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 DESIGN 

 O NOVO 
LS 500h 
 REVELAÇÃO DO INOVADOR SEDAN 
TOPO DE GAMA LS 

 Enquanto o primeiro LS redefiniu os padrões de requinte em 1989, a quinta 
geração topo de gama da Lexus transforma o sedan de luxo numa forma 
de arte completamente nova. Como resultado de um percurso criativo de 
cinco anos, foram necessários sete modelos de argila, em tamanho real, para 
concluir as suas linhas elegantes e o seu tejadilho sofisticado semelhante ao 
de um coupé. Partilhando um novíssimo chassis – o mais resistente de sempre 
construído pela Lexus – com o altamente elogiado coupé de luxo LC, o novo 
LS 500h estreia cinco designs de jantes de liga leve. O interior do novo LS 
oferece inigualáveis níveis de conforto e requinte. 

 Inequivocamente arrojada, a grelha trapezoidal do LS 500h cuidadosamente 
desenhada pela Lexus, demorou três meses e meio a aperfeiçoar. Os designers 
recorreram a um avançado software 3D e ajustes manuais requintados em 
mais de cinco mil superfícies na grelha, que agora se transforma de forma 
sublime com as mudanças de luz. 
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 DESIGN 

 “Mais do que qualquer outro modelo, o LS 500h incorpora a história e imagem 
da Lexus e serve como símbolo de tudo aquilo que a nossa marca representa.” 

 ENGENHEIRO CHEFE DE DESIGN
KOICHI SUGA 
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 TECNOLOGIA 

 RODEADO POR TECNOLOGIA IMAGINATIVA, COMO O MAIS AMPLO 
SISTEMA HEAD UP DISPLAY DO MUNDO E O SISTEMA DE NAVEGAÇÃO 
PREMIUM DA PRÓXIMA GERAÇÃO 

 Depois de apenas alguns minutos ao volante, concebido magnificamente 
pelos mestres ‘Takumi’, irá sentir a especial inteligência tecnológica deste 
automóvel. O maior Head Up Display a cores do mundo, com 24 polegadas, 
é colocado discretamente no seu campo de visão e projeta informações 
fundamentais no parabrisas. Também perfeitamente posicionado para uma 
condução descontraída, o amplo ecrã do Lexus Media Display de 12,3 

polegadas, projeta as informações do sistema de Navegação Premium, pode 
ser controlado por comandos de voz ou pelo novo e intuitivo Painel Tátil. 
Para uma sensação tranquilizadora, o novo LS 500h também está equipado 
com o Lexus Safety System + da próxima geração. A tecnologia avançada 
do sistema inclui a primeira função intuitiva do mundo, com direção ativa, 
para deteção e desvio de peões. 

01  O design de tablier de formato orgânico coloca todos os 
controlos e as interfaces na zona de fácil alcance

02 O LS 500h é alimentado pelo Sistema Híbrido Multi 
Stage da Lexus, uma tecnologia inovadora, que transforma 
o desempenho da transmissão híbrida

03 O Lexus Dynamic Handling aliado a um novíssimo chassis, 
partilhado com o coupé de luxo LC, proporciona uma 
inigualável dinâmica de condução 

 DESCUBRA O PRIMEIRO SISTEMA 
HÍBRIDO MULTI STAGE DO MUNDO 

 Os modelos LS da Lexus sempre representaram o pináculo da inovação, mas 
este mais recente topo de gama de luxo expande ainda mais as fronteiras 
da tecnologia automóvel. Reinventado a partir do zero, para uma agilidade 
e conforto inigualáveis, a equipa do projeto selecionou um chassis com 
distância longa entre eixos, que oferece um centro de gravidade mais baixo, 
incrível espaço para as pernas e uma quase perfeita distribuição do peso. 
Também escolheram materiais mais leves, incluindo aço e alumínio de elevada 
resistência, para poupar 90 kg de peso. Tudo isto, aliado a uma maior rigidez 
da carroçaria e a tração às quatro rodas combinada com o Sistema Lexus 
Dynamic Handling, proporciona uma experiência de condução estimulante. 

Alimentado pelo primeiro Sistema Híbrido Mutli Stage do mundo, o LS 500h 
está ainda disponível com tração integral e na dinâmica versão F SPORT. 
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 DESEMPENHO 

 * Nota: a informação apresentada baseia-se em dados preliminares do fabricante e está sujeita a alterações sem aviso prévio. 

 LS 500h*
Potência máx.: 300 cv / 220 kW
Cilindrada do motor: 3456 cm3

Aceleração dos 0-100 Km/h (seg): 5,4 
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 PERÍCIA ARTESANAL 

 EXPERIMENTE A HOSPITALIDADE 
JAPONESA E A REQUINTADA 
PERÍCIA ARTESANAL ‘TAKUMI’ 

 Inspirado na arte japonesa da hospitalidade, “Omotenashi”, quando 
toca no manípulo da porta, o novo LS 500h eleva-se automaticamente 
para o ajudar a entrar, assim como aos seus convidados. Assim que 
abre a porta, o apoio do banco dianteiro baixa para o ajudar a entrar. 
Para o manter revigorado, o banco dianteiro, ajustável em 28 posições, 
pode fazer massagens shiatsu às suas pernas e costas, enquanto os 
passageiros dos bancos traseiros desfrutam de um banco otomano 
reclinável, com sete programas de massagem shiatsu e sistemas de 
aquecimento extra, para relaxar a zona lombar inferior e os ombros. 
Ideal para relaxar ou trabalhar enquanto o conduzem, o espaço e 
serenidade do habitáculo do LS é o ambiente perfeito para desfrutar 
do som do inigualável sistema áudio Mark Levinson® 3D Surround, de 
23 colunas, que lhe dá a sensação de estar num concerto. 

01  Os forros das portas inspirados no Origami, 
criados por artesãos em Quioto, apresentam-
se em conjunto com a primeira aplicação de 
acabamentos decorativos do mundo, inspirados 
pela perícia artesanal do vidro lapidado do 
japonês Edo Kiriko

02 Refletindo a elegância intemporal da harpa 
japonesa, tiras de magnésio leves e bastante 
duradouras destacam as curvas graciosas do 
tablier do LS 500h

03 Os bancos em pele construídos pelos mestres 
artesãos ‘Takumi’, apresentam pespontos que 
refletem a grelha frontal do novo LS 500h 
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 CORES  |  EXTERIORES 

 BRANCO F SPORT | 083  BRANCO SÓNICO | 085 

 CINZA SÓNICO | 1J2  CINZA TITÂNIO | 1J7 

 PRETO ASTRAL | 2121  PRETO GRAFITE | 223 

 CINZA MANGANÉSIO | 1K2  VERMELHO MORELLO | 3R1 

 VERMELHO ÁGATA | 3U3  AREIA ECRU | 4U7 

 AZUL SAFIRA | 8X1 

 CASTANHO COBRE | 4X2 

 AZUL MICA | 8X5 

 1 Cor sólida

Nota: devido às diferenças de impressão, as cores reais da pintura podem divergir ligeiramente das apresentadas. 
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 COMBINAÇÕES  |  INTERIORES 

 PELE 

 Preto 

 Marfim 

 Castanho 

 Vemelho 

 Shimamoku 

 Castanho Topázio 

 Branco 

 Nogueira 
Castanho Acet. 

 Castanho Escuro 

 Nogueira 
Castanho Mate 

 Branco 

 Madeira Artesanal 
Orgânica 

 Preto com 
Vermelho Crimson 

 Madeira Artesanal 
Herringbone 

 Vidro Kiriko  Madeira Cortada a 
Laser em ‘L’ 

 PELE SEMI-ANILINA 

 Preto 

 INSERÇÕES F SPORT 

 Alumínio Naguri 

 INSERÇÕES 

 Madeira Cortada 
a Laser 

 PELE F SPORT 

 Preto 

 PELE L-ANILINA 

 Camel 
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 Nota: a informação apresentada baseia-se em dados preliminares do fabricante que estão sujeitos a alterações sem aviso prévio. 
Para mais informações e atualizações, consulte o seu Centro Lexus e/ou o nosso website www.lexus.pt. 

 DADOS TÉCNICOS 

MOTOR LS 500h (AWD)

Volume (cc) 3456
Cilindros / Válvulas V6 / 24
Potência máxima (cv @ rpm) 299 @ 6600
Potência máxima (kW @ rpm) 220 @ 6600
Binário máximo (Nm @ rpm) 350 @ 5100

MOTOR ELÉTRICO

Tipo AC síncrono, íman permanente
Potência máx. (cv) 179
Potência máx. (kW) 132
Binário máximo (Nm) 300

POTÊNCIA COMBINADA

Potência total (cv) 360
Potência total (kW) 264

TRANSMISSÃO

Tipo Híbrido Multi Stage
Tração Integral Permanente

DESEMPENHO

Velocidade máxima (km/h) 250
Aceleração 0-100 km/h 5,4 (5,5)

DIMENSÕES (mm)

Comprimento 5235
Largura 1900
Altura 1450



 © 2017 A Lexus Portugal* reserva-se o direito de alterar quaisquer detalhes das especificações e 
do equipamento sem aviso prévio. Os pormenores das especificações e do equipamento estão 
também sujeitos a alterações, de modo a corresponderem aos requisitos e condições locais. 
Contacte o seu Centro Lexus, a fim de obter detalhes sobre quaisquer alterações que possam ser 
necessárias para a sua área.

Nota: os veículos e especificações apresentados neste catálogo podem diferir dos modelos e 
equipamento disponíveis em Portugal. A cor da carroçaria do automóvel pode diferir ligeiramente 
da cor das fotografias impressas nesta brochura.

Para mais informações, visite o nosso website: www.lexus.pt

Cuidar do ambiente é uma prioridade para a Lexus. Tomámos várias medidas no sentido de assegurar 
que, durante o ciclo de vida dos nossos automóveis – desde o design, à produção, distribuição, venda 
e assistência, e até ao fim da sua vida útil – o seu impacto ambiental seja minimizado. O seu revendedor 
terá todo o prazer em lhe fornecer mais informações acerca dos requisitos de veículos em fim de vida.

Impresso na Europa, maio de 2017 

 Mais informações sobre o novo LS: 

lexus.pt/LS

youtube.com/LexusPortugal

facebook.com/LexusPortugal

instagram.com/LexusPortugal 


