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 ΤΟ ΝΕΟ ΝΧ 300h  ΕΙΣΑΓΩΓΗ
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 ΕΚΠΛΗΚΤΙΚΗ 
ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ 
 Γνωρίστε το νέο NX 300h, ένα εντελώς διαφορετικό και πρωτοποριακό 
Lexus. Σχεδιασμένο για να τραβάει την προσοχή, με εντυπωσιακές γωνίες
και δυναμική εμφάνιση που αναδεικνύουν την έννοια της «Εκπληκτικής 
Δημιουργίας». Οι τεχνικοί της Lexus ανέπτυξαν ένα μοναδικά εκλεπτυσμένο
αυτοκίνητο με τα πολλαπλά οφέλη της πλήρους υβριδικής τεχνολογίας. 
Ο μοναδικός σχεδιασμός,η κορυφαία άνεση και οι ευφυείς καινοτομίες 
του, κάνουν το νέο NX 300h ένα απόλυτα πρωτοποριακό crossover. Με 
λίγα λόγια, στην Lexus δεν σταματάμε μέχρι να δημιουργήσουμε κάτι 
πραγματικά εκπληκτικό. 

 “ΓΙΑ ΤΟ ΝΕΟ NX 300h, ΣΤΟΧΟΣ ΜΑΣ ΗΤΑΝ Η ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΕΝΟΣ SUV 
ΤΟΣΟ ΞΕΧΩΡΙΣΤΟΥ ΚΑΙ ΕΝΤΥΠΩΣΙΑΚΟΥ ΠΟΥ ΘΑ ΘΕΛΕΤΕ ΝΑ ΤΟ 

ΟΔΗΓΗΣΕΤΕ ΑΜΕΣΩΣ.“   

 Takeaki Kato, Αρχιμηχανικός NX 300h 

NX 300h FWD NX 300h AWD
LEXUS HYBRID DRIVE

DIN hp / kW 197 / 145 197 / 145 

ΚΙΝΗΤΗΡΑΣ

Κυβισμός (cm3) / Κύλινδροι / Βαλβίδες 2494 / L4 / 16 2494 / L4 / 16 
Μεγ. ισχύς (DIN hp / kW @ rpm) 155 / 114 @ 5700 155 / 114 @ 5700 
Μεγ. ροπή (Nm @ rpm) 210 @ 4200-4400 210 @ 4200-4400 
ΗΛΕΚΤΡΟΚΙΝΗΤΗΡΑΣ(-ΕΣ)
Μπροστά - Μεγ. απόδοση (DIN hp / kW) 143 / 105 143 / 105 
Πίσω - Μεγ. απόδοση (DIN hp / kW) — 68 / 50

ΥΒΡΙΔΙΚΗ ΜΠΑΤΑΡΙΑ

Τύπος Υβριδική Νικελίου-Μετάλλου (Ni-MH) Υβριδική Νικελίου-Μετάλλου (Ni-MH) 

ΜΕΤΑΔΟΣΗ

Τροχοί κίνησης Κίνηση στους μπροστινούς τροχούς (FWD) Κίνηση και στους 4 τροχούς E-FOUR (AWD)

Σύστημα μετάδοσης
Υβριδικό σύστημα μετάδοσης κίνησης E-CVT 
(Ηλεκτρονικά Ελεγχόμενη Συνεχώς Μεταβαλλόμενη 
Μετάδοση)

Υβριδικό σύστημα μετάδοσης κίνησης E-CVT 
(Ηλεκτρονικά Ελεγχόμενη Συνεχώς Μεταβαλλόμενη 
Μετάδοση)

ΕΠΙΔΟΣΕΙΣ

Μεγ. ταχύτητα (χλμ/ώρα) 180 180
Επιτάχυνση 0-100 χλμ/ώρα (δευτ.) 9,2 9,2

ΕΚΠΟΜΠΕΣ CO2 (γρ/χλμ)

Επίπεδο εκπομπών Euro 6 Euro 6
Συνδυασμένος κύκλος 117 121

ΚΑΤΑΝΑΛΩΣΗ ΚΑΥΣΙΜΟΥ (λτ/100 χλμ)

Αστικός κύκλος 5,1 5,3
Υπεραστικός κύκλος 5,0 5,1
Συνδυασμένος κύκλος 5,1 5,2

ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ

Μήκος/Πλάτος/Ύψος (χιλ) 4630 / 1845 / 1645 4630 / 1845 / 1645
Χωρητικότητα χώρου αποσκευών (πίσω καθίσματα 
όρθια) (λίτρα) 475 475

Χωρητικότητα χώρου αποσκευών (πίσω καθίσματα 
αναδιπλωμένα) (λίτρα) 1520 1520

ΒΑΡΗ (κιλά)
Μικτό βάρος 2330 2395
Ικανότητα ρυμούλκησης (με φρένα) 0 1500
Ικανότητα ρυμούλκησης (χωρίς φρένα) 0 750

 ΤΕΧΝΙΚΑ 
ΣΤΟΙΧΕΙΑ 

Σημείωση: οι πληροφορίες που παρουσιάζονται βασίζονται στα αρχικά στοιχεία του κατασκευαστή, τα οποία υπόκεινται σε αλλαγές δίχως προειδοποίηση. Παρακαλούμε συμβουλευθείτε τον τοπικό σας
Εξουσιοδοτημένο Αντιπρόσωπο Lexus ή και την ιστοσελίδα www.lexus.gr για ενημερωμένες πληροφορίες.
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 ΤΟ ΝΕΟ ΝΧ 300h  ΕΙΣΑΓΩΓΗ

 ΤΟ ΝΕΟ 
LEXUS ΝΧ 300h 

 ΔΥΝΑΜΙΚΟΣ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΚΑΙ ΚΟΡΥΦΑΙΑ 
ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ LEXUS HYBRID DRIVE. 
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 Το ολοκαίνουριο NX 300h είναι σχεδιασμένο ώστε να ξεχωρίζει στο 
δρόμο, να προσφέρει υψηλό επίπεδο ευελιξίας και εξαιρετική άνεση στους 
επιβάτες. Το τελευταίας τεχνολογίας υβριδικό σύστημα κίνησης Lexus 
Hybrid Drive παρέχει ομαλό και δυναμικό χειρισμό σε συνδυασμό με 
εξαιρετικές περιβαλλοντικές επιδόσεις. Τα κορυφαία συστήματα τεχνολογιών 
περιλαμβάνουν έγχρωμη οθόνη αφής 8" με κάμερα οπισθοπορίας, οθόνη 
Πανοραμικής Προβολής και σύστημα Ασφάλειας προ της Πρόσκρουσης. 
Για κορυφαία οδηγική εμπειρία, το νέο NX 300h F SPORT έχει Ανάρτηση 
Μεταβλητής Προσαρμογής, ζάντες αλουμινίου 18 ιντσών, τιμόνι σχεδιασμού 
F SPORT και διάτρητα δερμάτινα σπορ καθίσματα. 
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 ΤΟ ΝΕΟ ΝΧ 300h  ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ

 ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ 
ΣΥΓΧΡΟΝΗΣ 
ΤΕΧΝΗΣ 
 ΤΟ ΝΕΟ NX 300h ΞΕΧΩΡΙΖΕΙ ΜΕ ΤΟ ΧΑΜΗΛΟ ΚΕΝΤΡΟ 
ΒΑΡΟΥΣ ΤΟΥ, ΤΗΝ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΗ ΜΠΡΟΣΤΙΝΗ 
ΜΑΣΚΑ ΤΗΣ LEXUS ΚΑΙ ΤΑ ΕΠΙΒΛΗΤΙΚΑ ΦΩΤΑ 
ΗΜΕΡΑΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ LED. 

 Ο απόλυτος συνδυασμός σύγχρονης τέχνης και αυτοκινήτου, το νέο NX 300h 
δημιουργήθηκε με σκοπό να ξεχωρίζει από τα υπόλοιπα αυτοκίνητα. 
Οι σχεδιαστές της Lexus εμπνεύστηκαν από την ομορφιά του λιωμένου 
μετάλλου και δημιούργησαν έντονες και χαρακτηριστικές γραμμές που 
εντυπωσιάζουν. Οταν πλησιάζετε στο αυτοκίνητο, οι χειρολαβές στις πόρτες 
φωτίζονται για να σας καλωσορίσουν. Μπροστά, οι τριπλοί προβολείς LED 
και τα φώτα θέσης σε σχήμα βέλους αναδεικνύουν την επιβλητική εμφάνιση 
της μάσκας Lexus. Πίσω, τα χαρακτηριστικά φώτα LED προβάλλουν το 
έμβλημα "L", υπογραμμίζοντας την δυναμική παρουσία του στο δρόμο. 
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 ΤΟ ΝΕΟ ΝΧ 300h  ΔΥΝΑΜΙΚΗ ΟΔΗΓΗΣΗΣ

 ΑΠΟΛΥΤΟΣ 
ΕΛΕΓΧΟΣ 
 ΑΠΟΛΑΥΣΤΕ ΑΚΡΙΒΗ ΧΕΙΡΙΣΜΟ ΣΤΗΝ ΠΟΛΗ, 
ΑΠΟΛΥΤΟ ΕΛΕΓΧΟ ΣΕ ΔΥΣΚΟΛΕΣ ΣΥΝΘΗΚΕΣ ΚΑΙ 
ΚΟΡΥΦΑΙΑ ΠΟΙΟΤΗΤΑ LEXUS. 

 Το νέο NX 300h είναι ένα SUV απολαυστικό στην οδήγηση και εξαιρετικά 
ευέλικτο στην πόλη, με την επιλογή Λειτουργίας Οδήγησης (Drive Mode 
Select) μπορείτε να ρυθμίσετε την απόδοση ανάλογα με τη διάθεσή σας, 
με διαφορετικές λειτουργίες από το οικολογικό ECO έως το δυναμικό 
SPORT S+. Στην έντονη κίνηση στη πόλη, μπορείτε να επιλέξετε τη λειτουργία 
Ηλεκτρικού Οχήματος (EV) για κίνηση με μηδενικές εκπομπές ρύπων χωρίς 
κατανάλωση καυσίμου. Το συμπαγές αμάξωμα και η Ανάρτηση Μεταβλητής 
Προσαρμογής εξασφαλίζουν ομαλό και ακριβή χειρισμό, ενώ το σύστημα 
τετρακίνησης E-FOUR παρέχει απόλυτο έλεγχο, ακόμη και σε ολισθηρό 
οδόστρωμα. Για άνετο και ασφαλές παρκάρισμα, η Οθόνη Πανοραμικής 
Προβολής και η Προειδοποίηση Επερχόμενης Κίνησης καθιστούν την κίνηση 
σε περιορισμένους χώρους μία πολύ εύκολη υπόθεση. 
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 ΤΟ ΝΕΟ ΝΧ 300h  ΠΟΙΟΤΗΤΑ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ

 ΚΟΡΥΦΑΙΑ 
ΠΟΙΟΤΗΤΑ 
 ΣΧΕΔΙΑΣΜΕΝΟ ΩΣΤΕ ΝΑ ΑΝΤΑΠΟΚΡΙΝΕΤΑΙ ΠΛΗΡΩΣ 
ΣΤΗΝ ΚΑΘΕ ΣΑΣ ΑΝΑΓΚΗ, ΤΟ NX 300h ΠΡΟΣΦΕΡΕΙ 
ΥΨΗΛΗ ΠΟΙΟΤΗΤΑ ΚΑΙ ΑΠΟΛΥΤΗ ΑΝΕΣΗ ΣΕ ΟΛΟΥΣ 
ΤΟΥΣ ΕΠΙΒΑΤΕΣ. 

 Στο εσωτερικό του νέου NX 300h θα απολαύσετε κορυφαίες τεχνολογίες που 
απλοποιούν τη ζωή σας, όπως το ευφυές φωτιστικό οροφής που διαισθάνεται 
το χέρι σας όταν πλησιάζει για να μην ψάχνετε στο σκοτάδι, καθώς και η πίσω 
πόρτα που "θυμάται" πόσο την ανοίγετε συνήθως. Με κορυφαίο φινίρισμα 
από δεξιοτέχνες "Takumi" το εσωτερικό διαθέτει μία κεντρική κονσόλα 
εμπνευσμένη από την μπροστινή μάσκα Lexus, ενώ το αναλογικό ρολόι 
και ο φωτισμός περιβάλλοντος δίνουν αίσθηση κορυφαίας ποιότητας που 
αναδεικνύεται στις λεπτομέρειες. Τα σπορ ηλεκτρικά μπροστινά καθίσματα 
8 ρυθμίσεων διαθέτουν θέρμανση ή αερισμό, ενώ τα πίσω αναδιπλούμενα 
καθίσματα (60:40) ρυθμίζονται ηλεκτρικά, προσφέροντας άπλετο χώρο για 
τις αποσκευές σας. 
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 ΤΟ ΝΕΟ ΝΧ 300h  ΠΛΗΡΩΣ ΥΒΡΙΔΙΚΟ

 ΤΟ ΠΛΗΡΩΣ ΥΒΡΙΔΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ LEXUS HYBRID 
DRIVE ΑΠΟΔΙΔΕΙ ΙΣΧΥ 197 ΙΠΠΩΝ, ΜΕ ΕΚΠΟΜΠΕΣ 
ΡΥΠΩΝ ΚΑΤΩ ΑΠΟ 120 γρ/χλμ*. 

 Το Το NX 300h, εξοπλισμένο με το τελευταίας τεχνολογίας Lexus Hybrid 
Drive, συνδυάζει αρμονικά την κορυφαία ισχύ του βενζινοκινητήρα 2,5 
λίτρων με έναν ή περισσότερους ηλεκτροκινητήρες. Το μοναδικό αυτό 
αυτοκίνητο είναι απίστευτα ομαλό και αθόρυβο στη λειτουργία και 
ταυτόχρονα εξαιρετικά εύκολο στην οδήγηση. Με δυναμικές επιδόσεις, 
καταναλώνει κάτω από 5,2 λίτρα καυσίμου ανά 100 χλμ*, εντυπωσιακά 
χαμηλό επίπεδο για ένα SUV αυτού του μεγέθους. Χάρη στην Ανακύκλωση 
ισχύος πέδησης, η υβριδική μπαταρία δεν χρειάζεται να φορτιστεί ποτέ, ενώ 
χάρη στην ηγετική θέση της Lexus στον τομέα της υβριδικής τεχνολογίας, το 
NX 300h έχει εξαιρετικά χαμηλό κόστος χρήσης. Για να μάθετε περισσότερα, 
παρακαλούμε επισκεφτείτε την ιστοσελίδα μας, www.lexus.gr 

 * Αφορά το NX 300h με κίνηση στους μπροστινούς τροχούς. 

 Η ΔΥΝΑΜΗ ΤΟΥ h 
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 ΤΟ ΝΕΟ ΝΧ 300h  F SPORT

 ΣΧΕΔΙΑΣΜΕΝΟ 
ΝΑ ΥΠΕΡΕΧΕΙ 
 ΤΟ ΝΕΟ NX 300h F SPORT ΕΙΝΑΙ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΜΕΝΟ 
ΓΙΑ ΔΥΝΑΤΕΣ ΕΠΙΔΟΣΕΙΣ, Ο ΑΙΣΘΗΤΗΡΑΣ G-SENSOR 
ΕΝΙΣΧΥΕΙ ΤΗΝ ΟΔΗΓΙΚΗ ΣΑΣ ΕΜΠΕΙΡΙΑ. 

 Για την απόλυτη οδηγική απόλαυση, το επιβλητικό νέο NX 300h F SPORT είναι 
εξοπλισμένο με ξεχωριστά χαρακτηριστικά και ακόμη πιο δυναμική σπορ
εμφάνιση. Στο εξωτερικό, οι ζάντες αλουμινίου 18 ιντσών, η μάσκα F SPORT 
και το χαμηλό μπροστινό σπόιλερ εντυπωσιάζουν ακόμη περισσότερο. Στο 
εσωτερικό, για την απόλυτη εμπειρία οδήγησης, ο οδηγός απολαμβάνει την 
άνεση του διάτρητου δερμάτινου τιμονιού F SPORT και των δερμάτινων 
καθισμάτων με απόλυτη πλευρική στήριξη, χάρη στην τεχνολογία 
"ενσωματωμένου αφρώδους υλικού". Πεντάλ αλουμινίου και μεταλλικά 
ένθετα συμπληρώνουν την ξεχωριστή του εικόνα. Χάρη στην Ανάρτηση 
Μεταβλητής Προσαρμογής που μπορεί να προσαρμόζεται κάθε στιγμή και 
να προσφέρει άμεση απόκριση, το NX 300h F SPORT εγγυάται μία ομαλή 
και ταυτόχρονα δυναμική εμπειρία οδήγησης. 
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 ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗ 
ΥΠΕΡΟΧΗ 
 Η ΕΓΧΡΩΜΗ ΟΘΟΝΗ ΑΦΗΣ 8" ΕΠΙΤΡΕΠΕΙ ΕΥΚΟΛΗ 
ΠΡΟΣΒΑΣΗ ΣΤΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΠΛΟΗΓΗΣΗΣ ΚΑΙ ΣΤΙΣ 
ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΔΙΑΣΥΝΔΕΣΗΣ. 

 Όσο έντονοι κι αν είναι οι ρυθμοί ζωής, το νέο NX 300h θα σας ξεκουράσει 
και θα σας κρατάει ενήμερους για οτιδήποτε χρειαστείτε. Με καινοτόμες 
τεχνολογίες όπως ο ασύρματος φορτιστής που φορτίζει την μπαταρία 
του κινητού σας στην ειδική θέση της κονσόλας, ή με το touch pad που 
παρέχει άμεση πρόσβαση στο Lexus Premium Navigation και τις Υπηρεσίες 
Διασύνδεσης. Πολλές υπηρεσίες διαθέσιμες όπως Online Search, Google 
Street View®, Panoramio® και Connected Traffic. Ταυτόχρονα, μπορείτε να 
χαλαρώσετε ακούγοντας την αγαπημένη σας μουσική στο εκπληκτικής 
ποιότητας σύστημα ήχου Mark Levinson® Premium Surround. 

 ΤΟ ΝΕΟ ΝΧ 300h  ΠΡΟΗΓΜΕΝΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ
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 ΤΟ ΝΕΟ ΝΧ 300h  ΠΡΩΤΟΠΟΡΙΑΚΗ ΑΣΦΑΛΕΙΑ

 ΕΝΙΣΧΥΜΕΝΗ 
ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ 
 ΟΘΟΝΗ HEAD-UP DISPLAY, ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ 
ΠΡΟ ΤΗΣ ΠΡΟΣΚΡΟΥΣΗΣ ΚΑΙ ΟΚΤΩ ΑΕΡΟΣΑΚΟΙ ΓΙΑ 
ΚΟΡΥΦΑΙΑ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΕΠΙΒΑΤΩΝ. 

 Το νέο ΝΧ 300h είναι κατασκευασμένο ώστε να ελαχιστοποιεί την κόπωση 
του οδηγού και να προσφέρει κορυφαίο επίπεδο ασφάλειας. Μια ευδιάκριτη, 
έγχρωμη Οθόνη Head-Up Display προβάλλεται στο παρμπρίζ και σάς 
βοηθάει να επικεντρώνεστε στον δρόμο, ενώ η Υποβοήθηση Διατήρησης 
Λωρίδας (Lane Keeping Assist) αποτρέπει την ακούσια απομάκρυνση από 
την κατεύθυνσή σας και το σύστημα Αυτόματης Υψηλής Δέσμης (ΑΗΒ) 
προσαρμόζει τα φώτα όπου χρειάζεται. Για την αποφυγή κινδύνων, το 
σύστημα Ασφάλειας προ της Πρόσκρουσης (PCS) χρησιμοποιεί τεχνολογία 
χιλιοστομετρικού ραδιοανιχνευτή προκειμένου να εντοπίζει τον κίνδυνο στον 
δρόμο, να παρεμβαίνει στα φρένα και να ενισχύει τις ζώνες ασφαλείας όταν 
απαιτείται. Τέλος, στο ενδεχόμενο σύγκρουσης, εσείς και οι επιβάτες σας 
προστατεύεστε πλήρως χάρη σε έναν εξαιρετικά ισχυρό κλωβό ασφαλείας 
και οκτώ αερόσακους. 
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 ΣΥΝΔΥΑΣΜΟΙ 
ΕΣΩΤΕΡΙΚΟY 

 Μαύρο 

 Μαύρο 

 Μαύρο πιάνου 

 Βαθύ Κόκκινο 

 Bamboo 

 Πλατίνα 

 Ιβουάρ 

 Ασημί 

 Μαύρο 

 Μαύρο 

 Ανθρακί 

 Καφέ Τοπάζι 

 Dark Rose 
με μαύρο 

 Καφέ 

 Shimamoku 

 Ιβουάρ 

 Μαύρο με 
Dark Rose 

 ΔΕΡΜΑ  ΔΕΡΜΑ F SPORT 

 ΕΝΘΕΤΑ    ΕΝΘΕΤΟ F SPORT 

 ΥΦΑΣΜΑ  ΥΦΑΣΜΑ TAHARA 
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 ΛΕΥΚΟ SONIC (085) 

 ΑΣΗΜΙ (1J4) 

ΓΚΡΙ ΑΝΘΡΑΚΙ  (1H9) 

 ΤΙΤΑΝΙΟ SONIC (1J7) 

 ΜΑΥΡΟ (212)1 

 ΕΞΩΤΕΡΙΚΑ 
ΧΡΩΜΑΤΑ 

 ΜΑΥΡΟ STARLIGHT (217) 
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 ΜΠΛΕ (8U1) 

 ΚΑΦΕ ΣΚΟΥΡΟ (4V3)2 

 ΜΠΛΕ ΣΚΟΥΡΟ (8W3)2 

 ΚΕΡΑΣΙ (3R1) 

 1 Μη μεταλλικό.
2 Δεν διατίθεται στο F SPORT.

Σημείωση: λόγω διαφοροποιήσεων στην εκτύπωση, τα πραγματικά χρώματα του αμαξώματος ενδέχεται να διαφέρουν 
ελαφρώς από τα εικονιζόμενα. 
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 ΟΘΟΝΗ ΑΦΗΣ 
 Άλλη μια πρωτιά για τη Lexus, το επαναστατικό 
Touch Pad δίνει στους μπροστινούς επιβάτες 
τη δυνατότητα να χρησιμοποιούν με πολύ 
απλό τρόπο την 8 ιντσών έγχρωμη κεντρική 
οθόνη πολυμέσων. Εργονομικά σχεδιασμένo 
και τοποθετημένo δίπλα στον μοχλό ταχυτήτων, 
μπορεί να χρησιμοποιείται πολύ εύκολα όπως ένα 
smartphone ή ένα tablet. 

 ΑΣΥΡΜΑΤΟΣ ΦΟΡΤΙΣΤΗΣ 
 Φορτίστε συμβατά smartphone ή άλλες 
ηλεκτρονικές συσκευές χρησιμοποιώντας τον 
επαγωγικό ασύρματο φορτιστή μπαταρίας που 
βρίσκεται σε μία πολύ βολική θέση στην κεντρική 
κονσόλα του NX 300h. 

 ΟΘΟΝΗ ΠΑΝΟΡΑΜΙΚΗΣ ΠΡΟΒΟΛΗΣ 
 Για ευκολότερους και πιο ασφαλείς ελιγμούς σε 
περιορισμένους χώρους, το νέο NX 300h παρέχει 
ψηφιακή πανοραμική προβολή του χώρου 
περιμετρικά του οχήματος. Τέσσερις διακριτικές 
κάμερες παρέχουν ζωντανή εικόνα, ενώ οδηγίες 
στην οθόνη βοηθούν στη στάθμευση. 

 ΠΡΟΒΟΛΕΙΣ LED 
 Οι τριπλοί προβολείς LED εξασφαλίζουν 
υψηλή ορατότητα, ενώ τα ενσωματωμένα 
στον προφυλακτήρα φώτα θέσης σε σχήμα 
βέλους ολοκληρώνουν την επιβλητική εμφάνιση 
του NX 300h. Η τεχνολογία εξοικονόμησης 
ενέργειας LED παρέχει εξαιρετική φωτεινότητα 
και αξιοπιστία μεγάλης διάρκειας. 

 ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ ΕΠΕΡΧΟΜΕΝΗΣ 
ΚΙΝΗΣΗΣ 
 Η Προειδοποίηση Επερχόμενης Κίνησης 
χρησιμοποιεί τον ραδιοανιχνευτή της Οθόνης 
Τυφλού Σημείου για τον εντοπισμό οχημάτων 
που προσεγγίζουν το όχημα όταν είναι 
σταθμευμένο. Όταν χρειαστεί, σας ειδοποιεί 
με έναν χαρακτηριστικό ήχο και με μια οπτική 
ένδειξη στους εξωτερικούς καθρέφτες. 

 ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΔΙΑΣΥΝΔΕΣΗΣ LEXUS 
 Το νέο NX 300h παρέχει πρωτοποριακές 
υπηρεσίες διασύνδεσης, όπως Online Search, 
Google Street View®, Panoramio® και Connected 
Traffic. Για ακόμη μεγαλύτερη ευκολία μπορείτε 
να προωθήσετε μια διαδρομή από τον φορητό 
υπολογιστή ή το tablet σας προς το σύστημα 
πλοήγησης του NX 300h. 

 ΠΡΟΗΓΜΕΝΗ
ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ 



 ΤΟ ΝΕΟ ΝΧ 300h  ΕΙΣΑΓΩΓΗ

02 27

 ΕΚΠΛΗΚΤΙΚΗ 
ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ 
 Γνωρίστε το νέο NX 300h, ένα εντελώς διαφορετικό και πρωτοποριακό 
Lexus. Σχεδιασμένο για να τραβάει την προσοχή, με εντυπωσιακές γωνίες
και δυναμική εμφάνιση που αναδεικνύουν την έννοια της «Εκπληκτικής 
Δημιουργίας». Οι τεχνικοί της Lexus ανέπτυξαν ένα μοναδικά εκλεπτυσμένο
αυτοκίνητο με τα πολλαπλά οφέλη της πλήρους υβριδικής τεχνολογίας. 
Ο μοναδικός σχεδιασμός,η κορυφαία άνεση και οι ευφυείς καινοτομίες 
του, κάνουν το νέο NX 300h ένα απόλυτα πρωτοποριακό crossover. Με 
λίγα λόγια, στην Lexus δεν σταματάμε μέχρι να δημιουργήσουμε κάτι 
πραγματικά εκπληκτικό. 

 “ΓΙΑ ΤΟ ΝΕΟ NX 300h, ΣΤΟΧΟΣ ΜΑΣ ΗΤΑΝ Η ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΕΝΟΣ SUV 
ΤΟΣΟ ΞΕΧΩΡΙΣΤΟΥ ΚΑΙ ΕΝΤΥΠΩΣΙΑΚΟΥ ΠΟΥ ΘΑ ΘΕΛΕΤΕ ΝΑ ΤΟ 

ΟΔΗΓΗΣΕΤΕ ΑΜΕΣΩΣ.“   

 Takeaki Kato, Αρχιμηχανικός NX 300h 

NX 300h FWD NX 300h AWD
LEXUS HYBRID DRIVE

DIN hp / kW 197 / 145 197 / 145 

ΚΙΝΗΤΗΡΑΣ

Κυβισμός (cm3) / Κύλινδροι / Βαλβίδες 2494 / L4 / 16 2494 / L4 / 16 
Μεγ. ισχύς (DIN hp / kW @ rpm) 155 / 114 @ 5700 155 / 114 @ 5700 
Μεγ. ροπή (Nm @ rpm) 210 @ 4200-4400 210 @ 4200-4400 
ΗΛΕΚΤΡΟΚΙΝΗΤΗΡΑΣ(-ΕΣ)
Μπροστά - Μεγ. απόδοση (DIN hp / kW) 143 / 105 143 / 105 
Πίσω - Μεγ. απόδοση (DIN hp / kW) — 68 / 50

ΥΒΡΙΔΙΚΗ ΜΠΑΤΑΡΙΑ

Τύπος Υβριδική Νικελίου-Μετάλλου (Ni-MH) Υβριδική Νικελίου-Μετάλλου (Ni-MH) 

ΜΕΤΑΔΟΣΗ

Τροχοί κίνησης Κίνηση στους μπροστινούς τροχούς (FWD) Κίνηση και στους 4 τροχούς E-FOUR (AWD)

Σύστημα μετάδοσης
Υβριδικό σύστημα μετάδοσης κίνησης E-CVT 
(Ηλεκτρονικά Ελεγχόμενη Συνεχώς Μεταβαλλόμενη 
Μετάδοση)

Υβριδικό σύστημα μετάδοσης κίνησης E-CVT 
(Ηλεκτρονικά Ελεγχόμενη Συνεχώς Μεταβαλλόμενη 
Μετάδοση)

ΕΠΙΔΟΣΕΙΣ

Μεγ. ταχύτητα (χλμ/ώρα) 180 180
Επιτάχυνση 0-100 χλμ/ώρα (δευτ.) 9,2 9,2

ΕΚΠΟΜΠΕΣ CO2 (γρ/χλμ)

Επίπεδο εκπομπών Euro 6 Euro 6
Συνδυασμένος κύκλος 117 121

ΚΑΤΑΝΑΛΩΣΗ ΚΑΥΣΙΜΟΥ (λτ/100 χλμ)

Αστικός κύκλος 5,1 5,3
Υπεραστικός κύκλος 5,0 5,1
Συνδυασμένος κύκλος 5,1 5,2

ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ

Μήκος/Πλάτος/Ύψος (χιλ) 4630 / 1845 / 1645 4630 / 1845 / 1645
Χωρητικότητα χώρου αποσκευών (πίσω καθίσματα 
όρθια) (λίτρα) 475 475

Χωρητικότητα χώρου αποσκευών (πίσω καθίσματα 
αναδιπλωμένα) (λίτρα) 1520 1520

ΒΑΡΗ (κιλά)
Μικτό βάρος 2330 2395
Ικανότητα ρυμούλκησης (με φρένα) 0 1500
Ικανότητα ρυμούλκησης (χωρίς φρένα) 0 750

 ΤΕΧΝΙΚΑ 
ΣΤΟΙΧΕΙΑ 

Σημείωση: οι πληροφορίες που παρουσιάζονται βασίζονται στα αρχικά στοιχεία του κατασκευαστή, τα οποία υπόκεινται σε αλλαγές δίχως προειδοποίηση. Παρακαλούμε συμβουλευθείτε τον τοπικό σας
Εξουσιοδοτημένο Αντιπρόσωπο Lexus ή και την ιστοσελίδα www.lexus.gr για ενημερωμένες πληροφορίες.



 ΓΝΩΡΙΣΤΕ 
ΤΟ ΝΕΟ NX 300h 
 Για περισσότερες πληροφορίες για το νέο NX 300h, επισκεφθείτε την 
ιστοσελίδα: www.lexus.gr 

 © 2014 Η Lexus Europe* διατηρεί το δικαίωμα να τροποποιεί τις λεπτομέρειες των προδιαγραφών 
και του εξοπλισμού χωρίς προειδοποίηση. Οι λεπτομέρειες που αφορούν στις προδιαγραφές και 
στον εξοπλισμό υπόκεινται σε αλλαγές σύμφωνα με τις τοπικές συνθήκες και απαιτήσεις. Ζητήστε 
πληροφορίες από τον τοπικό Εξουσιοδοτημένο Αντιπρόσωπο της Lexus για τυχόν αλλαγές που 
πιθανόν να απαιτούνται στην περιοχή σας.

Σημείωση: τα οχήματα που παρουσιάζονται και οι προδιαγραφές που περιγράφονται στο παρόν 
φυλλάδιο είναι πιθανόν να διαφέρουν από τα μοντέλα και τον εξοπλισμό που είναι διαθέσιμα 
στην περιοχή σας. Το χρώμα του αμαξώματος είναι πιθανόν να διαφέρει ελαφρώς από εκείνο στις 
φωτογραφίες του παρόντος φυλλαδίου.

Για περισσότερες πληροφορίες, παρακαλούμε επισκεφθείτε την ιστοσελίδα μας: www.lexus.gr 
Η φροντίδα του περιβάλλοντος αποτελεί προτεραιότητα για τη Lexus. Λαμβάνουμε πολλά μέτρα 
ώστε να εξασφαλίζουμε ότι ο περιβαλλοντικός αντίκτυπος των οχημάτων μας κατά τη διάρκεια 
του κύκλου ζωής τους – από το σχεδιασμό, την παραγωγή, τη διανομή, την πώληση και το σέρβις 
έως το τέλος της ωφέλιμης ζωής τους – είναι ο ελάχιστος δυνατός. Ο τοπικός σας αντιπρόσωπος 
μπορεί να σας δώσει περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τις απαιτήσεις για τα οχήματα στο 
τέλος της ωφέλιμης ζωής τους.

* Η Lexus Europe είναι τμήμα της Toyota Motor Europe NV/SA.

Εκτύπωση στην Ευρώπη, Απρίλιος 2014 

 ΤΟ ΝΕΟ ΝΧ 300h 
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