
 ΝΕΟ RX 450h 

 ΒΙΩΣΤΕ ΤΗΝ 
ΕΜΠΕΙΡΙΑ ΤΟΥ 
ΝΕΟΥ RX 450h 
 Παρακαλούμε απευθυνθείτε στον πλησιέστερο
εξουσιοδοτημένο έμπορο Lexus για ένα test drive.

Περισσότερα για το νέο RX 450h στο:

www.lexus.gr/rx 

 © 2016 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 Έμπορο 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, το σέρβις έως 
και την απόσυρσή τους – είναι ο ελάχιστος δυνατός. Ο τοπικός σας έμπορος μπορεί να σας δώσει 
περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τα οφέλη επιστροφής / απόσυρσης.

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

Εκτύπωση στην Ευρώπη, Ιανουάριος 2016 



RX 450h AWD

LEXUS HYBRID DRIVE

Μεγ. ισχύς (DIN hp / kW) 313 / 230

ΚΙΝΗΤΗΡΑΣ

Κυβισμός (cm3) / Κύλινδροι / Βαλβίδες 3456 / V6 /24

Μεγ. ισχύς (DIN hp / kW @ rpm) 263 / 193 @ 6000

Μεγ. ροπή (Nm @ rpm) 335 @ 4600

ΗΛΕΚΤΡΟΚΙΝΗΤΗΡΑΣ(-ΕΣ)

Μπροστά - Μεγ. απόδοση συστήματος (DIN hp/kW) 167 / 123

Πίσω - Μεγ. απόδοση συστήματος (DIN hp/kW)  68 / 50

ΥΒΡΙΔΙΚΗ ΜΠΑΤΑΡΙΑ

Tύπος Υβριδική Νικελίου-Μετάλλου (Ni-MH)

ΜΕΤΑΔΟΣΗ

Τροχοί κίνησης Κίνηση και στους τέσσερεις τροχούς (ΑWD)

Σύστημα μετάδοσης κίνησης Συνεχώς Μεταβαλλόμενη Μετάδοση (CVT)

ΕΠΙΔΟΣΕΙΣ

Μεγ. ταχύτητα (χλμ/ώρα) 200

Επιτάχυνση 0-100 χλμ/ώρα (δευτ.) 7.7

ΕΚΠΟΜΠΕΣ CO2 (γρ/χλμ)

Μικτός κύκλος* 122 / 1271

ΚΑΤΑΝΑΛΩΣΗ ΚΑΥΣΙΜΟΥ (λτ/100χλμ)

Μικτός κύκλος* 5.3 / 5.51

ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ (χιλ)

Μήκος / Πλάτος / Ύψος 4890 / 1895 / 1685

 ΤΕΧΝΙΚΑ 
ΣΤΟΙΧΕΙΑ 

 1  Οι τιμές που αφορούν το RX 450h διαφέρουν αναλόγως της έκδοσης αλλά και του μεγέθους της ζάντας. Το 1ο στοιχείο αφορά την έκδοση Dynamic με ζάντες αλουμινίου 18". Το 2ο νούμερο αναφέρεται στις εκδόσεις Executive, F Sport & 
Luxury με ζάντες αλουμινίου 20”, όπως και στην έκδοση Dynamic με ζάντες αλουμινίου 20" (προαιρετικός εξοπλισμός).

*  Οι τιμές κατανάλωσης καυσίμου και εκπομπών CO2 έχουν μετρηθεί σε ελεγχόμενο περιβάλλον, σύμφωνα με τις απαιτήσεις της Οδηγίας 80/1268/ΕΟΚ, συμπεριλαμβανομένων και των τροποποιήσεων αυτής, σε όχημα με τον εξοπλισμό του 
σχετικού Ευρωπαϊκού Προτύπου. Για περισσότερες πληροφορίες ή εάν ενδιαφέρεστε να αγοράσετε κάποιο όχημα με τον εξοπλισμό του Ευρωπαϊκού Προτύπου, παρακαλούμε απευθυνθείτε στον τοπικό Εξουσιοδοτημένο Έμπορο Lexus. Οι 
τιμές κατανάλωσης καυσίμου και εκπομπών CO2 του οχήματός σας ενδέχεται να διαφέρουν από τις αναγραφόμενες. Ο τρόπος οδήγησης, καθώς και άλλοι παράγοντες (όπως οι συνθήκες οδοστρώματος, η κυκλοφοριακή κίνηση, η κατάσταση 
του οχήματος, η πίεση των ελαστικών, ο εγκατεστημένος εξοπλισμός, το φορτίο, ο αριθμός επιβατών κ.ά.), διαδραματίζουν σημαντικό ρόλο στον προσδιορισμό της κατανάλωσης καυσίμου και των εκπομπών CO2 ενός οχήματος.

Σημείωση: οι πληροφορίες που παρουσιάζονται βασίζονται στα αρχικά στοιχεία του κατασκευαστή, τα οποία υπόκεινται σε αλλαγές δίχως προειδοποίηση. 
Παρακαλούμε συμβουλευθείτε τον τοπικό σας Εξουσιοδοτημένο Έμπορο Lexus ή/και την ιστοσελίδα www.lexus.gr για ενημερωμένες πληροφορίες. 
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 ΝΕΟ RX 450h  ΕΙΣΑΓΩΓΗ

 ΑΠΑΡΑΜΙΛΛΟΣ 
ΕΚΛΕΠΤΥΣΜΟΣ 
 Πάντοτε πρωτοποριακή, πάντοτε μπροστά, το 1998 η Lexus λάνσαρε 
το RX, το πρώτο SUV στον κόσμο που προσέφερε τον εκλεπτυσμό 
ενός πολυτελούς σεντάν. Ανατρέποντας τα δεδομένα και πάλι, το 2004 
παρουσιάσαμε το πρώτο στον κόσμο πολυτελές υβριδικό αυτοκίνητο - το 
καινοτόμο RX 400h SUV. Αποδεικνύοντας την αφοσίωσή μας στη συνεχή 
εξέλιξη σήμερα παρουσιάζουμε το ολοκαίνουριο RX 450h, το πιο δυναμικό 
Lexus που βγήκε ποτέ από τα σχεδιαστήριά μας, με απαράμιλλα επίπεδα 
εκλεπτυσμένης πολυτέλειας στον βασικό εξοπλισμό. To RX 450h 4ης γενιάς 
εξοπλισμένο με σύστημα ασφαλείας Lexus Safety System +, διατίθεται και 
σε έκδοση F SPORT. 

 «ΜΕ ΤΟ ΟΛΟΚΑΙΝΟΥΡΙΟ LEXUS RX, ΑΝΑΔΕΙΞΑΜΕ ΑΚΟΜΗ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΟ 
ΤΟΝ ΤΟΛΜΗΡΟ ΚΑΙ ΕΜΒΛΗΜΑΤΙΚΟ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟ, ΕΞΕΛΙΣΣΟΝΤΑΣ 

ΤΑΥΤΟΧΡΟΝΑ ΤΙΣ ΠΡΩΤΟΠΟΡΙΑΚΕΣ ΑΞΙΕΣ ΤΩΝ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΩΝ 
ΓΕΝΕΩΝ ΤΟΥ RX.» 

 Takayuki Katsuda, Αρχιμηχανικός RX 
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 ΝΕΟ RX 450h  ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ

 ΕΠΙΒΛΗΤΙΚΟΣ 
ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ 
 ΟΔΗΓΩΝΤΑΣ ΤΟ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟ LEXUS ΣΕ ΝΕΑ ΕΠΙΠΕΔΑ, 
ΤΟ ΟΛΟΚΑΙΝΟΥΡΙΟ RX 450h ΑΝΤΑΝΑΚΛΑ ΤΗΝ 
ΤΟΛΜΗΡΗ ΑΠΟΦΑΣΗ ΠΟΥ ΠΑΡΘΗΚΕ ΚΑTA ΤΗ 
ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΤΟΥ. 

 Το εικονιζόμενο Lexus RX 450h οφείλει την επιβλητική του εμφάνιση σε 
μια σημαντική συνεδρίαση του διοικητικού συμβουλίου. Λίγο πριν από 
τη διαδικασία παραγωγής, το πολυτελές SUV παρουσιάστηκε στον Chief 
Branding Officer και Master Driver της Lexus, Akio Toyoda, για τελική έγκριση. 
Ωστόσο, αντί να εγκρίνει το κομψό νέο όχημα, ο Toyoda ζήτησε ακόμη 
περισσότερα: «Πρέπει να είναι δελεαστικό, να ανεβάζει τους παλμούς, 
να συναρπάζει τους ιδιοκτήτες κάθε φορά που το προσεγγίζουν.» Μετά 
από αδιάκοπες εργασίες, το πρωτότυπο αναθεωρήθηκε - με πιο τολμηρή 
τραπεζοειδή μάσκα, πιο έντονες γραμμές και «αιωρούμενη οροφή» - για 
να αναδειχθεί στο πιο εντυπωσιακό RX που κατασκευάστηκε ποτέ. 
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 ΝΕΟ RX 450h  ΕΣΩΤΕΡΙΚΗ ΠΟΛΥΤΕΛΕΙΑ

 AVANT-GARDE 
ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ 
 ΒΙΩΣΤΕ ΜΙΑ ΔΥΝΑΜΙΚΗ ΣΥΝΘΕΣΗ ΣΑΓΗΝΕΥΤΙΚΟΥ 
ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ, ΠΡΩΤΟΠΟΡΙΑΚΗΣ 
ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΚΑΙ ΑΡΙΣΤΟΤΕΧΝΙΑΣ LEXUS. 

 Η κατοχή της νέας γενιάς  RX 450h είναι μια πολύ ιδιαίτερη εμπειρία. Για 
παράδειγμα, καθώς το πλησιάζετε, φωτίζονται διακριτικά και οι τέσσερις 
χειρολαβές, δημιουργώντας ένα μοναδικό ιαπωνικό καλωσόρισμα 
«Omotenashi». Όταν καθίσετε, θα νιώσετε πώς οι ρευστές γραμμές της 
καμπίνας σάς αγκαλιάζουν, ενώ όλες οι διεπαφές είναι άψογα τοποθετημένες 
για εύκολη λειτουργία. Έπειτα θα θαυμάσετε την κεντρική κονσόλα - τα 
ξύλινα διακοσμητικά έχουν χαραχτεί με Laser από τη μονάδα κατασκευής 
πιάνων της Yamaha και γυαλίζονται προσεκτικά στο χέρι, δημιουργώντας 
ένα περίτεχνο σχέδιο. Οι επιβάτες στα πίσω καθίσματα έχουν άπλετο χώρο 
για τα πόδια τους, χάρη στα πολυτελή δερμάτινα καθίσματα με λειτουργίες 
αναδίπλωσης και ανάκλισης. Παράλληλα, μπορούν να απολαύσουν το 
μοναδικό σύστημα ήχου και ψυχαγωγίας Mark Levinson® 15 ηχείων. 
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 ΝΕΟ RX 450h  ΔΥΝΑΜΙΚΗ ΟΔΗΓΗΣΗΣ

 ΑΡΙΣΤΟΤΕΧΝΙΤΕΣ  ΑΠΟΛΑΥΣΤΕ ΟΔΗΓΙΚΗ ΑΚΡΙΒΕΙΑ ΚΑΙ ΕΚΛΕΠΤΥΣΜΟ 
LEXUS ΠΑΓΚΟΣΜΙΑΣ ΚΛΑΣΗΣ, ΣΕ ΕΝΑ ΥΠΕΡΟΧΑ 
ΙΣΟΡΡΟΠΗΜΕΝΟ ΠΟΛΥΤΕΛΕΣ SUV. 
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 Δεν ήταν μόνο στη διαδικασία σχεδιασμού που επεδίωκε την αριστεία ο 
Αρχιμηχανικός του RX, Takayuki Katsuda: «Είπα στην ομάδα μου να κάνει ό,τι 
περνούσε από το χέρι της για να γίνει το νέο RX 450h ακόμη πιο απολαυστικό 
στην οδήγηση». Για παράδειγμα, μετά από δοκιμές σε αεροσήραγγα για 
τη βελτιστοποίηση της αεροδυναμικής, τοποθετήθηκε καπό και πορτ-
μπαγκάζ αλουμινίου καθιστώντας το όχημα πιο ελαφρύ και πιο εύελικτο. 

Έπειτα, εφαρμόστηκε επαναστατική τεχνολογία κόλλησης και συγκόλλησης 
με Laser για τη δημιουργία ενός πιο άκαμπτου σασί, μειώνοντας έτσι τις 
δονήσεις και βελτιώνοντας την ακρίβεια του τιμονιού. Τέλος, οι «master 
drivers» μας - που εργάστηκαν και στο Lexus LFA supercar - βελτίωσαν 
τη θέση του οδηγού και ρύθμισαν τις αναρτήσεις, ώστε να παρέχουν μια 
πραγματικά εκπληκτική εμπειρία SUV. 
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 ΝΕΟ RX 450h  ΠΡΟΗΓΜΕΝΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ

 ΕΝΙΣΧΥΜΕΝΗ 
ΑΝΤΙΛΗΨΗ 
 ΑΦΟΜΟΙΩΣΤΕ ΤΗ «ΜΕΓΑΛΥΤΕΡΗ» ΕΙΚΟΝΑ ΧΑΡΗ 
ΣΤΗΝ 12,3" ΟΘΟΝΗ LEXUS PREMIUM NAVIGATION, 
ΣΤΗΝ ΕΓΧΡΩΜΗ ΠΡΟΒΟΛΗ HEAD-UP ΚΑΙ ΣΤΗΝ 
ΟΘΟΝΗ ΠΑΝΟΡΑΜΙΚΗΣ ΠΡΟΒΟΛΗΣ. 

 Σήμερα, οι οδηγοί βομβαρδίζονται με όλο και μεγαλύτερους όγκους 
δεδομένων. Για να αντιμετωπίσουν το φαινόμενο αυτό, οι σχεδιαστές 
μας προσπάθησαν να απλοποιήσουν τη ζωή μέσα στο νέο RX 450h. Οι 
βασικές πληροφορίες παρουσιάζονται διακριτικά στο οπτικό σας πεδίο 
και προβάλλονται στο παρμπρίζ χάρη στην έγχρωμη οθόνη Head-Up ή 
εμφανίζονται στην Οθόνη Πολλαπλών Λειτουργιών ανάμεσα στα βασικά 
όργανα. Η πρόσβαση στα συστήματα ήχου, κλίματος και πλοήγησης γίνεται 
από την κεντρική οθόνη, με το τελευταίας τεχνολογίας χειριστήριο Remote 
Touch. Για εύκολη στάθμευση, μια Οθόνη Πανοραμικής Προβολής σας 
εξασφαλίζει εικονική τρισδιάστατη προβολή του RX, με οδηγίες για τους 
ελιγμούς επί της οθόνης. 
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 ΣΤΗΝ
ΕΜΠΡΟΣΘΟΦΥΛΑΚΗ
ΤΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ 
 ΤΟ LEXUS SAFETY SYSTEM + ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΕΙ 
ΧΙΛΙΟΣΤΟΜΕΤΡΙΚΟ ΡΑΔΙΟΑΝΙΧΝΕΥΤΗ ΚΑΙ 
ΚΑΜΕΡΑ ΓΙΑ ΝΑ ΕΝΤΟΠΙΖΕΙ ΤΟΥΣ ΚΙΝΔΥΝΟΥΣ. 

 Η Lexus βρίσκεται σταθερά στην εμπροσθοφυλακή της ανάπτυξης 
τεχνολογιών ασφάλειας και υποστήριξης του οδηγού, δοκιμάζοντας όλα 
τα νέα της μοντέλα στον μεγαλύτερο προσομοιωτή οδήγησης στον κόσμο. 
Χάρη στην ηγετική μας θέση στην έρευνα πρόληψης ατυχημάτων, η νέα 
γενιά RX 450h φέρει πλέον το επαναστατικό σύστημα ενεργητικής ασφάλειας 
Lexus Safety System + στον βασικό εξοπλισμό. Στο πακέτο περιλαμβάνεται 
το Σύστημα Ασφάλειας προ της Πρόσκρουσης με λειτουργία εντοπισμού 
πεζών, η Υποβοήθηση Διατήρησης Λωρίδας για να διατηρείτε την πορεία 
σας, το σύστημα Αυτόματης Υψηλής Δέσμης για βελτιωμένη όραση τη 
νύχτα και το Προσαρμοζόμενο Σύστημα Ελέγχου Πορείας που ρυθμίζει 
την ταχύτητά σας ανάλογα με αυτήν του προπορευόμενου οχήματος. 

 ΝΕΟ RX 450h  ΠΡΩΤΟΠΟΡΙΑΚΗ ΑΣΦΑΛΕΙΑ
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 ΟΔΗΓΗΣΤΕ ΤΟ SUV-ΣΥΜΒΟΛΟ ΤΗΣ ΠΛΗΡΩΣ 
ΥΒΡΙΔΙΚΗΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΚΑΙ ΑΠΕΛΕΥΘΕΡΩΣΤΕ 
313 DIN hp ΕΚΛΕΠΤΥΣΜΕΝΗΣ ΙΣΧΥΟΣ. 

 Το πρωτοποριακό RX 450h, που κινείται με το τελευταίο σύστημα Lexus 
Hybrid Drive, συνδυάζει αρμονικά έναν βενζινοκινητήρα V6 3,5 λίτρων 
με δύο ηλεκτροκινητήρες, παρέχοντας απρόσκοπτη ισχύ και στους 
τέσσερις τροχούς. Χάρη στη στιγμιαία ροπή των ηλεκτροκινητήρων, 
μπορείτε να επιταχύνετε στα 100 χλμ/ώρα σε 7,7 δεύτερα, με εκπομπές 
μόλις 122γρ CO2/χλμ*. Εναλλακτικά, χρησιμοποιήστε τη λειτουργία του 
ηλεκτροκινητήρα για να οδηγήσετε σχεδόν αθόρυβα, χωρίς κατανάλωση 
καυσίμου και με μηδενικές εκπομπές CO2 και NOx. Η υβριδική μπαταρία 
του RX 450h δεν χρειάζεται ποτέ φόρτιση και καταλαμβάνει ελάχιστο χώρο, 
αφήνοντας έτσι άφθονο χώρο για αποσκευές.

* στην έκδοση Dynamic με ζάντες αλουμινίου 18’’. 

 RX 450h 

 ΝΕΟ RX 450h  ΠΛΗΡΩΣ ΥΒΡΙΔΙΚΟ
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 ΑΠΟΛΑΥΣΗ 
ΑΙΧΜΗΣ 
 ΤΑ ΝΕΑ ΜΟΝΤΕΛΑ RX 450h F SPORT ΕΙΝΑΙ 
ΣΧΕΔΙΑΣΜΕΝΑ ΓΙΑ ΝΑ ΣΥΝΑΡΠΑΖΟΥΝ ΚΑΙ 
ΡΥΘΜΙΣΜΕΝΑ ΓΙΑ ΑΚΟΜΗ ΠΙΟ ΔΥΝΑΜΙΚΕΣ 
ΟΔΗΓΙΚΕΣ ΕΜΠΕΙΡΙΕΣ. 

 Όταν οδηγήσετε το πιο τολμηρό RX 450h που κατασκευάστηκε ποτέ, 
η τραπεζοειδής μάσκα F SPORT και οι μεγάλοι τροχοί αλουμινίου 20", 
σίγουρα θα τραβήξουν τα βλέμματα όπου και αν βρεθείτε. Στο εσωτερικό, 
θα απολαύσετε το τιμόνι F SPORT, πεντάλ αλουμινίου και ιδιαίτερα 
υποστηρικτικά δερμάτινα καθίσματα που κατασκευάζονται με τεχνολογία 
«ενσωματωμένου αφρώδους υλικού». Στον δρόμο, η σπορ ενεργητική 
ανάρτηση με το Προσαρμοζόμενο Σύστημα Μεταβλητής Ανάρτησης  
και ένας ενεργός σταθεροποιητής βελτιώνουν την αποκριτικότητα, ενώ η 
προηγμένη τεχνολογία ήχου συντελεί σε μια αξέχαστη εμπειρία F SPORT. 

 ΝΕΟ RX 450h  F-SPORT



17



18

 ΣΥΝΔΥΑΣΜΟΙ 
ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ 

 ΥΦΑΣΜΑ1 

 Μαύρο  Μαύρο 

 Μαύρο  Καφέ Τοπάζι  Μαύρο  Dark Rose  Λευκό 

 3D Φιλμ  Shimamoku 

 Καφέ  Ιβουάρ 

 Καφέ  Ιβουάρ 

 Καφέ Τοπάζι 

 Υποκίτρινο 

 Σκούρο 
ξύλο 

 Καρυδιά  Bamboo  Αλουμίνιο 

 ΔΕΡΜΑ2 

 ΔΕΡΜΑ F SPORT4  ΔΕΡΜΑ ΗΜΙΑΝΙΛΙΝΙΚΟ3 

 ΕΝΘΕΤΑ5  ΕΝΘΕΤΑ F SPORT6 

 1 Η υφασμάτινη ταπετσαρία διατίθεται εναλλακτικά στον βασικό εξοπλισμό της έκδοσης Dynamic.
2 Η λεία δερμάτινη επένδυση παρέχεται στον βασικό εξοπλισμό των εκδόσεων Dynamic & Executive.
3 H δερμάτινη ημιανιλινική ταπετσαρία διατίθεται στον βασικό εξοπλισμό της έκδοσης Luxury.
4 Η δερμάτινη ταπετσαρία F SPORT περιλαμβάνεται στον βασικό εξοπλισμό της έκδοσης F SPORT.
5  Το 3D Φιλμ  περιλαμβάνεται στον βασικό εξοπλισμό των εκδόσεων Dynamic και Executive. Στην έκδοση Luxury διατίθενται τέσσερις επιλογές για τα ξύλινα ένθετα, όπως εικονίζονται. 

Το bamboo διατίθεται μόνο σε συνδυασμό με τη δερμάτινη ταπετσαρία σε Μαύρο, Ιβουάρ ή Καφέ Τοπάζι.
6 Τα ένθετα αλουμινίου περιλαμβάνονται στον βασικό εξοπλισμό της έκδοσης F SPORT. 



19



20

 F ΛΕΥΚΟ (083)1 

 ΑΝΘΡΑΚΙ (1H9) 

 ΛΕΥΚΟ SONIC (085)2 

 ΑΣΗΜΙ (1J4) 

 ΤΙΤΑΝΙΟ SONIC (1J7) 

 ΕΞΩΤΕΡΙΚΑ 
ΧΡΩΜΑΤΑ 

 ΜΑΥΡΟ (212)3 
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 ΒΑΘΥ ΜΠΛΕ (8x5)1 

 ΕΚΡΟΥ (4U7)2 

 ΚΕΡΑΣΙ (3R1) 

 ΚΑΦΕ (4Χ2)2 

 ΓΡΑΦΙΤΗΣ (223) 

 1 Αποκλειστικά στα μοντέλα F SPORT.
2 Δεν διατίθεται στα μοντέλα F SPORT.
3 Μονόχρωμο.

Σημείωση: λόγω διαφοροποιήσεων στην εκτύπωση, τα πραγματικά χρώματα του αμαξώματος ενδέχεται να διαφέρουν 
ελαφρώς από τα εικονιζόμενα. 



 ΖΑΝΤΕΣ ΑΛΟΥΜΙΝΙΟΥ 20" 
 Δώστε προσωπικό χαρακτήρα στο RX σας με τις 
νέες δυναμικές ζάντες 5 ακτίνων, που μπορούν να 
εξατομικευτούν με ένθετα διαφόρων χρωμάτων 
ανάλογα με το χρώμα αμαξώματος που θα 
επιλέξετε. 

 ΔΕΡΜΑΤΙΝΟ ΤΙΜΟΝΙ 
 Εμπνευσμένο από το LFA supercar, το όμορφα 
κατασκευασμένο δερμάτινο/ξύλινο τιμόνι 3 
ακτίνων διατίθεται με βάσεις για τα δάχτυλα και 
διαμορφωμένη διατομή για καλύτερο έλεγχο. 
Ενσωματωμένοι διακόπτες ελέγχουν - ανάλογα 
με την περίπτωση - το ηχοσύστημα, το τηλέφωνο, 
την Οθόνη Πολλαπλών Πληροφοριών, το Σύστημα 
Προσαρμοζόμενου Ελέγχου Πορείας και την 
Υποβοήθηση Διατήρησης Λωρίδας. 

 ΠΙΣΩ ΦΩΤΑ LED 
 Τα ισχυρά LED, σχήματος «L», δημιουργούν 
κρυστάλλινο γραμμικό φωτισμό από τις πίσω 
γωνίες του RX 450h έως το κέντρο της πόρτας 
του πορτ-μπαγκάζ. Αυτά τα ιδιαίτερα πλατιά πίσω 
φώτα προσφέρουν ακρίβεια ορατότητας ενώ 
φέρουν εντυπωσιακά σειριακά φλας τεχνολογίας 
LED. 

 ΤΡΙΠΛΟΙ ΠΡΟΒΟΛΕΙΣ LED 
 Οι εκλεπτυσμένοι προβολείς σχήματος «L» 
χρησιμοποιούν την ίδια πηγή φωτός LED τόσο 
στην υψηλή όσο και στη χαμηλή δέσμη. Για μια 
μοναδική αύρα, συνοδεύονται από φώτα ημέρας 
(DRL) με ενσωματωμένα σειριακά φλας. 

 ΠΑΝΟΡΑΜΙΚΗ ΟΡΟΦΗ 
 Αυτή η μεγάλη εργοστασιακή πανοραμική οροφή 
προσθέτει μια μοναδική αίσθηση ελευθερίας, 
επιπλέον χώρο και φως στην καμπίνα του RX. 
Διαθέτει επίσης ένα ανοιγόμενο γυάλινο τμήμα 
μπροστά, επιτρέποντας την είσοδο του καθαρού 
αέρα, καθώς και ηλεκτρικό σκίαστρο για την 
περίπτωση έντονης ηλιοφάνειας. 

 ΞΥΛΟ ΧΑΡΑΓΜΕΝΟ ΜΕ LASER 
 Για τη χάραξη του ξύλου στην κεντρική κονσόλα 
και τις πόρτες έχει χρησιμοποιηθεί πρωτοποριακή 
τεχνολογία λέιζερ, που αποκαλύπτει ένα στρώμα 
αλουμινίου και δημιουργεί ένα όμορφο εφέ. Τα 
ένθετα αυτά κατασκευάζονται αποκλειστικά από 
τους τεχνίτες της μονάδας κατασκευής πιάνων 
της YAMAHA. 

 ΠΡΟΗΓΜΕΝΗ 
ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ 



RX 450h AWD

LEXUS HYBRID DRIVE

Μεγ. ισχύς (DIN hp / kW) 313 / 230

ΚΙΝΗΤΗΡΑΣ

Κυβισμός (cm3) / Κύλινδροι / Βαλβίδες 3456 / V6 /24

Μεγ. ισχύς (DIN hp / kW @ rpm) 263 / 193 @ 6000

Μεγ. ροπή (Nm @ rpm) 335 @ 4600

ΗΛΕΚΤΡΟΚΙΝΗΤΗΡΑΣ(-ΕΣ)

Μπροστά - Μεγ. απόδοση συστήματος (DIN hp/kW) 167 / 123

Πίσω - Μεγ. απόδοση συστήματος (DIN hp/kW)  68 / 50

ΥΒΡΙΔΙΚΗ ΜΠΑΤΑΡΙΑ

Tύπος Υβριδική Νικελίου-Μετάλλου (Ni-MH)

ΜΕΤΑΔΟΣΗ

Τροχοί κίνησης Κίνηση και στους τέσσερεις τροχούς (ΑWD)

Σύστημα μετάδοσης κίνησης Συνεχώς Μεταβαλλόμενη Μετάδοση (CVT)

ΕΠΙΔΟΣΕΙΣ

Μεγ. ταχύτητα (χλμ/ώρα) 200

Επιτάχυνση 0-100 χλμ/ώρα (δευτ.) 7.7

ΕΚΠΟΜΠΕΣ CO2 (γρ/χλμ)

Μικτός κύκλος* 122 / 1271

ΚΑΤΑΝΑΛΩΣΗ ΚΑΥΣΙΜΟΥ (λτ/100χλμ)

Μικτός κύκλος* 5.3 / 5.51

ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ (χιλ)

Μήκος / Πλάτος / Ύψος 4890 / 1895 / 1685

 ΤΕΧΝΙΚΑ 
ΣΤΟΙΧΕΙΑ 

 1  Οι τιμές που αφορούν το RX 450h διαφέρουν αναλόγως της έκδοσης αλλά και του μεγέθους της ζάντας. Το 1ο στοιχείο αφορά την έκδοση Dynamic με ζάντες αλουμινίου 18". Το 2ο νούμερο αναφέρεται στις εκδόσεις Executive, F Sport & 
Luxury με ζάντες αλουμινίου 20”, όπως και στην έκδοση Dynamic με ζάντες αλουμινίου 20" (προαιρετικός εξοπλισμός).

*  Οι τιμές κατανάλωσης καυσίμου και εκπομπών CO2 έχουν μετρηθεί σε ελεγχόμενο περιβάλλον, σύμφωνα με τις απαιτήσεις της Οδηγίας 80/1268/ΕΟΚ, συμπεριλαμβανομένων και των τροποποιήσεων αυτής, σε όχημα με τον εξοπλισμό του 
σχετικού Ευρωπαϊκού Προτύπου. Για περισσότερες πληροφορίες ή εάν ενδιαφέρεστε να αγοράσετε κάποιο όχημα με τον εξοπλισμό του Ευρωπαϊκού Προτύπου, παρακαλούμε απευθυνθείτε στον τοπικό Εξουσιοδοτημένο Έμπορο Lexus. Οι 
τιμές κατανάλωσης καυσίμου και εκπομπών CO2 του οχήματός σας ενδέχεται να διαφέρουν από τις αναγραφόμενες. Ο τρόπος οδήγησης, καθώς και άλλοι παράγοντες (όπως οι συνθήκες οδοστρώματος, η κυκλοφοριακή κίνηση, η κατάσταση 
του οχήματος, η πίεση των ελαστικών, ο εγκατεστημένος εξοπλισμός, το φορτίο, ο αριθμός επιβατών κ.ά.), διαδραματίζουν σημαντικό ρόλο στον προσδιορισμό της κατανάλωσης καυσίμου και των εκπομπών CO2 ενός οχήματος.

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

27



 ΝΕΟ RX 450h 

 ΒΙΩΣΤΕ ΤΗΝ 
ΕΜΠΕΙΡΙΑ ΤΟΥ 
ΝΕΟΥ RX 450h 
 Παρακαλούμε απευθυνθείτε στον πλησιέστερο
εξουσιοδοτημένο έμπορο Lexus για ένα test drive.

Περισσότερα για το νέο RX 450h στο:

www.lexus.gr/rx 

 © 2016 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 Έμπορο 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, το σέρβις έως 
και την απόσυρσή τους – είναι ο ελάχιστος δυνατός. Ο τοπικός σας έμπορος μπορεί να σας δώσει 
περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τα οφέλη επιστροφής / απόσυρσης.

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

Εκτύπωση στην Ευρώπη, Ιανουάριος 2016 


