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Na Lexus, temos várias razões para estarmos orgulhosos. 
Somos pioneiros e líderes no setor dos automóveis elétricos 
de luxo há mais de 15 anos. Com mais de 2 milhões de 
automóveis Self-Charging Hybrid nas estradas em todo o 
mundo, oferecemos uma ampla gama de modelos elétricos 
que se destacam pela sua sofisticação, qualidade comprovada 
e fiabilidade premiada. São factos impressionantes, mas, para a 
Lexus, o desempenho vai além dos números. E a eletrificação é 
muito mais do que apenas baterias e motores. Trata-se de uma 
oportunidade única para definir um novo prazer de condução. 

Quando a experiência humana é o mais importante, a única 
pergunta que interessa é: como o fazemos sentir? Conduza 
o SUV Self-Charging Hybrid RX 450h e vai perceber do 
que estamos a falar. 

Isto é Lexus.
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PIONEIROS NA 
EFICIÊNCIA  

Tendo sido anunciado como o primeiro SUV 
híbrido de luxo do mundo, o RX continua a definir 

a norma de ouro em termos de sofisticação e 
requinte.

A revolução está na origem do Lexus RX. O primeiro RX foi pioneiro nos 
SUV de luxo há quase duas décadas. Alguns anos depois, apresentámos 
a nossa inovadora tecnologia híbrida ao segmento. 

A herança de ultrapassar os limites do design e desempenho dos SUV é 
evidente no RX atual. Pode vê-la e senti-la. Pode vê-la na frente arrojada 
e incisiva, na postura desportiva e determinada e na silhueta graciosa. 
Quando se aproxima, os pequenos detalhes ganham vida: faróis que 
se assemelham a uma peça de joalharia que projetam o símbolo “L” da 
Lexus, uma complexa e característica grelha e uns deslumbrantes faróis 
Tri-LED. Para além disso, ainda conta com um tejadilho, que parece flutuar 
sobre a carroçaria.

Embora criadas de forma discreta, são características de design 
deslumbrantes próprias de um SUV de luxo. A versão do RX 450h L 
com 6 ou 7 lugares também incorpora a elegância e a funcionalidade 
características deste automóvel.

POTÊNCIA RESPONSÁVEL: LEXUS SELF-CHARGING 
HYBRID. O Lexus RX 450h é mais económico e ecológico do que os 
SUV a gasolina ou a diesel convencionais. Delicie-se com a avançada 
motorização Lexus Self-Charging Hybrid, que combina um motor V6 a 
gasolina extremamente suave com os motores elétricos dianteiro e traseiro. 
No modo 100% Elétrico, estes motores movem o RX 450h de forma quase 
inaudível, sem consumir gasolina e com zero emissões de CO2. É assim 
que a potência e a responsabilidade ambiental andam de mãos dadas.

Na estrada, a condução precisa e confiante deve-se ao trabalho dos 
engenheiros e dos mestres Takumi da Lexus na otimização da aerodinâmica, 
na melhoria da rigidez e na afinação da suspensão do RX. Apesar de o 
Seletor de Modo de Condução lhe permitir adaptar as qualidades de 
dinâmica do automóvel ao seu estilo de condução, o silêncio pode falar 
mais alto. O RX é inabalavelmente suave, percorrendo autoestradas e 
caminhos rurais com uma segurança delicada como a seda, que faz com 
que o condutor e os passageiros relaxem instantaneamente. Longe de 
diminuir a sensação de envolvimento, o requinte realça-a, criando uma 
ligação especial com a estrada.

Neste momento, o importante é a sensação que estar ao volante do RX 
lhe proporciona.

SINTA-SE ARROJADO
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DEFINIÇÃO DE 
LUXO 

Os lendários artesãos Takumi e o espírito de 
hospitalidade japonesa secular estão por detrás do 

luxo distinto do Lexus RX.

Analise o interior do RX equipado com requinte e não terá uma sensação 
de linha de produção automatizada. Em vez disso, ficará com a sensação 
de que artesãos especialistas trabalham apaixonada e meticulosamente para 
criar um ambiente de relaxamento e calma para si e os seus passageiros.

Por todo o habitáculo do RX, as aptidões dos nossos experientes artesãos 
Takumi e a sua obsessão pela perfeição são evidentes no volante perfeitamente 
esculpido e costurado à mão, que o coloca instantaneamente à vontade, e 
nas complexas costuras dos bancos em pele (trabalho confiado a apenas 
alguns artesãos selecionados). Os bancos foram concebidos para reduzir 
a pressão sobre a sua bacia.

SISTEMA DE SOM MARK LEVINSON® INCOMPARÁVEL, 
TRATAMENTO SPA COM A TECNOLOGIA NANOE®. É esta a 
definição de luxo. Uma definição que vai além do impressionante sistema 
de som Mark Levinson® Premium Surround com 15 altifalantes, concebido 
à medida das características acústicas do habitáculo do RX ao longo de 
milhares de horas de testes de laboratório, ou do ar condicionado Climate 
Concierge, que utiliza a tecnologia nanoe® para purificar o ar do habitáculo 
e desinfetar os bancos, assim como hidratar a pele e o cabelo.

Na Lexus, o luxo está associado à filosofia Omotenashi – um princípio de 
hospitalidade japonesa secular que antecipa as necessidades dos outros. 
Mesmo antes de surgirem. No RX, encontra expressão nos delicados 
manípulos das portas que se iluminam para o receber, numa porta da 
bagageira elétrica com função mãos-livres para os momentos em que os 
seus braços estão ocupados com compras e no limpa-para-brisas que pára 
automaticamente quando um passageiro entra ou sai para evitar que se molhe. 

Estes são detalhes que fazem com que se sinta especial. E os passageiros 
traseiros também se sentem especiais a relaxar nos bancos elétricos que se 
movem para trás para criar mais espaço para as pernas, com controlos de 
ar condicionado independentes ao seu alcance. 

Não importa de que forma o define: o luxo é um sentimento. E vai senti-lo 
dentro do RX.

SINTA-SE DESLUMBRANTE
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“O nosso pensamento é construir um automóvel como se fosse nosso.”

Artesão Takumi 
Instalações de produção em Kyushu, Japão

SINTA-SE DESLUMBRANTE
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SINTA-SE EM HARMONIA

A TECNOLOGIA DE SEGURANÇA PROTEGE-O A SI E AOS 
OUTROS UTILIZADORES DA ESTRADA. Nos bastidores, o Lexus 
Safety System + trabalha sem parar, o que ajuda a tornar este automóvel um 
dos mais seguros alguma vez construídos por nós - uma declaração apoiada 
pela sua classificação de 5 estrelas da Euro NCAP. Concebido para evitar 
três dos tipos de acidentes mais comuns, o Sistema de Segurança de Pré-
Colisão agora consegue detetar peões à noite ou bicicletas que apareçam de 
repente à frente, durante o dia. Características como o Monitor de Ângulos 
Mortos, o Cruise Control Adaptativo, o Reconhecimento dos Sinais de 
Trânsito e a Assistência à Manutenção na Faixa de Rodagem acompanham 
todos os movimentos do RX e estão prontas para emitir um aviso ou intervir 
quando necessário. Mas ainda há mais: o Sistema de Máximos Adaptativo 
BladeScan® – pioneiro na Lexus – ajuda-o a reconhecer peões e ciclistas 
a uma maior distância sem encandear os automóveis em sentido contrário.

Com este nível de tecnologia inteligente a olhar por si, nunca se sentiu tão 
seguro dentro de um automóvel.

VIVER DE 
FORMA 

INTELIGENTE
O novo RX leva a sua vida social para dentro do seu 
automóvel, enquanto o seu Lexus Safety System + o 

mantém seguro.

Um refúgio de tranquilidade assim que se senta no banco do condutor, o 
interior do RX revela-se rapidamente como um centro de tecnologia avançada, 
apresentando uma série de características pioneiras concebidas para tornar 
a vida ao volante mais segura e agradável.

O seu dia é definido pela conectividade, e isso não acaba no interior do RX.  
Enquanto o ecrã tátil de 12,3" sincroniza com a aplicação Apple CarPlay® 
ou Android Auto® para permitir acesso às suas aplicações de smartphone 
favoritas, o Head-Up Display projeta informações como velocidade, comandos 
de navegação e avisos de segurança diretamente no para-brisas. Sentirá que 
a tecnologia ao seu redor o ajuda a cada instante, sem ser dominante nem 
inconveniente e sem lhe tirar o foco da estrada à sua frente.

LIGADO À CIDADE. À medida que navega pela paisagem urbana 
movimentada, o Ecrã de Visão Panorâmica oferece uma visão de cerca de 
360° em torno do seu RX com as suas guias no ecrã que ajudam nas manobras 
em espaços apertados. Vai gostar da App Lexus Link que monitoriza o seu 
percurso, o conduz até ao seu destino final depois de estacionar e até o leva 
de volta ao automóvel.
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SINTA-SE EM HARMONIA

01 Todos os Lexus RX apresentam 
Lexus Safety System +

02 Sistema de Máximos Adaptativo 
BladeScan®

03 Head-Up Display extra amplo, a 
cores

01

02

03
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ALIMENTAR O SONHO

Nos anos 90, os motores que consumiam muito eram a norma inquestionável nos automóveis de luxo. 
Com a mudança de milénio, o mundo começou a ficar mais alerta em relação ao aquecimento global 
e à necessidade de reduzir as emissões através da eletrificação. Era necessária uma nova solução de 
motorização. E o primeiro fabricante de automóveis de luxo a enfrentar o desafio foi a Lexus. 

Com todos os principais componentes híbridos desenvolvidos e fabricados internamente, os nossos 
híbridos provaram ser excecionalmente requintados, proporcionando uma condução arrebatadora e 
sendo excecionalmente duradouros. 

Duas décadas depois, o nosso sonho na Lexus de fazer viagens de luxo com zero emissões tornou-se 
há muito uma referência. O destino final fica cada vez mais próximo com cada automóvel eletrificado 
que lançamos.

SINTA-SE PIONEIRO
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Descubra mais: www.lexus.pt/electrified

PIONEIROS E LÍDERES NO SETOR DOS 
AUTOMÓVEIS ELETRIFICADOS DE LUXO

Desde o lançamento do nosso primeiro sedan 
de luxo, há mais de 30 anos, a Lexus tornou-
se sinónimo de design, qualidade e requinte 
excecionais. Talvez o mais importante seja o facto 
de também sermos pioneiros e líderes no setor 
dos automóveis eletrificados de luxo. Somos uma 
empresa que não pára de inovar e de trabalhar 
para antecipar as necessidades dos condutores. 
Foi esta a abordagem única que deu origem ao 
primeiro híbrido de luxo do mundo em 2005 – o 
SUV RX 400h.

SELF-CHARGING HYBRID, HÍBRIDO 
PLUG-IN OU 100% ELÉTRICO

Atualmente, a Lexus oferece seis incríveis modelos 
Lexus Self-Charging Hybrid e a maior parte dos 
híbridos de gama alta que circulam nas estradas em 
todo o mundo exibem o emblema Lexus. Nenhum 
outro fabricante de automóveis de luxo rivaliza 
connosco em experiência no desenvolvimento, 
construção, assistência e reciclagem de híbridos. 
Os nossos Lexus Self-Charging Hybrids não 
necessitam de ligação a fontes de carregamento 
externas e podem ser conduzidos no modo 
100% Elétrico, sem utilizar combustível e com 
zero emissões.

Liderando a nossa nova visão de “Lexus Eletrificado”, 
em 2020, apresentámos o primeiro Lexus 100% 
elétrico, o UX 300e. Assinalando o próximo capítulo 
em termos de eletrificação, o primeiro Híbrido Plug-
in Lexus, o NX 450h+, ampliou ainda mais a nossa 
linha de automóveis eletrificados com uma nova 
plataforma dedicada.

O FUTURO É “LEXUS ELETRIFICADO”

Apesar do tremendo sucesso da gama Lexus 
Self-Charging Hybrid, não queremos descansar 
à sombra dos nossos louros. Por isso, lançámos 
a visão “Lexus Eletrificado” e o protótipo elétrico 
LF-30. Criado para levar o prazer de condução 
ao nível seguinte, o “Lexus Eletrificado” constitui 
uma abordagem integrada aos grupos propulsores 
elétricos, Controlo de Postura Avançado e outras 
tecnologias de eletrificação. O exterior arrojado 
e o habitáculo centrado no condutor do protótipo 
elétrico LF-30 incorporam tudo aquilo que o “Lexus 
Eletrificado” representa, demonstrando a nossa 
visão. Beneficiando de mais de duas décadas de 
experiência no setor de automóveis eletrificados, 
com os seus quatro motores elétricos nas rodas, 
tecnologia “steering-by-wire” e o Controlo de 
Postura Avançado Lexus, o protótipo proporciona 
uma experiência de condução inigualável.

SINTA-SE PIONEIRO
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Para mais informações visite: www.lexus.pt/hybrid

SINTA A DIFERENÇA DE CONDUZIR UM LEXUS SELF-CHARGING HYBRID

O QUE É UM LEXUS SELF-CHARGING 
HYBRID?

Combinando a potência de um motor a gasolina 
ultrassuave com um dos motores elétricos 
mais avançados, os automóveis Lexus Self-
Charging Hybrid sempre definiram os padrões 
de eletrificação em automóveis de luxo. Para 
sua conveniência, os híbridos Lexus carregam 
automaticamente quando conduz, abranda 
ou trava, o que significa que nunca terá de 
os ligar a uma fonte de alimentação externa 
nem de se preocupar com a autonomia da 
bateria. Sente-se e desfrute de uma combinação 
fantástica de potência e controlo, com a garantia 
de que o seu Lexus é mais eficiente e produz 
consideravelmente menos emissões do que 
qualquer automóvel com um motor convencional.

POR QUE RAZÃO A ELETRIFICAÇÃO 
É IMPORTANTE?

Para reduzirmos os gases de efeito de estufa 
e atingirmos o nosso objetivo de sermos 
uma empresa com zero emissões até 2050, 
acreditamos que é essencial uma eletrificação 
eficaz dos automóveis. Desde o lançamento do 
RX 400h, o primeiro automóvel eletrificado de 
luxo do mundo, a Lexus liderou o desenvolvimento 
e a promoção da utilização alargada de Self-
Charging Hybrids amigos do ambiente. Além de 
reduzirmos as emissões dos nossos automóveis, 
até 2050, queremos atingir as zero emissões de 
CO2 em todas as fábricas Lexus e minimizar a 
sua utilização de água.

 
COMO É TER UM HÍBRIDO LEXUS?

Trabalhamos arduamente para assegurar que 
é um prazer conduzir e possuir o seu Lexus. 
Atualmente, circulam mais de 475 000 híbridos 
Lexus nas estradas europeias, todos construídos 
numa fábrica ultramoderna no Japão segundo 
os mais elevados padrões de qualidade que 
asseguram consistentemente a máxima fiabilidade 
dos híbridos Lexus em todo o mundo. Além 
da elegância e do requinte impressionantes 
dos automóveis, beneficiará de custos de 
funcionamento significativamente mais baixos, 
não só associados ao combustível, mas também à 
redução do desgaste dos travões, pneus e outros 
componentes, graças aos sistemas de travagem 
regenerativa e controlo avançado de potência.

LEXUS  
PIONEIRA

SINTA-SE PIONEIRO
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SINTA-SE PIONEIRO

ZERO EMISSÕES A VELOCIDADES MAIS 
BAIXAS

No arranque e a velocidades mais baixas, os potentes motores elétricos da 
dianteira e da traseira impulsionam o RX 450h com energia elétrica fornecida 
pela bateria híbrida. Nesta fase, o seu automóvel é praticamente silencioso, 
não consome combustível e produz zero emissões.

EXTREMAMENTE SILENCIOSO A 
VELOCIDADES DE CRUZEIRO

Os automóveis Lexus Self-Charging Hybrid proporcionam uma condução 
suave e relaxante. A velocidades mais elevadas, o motor a gasolina V6 
ultrassuave é acionado silenciosamente e recebe assistência dos motores 
elétricos sempre que necessário. Com o motor a funcionar a uma velocidade 
ideal, a potência excedente pode ser utilizada para carregar a bateria. 
Juntamente com os baixos níveis de emissões e de consumo de combustível, 
esta distribuição quase perfeita de potência a gasolina e elétrica também 
proporciona o extraordinário prazer de condução que caracteriza o RX 450h.

ACELERAÇÃO LINEAR RÁPIDA

Os automóveis Lexus Self-Charging Hybrid proporcionam uma condução 
agradável. Quando acelera a fundo, a potência dos motores elétricos 
complementa imediatamente o motor V6 de 3,5 litros a gasolina do RX 450h. 
Desta forma, obtém-se um poderoso aumento do binário, permitindo uma 
aceleração linear rápida precisamente quando é mais necessário.

TRAVAGEM REGENERATIVA,  
SEM CARREGAMENTOS

Quando desacelera, avança por efeito de inércia ou pára, muitas vezes o 
motor a gasolina desliga-se silenciosamente, reduzindo as emissões para zero. 
Quando trava ou tira o pé do acelerador, o sistema de travagem regenerativa 
aproveita a energia cinética do seu automóvel (que é desperdiçada nos 
automóveis convencionais). O RX 450h converte-a em energia elétrica que 
é armazenada na bateria híbrida juntamente com a energia que é gerada 
durante a condução a velocidades superiores, o que significa que nunca 
precisa de ser carregado.
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MODELO

MOTOR A GASOLINA DE 3,5 LITROS

Possuindo um motor V6 de 3,5 litros a gasolina 
com Ciclo de Atkinson e dois motores elétricos 
de elevado rendimento, a tecnologia Lexus Hybrid 
Drive do novo Lexus Self-Charging Hybrid 
RX 450h proporciona um incrível desempenho 
e, contudo, uma pegada ambiental reduzida, 
apresentando emissões de CO2 combinadas de 
apenas 173 g/km* e um consumo de combustível 
a partir de 7,6 l/100 km*. Ao travar ou desacelerar, 
a energia cinética é recuperada pelos dois motores 
elétricos e convertida em energia elétrica. Esta 
energia é armazenada na bateria híbrida compacta 
(localizada por baixo dos bancos traseiros) para 
ser utilizada posteriormente, quando o automóvel 
estiver a funcionar no modo 100% Elétrico  ou em 
acelerações rápidas.

* Para a versão Business equipada com jantes de liga leve de 18".

BATERIA HÍBRIDA

Apresentando um inovador design dividido e 
localizada por baixo do banco traseiro de modo 
a não invadir o espaço de bagageira, a bateria 
híbrida proporciona uma elevada potência tendo 
em conta o seu peso. O novo RX 450h recarrega 
a bateria híbrida conforme necessário e recorre à 
energia gerada durante a condução e as travagens, 
nunca precisando de ser ligado a uma fonte de 
carregamento externo.

TECNOLOGIA LEXUS HYBRID DRIVE

Com dimensões não superiores às de uma 
caixa automática convencional, o motor elétrico 
dianteiro de 123 kW do RX 450h, o alternador e o 
mecanismo de distribuição de potência estão todos 
alojados na caixa automática híbrida altamente 
compacta. Os fluxos de energia são geridos por 
uma avançada Unidade de Controlo de Potência 
(PCU), que otimiza constantemente a distribuição 
de potência, quer seja elétrica, a gasolina ou 
ambas. Nos novos modelos RX 450h, a inovadora 
transmissão E-FOUR apresenta um motor elétrico 
adicional de 50 kW montado no eixo traseiro, que 
fornece binário instantâneo quando solicitado.

RX 450h
Utilizando a nossa tecnologia híbrida pioneira, o novo Self-Charging Hybrid 
RX 450h combina de forma inteligente um motor V6 de 3,5 litros a gasolina 
com dois motores elétricos, proporcionando uma potência perfeita às quatro 
rodas. Graças ao binário instantâneo dos motores elétricos, é possível acelerar 
até aos 100 km/h em 7,7 segundos, emitindo apenas 173 g/km* de CO2. 
Em velocidades mais baixas, o seu RX 450h irá mudar frequentemente para 
o modo Elétrico, para conduzir de forma quase inaudível, não consumindo 
combustível e produzindo zero emissões de CO2 ou NOX. A bateria híbrida 
do RX 450h nunca necessita de ser carregada e ocupa um espaço mínimo, 
assegurando uma bagageira generosa. Por fim, ficará também impressionado 
pelos baixos custos de manutenção e de revisão do seu RX 450h em 
comparação com os dos SUV de luxo convencionais.

* Para a versão Business equipada com jantes de liga leve de 18".
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MODELO
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VERSÕES

BUSINESS

Jantes de liga leve 18" pneus 235/65 R18
Grelha frontal característica L-mesh
Faróis bi-LED + Luzes de Máximos Automático (AHB)
Lexus Safety System +
Sistema de áudio com 9 altifalantes
Lexus Media Display: ecrã central a cores de 8" operado através de botão 
rotativo

EXECUTIVE

Jantes de liga leve de 20", pneus 235/55 R20
Faróis dianteiros LED + Luzes de Máximos Automático (AHB)
Bancos em pele suave
Carregador Smartphone Wireless na consola central
Lexus Media Display: ecrã central a cores de 12.3" operado através de 
painél tátil
Lexus Navegação Premium com Serviços Conectados
Espelhos retrovisores com aquecimento, recolha automática, função de 
assistência ao estacionamento, eletrocromático e função memória
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VERSÕES

LUXURY

Jantes de liga leve de 20", pneus 235/55 R20
Bancos em pele Semi-Aniline
Head-Up Display
Sistema de som Mark Levinson® Surround com 15 altifalantes
Monitor de visão panorâmica 360º
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VERSÕES

Apenas disponível no RX 450h

F SPORT*

Jantes de liga leve de 20" F SPORT, pneus 235/55 R20 
Grelha dianteira desportiva F SPORT
Pedal de travão com desportivo em alumínio
Faróis dianteiros LED + Luzes de Máximos Adaptativos (AHS)
Bancos em pele F SPORT
Suspensão Variável Adaptativa
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CARACTERÍSTICAS  |  EXTERIOR

01. JANTES DE LIGA LEVE DE 18"

Para uma aparência nova e sofisticada, estas jantes de 5 raios duplos com 
revestimento metálico cinzento escuro maquinado são equipamento de série 
na versão Business.

02. JANTES DE LIGA LEVE DE 20"

Jantes dinâmicas de 5 raios duplos com revestimento prateado escuro 
maquinado são equipamento de série na versão Executive e Executive+.

03. JANTES DE LIGA LEVE DE 20"

Recém-desenhadas para o RX, estas impressionantes jantes de 10 raios 
duplos com revestimento hipercromado são equipamento de série nos 
modelos da versão Luxury.

04. PORTA DA BAGAGEIRA COM ABERTURA INTELIGENTE

Uma porta da bagageira controlada remotamente proporciona uma grande 
comodidade, especialmente quando tiver os braços ocupados com sacos de 
compras. Com a chave no bolso ou na mala, basta colocar o pé por baixo 
do para-choques traseiro para abrir ou fechar a porta da bagageira. Além 
disso, a porta da bagageira do RX também tem agora um botão de fecho.

05. TETO PANORÂMICO COM ABERTURA/BARRAS DE 
TEJADILHO

O novo RX pode ser equipado com um teto panorâmico elétrico com abertura. 
Também estão disponíveis barras de tejadilho em alumínio. Estas barras não 
só melhoram a aparência geral do SUV, como também proporcionam uma 
funcionalidade desportiva adicional para o transporte de esquis, bicicletas 
ou pranchas de surf.

06. TETO PANORÂMICO*

Um teto panorâmico confere ao habitáculo do RX uma sensação de liberdade 
e luz solar. Também possui uma secção móvel em vidro na parte da frente 
para permitir a entrada de ar fresco no habitáculo.

07. FARÓIS TRI-LED

Estes faróis incluem unidades LED compactas de projetor triplo, Sistema 
de Máximos Adaptativo com tecnologia inovadora BladeScan® e luzes de 
circulação diurna em forma de L.

08. FARÓIS DE NEVOEIRO LED/FARÓIS DIRECIONÁVEIS

Os faróis de nevoeiro dianteiros LED apresentam-se em conjunto com a 
grelha frontal e com as luzes de circulação diurna LED, e vêm equipados com 
faróis direcionáveis LED de alto brilho. Estas luzes também ajudam a reduzir 
o consumo geral de energia em comparação com as luzes convencionais.

09. INDICADORES SEQUENCIAIS LED

Realçando a sua sofisticada estética, os indicadores sequenciais LED dianteiros 
e traseiros fazem com que o novo RX se destaque ainda mais no trânsito.

10. LUZES TRASEIRAS COMBINADAS LED

As novas luzes traseiras LED criam um inconfundível “L” de Lexus semelhante 
a cristais. Estas luzes traseiras extra-amplas proporcionam uma visibilidade 
nítida e uma estética atrativa.

11. ILUMINAÇÃO DE BOAS-VINDAS

À medida que se aproxima do RX com a chave no bolso ou na mala, uma suave 
iluminação nos manípulos das portas acende-se para lhe dar as boas-vindas.

12. ESPELHOS RETROVISORES EXTERIORES

Concebidos para reduzir o ruído do vento, os espelhos retrovisores exteriores 
aquecidos incorporam um indicador, um Monitor de Ângulos Mortos e 
um Monitor de Visão Panorâmica. A tecnologia eletrocromática reduz os 
encandeamentos à noite e os espelhos rebatem eletricamente para facilitar 
as manobras em espaços reduzidos. Ao fazer marcha-atrás, os espelhos 
também se inclinam para baixo para uma visão melhorada.

13. TEJADILHO COM DESIGN FLUTUANTE

Na traseira do RX, encontrará distintos pilares em C escurecidos e com 
moldura cromada que resultam num efeito de tejadilho flutuante nunca antes 
visto num Lexus.
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01. VOLANTE EM PELE

Este volante de 3 raios em pele apresenta cavidades de descanso para os 
dedos e um corte transversal otimizado para se adaptar confortavelmente às 
suas mãos. Disponível com aquecimento para as manhãs mais frias, possui 
interruptores integrados que controlam, desde que especificado, o sistema 
de áudio, o telemóvel, o ecrã multi-informação, o Cruise Control Adaptativo 
e o Sistema de Assistência à Manutenção na Faixa de Rodagem.

02. DESIGN EM PELE/MADEIRA

Na versão Luxury, este volante aquecido pode ser equipado opcionalmente 
com design em pele/madeira. Pode escolher a cor da madeira e o acabamento.

03. “CLIMATE CONCIERGE”/TECNOLOGIA NANOE®

Através da monitorização constante da temperatura no interior e exterior do 
RX, o inovador “Climate Concierge” regula automaticamente as temperaturas 
do habitáculo, dos bancos e do volante. Sensores de infravermelhos registam 
a temperatura corporal dos passageiros dos bancos traseiros e regulam o 
ar condicionado e o aquecimento/arrefecimento dos bancos. Além disso, 
a tecnologia premiada nanoe® liberta partículas microscópicas com carga 
negativa no habitáculo para purificar o ar e desodorizar eficazmente os 
bancos. Estas partículas também proporcionam um agradável efeito de 
hidratação na sua pele e cabelo.

04. BANCOS DIANTEIROS

Sumptuosos bancos dianteiros em pele fabricados de acordo com o processo 
de “espuma integrada”. Esta tecnologia inspirada no desporto automóvel 
proporciona um enorme conforto e apoio lateral, estando também disponível 
para os bancos uma potente ventilação com recurso a sucção.

05. PORTA-COPOS AJUSTÁVEIS

Com um design inteligente, os dois porta-copos localizados na consola central 
possuem uma superfície altamente antiderrapante na base que permite abrir 
facilmente garrafas de água de plástico com apenas uma mão. Os porta-
copos dianteiros são ajustáveis e podem ser usados para garrafas de água 
de plástico grandes, copos pequenos e latas.

06. ESPAÇO FLEXÍVEL

Um banco traseiro prático com rebatimento 40:20:40 é equipamento de 
série em todos os modelos RX, o que permite transportar mais facilmente 
objetos de grande dimensão como bicicletas ou pranchas de surf. A abertura 
criada ao rebater a parte central permite-lhe transportar artigos compridos 
como esquis. Com todos os bancos traseiros rebatidos, também há espaço 
para transportar objetos mais volumosos.

07. PATILHAS SELETORAS

Selecione o “M” para desfrutar da opção de mudanças manuais com as patilhas 
localizadas por detrás do voante. Também pode utilizá-las ao conduzir na 
gama D, permitindo engrenar mudanças sem tirar as mãos do volante. Deste 
modo, pode utilizar a travagem do motor, bem como efetuar reduções de 
velocidade de forma ativa para preparar a aceleração.

08. ACONDICIONAMENTO DE TELEFONE/QUATRO PORTAS 
USB

Na consola central, encontrará um compartimento de acondicionamento 
conveniente para o seu telemóvel, duas portas de carregamento USB na 
parte da frente e outras duas por baixo do apoio de braços central.
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01. ACESSO À TERCEIRA FILA DE BANCOS

Os assentos da segunda fila deslizam e dobram para oferecer fácil acesso 
à terceira fila do RX 450h L.

02. TERCEIRA FILA DE BANCOS

Com flexibilidade para transportar duas crianças – ou dois adultos em viagens 
de curta duração – o novo SUV RX 450h L de 6 ou 7 lugares vem com uma 
terceira fila de bancos com rebatimento e ajuste elétricos.

03. PORTA-COPOS

O RX 450h L tem dois grandes porta-copos para os passageiros da 
terceira fila.

04. ARMAZENAMENTO DA COBERTURA

Para melhorar a flexibilidade dos lugares e da bagageira, a cobertura pode 
ser armazenada por baixo do chão da bagageira sempre que não estiver 
a ser utilizada.

05. CONTROLO DE CLIMATIZAÇÃO

A terceira fila de bancos do RX 450h L dispõe de uma zona de ar 
condicionado individual que pode ser controlada a partir do banco ou 
através do ecrã multimédia central para fornecer aos seus passageiros a 
temperatura pretendida.

06. BANCOS ELÉTRICOS

A terceira fila de bancos pode ser operada eletricamente a partir da segunda 
fila ou da bagageira.
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01. ECRÃ MULTI-INFORMAÇÃO

Este visor TFT de 4,2 polegadas a cores está instalado entre os dois painéis 
de instrumentos principais e mantém-no informado sobre todos os dados 
importantes, incluindo avisos de segurança e indicações de navegação.

02. RELÓGIO ANALÓGICO

Para minimizar os movimentos dos olhos, este relógio analógico com design 
fabuloso encontra-se na zona de visualização do lado do condutor. Para uma 
maior conveniência, quando entra numa zona com um fuso horário diferente, 
o relógio irá registar a sua posição de GPS e irá ajustar-se automaticamente 
em conformidade.

03. MONITOR DE VISÃO PANORÂMICA

De forma a facilitar a condução em espaços confinados, quatro câmaras 
proporcionam uma visão de cerca de 360° em torno do automóvel. O Monitor 
de Visão Panorâmica também cria uma imagem virtual em 3D do seu RX, com 
guias no ecrã para ajudar nas manobras em espaços apertados na cidade.

04. SISTEMA DE ÁUDIO COM 9 OU 12 COLUNAS

A versão Business possui um sistema de áudio com 9 colunas como 
equipamento de série. Este sistema dispõe de um sintonizador AM/FM RDS, 
leitor de CD e conectividade Bluetooth®. O sistema de áudio com 12 colunas 
(com subwoofer) é equipamento de série nas versões Executive, Executive + 
e F SPORT e inclui uma posição específica para o subwoofer no RX 450h L.

05. MARK LEVINSON®

O sistema de áudio Mark Levinson® Premium Surround com 15 colunas e 
com a tecnologia GreenEdge™ foi concebido à medida das características 
acústicas do RX. Proporciona uma incomparável experiência de cinema 
em casa graças a um sistema de som digital com 7.1 canais, melhorada pela 
tecnologia Clari-Fi™ que recupera as características sonoras perdidas na 
compressão digital para MP3.

06. HEAD UP DISPLAY EXTRA-AMPLO

As informações do veículo são projetadas a cores diretamente no para-brisas. 
Este amplo Head Up Display (240 mm x 90 mm) permite-lhe consultar 
informações, como comandos de navegação ou definições de áudio, sem 
tirar os olhos da estrada.
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01. LEXUS MEDIA DISPLAY DE 12,3"

Perfeitamente posicionado para uma interação descontraída enquanto conduz, 
este Lexus Media Display com 12,3 polegadas e alta resolução oferece a 
funcionalidade de ecrã dividido, permitindo-lhe aceder simultaneamente a 
informações de navegação, de áudio ou de controlo de climatização.

02. INTEGRAÇÃO DO SMARTPHONE

Com as aplicações Apple CarPlay® e Android Auto®, o novo RX permite-lhe 
apresentar e aceder rapidamente a algumas das aplicações do seu smartphone 
no painel tátil de 12,3 polegadas.

03. LEXUS NAVEGAÇÃO PREMIUM

Com gráficos 3D nítidos e muitas opções de mapas, como a “Pesquisa de 
Pontos de Interesse”, é possível atualizar os mapas mais recentes através da 
tecnologia “Over The Air”. Para uma maior conveniência, o sistema também 
inclui um manual do proprietário em formato eletrónico. Para melhorar a 
sua experiência de navegação, estão também disponíveis serviços online 
como: trânsito online, pesquisa de estacionamento, pesquisa de postos de 
combustível, previsão meteorológica, Google Search ou Google Street View.

04. PAINEL TÁTIL (TOUCHPAD)

Também pode controlar o Lexus Media Display de 12,3 polegadas através 
do Painel Tátil montado na consola central ou através de comandos de voz. 
A interface do Painel Tátil foi concebida para lhe oferecer a sensação intuitiva 
de um smartphone, com operações como deslocar, aproximar ou tocar.

05. LEXUS LINK – SERVIÇOS CONECTADOS

Ao ligar o automóvel ao MyLexus e à aplicação para smartphone Lexus, o 
Lexus Link transforma o seu RX num automóvel conectado. O Lexus Link 
oferece-lhe acesso perfeito a serviços conectados como: Find my Car, Enviar 
destino para o automóvel, lembretes de revisão, notificações de acidentes e 
colisões ou estado da bateria.

 Encontre o seu Lexus: Localiza o seu automóvel e guia-o de volta a ele

 Assistência em caso de acidente: Dependendo da gravidade do acidente, 
entra em contacto com os serviços de emergência

 Serviço e manutenção: Ajuda a gerir os cuidados a ter com o seu RX

 Compartilhar com o seu Lexus: permite planear uma rota noutro dispositivo 
e enviá-la ao seu automóvel, sendo que, após ter estacionado, o serviço porta 
a porta o guia ao seu destino final

06. CARREGADOR WIRELESS

Pode carregar smartphones compatíveis através do carregador de bateria 
indutivo sem fios convenientemente posicionado na consola central do RX.

07. HOTSPOT WI-FI

Agora disponível no novo RX, este sistema oferece uma ligação à Internet 
4G de alta velocidade e de alta estabilidade enquanto se desloca, permitindo 
ligar até 10 dispositivos sem fios, tais como computadores portáteis, tablets 
ou smartphones.
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01. LEXUS SAFETY SYSTEM +

Desenvolvido com o objetivo de reduzir os acidentes rodoviários, o novo 
RX vem com o mais recente Lexus Safety System +, que inclui as seguintes 
funcionalidades:
Sistema de Segurança de Pré-Colisão com deteção de peões,  Cruise Control 
Adaptativo, Reconhecimento dos Sinais de Trânsito,  Assistência à Manutenção 
na Faixa de Rodagem, Sistema de Máximos Automáticoǂ

02. SISTEMA DE SEGURANÇA DE PRÉ-COLISÃO

O Sistema de Segurança de Pré-Colisão do novo RX consegue agora 
até detetar peões à noite e bicicletas durante o dia. Para conseguir isto, a 
sensibilidade e a gama dinâmica da câmara foram aperfeiçoadas, de modo 
a ajudar a reduzir acidentes no escuro, por exemplo, quando um peão à 
frente de um veículo em sentido contrário se torna difícil de ver devido às 
luzes do mesmo. Além disso, o ângulo da área de deteção do radar de ondas 
milimétricas foi alargado, permitindo a deteção de bicicletas. Se o sistema 
calcular que a possibilidade de colisão é elevada, os travões são acionados 
automaticamente, para evitar a colisão ou reduzir os danos em caso de colisão.

03. ASSISTÊNCIA À MANUTENÇÃO NA FAIXA DE RODAGEM

O mais recente Sistema de Assistência à Manutenção na Faixa de Rodagem 
ajuda o condutor a manter o RX no centro da faixa de rodagem e pode ajudar 
durante a condução em curvas com um raio mais apertado do que com o 
sistema anterior. Se o sistema detetar que existe a possibilidade de o RX vir a 
sair da faixa de rodagem, este muda para o controlo de prevenção de saída, 
auxiliando o retorno do automóvel ao centro da faixa.

04. CRUISE CONTROL ADAPTATIVO

O sistema usa o sensor e a câmara do radar de ondas milimétricas para 
detetar o automóvel à frente e para manter uma distância apropriada. Se 
o automóvel à frente parar, o sistema irá parar o RX. Quando o automóvel 
voltar a deslocar-se, o RX voltará a arrancar e continuará a segui-lo.

05. RECONHECIMENTO DOS SINAIS DE TRÂNSITO

O sistema de Reconhecimento dos Sinais de Trânsito (RSA) do novo RX 
reconhece os sinais de trânsito e fornece informações ao condutor através 
do ecrã multi-informação. Quando ligada ao Cruise Control Adaptativo, a 
configuração de velocidade do automóvel pode ser rapidamente ajustada 
de acordo com o limite de velocidade reconhecido pelo RSA.

06. SISTEMA DE MÁXIMOS ADAPTATIVO

Numa tecnologia pioneira no novo RX, a luz de 12 LEDs é projetada nas 
lâminas de um espelho circular que roda a 6000 rpm e, em seguida, através 
de uma lente. O Sistema de Máximos Adaptativo BladeScan® ajuda o condutor 
a reconhecer os peões e os sinais de trânsito mais claramente e a uma maior 
distância sem, contudo, encadear os veículos em sentido contrário.
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Em nenhuma circunstância, deverá utilizar o Lexus Safety System + para substituir as suas capacidades de condução ao volante. Leia as instruções com muita atenção antes de operar o sistema e lembre-se de que o condutor é sempre 
responsável pela segurança. 
Os pormenores das especificações e do equipamento estão sujeitos a alterações de modo a corresponderem aos requisitos e condições locais. Por favor, entre em contacto com o Centro Lexus mais perto de si para saber mais sobre este 
tema.
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01. DEZ AIRBAGS

Todos os modelos RX estão equipados com dez airbags e cintos de segurança 
com pré-tensores. Em caso de colisão, sensores de intensidade do impacto 
ativam os airbags duplos do passageiro dianteiro e do condutor e os airbags 
laterais dianteiros em conformidade. Os passageiros dianteiros também 
beneficiam de airbags de almofada para proteção dos joelhos, enquanto 
airbags em cortina percorrem todo o comprimento das janelas laterais.

02. AIRBAGS DA TERCEIRA FILA DO RX 450H L

Para o modelo de 6 ou 7 lugares, os nossos engenheiros reformularam 
o formato dos airbags de cortina laterais para uma maior proteção dos 
passageiros da terceira fila.

03. CLASSIFICAÇÃO 5* EURO NCAP

O RX 450h foi galardoado com a classificação máxima de 5 estrelas nos testes 
realizados pelo Euro NCAP. As pontuações em todas as áreas registaram 
resultados bastante superiores aos mínimos necessários para a obtenção da 
pontuação máxima, sendo atingida a melhor pontuação alguma vez registada 
por um SUV de grandes dimensões. Este facto distingue o RX 450h como 
um dos veículos mais seguros no seu segmento.

04. SENSORES DE ESTACIONAMENTO INTELIGENTES

Para além de o avisar quando os sensores de assistência ao estacionamento 
dianteiros ou traseiros detetam um objeto no caminho a velocidades abaixo de 
15 km/h, o Controlo de Limite da Força Motriz reduz a aceleração e avisa-o 
para travar através do ecrã multi-informação. Se a colisão for inevitável, o 
Controlo de Travagem deverá imobilizar o RX.

05. MONITOR DE ÂNGULOS MORTOS

Dispositivos de radar montados no para-choques traseiro detetam os veículos 
que circulam em faixas de rodagem adjacentes, não visíveis nos espelhos 
retrovisores exteriores. Se o condutor estiver a sinalizar uma mudança de 
faixa de rodagem e um veículo entrar no chamado ângulo morto, é exibido um 
sinal de advertência no espelho retrovisor exterior do lado correspondente.

06. ALERTA DE TRÁFEGO TRANSVERSAL TRASEIRO E 
TRAVAGEM

Ao aumentar a segurança fornecida pelos Sensores de Estacionamento 
Inteligentes, o Alerta de Tráfego Transversal Traseiro  utiliza o radar do 
Monitor de Ângulos Mortos para detetar eventuais veículos que se aproximem 
da área atrás do RX durante manobras de marcha-atrás em parques de 
estacionamento. No caso de uma colisão ser inevitável, o Controlo de Limite 
da Força Motriz e o Controlo de Travagem são ativados para evitar ou reduzir 
os danos causados pela colisão.
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TECNOLOGIA  |  DINÂMICA DE CONDUÇÃO

01. SELETOR DO MODO DE CONDUÇÃO

Localizado na consola central, o Seletor do Modo de Condução permite-
lhe escolher entre os modos ECO, NORMAL, SPORT S e SPORT S+ de 
forma a maximizar a eficiência, a dinâmica ou o requinte do automóvel. Os 
condutores do RX também podem usar o modo CUSTOM para regular o 
motor, o sistema híbrido, o chassis e as funções do ar condicionado.

02. TRAÇÃO ÀS QUATRO RODAS/E-FOUR

Os modelos RX 450h apresentam a tecnologia E-FOUR que proporciona 
um desempenho perfeito e uma tração segura em terrenos mais acidentados. 
A inovadora transmissão E-FOUR apresenta um motor elétrico de 50 kW 
adicional montado no eixo traseiro que fornece binário instantâneo quando 
solicitado.

03. SUSPENSÃO VARIÁVEL ADAPTATIVA

Para uma condução ainda mais incisiva e requintada do novo RX, a 
Suspensão Variável Adaptativa controla a força de amortecimento de todos 
os amortecedores. Apresenta umas incríveis 650 definições de suspensão 
diferentes.

04. CHASSIS MAIS ROBUSTO

A condução do novo RX é impressionantemente precisa e apresenta uma 
elevada capacidade de resposta graças a um chassis mais resistente, a uma 
suspensão otimizada, a eixos mais rígidos e à tecnologia aperfeiçoada aplicada 
à direção. O aumento da utilização de soldadura a laser de parafusos e de 
colas produziu um SUV extremamente robusto que recompensa o condutor 
com características de condução suaves e confiantes.

05. AERODINÂMICA AVANÇADA

O RX apresenta uma aerodinâmica excecional graças a uma parte inferior 
da carroçaria quase plana e a um spoiler traseiro. De forma a reduzir o 
coeficiente de resistência aerodinâmica, os engenheiros da Lexus também 
desenvolveram espelhos retrovisores exteriores com um novo design e 
acrescentaram estabilizadores em posições estratégicas em todo o veículo. 
Estas medidas não só aperfeiçoam a estabilidade e a condução, como 
também melhoram a eficiência em termos de combustível, reduzindo ainda 
mais o ruído do vento.
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F SPORT

01. INTERIOR F SPORT

Os bancos F SPORT exclusivos apresentam a tecnologia de “espuma 
integrada” para apoio lateral acrescido em curvas. Embutidos em alumínio 
complementam na perfeição o volante F SPORT magnificamente concebido 
e inspirado no nosso icónico superautomóvel LFA. Com acabamento em 
pele perfurada, o design da alavanca das mudanças F SPORT combina com 
o volante, criando uma aparência desportiva muito entusiasmante.

02. DESIGN F SPORT

A grelha frontal característica F SPORT exclusiva acentua a estética dinâmica 
do RX F SPORT. Pormenores como um emblema F SPORT (representando as 
curvas do circuito de Fuji), espelhos retrovisores exteriores pretos e distintas 
jantes de liga leve F SPORT de 20" realçam o carácter desportivo do SUV.

03. AMORTECEDORES DESPORTIVOS DIANTEIRO E 
TRASEIRO

Para uma condução mais ágil e requintada, foram instalados amortecedores 
desportivos dianteiros e traseiros nos modelos RX F SPORT.

04. JANTES F SPORT DE 20"

Criadas exclusivamente para o F SPORT, estas jantes de 20" apresentam um 
acabamento com pintura preta metalizada de modo a refletir a intencional 
aparência desportiva do automóvel.

05. PAINEL DE INSTRUMENTOS F SPORT

Este mostrador central F SPORT possui a inovadora tecnologia TFT e um 
design herdado do superautomóvel LFA. O visor apresenta um conta-rotações 
com ponteiro e um indicador de velocidade digital, idênticos aos automóveis 
Lexus com a marca “F”.

06. SENSOR G

Para uma condução mais envolvente, um sensor G mostra as forças G lateral 
e longitudinal do RX F SPORT no ecrã multi-informação. O ecrã também 
apresenta o ângulo da direção, a posição do acelerador e a pressão do 
travão hidráulico.
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ACESSÓRIOS

01. SUPORTE DE TEJADILHO PARA BICICLETA

Este suporte leve e com fecho possui garras especiais para fixar as rodas 
e o quadro da bicicleta de forma segura. A garra do quadro pode ser 
convenientemente adaptada à altura do tejadilho.

02. SUPORTE PARA ESQUIS E PRANCHA DE SNOWBOARD

Suporte com fecho com uma garra interior macia para prender esquis ou 
pranchas de snowboard sem os danificar. Fixa-se às barras transversais do 
seu automóvel e suporta 6 pares de esquis e 4 pranchas de snowboard.

03. MALA PARA BAGAGEM

Um design aerodinâmico de elevada capacidade, ideal para férias. A mala 
abre de ambos os lados, possui fecho central multipontos e apresenta um 
acabamento em cinzento claro com tampa texturizada “aeroskin”.

04. BARRAS TRANSVERSAIS**

Estas barras destinam-se a ser usadas com as barras de tejadilho de origem 
do seu automóvel. As barras transversais são fixadas às barras de tejadilho e 
formam uma base segura para ampla variedade de acessórios de transporte.

05. FRISOS CROMADOS NAS PORTAS LATERAIS

Um arrojado toque cromado ao longo dos contornos da parte inferior do 
seu RX realça a sua estética urbana esculpida.

06. FRISOS INFERIORES TRASEIROS NA PORTA DA 
BAGAGEIRA*

Subtis, mas muito elegantes. Ao longo da parte inferior da porta da bagageira 
encontram-se frisos cromados que conferem um pormenor de design adicional 
à traseira do seu automóvel.

07. PLACA DE PROTEÇÃO DO PARA-CHOQUES TRASEIRO 
EM PRETO*

Fabricada num robusto material compósito preto para proporcionar proteção 
duradoura à pintura do para-choques traseiro ao carregar e descarregar a 
bagageira.

08. PLACA DE PROTEÇÃO DO PARA-CHOQUES TRASEIRO 
EM AÇO INOXIDÁVEL

Combinando estilo e robustez - e feita de aço inoxidável polido - a placa 
possui uma extremidade envolvente para proteger o para-choques traseiro 
ao carregar e descarregar a bagageira.

09. GANCHO DE REBOQUE AMOVÍVEL**

Distribui uniformemente as forças de tração e de travagem do reboque, 
minimizando assim o risco de danos no seu automóvel. Consiste num gancho 
amovível vertical e num kit de ligação próprio.
No caso do RX 450h L, oferecemos uma Estrutura de Suporte para Porta-
bicicletas e uma Cobertura para o Para-choques. Esta estrutura é feita em 
aço preto de elevada resistência e oferece a possibilidade de instalar um 
porta-bicicletas em automóveis sem capacidade de reboque. A esfera sem 
capacidade de reboque pode ser removida quando não está a ser utilizada.

10. REVESTIMENTO DO COMPARTIMENTO DA BAGAGEIRA

Feito em plástico resistente e flexível com uma superfície antiderrapante e abas 
elevadas nas extremidades, o revestimento protege a alcatifa da bagageira 
contra lama, terra, areia e líquidos.

11. REDE DE CARGA VERTICAL

De conceção simples, mas muito prática. A rede encaixa em ganchos pré-
instalados na bagageira e é ideal para manter pequenos itens arrumados e, 
simultaneamente, à mão.

12. REDE DE CARGA HORIZONTAL

O ruído causado pelo deslizamento de sacos ou caixas na bagageira pode 
constituir uma distração para uma condução segura. Esta rede horizontal 
resolve este problema mantendo tudo firmemente no lugar.

13. JANTES DE LIGA LEVE PRATEADAS DE 18"

Um arrojado design com 5 raios e acabamento prateado confere uma 
fantástica personalidade. Tal como todas as ligas da Lexus, esta também é 
fruto de engenharia de precisão para resistência e uma condução equilibrada 
e otimizada.

14. TAPETES

Tapetes pretos ou castanhos em acuvelour para proteger as alcatifas do 
habitáculo e complementar as suas características de absorção do som. Um 
sistema de fixação especial impede que o tapete do condutor saia do lugar.

15. BOLSA PARA A CHAVE

Uma bolsa moderna para proteger a chave inteligente.

* Não compatível com o teto panorâmico.
** Não disponível no RX 450h L.
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CORES | EXTERIOR

UM MUNDO  
DE COR
Um processo único na Lexus cria cores tão  
brilhantes que parecem reagir às alterações  
das condições de luz.

Os designers da Lexus reconhecem a atração emocional à cor de um 
automóvel. É por isso que nunca recorrem a cores prontas a utilizar, mas 
desenvolvem as suas cores num processo que pode demorar até dois anos. 
De facto, a mesma atenção aos detalhes que é necessária para criar o design 
de um Lexus é replicada no cuidado dado à pintura que irá apresentar 
melhor esse design. 

A paleta da Lexus é composta por cerca de 30 cores únicas. Esses tons só 
são obtidos depois de os designers de cor descartarem centenas de outros, 
o que é um processo que exige olhos treinados e um domínio dos aspetos 
cromogénicos – a ciência dos pigmentos e dos compostos de cores.

Ao dobrar os painéis de teste para reproduzir os contornos de um automóvel, 
os designers analisam as cores sob a luz de holofotes, a luz do sol e sombra e 
em diferentes meses do ano. Os seus olhos de especialista têm uma capacidade 
excecional para selecionar os tons certos para complementar cada modelo. 
Por exemplo, no caso do RX, o azul safira está entre as cores que acentuam 
perfeitamente a discreta sofisticação deste SUV de luxo. 

Segue-se o processo de desenvolver e aplicar essa cor: desde a mistura de 
tinta por parte dos técnicos de laboratório à equipa da oficina de pintura, 
que garante um revestimento perfeito e uniforme. E, finalmente, as inspeções 
onde, sob luz RGB, são detetadas imperfeições tão pequenas quanto 0,5 
milímetros, manualmente. 

A Lexus desenvolveu um processo de pintura com cinco camadas que se 
traduz num nível de profundidade e luminescência impossível de obter com 
uma pintura tradicional. Entre as camadas, a pintura é polida manualmente de 
forma suave sob o olhar atento de mestres artesãos Takumi. É um processo 
meticuloso que garante que todas as superfícies frescas ficam sem manchas.

A uniformidade e o brilho desta pintura são evidentes mesmo para olhos 
inexperientes. Observe como estas cores parecem mudar conforme as 
condições de luz mudam.
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CORES | EXTERIOR

BRANCO F SPORT | 0831 BRANCO SÓNICO | 0852

 CINZA PLATINA (1L2) CINZA TITÂNIO | 1J7

 CINZA SÓNICO (1L1) PRETO ASTRAL | 2123

PRETO GRAFITE | 223 VERMELHO MORELLO | 3R1

AZUL MICA | 8X5 AZUL SAFIRA | 8X11

GELO ECRU | 4X82 TERRANE KHAKI | 6X42

1 Cor exclusiva das versões F SPORT.
2 Cor não disponível nas versões F SPORT.
3 Cor sólida

Nota: devido a variações de impressão, as cores reais da pintura podem divergir ligeiramente das apresentadas.
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CORES  |  INTERIOR

Marfim

Preto e Branco

Marfim

Castanho Topázio

Vermelho

Castanho Escuro Castanho Topázio

TAHARA1 PELE2

Preto Marfim Preto

PELE SEMI ANILINE3

PELE F SPORT1

Preto

Preto

Castanho Escuro

Creme

Creme
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CORES  |  INTERIOR

INSERÇÕES F SPORT2

Alumínio

Shimamoku 
(Castanho Escuro)

Madeira Cortada 
a Laser

NogueiraBambu

INSERÇÕES4

Preto Acetinado

1O acabamento Tahara não está disponível na gama Lexus em Portugal.
2 A pele suave nas cores Preta, Castanha Escura e Castanha Topázio são equipamentos de série nas versões Business, Executive e Executive+. 
3 A pele semi-aniline nas cores Preta, Castanha e Castanho Topázio são equipamentos de série na versão Luxury do RX 450h e RX 450h L.
4 A inserção em Preto Acetinado é equipamento de série nas versões Business, Executive e Executive+. A inserção em madeira cortada a laser é equipamento de séria na versão Luxury. 
As restantes inserções não estão disponíveis em Portugal.

No ciclo de vida do produto podem ocorrer alterações que podem não estar evidenciadas neste catálogo. O seu Centro Lexus local terá todo o prazer em prestar-lhe toda a ajuda de que necessitar. Consulte também o configurador Lexus 
em www.lexus.pt.
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EQUIPAMENTO  |  VERSÕES RX 450h

EXTERIOR BUSINESS EXECUTIVE EXECUTIVE+ F SPORT F SPORT+ LUXURY

Espelhos retrovisores com aquecimento, recolha automática e 
função de assistência ao estacionamento

• - - - - -

Espelhos retrovisores com aquecimento, recolha automática, 
função de assistência ao estacionamento, eletrocromático e 
função memória

- • • • • •

Espelho retrovisor interior com sistema anti-encadeamento • • • • • •
Faróis de nevoeiro dianteiros LED • • • • • •
Faróis dianteiros LED + Luzes de Máximos Automáticos (AHB) • • • - - -
Faróis dianteiros LED + Luzes de Máximos Adaptativos (AHS) - - - • • •
Luzes de circulação diurna LED • • • • • •
Luzes traseiras combinadas LED • • • • • •
Iluminação de assistência em curva • • • • • •
Puxadores da porta  com luz de boas vindas • • • • • •
Sensor de chuva • • • • • •
Vidros dianteiros com isolamento acústico • • • • • •
Vidros traseiros escurecidos e temperados • • • • • •
Logos desportivos F SPORT • •
Grelha dianteira desportiva F SPORT • •
Pára-choques com design desportivo F SPORT • •
Barras de tejadilho • • • • • •
Sensores de estacionamento inteligentes (ICS) - • • • • •
Sistema Smart Entry & Start (entrada e ignição sem chave) • • • • • •
Teto panorâmico com abertura - - • - • •

JANTES E PNEUS

Jantes de liga leve de 18" com pneus 235/65 R18 • - - - - -
Jantes de liga leve de 20" com pneus 235/55 R20 - • • - - •
Jantes de liga leve de 20" F SPORT com pneus 235/55 R20 
(acabamentos escurecido) - - - • • -

Kit reparação de pneus • • • • • •
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EQUIPAMENTO  |  VERSÕES RX 450h

• Equipamento de série

- Equipamento não disponível

o Equipamento opcional

(1)  apoio de braços traseiro sem compartimento para arrumação.

CONFORTO E COMODIDADE INTERIOR BUSINESS EXECUTIVE EXECUTIVE+ F SPORT F SPORT+ LUXURY

Alavanca das mudanças em pele • • • • • •
Apoio de braços central dianteiro/traseiro com compartimento 
para arrumação • (1) • • • • •

Ar condicionado com modo de recirculação automático • • • • • •
Controlo de climatização eletrónico de duas zonas • - - - - -
Controlo de climatização eletrónico de duas zonas com função 
S-Flow - • • • • •

Espelho retrovisor eletrocromático (anti-encandeamento 
automático) • • • • • •

Volante ajustável em altura e profundidade eletricamente • • • • • •
Volante revestido a pele com patilhas de controlo da transmissão • • • - - •
Volante desportivo F Sport revestido a pele com patilhas de 
controlo da transmissão - - - • • -

Pedal de travão com desportivo em alumínio • • -
Acabamentos interiores em alumínio com iluminação - - - • • -
Acabamentos interiores em madeira com iluminação - - - - - •
Rodapé das embaladeiras das portas em alumínio F Sport - - - • • -
Rodapé das embaladeiras das portas com iluminação LED - - - - - •
Suporte de copos dianteiro em alumínio F SPORT - - - • • -
Suporte de copos dianteiro em madeira - - - - - •
Apoio descanço para o pé esquerdo em alumínio • • -
Painel de instrumentos com acabamento iluminado • • •
Nano E • • • • • •
Carregador Smartphone Wireless na consola central - - - • • •
Cortinas traseiras - - - • • •
Elementos de design interior F SPORT - - - • • -
Porta da bagageira com abertura e fecho eléctrico • • • • • •



RX42

EQUIPAMENTO  |  VERSÕES RX 450h

BANCOS BUSINESS EXECUTIVE EXECUTIVE+ F SPORT F SPORT+ LUXURY

Bancos com formato conforto • • • - - -
Bancos com formato desportivo - - - • • -
Bancos com formato luxo - - - - - •
Apoio lombar com ajuste elétrico (2 regulações) • • • • • -
Apoio lombar com ajuste elétrico (4 regulações) - - - - - •
Bancos em pele suave • • • - - -
Bancos em pele F SPORT - - - • • -
Bancos em pele Semi-Aniline - - - - - •
Bancos dianteiros com 8 posições (condutor/passageiro) de 
ajuste elétrico e memória (condutor) • • • • • -

Bancos dianteiros com 10 posições (condutor/passageiro) de 
ajuste elétrico e função memória (condutor e passageiro) - - - - - •

Bancos traseiros com rebatimento manual (60:40) • • • • - -
Bancos traseiros com rebatimento eléctrico - - - - • •
Bancos dianteiros aquecidos • • • • • -
Bancos dianteiros e traseiros aquecidos - - - - - •
Bancos dianteiros com A/C (condutor e passageiro) • • • • • •
Apoio de braços traseiro com compartimento de arrumação • • • • • •
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EQUIPAMENTO  |  VERSÕES RX 450h

• Equipamento de série

- Equipamento não disponível

o Equipamento opcional

MULTIMÉDIA E INFORMAÇÃO BUSINESS EXECUTIVE EXECUTIVE+ F SPORT F SPORT+ LUXURY

Comandos áudio, telemóvel, voz no volante • • • • • •
Ligação Bluetooth® para telemóvel e áudio • • • • • •
Relógio analógico com ligação GPS • • • • • •
Lexus Media Display: ecrã central a cores de 8" operado através 
de botão rotativo • - - - - -

Lexus Media Display: ecrã central a cores de 12.3" operado 
através de joystick - • • • • •

Lexus Navegação Premium com serviços conetados - • • • • •
Sistema de áudio com 9 altifalantes leitor de CD • • • - - -
Sistema de áudio com 12 altifalantes, subwoofer e leitor DVD - - - • - -
Sistema de áudio Mark Levinson® com 15 altifalantes - - - - • •
Rádio com ligação satélite (DAB) • • • • • •
Remote Touch com função Home • - - - - -
Remote Touch com função MAP - • • • • •
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EQUIPAMENTO  |  VERSÕES RX 450h

SEGURANÇA ATIVA E DINÂMICA DE CONDUÇÃO BUSINESS EXECUTIVE EXECUTIVE+ F SPORT F SPORT+ LUXURY

Controlo de Assistência ao Arranque em Subida (HAC) • • • • • •
Lexus Safety System +2

- Sistema de Segurança de Pré-Colisão (PBA + PB) 
- Cruise Control Adaptativo (ACC)
-  Volante com botão de controlo ACC e de alerta à mudança 

de faixa de rodagem (LDA)
- Assitência à manutenção na faixa de rodagem (LTA + LKA)
- Sistema de reconhecimento dos sinais de trânsito (RSA)

• • • • • •

Full Assist PLus
-  Alerta de ângulos mortos (BSM) c/alerta ao tráfego traseiro 

(RCTA)
- Monitor traseiro com oriantação dinâmica
-  Espelhos laterais (recolha automática / aquecimento / 

memória)
- Sensores de estacionamento inteligentes

- - - - • •

Gestão integrada da dinâmica do veículo (VDIM) • • • • • •
Luzes de travagem ativas  (de emergência) • • • • • •
Modo EV (Veículo Elétrico) • • • • • •
Seletor do Modo de Condução: ECO/NORMAL/SPORT • • • - - -
Seletor do Modo de Condução: ECO/NORMAL/SPORT S/
SPORT S + - - - • • •

Sistema de Aviso da Pressão dos Pneus (TPWS) • • • • • •
Sistemas de travagem, estabilidade, direção e tração

- ABS/BAS/EBD/ECB/EPS/TRC/VSC • • • • • •

Monitor de Ângulos Mortos (BSM) + Alerta de Tráfego 
Transversal Traseiro com função brake (RCTB) - - • - • •

Head-Up Display - - • • • •
Suspensão Variável Adaptativa (AVS) - - - • • •
Monitor de visão panorâmica 360 - - - - • •
Towing Package (Capacidade de reboque 2000Kg) • • • • • •
Kit de reparação (s/pneu suplente) • • • • • •
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EQUIPAMENTO  |  VERSÕES RX 450h

• Equipamento de série

- Equipamento não disponível

o Equipamento opcional

SEGURANÇA PASSIVA BUSINESS EXECUTIVE EXECUTIVE+ F SPORT F SPORT+ LUXURY

Airbags SRS de cortina (dianteiros e traseiros) • • • • • •
Airbags SRS de joelho (condutor) • • • • • •
Airbags SRS frontais (condutor e passageiro) • • • • • •
Airbags SRS laterais (condutor e passageiro) • • • • • •
Aviso audiovisual para colocação dos cintos de segurança 
dianteiros • • • • • •

Bancos dianteiros com Sistema de Proteção da Coluna Cervical 
(WIL) • • • • • •

Possibilidade desligar o airbag frontal (passageiro) • • • • • •
Sistema de fixação ISOFIX, (bancos traseiros esquerdo e direito) • • • • • •

PROTEÇÃO

Fecho de portas automático • • • • • •
Sistema anti-roubo (alarme) - imobilizador / sensor de intrusão / 
sirene

• • • • • •
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MOTOR DE COMBUSTÃO RX 450h AWD

Cilindrada (cm3) 3456
Cilindros / Válvulas V6 /24
Potência máxima (cv @ rpm) 263 @ 6000
Binário máximo (kW @ rpm) 193 @ 6000
Binário máximo (Nm @ rpm) 335 @ 4600 

PROPULSÃO HÍBRIDA 

Tipo AC síncrono, íman permanente
Potência máxima (cv) dianteira/traseira 167 / 68
Potência máxima (kW) dianteira/traseira 123 / 50 
Binário máximo (Nm) dianteira/traseira 335 / 139

TRANSMISSÃO

Tipo Variável Contínua Controlada Eletronicamente (E-CVT)
Propulsão AWD

POTÊNCIA COMBINADA DO SISTEMA

Potência total (cv) 313
Potência total (kW) 230

PERFORMANCE

Velocidade máxima (km/h) 200
Aceleração 0-100 km/h 7,7

CONSUMO DE COMBUSTÍVEL* (l/100km)

Combinado (l) 7,9 - 7,6

EMISSÕES CO2* (g/km)

Combinado (g/km) 180 - 172

NORMA DE EMISSÕES

Homologação WLTP

PESOS (kg)

Peso bruto (kg) 2715
Tara (min. - max.)** 2230/2285

CAPACIDADES***

Volume de bagagem – bancos na vertical, carga até ao topo da 2ª fila de bancos (l) 539
Volume de bagagem – bancos rebatidos, carga até ao teto (l) 1612
Depósito de Combustível (l) 65
Capacidade de reboque s/travões (kg) 0 / 750
Capacidade de reboque c/travões (kg) 0 / 2000

ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS

* Valores em regime combinado.
**  O consumo de combustível e os valores de CO2 são medidos em ambiente controlado num modelo de produção representativo, em conformidade com as especificações do novo Regulamento (UE) 2017/1151 relativo ao Procedimento 

de ensaio de veículos ligeiros harmonizado a nível mundial (WLTP) e respetivas alterações aplicáveis. Para cada configuração de automóvel individual, o consumo final de combustível e os valores de CO2 podem ser calculados com base 
nos equipamentos opcionais encomendados. O consumo de combustível e os valores das emissões de CO2 do seu automóvel podem diferir dos que foram medidos ou calculados, uma vez que o comportamento de condução e outros 
fatores (como o estado da via, o trânsito, o estado do automóvel, a pressão dos pneus, a carga, o número de passageiros, entre outros) têm influência sobre o consumo de combustível e as emissões de CO2 do automóvel. Para obter mais 
informações sobre o método de teste WLTP, consulte: www.lexus.eu/wltp#nedc

***  No RX 450h, a Tara varia em função dos diferentes níveis de equipamento..
****  O volume da bagageira é cálculado de acordo com o método VDA. 
Com o equipamento abertira da bagageira com função Kick não está dispoível capacidade de reboque.

Nota: pode ver outros dados técnicos, incluindo todas as atualizações, em www.lexus.pt
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ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS
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Atenção: as dimensões são apresentadas/indicadas em milímetros.
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ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS

MOTOR DE COMBUSTÃO RX 450h L AWD

Cilindrada (cm3) 3456
Cilindros / Válvulas V6 /24
Potência máxima (cv @ rpm) 262 @ 6000
Binário máximo (kW @ rpm) 193 @ 6000
Binário máximo (Nm @ rpm) 335 @ 4600 

PROPULSÃO HÍBRIDA

Tipo AC síncrono, íman permanente
Potência máxima (cv) dianteira/traseira 167 / 68
Potência máxima (kW) dianteira/traseira 123 / 50 
Binário máximo (Nm) dianteira/traseira 335 / 139

TRANSMISSÃO

Tipo Variável Contínua Controlada Electronicamente (E-CVT)
Propulsão AWD

POTÊNCIA COMBINADA DO SISTEMA

Potência total (cv) 313
Potência total (kW) 230

PERFORMANCE

Velocidade máxima (km/h) 180
Aceleração 0-100 km/h 8,0

CONSUMO DE COMBUSTÍVEL* (l/100km)

Combinado (l) 8,2 - 7,9

EMISSÕES CO2* (g/km)

Combinado (g/km) 186 - 179

NORMA DE EMISSÕES

Homologação WLTP

PESOS (kg)

Peso bruto (kg) 2840
Tara (min. - max.) 2205/2270

CAPACIDADES***

Volume de bagagem – bancos na vertical, carga até ao topo da 2ª fila de bancos (l) 176
Volume de bagagem – bancos rebatidos, carga até ao teto (l) 474
Volume de bagagem - 3ª fila de bancos rebatida, carga até ao topo da 2ª fila de 
bancos (l) 

652

Volume de bagagem - 2ª e 3ª fila de bancos rebatida, carga até ao teto (l) 1656
Depósito de Combustível (l) 65

*  O consumo de combustível e os valores de CO2 são medidos em ambiente controlado num modelo de produção representativo, em conformidade com as especificações do novo Regulamento (UE) 2017/1151 relativo ao Procedimento 
de ensaio de veículos ligeiros harmonizado a nível mundial (WLTP) e respetivas alterações aplicáveis. Para cada configuração de automóvel individual, o consumo final de combustível e os valores de CO2 podem ser calculados com base 
nos equipamentos opcionais encomendados. O consumo de combustível e os valores das emissões de CO2 do seu automóvel podem diferir dos que foram medidos ou calculados, uma vez que o comportamento de condução e outros 
fatores (como o estado da via, o trânsito, o estado do automóvel, a pressão dos pneus, a carga, o número de passageiros, entre outros) têm influência sobre o consumo de combustível e as emissões de CO2 do automóvel. Para obter mais 
informações sobre o método de teste WLTP, consulte: www.lexus.pt/wltp#nedc

** Os valores diferem conforme o tipo de banco traseiro. O 1.º valor corresponde ao modelo de 7 lugares, o 2.º valor corresponde ao modelo de 6 lugares.
*** O volume da bagageira é calculado segundo o método VDA. 

Nota: pode ver outros dados técnicos, incluindo todas as atualizações, em www.lexus.pt
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ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS

1 O valor indicado refere-se aos modelos RX 450h L equipados com o teto panorâmico. O valor equivalente com o tejadilho de série é 1010.   
2 O valor indicado refere-se aos modelos RX 450h L equipados com o teto panorâmico. O valor equivalente com o tejadilho de série é 977.

Atenção: as dimensões são apresentadas em milímetros.
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RX50

SINTA-SE À 
VONTADE

O modo como tratamos os nossos clientes é 
orientado por uma antiga filosofia japonesa de 

hospitalidade.

Traduzida do japonês como “hospitalidade e assistência com cortesia”, 
a palavra Omotenashi é muito mais do que excelência. É um conceito 
antigo focado na antecipação das necessidades de outra pessoa, mesmo 
antes de estas surgirem. Omotenashi influencia a forma como criamos e 
desenvolvemos os nossos automóveis e também a forma como o tratamos 
enquanto proprietário de um Lexus, não só no momento da venda, mas 
ao longo da vida do seu automóvel. Queremos que se sinta valorizado 
em todas as interações que tiver connosco. Queremos que se sinta mais 
do que um cliente.

Seja um condutor particular ou gestor de uma frota, sentirá a filosofia 
Omotenashi sempre que visitar os nossos Centros Lexus. Desde a calorosa 
receção dos nossos colaboradores, que o irão acolher como se fosse 
um convidado na sua casa, ao ambiente convidativo e impressionantes 
instalações onde poderá desfrutar de uma bebida, ficar a par das novidades, 
usufruir de Internet de alta velocidade ou continuar o seu trabalho enquanto 
espera pelo seu Lexus.

TRANQUILIDADE COM A LEXUS RELAX*
A Lexus Relax oferece-lhe uma tranquilidade absoluta, mesmo após a 
garantia do fabricante terminar. Conduza sem preocupações com uma 
garantia adicional de 12 meses por cada revisão anual do seu Lexus que 
faça connosco.

SOLUÇÃO DE MOBILIDADE LEXUS EASY*
Desde o financiamento ao seguro, manutenção e pneus, a solução de 
mobilidade flexível Lexus Easy é o modo mais fácil de conduzir e cuidar 
de um Lexus.

Não são apenas os automóveis que tornam a Lexus única. É a filosofia que 
se espelha em tudo o que fazemos e que se estende a uma experiência de 
propriedade que faz com que se sinta especial. Tal como um convidado 
se deve sentir.

*  Lexus Relax e Lexus Easy não estão disponíveis para todos os mercados. 
Contacte o Centro Lexus mais perto de si para saber mais sobre este tema.

SINTA-SE VALORIZADO
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© 2021. A Lexus Europe* 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 mais perto de si para conhecer mais 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 na sua área. A cor da carroçaria do automóvel pode diferir ligeiramente 
da cor das fotografias impressas nesta brochura.

Para obter mais informações, sobre a Marca, modelos serviços e garantia visite o nosso site: 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 oferecer mais informações acerca dos requisitos de veículos em fim de vida.

* A Lexus Europe é uma divisão da Toyota Motor Europe NV/SA.
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DESCUBRA MAIS ONLINE

Descubra mais sobre o RX 450h e o RX 450h L online. Explore com 
calma qual a classe de equipamento mais adequada ao seu estilo de vida, 
conheça as nossas ofertas de financiamento e subscreva a nossa newsletter 
periódica. E, se tiver interesse em saber qual a sensação de conduzir o 
RX 450h ou o RX 450h L, pode marcar um test drive com o Centro 
Lexus mais perto de si.

lexus.pt/RX

GARANTIADE


