja ohjaus takaavat uskomattoman pehmeän ja 
tarkan ajokokemuksen. Edistyksellinen laserruuvihitsaus ja liimaustekniikka 
tekevät tästä crossoverista äärimmäisen kestävän. Tämän ansiosta se 
on erittäin vahvarakenteinen ja palkitsee kuljettajan erinomaisilla 
hallittavuusominaisuuksillaan. Keulan ja perän rakenteet on suunniteltu 
jakamaan törmäysvoimaa hallitusti ja ohjauspilari painuu kasaan nokkakolarissa, 
vähentäen kuljettajan loukkaantumisriskiä. 

02.  KEHITTYNYT AERODYNAMIIKKA 

 RX:n aerodynamiikka on erinomainen, kiitos miltei tasaisen alustan ja 
takailmanohjaimen. Pienentääkseen ilmanvastuskerrointa, Lexus insinöörit 
suunnittelivat sivupeilit uusiksi ja lisäsivät pieniä ilmanohjaimia auton sivuille. 
Näin saavutettiin parannuksia suuntavakauteen ja hallittavuuteen, mutta 
parannettiin myös polttoainetaloutta ja vähennettiin tuulensuhinaa. 

03.  AJOTILANVALINTA 

 Keskikonsolin ajotilanvalitimella voit valita haluamasi ajotilan, ECO, NORMAL, 
SPORT S ja SPORT S+ vaihtoehdoista - sen mukaan haluatko korostaa 
taloudellisuutta vai dynaamista ajoa. Voit myös käyttää CUSTOMIZE 
vaihtoehtoa, ja virittää moottorin, hybridijärjestelmän, alustan ja ilmastoinnin 
toimimaan haluamallasi tavalla. 

04.  NELIVETO / E-FOUR 

 RX hybridimallien E-FOUR-järjestelmä takaa saumattoman suorituskyvyn 
sekä varman pidon haastavissakin olosuhteissa. Edistyksellinen E-FOUR-
voimansiirtotekniikka pitää sisällään taka-akseliin asennetun, 50 kW 
sähkömoottorin, joka toimittaa tarvittavan vääntömomentin heti kun sitä tarvitset. 

05.  MUKAUTUVA JOUSITUS 

 Mukautuva jousitus (AVS) tarkkailee ja säätää kaikkien neljän iskunvaimentimen 
toimintaa parantaen ajokokemusta ja hallittavuutta entisestään. 

 TEKNISET OMINAISUUDET | AJODYNAMIIKKA 
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 LISÄVARUSTEET 

01.  18" KEVYTMETALLIVANTEET 

 Näyttävä 5-puolainen design hopeansävyssä, valmistettu tuottamaan 
optimaalinen tasapaino kestävyyden ja ajonautinnon välille. 

02.  VANTEIDEN SOMISTEET 

 Hauskasti suunniteltu sovittamaan vanteiden väritys autosi väriin, somisteet 
istuvat täydellisesti 20" kevytmetallivanteiden puoliin. Saatavilla Sonic White, 
Black, ja Copper Brown väreissä. 

03.  LEXUS NAVIGATION 

 Tee Lexus media Displaystä henkilökohtainen kartanlukijasi, joka reitin lisäksi 
opastaa sinua myös nopeusvalvontakameroiden, mielenkiintoisten kohteiden 
ja mahdollisten ruuhkien suhteen. 

04.  TAVARATILANLUUKUN KORISTELISTA* 

 Hienovaraisen tyylikäs kromilista, joka lisää auton perään oman tyylikkään 
vivahteensa. 

05.  OVIEN KORISTELISTAT 

 Häivähdys kromia istuu upeasti auton kyljen muotoihin. 

06.  TAVARATILAN SUOJAPOHJA 

 Kestävästä ja joustavasta muovista valmistetussa, liukuesteillä varustetussa 
suojapohjassa on korotettu reunus. Se suojaa tavaratilan mattoa mudalta, 
hiekalta ja läikkyneiltä nesteiltä. 

07.  TAVARAVERKKO, VAAKATASO 

 Turvallisen ajon kannalta tavaroiden paikallaan pysyminen on tärkeää. 
Tavaraverkon avulla tavarat pysyvät turvallisesti siellä missä pitääkin. 

08.  TAVARAVERKKO, PYSTYTASO 

 Yksinkertainen, mutta toimiva. Tavaratilassa oleviin kiinnistyspisteisiin kätevästi 
kiinnitettävä verkko pitää pienet irtotavarat hyviin otteessan, mutta kuitenkin 
helposti saatavilla. 

09.  TAKAPUSKURIN SUOJALISTA, MUSTA 

 Ei saatavilla Suomessa 

10.  TAKAPUSKURIN SUOJALISTA, RUOSTUMATONTA 
TERÄSTÄ 

 Vahva, kestävä, tyylikäs - kiillotetusta teräksestä tehty suojalista estää puskuria 
naarmuuntumasta kun tavaratilaan lastataan matkatavaroita. 

01 02
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 * Ei saatavilla RX 450hL. 
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 LISÄVARUSTEET 

11.  PYÖRÄNKULJETUSTELINE* 

 Kevytrakenteinen mutta vahva teline kahdelle pyörälle. Sisältää valot ja paikan 
rekisterikilvelle, 13-n pistokkeella. 

12.  PYÖRÄNKULJETUSTELINE 

 Lukittava ja kevytrakenteinen teline sisältää kiinnittimet sekä pyörien että 
rungon kohdalta. 

13.  SUKSI- JA LUMILAUTATELINE 

 Lukittavaan telineeseen saat turvallisesti kiinni. Tilaa kuudelle parille suksia 
tai neljälle lumilaudalle. 

14.  TAVARANKULJETUSBOKSI 

 Lisäkuljetuskapasiteettia vaikkapa lomamatkoille. Avattavissa kummaltapuolelta 
tahansa, boksi on aerodynaaminen ja tyylikkään titaanin värinen. 

15.   VETOKOUKKU, IRROTETTAVA 

 Vetokoukku irrotettavalla koukkuosalla. 

16.  TAAKKATELINEET** 

 RX:ssä vakiona oleviin kattokaiteisiin helposti kiinnitettävät taakkatelineet ovat 
perusta monille erilaisille tavarankuljetus vaihtoehdoille. 

17.  TEKSTIILIMATOT 

 Ylelliset, mustat tai ruskeat tekstiilimatot on valmistettu akustisesta materiaalista, 
joka tehostaa auton lattiamateriaalien ääntä imeviä ominaisuuksia. Kuljettajan 
matto pysyy hyvin paikoillaan turvakiinnityksen ansiosta. 
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 * Ei RX 450hL
** Ei panoraamakattoluukun yhteydessä 
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 Sport 

01.  MUSTA TIIMALASIETUSÄLEIKKÖ 

 Ei saatavilla Suomessa. 

02.  MUSTAT SIVUPEILIT 

 Ei saatavilla Suomessa. 

03.  20” KEVYTMATLLIVANTEET 

 Ei saatavilla Suomessa. 

04.  MUSTA DIFFUUSORI 

 Ei saatavilla Suomessa. 
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 F SPORT 

01.  F SPORT DESIGN 

 Näyttävällä verkkokuvioinnilla varustettu etusäleikkö ja sitä ympäröivä musta 
reunus tehostavat RX 450h F SPORT ja PREMIER F SPORT -mallien 
dynaamista ilmettä. Muut yksityiskohdat, kuten F SPORT -tunnus ( joka 
ilmentää Fuji Speedway:n kaarteita), mustat sivupeilit, huomiota herättävät 
20" F SPORT -kevytmetallivanteet sekä takapuskuri ja -spoileri korostavat 
auton vahvapiirteistä muotoilua. 

02.  F SPORT 20" KEVYTMETALLIVANTEET 

 Kevytmetallivanteissa on näyttävä, tummasävyinen kiiltoviimeistely, joka 
korostaa F SPORT -auton dynaamista luonnetta. 

03.  F SPORT -MALLIN SISÄTILAT 

 F SPORT -auton sisätilojen nahkaverhoilussa on ainutlaatuiset koristeet sekä 
tikkaukset, ja se on saatavilla mustan lisäksi Dark Rose ja F White väreissä. 
F SPORT -istuimissa on hyödynnetty integroitua vaahtoteknologiaa, joka lisää 
sivusuuntaista tukea kaarteissa. Kauniisti muotoiltu ohjauspyörä on ikonisen 
LFA-superauton innoittama, ja siinä on alumiiniupotukset. Rei’itetyllä nahalla 
verhoiltu F SPORT -vaihteenvalitsin on ohjauspyörän kanssa yhteensopiva. 

04.  F SPORT MITTARISTO 

 F SPORT mittaristo hyödyntää TFT -teknologiaa ja on perinyt muotoilunsa 
LFA-superautoltamme. 

05.  G-SENSORI 

 G-voima-sensori ilmaisee RX F SPORT -mallien monitoiminäytöllä 
sivusuuntaisen ja pitkittäisen G-voiman. Näytöltä voi myös tarkastella 
ohjauskulmaa, kaasupolkimen asentoa sekä jarrujen hydraulista painetta. 
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 VÄRIVAIHTOEHDOT | ULKOVÄRIT 

 UUDEN LEXUS-ULKOVÄRIN 
KEHITTÄMINEN ON 
MONIMUTKAINEN JA AIKAA VIEVÄ 
PROSESSI 

 Lexuksen suunnittelijat eivät koskaan käytä valmiita värejä – he kehittelevät oman 
sävyn aina alusta loppuun. Prosessi saattaa viedä jopa kaksi vuotta, ja uudet 
värit lanseerataan usein uuden auton yhteydessä. Lexuksen maaliväripaletissa 
on tätä nykyä noin 30 sävyä, kuten metallinhohtoiset Sonic White sekä Sonic 
Titanium. 

Uuden Lexus-värin luomiseen ei ole oikotietä, sillä suunnitteluprosessi vaatii 
useita satoja kokeiluja. ”Kun kehittelen uutta väriä, katson niin monia eri 
maalisävyjä, että joskus en työpäivän jälkeen enää näe eteeni”, kertoo Megumi 
Suzuki, yksi kokeneimmista suunnittelijoistamme. Työn loppuunsaattaminen 
vaati tarkkaa silmää ja kromisävyjen hallintaa. ”Aina kun tapaan uuden ihmisen, 
käyn kaupassa, tai vierailen jonkun kotona, huomioin kaikki värit ja materiaalit”, 
hän kertoo. ”Osastollamme on paljon muitakin kaltaisiani ihmisiä.”

Töitä riittää vielä värin valinnan jälkeenkin. Kehitystyön eri vaiheissa Suzuki 
työllistää pienen armeijan verran eri alojen asiantuntijoita: maalisekoituksista 
vastaavia laborantteja, savenveistäjiä, insinöörejä ja maalaustyöntekijöitä, jotka 
huolehtivat jokaisen RX-auton virheettömästä ja tasalaatuisesta lopputuloksesta. 
Aina muutaman viikon välein Lexuksen tavarantoimittaja Kansai Paint valmistaa 
uuden maalierän, joka päätyy Lexuksen suunnittelijoiden arvioitavaksi. Kaikki 
ulko- kuin sisäosat tarkastetaan valonheitinten alla, auringonvalossa, varjossa 
ja pilvisellä säällä eri vuorokauden aikoina ja eri kuukausina.  

Lopullisen värin valinta ei ole helppoa. Väri, joka kimmeltää kesäaamuina 
saattaa näyttää imelältä varjossa tai keinovalaistuksessa. Joskus suunnittelijat 
joutuvat kamppailemaan omien henkilökohtaisten mieltymystensä kanssa. 
”Väreihin liittyy sellainen erikoinen piirre, että oma näkemys saattaa muuttua 
vuodenaikojen, oman mielialan tai trendien mukaan”, Suzuki kertoo. 
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 VÄRIVAIHTOEHDOT | ULKOVÄRIT 

 F WHITE | 0831  SONIC WHITE | 0852 

 SATIN SILVER | 1J4  SONIC TITANIUM | 1J7 

 MERCURY GREY | 1H9  BLACK | 2123 

 GRAPHITE BLACK | 223  MORELLO RED | 3R1 

 COPPER BROWN | 4X22  SAND ECRU  | 4U72 

 DEEP BLUE | 8X5  SAPPHIRE BLUE | 8X11 

 1 Vain F SPORT ja PREMIER F SPORT.
2 Ei saatavilla F SPORT ja PREMIER F SPORT.
3 Ei metalliväri

Johtuen painotekniststä syistä voi auton varisnainen väri poiketa esitteen väristä 
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 VÄRIVAIHTOEHDOT | SISÄVÄRIT 

 Ivory 

 Dark Rose 

 Ivory 

 Rich Cream  Topaz Brown 

 White 

 Noble Brown  Topaz Brown 

 F SPORT SOMISTEET6 

 Aluminium 

 NAHKAVERHOILU2 

 Black 

 SEMI-ANILIINI NAHKAVERHOILU3 

 F SPORT NAHKAVERHOILU4 

 Black 

 Black 

 Dark Brown, 
Shimamoku, 
mattapintainen 

 Laser Cut 
Dark Wood 

 Bamboo  Walnut 

 SOMISTEET5 

 3D Film 

 1 Ei saatavilla Suomessa.
2 Nahkaverhoilu on vakiona Comfort ja Executive varustetasoissa.
3 Semi-aniliini nahkaverhoilu on vakiona Premier varustetasossa.
4 F SPORT nahkaverhoilu on vakiona F SPORT ja PRMEIER F SPORT varustetasoissa.
5 3D Film somisteet ovat vakiona Comfort ja Executive varustetasoissa. Premier varustetasoon on valittavissa neljä erilaista puusomistetta. Bamboo on saatavilla vain Black, Ivory, ja Topaz Brown nahkaverhoilujen yhteyteen.
6 Aluminium somisteet ovat vakiona F SPORT ja PREMIER F SPORT varustetasojen yhteydessä.

Seuraavilla kolmella sivulla on esimerkkejä eri sisusta vaihtoehdoista. Kysy lisää Lexus  liikkeestäsi. 

 Noble Brown 

 KANGAS / TAHARA-VERHOILU1 

 Black 
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 VÄRIVAIHTOEHDOT | SISÄVÄRIT 

01  Noble Brown nahkaverhoilu ja 3D 
Film somisteet (Executive)

02 Black nahkaverhoilu ja 3D Film 
somisteet (Executive)

03 Ivory semi-aniliini nahkaverhoilu ja 
Walnut somisteet (Premier)
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 VÄRIVAIHTOEHDOT | SISÄVÄRIT 

04 Rich Cream semi-aniliini 
nahkaverhoilu ja Dark Brown 
Shimamoku, matt finish somisteet 
(Premier)

05 Topaz Brown semi-aniliini 
nahkaverhoilu ja Bamboo somisteet 
(Premier)

06 Noble Brown semi-aniliini 
nahkaverhoilu ja Laser Cut Dark 
Wood somisteet (Premier)
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 VÄRIVAIHTOEHDOT | SISÄVÄRIT 

07 White F SPORT nahkaverhoilu ja 
Aluminium somisteet ( F SPORT)

08 Dark Rose F SPORT nahkaverhoilu 
ja Aluminium somisteet ( F SPORT)

09 Black F SPORT nahkaverhoilu ja 
Aluminium somisteet ( F SPORT) 
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 VARUSTEET | VARUSTETASOT 

ULKOPUOLI COMFORT* EXECUTIVE F SPORT* PREMIER 
F SPORT* PREMIER

Ajovalot, automaattinen korkeudensäätö v v v v v

Etusumuvalot, LED v v v v v

Etusumuvalojen, kulmavalotoiminto - - v v v

Päiväajovalot, LED v v v v v

Sivupeilit, lämmitettävät ja sähköisesti koriavasten taittuvat v - - - -

Sivupeilit, lämmitettävät, sähköisesti koriavasten taittuvat, 
automaattisesti tummentuvat, muistipaikoilla - v v v v

F SPORT logot sivupeilien alla - - v v -

F SPORT etu- ja takapuskurin muotoilu - - v v -

Ajoavalojen pesurit v v v v v

Ajovalot, kolmeosaiset kaksois-LED v v v v v

Tavaratilanluukku, sähkötoiminen handsfree toiminnolla - v v v v

Tummennetut taka- ja takasivulasit v v v v v

Sadetunnistin v v v v v

Takavalot, LED v v v v v

Takasumuvalo v v v v v

Kattokaiteet v v v v v

Vaiheittain syttyvät suuntavilkut, edessä ja takana v v v v v

Lexus tiimalasietusäleikkö v v - - v

Lexus tiimalasietusäleikkö, F SPORT - - v v -

UV ja lämpösuojatut ikkunat v v v v v

RENKAAT JA VANTEET

18"kevytmetallivanteet, 235/65 R18 renkailla v - - - -

20" kevytmetallivanteet, 235/55 R20 renkailla - v - - -

20" kevytmetallivanteet F SPORT design, 235/55 R20 renkailla - - v v -

20" kevytmetallivanteet Sonic Titanium koristeilla, 235/55 R20 renkailla - - - - v

AKTIIVINEN TURVALLISUUS JA AJODYNAMIIKKA

Aktiiviset jarruvalot v v v v v

Active Sound Control (ASC) - - v v -

Aktiiviset kallistuksenvakaajat - - - v -

Mukautuva jousitus (AVS) - - v v v

Lukkiutumattomat jarrut (ABS) v v v v v

Automaattiset kaukovalot (AHB) v v v v -

Mukautuvat kaukovalot (AHS) - - - - v

Kuolleenkulman varoitin (BSM) - p - v v

Jarruassistentti (BAS) v v v v v

Ajotilanvalinta, ECO / NORMAL / SPORT v v - - -

Ajotilanvalinta, ECO / NORMAL / SPORT S / SPORT S+ - - v v v

Mukautuva vakionopeuden säädin (DRCC) v v v v v

Elektoninen jarruvoimanjako (EBD) v v v v v

Sähkötoiminen seisontajarru (EPB) v v v v v

Sähkötoiminen ohjaustehostin (EPS) v v v v v

Elektronisesti ohjatut jarrut (ECB) v v v v v

EV-sähköajotila (Electric Vehicle) v v v v v

Mäkilähtoavustin (HAC) v v v v v

Älykkäät pysäköintitutkansensorit, edessä ja takana - v v v v



RX 29

 VARUSTEET | VARUSTETASOT 

AKTIIVINEN TURVALLISUUS JA AJODYNAMIIKKA COMFORT* EXECUTIVE F SPORT*
PREMIER 
F SPORT*

PREMIER

Kaistavahti (LKA) v v v v v

Lexus Safety System+ (LSS+) v v v v v

Pre-Collision järjestelmä (PCS) v v v v v

Takaaristeävän liikenteen varoitin jarrutustoiminnolla (RCTAB) - p - v v

Liikennemerkkientunnistus (RSA) v v v v v

Luistonesto (TRC) v v v v v

Rengaspainetunnistin (TPWS) v v v v v

Integroitu ajonvakautus (VDIM) v v v v v

Ajonvakautus (VSC) v v v v v

PASSIIVINEN TURVALLISUUS

Etumatkustajan turvatyynyn poiskytkentä v v v v v

Turvatyynyt: kuljettajan ja etumatkustajan etu-, sivu- ja 
polviturvatyynyt / sivuturvatyynyt 2. istuinrivin reuna paikoilla / 
ikkunaturvaverho koko matkustamon pituudella

v v v v v

Turvavyömuistutin v v v v v

ISOFIX kiinnittimet, 2. istuinrivin reunapaikoilla v v v v v

Turvavöiden esikiristimet, edessä ja takana v v v v v

MURTOSUOJAUS

Varashälytin v v v v v

Automaattinen ovien lukitus v v v v v

AUDIO, KOMMUNIKAATIO JA INFORMAATIO

8" Lexus Media Display -näyttö v v - - -

12.3" multimedianäyttö - p v v v

9-kaiuttimen Pioneer® audio järjestelmä v v - - -

12-kaiuttimen Pioneer® audio järjestelmä - p v v -

15-kaiuttimen Mark Levinson® Premium Surround järjestelmä - - - v v

Kello, analooginen v v - - -

Kello, analooginen, GPS-toiminnolla - p v v v

Antenni, takalasissa v v v v v

Digitaalinen radio (DAB) v v v v v

Tuulilasinäyttö (HUD) - p - v v

Peruutuskamera v v v v v

Lexus Premium Navigation -järjestelmä - p v v v

360-asteen panoraamakamerajärjestelmä (PVM) - - - v v

Multimedianäytön Remote Touch -ohjaus - p v v v

Lexus Media Display -näytön ohjaus kierto-ohjaimella v v - - -

Ohjauspyörän painikkeet – audio / näyttö / puhelin / äänikomennot / 
Vakionopeussäädin / Kaistavahti v v v v v

Langaton laturi älypuhelimelle tai mobiililaitteelle - p v v v

 * Vain RX 450h 

 v Vakiovaruste

o Tehdaslisävaruste

p Osa varustepakettia

- Ei saatavilla 
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MUKAVUUS JA TOIMINNALLISUUS COMFORT* EXECUTIVE F SPORT*
PREMIER 
F SPORT*

PREMIER

Ohjauspyörä, kolmipuolainen ja nahkaverhoiltu v v - - v

Ohjauspyörä, kolmipuolainen ja nahkaverhoiltu rei'itetyllä nahalla, 
ohjauspyörään integroidut vaihteenvalitsimet - - v v -

Ohjauspyörä, kolmipuolainen ja nahkaverhoiltu, puusomistein - - - - o

Korttiavain - - - - v

Alumiiniset, rei'itetyt poljinpinnat - - v v -

Helpotettu sisäänkäynti, automaattisesti siirtyvä ohjauspyörä ja kuljettajan istuin v v v v v

Automaattinen ilmastointi, 2-alueinen (RX 450h) v v v v v

Automaattinen ilmastointi, 3-alueinen (RX 450hL) - v - - v

Automaattinen sisäilmankierto - - v v v

Nanoe ionisaattori osana ilmastointilaitetta v v v v v

Etuistuinten ristiseläntuki, 2-suuntaan sähkösäätöinen v v v v -

Etuistuinten ristiseläntuki, 4-suuntaan sähkösäätöinen - - - - v

Etuistuinten sähkösäädöt, 8-suuntaiset v v v v -

Etuistuinten sähkösäädöt, 8-suuntaiset, kuljettajan istuimen muistipaikat v v v v -

Etuistuinten sähkösäädöt, 10-suuntaiset, kuljettajan ja etumatkustajan istuinten 
muistipaikat - - - - v

Etuistuimet, F SPORT muotoilu - - v v -

Vaihteenvalitsin, nahkaverhoiltu v v - - v

Vaihteenvalitsin, nahkaverhoiltu rei'itetyllä nahalla - - v v -

Etuistuinten lämmitys ja ilmastointi v v v v v

Takaistuinten lämmitys - v v v v

Ohjauspyörän lämmitys v v v v v

Somisteet kojetaulussa ja ovissa, 3D-Film v v - - -

Somisteet kojetaulussa ja ovissa, Aluminium - - v v -

Somisteet kojetaulussa ja ovissa, aitoa puuta - - - - v

Sisätilojen valaistus, LED - - v v v

2. istuinrivin keskikyynernoja, säilytystilalla v v v v v

2. istuinrivin selkänoja, 40:20:40 -suhteessa taittuva v v v v v

2. istuinrivin selkänoja, sähköisesti 40:20:40 -suhteessa taittuva (RX 450h) - - - v v

3. istuinrivin selkänoja, sähköisesti 50:50 -suhteessa taittuva (RX 450hL) - v - - v

Taustapeili, automaattisesti tummentuva v v v v v

Kynnyslistat, komposiitti v v - - -

Kynnyslistat, F SPORT - - v v -

Kynnyslistat, alumiiniset, Lexus logoilla - - - - v

Smart Entry -avaimeton sisäänpääsy ja käynnistys v v v v v

Kattoluukku, sähkötoiminen (RX 450hL) - p - - o

Panoraamakattoluukku, etuosasta avattava (RX 450h) - p o o o

Aurinkoverhot, takasivuikkunoissa - - v v v

Renkaanpaikkaussarja v v v v v

Nahkaverhoilu v v v v -

Nahkaverhoilu, semi-aniliini - - - - v

  * Vain RX 450h 

 v Vakiovaruste

o Tehdaslisävaruste

p Osa varustepakettia

- Ei saatavilla 

  

 VARUSTEET | VARUSTETASOT 



RX 31

VARUSTEPAKETIT COMFORT* EXECUTIVE F SPORT*
PREMIER 
F SPORT*

PREMIER

Teknologiapaketti - p - - -

Kuolleenkulmanvaroitin (BSM) - p - v v

Takaaristeävän liikenteen varoitin jarrutustoiminnolla (RCTAB) - p - v v

Värillinen tuulilasinäyttö (HUD), 24x9 cm - p - v v

Lexus Premium Navigation - p - - -

12.3" multimedia näyttö - p v v v

12-kaiuttimen Pioneer® audio järjestelmä - p v - -

Kello, analooginen, GPS-toiminnolla - p v v v

Lexus Premium Navigation -navigointijärjestelmä - p v v v

Multimedianäytön Remote Touch -ohjaus - p v v v

Langaton laturi älypuhelimelle tai mobiililaitteelle - p v v v

  * Vain RX 450h 

 v Vakiovaruste

o Tehdaslisävaruste

p Osa varustepakettia

- Ei saatavilla 

  

 VARUSTEET | VARUSTEPAKETIT 



RX32

MOOTTORI RX 450h AWD

Iskutilavuus (cm3) 3456
Sylinterien / venttiilien lukumäärä V6 /24
Suurin teho (hv @ kierr/min) 262 @ 6000
Suurin teho (kW @ kierr/min) 193 @ 6000
Suurin vääntö (Nm @ kierr/min) 335 @ 4600 

SÄHKÖMOOTTORI(T)

Tyyppi Kestomagneetti synkronimoottori
Suurin teho (hv) 167 / 68
Suurin teho (kW) 123 / 50 
Suurin vääntö (Nm) 335 / 139

VAIHTEISTO

Tyyppi Portaaton automaattivaihteisto
Vetävät pyörät Edessä ja takana

HYBRIDIJÄRJESTELMÄN TEHO

Suurin teho (hv) 313
Suurin teho (kW) 230

SUORITUSKYKY

Huippunopeus (km/h) 200
Kiihtyvyys 0-100 km/h (s) 7,7

KULUTUS* (l/100 km)

Kaupunki 5,7 / 6,0
Maantie 5,9 / 5,8

Yhdistetty 5,8 / 5,9

CO2 PÄÄSTÖT* (g/km)

Kaupunki 130 / 137
Maantie 134 / 133
Yhdistetty 132 / 134

MASSAT (kg)

Kokonaismassa 2715
Omamassa (min. - max.) 2100 - 2215

TILAVUUSMITAT** (l)

Tavaratila takaistuimet pystyssä, tavaratilansuojapeittoon asti lastattuna (l) 539
Tavaratila takaistuimet alas laskettuna, kattoon asti lastattuna (l) 1612
Polttoainesäiliön tilavuus 65
Vetomassa, jarrullinen (kg) 0 / 0
Vetomassa, jarruton (kg) 0 / 0

 TEKNISET TIEDOT 

 *  Polttoaineen kulutus ja CO2-päästöluvut mitataan kontrolloiduissa olosuhteissa, ja ne ovat 80/1268/EEC-direktiivin kanssa yhteneväiset – nämä pitävät sisällään European Standard -varustellut ajoneuvot ja niitä koskevat lakimuutokset. Mikäli 
olet kiinnostunut ostamaan ajoneuvon, joka on European Standard -säädösten mukaisesti varusteltu, ota yhteys viralliseen Lexus-maahantuojaasi. 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. 

** Tavaratilan tilavuus on laskettu VDA-menetelmällä ajoneuvoissa, joissa on tilapäisvarapyörä. Kaikki luvut pitävät sisällään lattian alla olevan säilytystilan. 

Huomioithan, että lisätietoja teknisistä ominaisuuksista löydät osoitteesta www.lexus.fi 



RX 450h

RX 450h

RX 33

 TEKNISET TIEDOT 
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RX34

 TEKNISET TIEDOT 

MOOTTORI RX 450hL AWD

Iskutilavuus (cm3) 3456
Sylinterien / venttiilien lukumäärä V6 /24
Suurin teho (hv @ kierr/min) 262 @ 6000
Suurin teho (kW @ kierr/min) 193 @ 6000
Suurin vääntö (Nm @ kierr/min) 335 @ 4600 

SÄHKÖMOOTTORI(T)

Tyyppi Kestomagneetti synkronimoottori
Suurin teho (hv) 167 / 68
Suurin teho (kW) 123 / 50 
Suurin vääntö (Nm) 335 / 139

VAIHTEISTO

Tyyppi Portaaton automaattivaihteisto
Vetävät pyörät Edessä ja takana

HYBRIDIJÄRJESTELMÄN TEHO

Suurin teho (hv) 313
Suurin teho (kW) 230

SUORITUSKYKY

Huippunopeus (km/h) 180
Kiihtyvyys 0-100 km/h (s) 8,0

KULUTUS* (l/100 km)

Kaupunki 6,2 / 6,3
Maantie 6,0 / 6,1

Yhdistetty 5,9 / 6,0

CO2 PÄÄSTÖT* (g/km)

Kaupunki 141 / 144
Maantie 138 / 139
Yhdistetty 136 / 138

MASSAT (kg)

Kokonaismassa 2840
Omamassa (min. - max.) 2205 - 2275

TILAVUUSMITAT** (l)

Tavaratila takaistuimet pystyssä, 3. rivin selkänojien yläreunaan asti lastattuna (l) 176
Tavaratila 3. rivin istuimet alas laskettuna, 2. rivin selkänojien yläreunaan asti lastattuna (l) 474
Tavaratila 2. ja 3. rivin istuimet alas laskettuna, kattoon asti lastattuna (l) 1656
Polttoainesäiliön tilavuus 65
Vetomassa, jarrullinen (kg) 0
Vetomassa, jarruton (kg) 0

 *  Polttoaineen kulutus ja CO2-päästöluvut mitataan kontrolloiduissa olosuhteissa, ja ne ovat 80/1268/EEC-direktiivin kanssa yhteneväiset – nämä pitävät sisällään European Standard -varustellut ajoneuvot ja niitä koskevat lakimuutokset. Mikäli 
olet kiinnostunut ostamaan ajoneuvon, joka on European Standard -säädösten mukaisesti varusteltu, ota yhteys viralliseen Lexus-maahantuojaasi. 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. 

** Tavaratilan tilavuus on laskettu VDA-menetelmällä ajoneuvoissa, joissa on tilapäisvarapyörä. Kaikki luvut pitävät sisällään lattian alla olevan säilytystilan.

Huomioithan, että lisätietoja teknisistä ominaisuuksista löydät osoitteesta www.lexus.fi 



RX 450hL

RX 450hL

RX 35

 TEKNISET TIEDOT 

 1 Luku on RX 450hL malleille ilman kattoluukkua. Kattoluukun kanssa luku on 983.
2 Luku on RX 450hL malleille ilman kattoluukkua. Kattoluukun kanssa luku on 983.

Huomioithan, että yläpuolella esitetyt mitat ovat millimetrejä. 
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 © 2018 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 tammikuussa 2018 

 Huomioithan, että lisätietoja teknisistä ominaisuuksista löydät 

osoitteesta www.lexus.fi 


