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Na Lexus, temos várias razões para estarmos orgulhosos. Líder 
global no design e produção de automóveis de luxo desde 
1989. Pioneira em tecnologia avançada em motorizações 
híbridas e sistemas de segurança. A empresa que criou um dos 
superautomóveis de rotações mais elevadas do mundo, o Lexus 
LFA. Vencedora de mais prémios de qualidade e satisfação 
de cliente do que qualquer outro fabricante de automóveis 
de luxo. Estes são feitos sem dúvida impressionantes, mas 
para nós o fabrico de automóveis representa algo ainda mais 
fundamental, como o novo LC Cabrio, são uma oportunidade 
de partilhar esta paixão. Do som do fantástico motor V8 à 
aerodinâmica redutora do ruído, passando pelos altifalantes 
com Controlo de Som Ativo instalados nos apoios de cabeça 
dos bancos dianteiros, estamos a definir um novo tipo de 
prazer de condução.

Quando a experiência humana é o mais importante, a única 
pergunta que interessa é: como o fazemos sentir? Sente-se 
ao volante do novo LC Cabrio e deixe-se envolver por esta 
sonoridade.

Nada é concebido como um Lexus.
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BELEZA QUE 
DESLUMBRA

Com o LC Cabrio, os designers da Lexus 
aceitaram o desafio de criar um descapotável 

capaz de deslumbrar, tanto com a capota fechada 
como aberta.

Ao admirarmos a elegância do Lexus LC Cabrio topo de gama, é difícil 
imaginar que a sua conceção tenha sido uma viagem longa e complexa. 
O desenho parece tão natural, tão livre, tão fluido.

Observe a capota a abrir e a fechar com uma facilidade que dissimula o 
esforço que foi feito para a conceber. O teto foi testado no túnel de vento 
da Lexus a velocidades de até 400 km/h e, depois, aberto e fechado 
nada menos do que 18.000 vezes em condições climáticas extremas. No 
entanto, a olho nu, é uma obra de arte performativa que evoca as graciosas 
pinceladas de um calígrafo japonês, onde foi buscar a sua inspiração.

PERSONALIDADE HERDADA DO LC COUPÉ. De facto, dar 
vida à primeira capota de lona da Lexus foi um árduo esforço, embora 
certamente um labor de amor, para Tadao Mori, Designer-Chefe da Lexus. 
Trabalhando resolutamente sob o lema de que “um descapotável deve 
ser tão deslumbrante com a capota aberta como com a capota fechada”, 
empenhou-se em preservar a beleza das linhas e curvas do LC coupé. 
Mantendo as magníficas linhas fluidas do tejadilho, a estrutura de suporte 
superior do descapotável foi elegantemente escondida e a capota de lona 
dobrada como uma peça de origami sob uma cobertura de bagageira 
requintadamente moldada.

Com a sua arrojada e característica grelha e os faróis tri-LED, a sua 
postura agressiva, a sua distinta linha divisória ascendente e faróis traseiros 
inspirados nos afterburners dos aviões a jato, Mori-san e a sua equipa 
criaram um automóvel que mantém toda a personalidade do LC Coupé 
e acrescenta algo muito próprio. Uma predileção pela estrada aberta, por 
uma harmonia com o meio envolvente.

SINTA-SE ARROJADO
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SINTA-SE ENTUSIASMADO

VIAGEM PELOS 
SENTIDOS NA 
ESTRADA
O fantástico motor V8 construído à mão e a 
dinâmica de condução altamente requintada 
garantem viagens inesquecíveis no LC Cabrio da 
Lexus.

Antes de o sentir, já o está a ouvir. A sensação ímpar de condução 
proporcionada pelo LC Cabrio é instantaneamente despertada dentro de 
si ao premir o botão Start. O motor a gasolina de 5,0 litros com aspiração 
natural ganha vida com uma banda sonora V8 concebida para tornar mais 
rica a viagem que tem pela frente. Para o efeito, a entrada de ar do motor 
está equipada com um gerador de som que está sintonizado para maximizar 
o timbre desejado. O resultado é uma experiência de condução acústica 
natural mas emotiva. Na retaguarda, válvulas adicionais intensificam o ronco 
profundo e satisfatório do tubo de escape com quatro saídas.

UM V8 CONSTRUÍDO À MÃO, NASCIDO NA PISTA DE 
CORRIDAS. Testado até ao limite nas 24 horas de Nürburgring, o motor 
do LC Cabrio é construído à mão e “afinado com estetoscópio” pelos nossos 
famosos mestres artesãos Takumi com um amor que reflete uma dedicação 
pessoal à sua arte - uma dedicação e uma formação que se estendem, no 
mínimo, ao longo de 15 anos. Cada automóvel produzido é também testado 
por um mestre condutor Takumi.

Combinado com uma transmissão de 10 velocidades Direct Shift, com 
relações próximas, o grupo propulsor oferece uma experiência de condução 
emocionante, uma sensação de desempenho sem limites temperada com um 
requinte absoluto, seja na autoestrada ou numa estrada costeira.

A manobrabilidade ágil deste automóvel e a sua estabilidade a alta velocidade 
são excecionais devido ao reforço extra e à extrema rigidez do chassis. 
Leva-o exatamente para onde quer ir, respondendo aos seus comandos 
com extraordinária precisão.

EXPERIÊNCIA DE CONDUÇÃO APERFEIÇOADA. A nossa filosofia 
japonesa de melhoria contínua - Kaizen - reflete-se em todos os aspetos da 
Lexus e também é possível senti-la ao volante do mais recente LC Cabrio. 

Com a capota aberta e a brisa do litoral a revigorar o condutor e o passageiro 
em cada curva, a sensação de estar em sintonia com o que o rodeia tornará 
cada viagem neste automóvel uma viagem especial.
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SINTA-SE LUXUOSO

REVIVER O 
GRAND TOUR

Uma mistura única de técnica artesanal requintada 
e tecnologia de ponta ressuscita uma era passada de 

viagens, com um toque distintamente moderno.   

Quer esteja a apreciar um cénico desfiladeiro alpino ou a percorrer uma 
sinuosa estrada costeira, a sua viagem no Lexus LC Cabrio é como atravessar 
duas eras ao mesmo tempo. A sua mente e o seu corpo são levados de volta 
às viagens de carro clássicas do passado e à elegância intemporal que as 
grandes digressões evocam. O sentimento reflete-se na arte do habitáculo 
maravilhosamente concebido. É imediatamente arrebatado pelo painel de 
instrumentos analógico-digital, inspirado no do superautomóvel Lexus LFA. 
Os bancos em pele cosidos à mão, que oferecem a combinação perfeita de 
apoio em curvas rápidas e conforto em viagens longas, foram escolhidos 
após terem sido testados nada menos do que 50 protótipos. O perfil elíptico 
do volante que está a acariciar levou meses a esculpir e a testar na estrada 
com um mestre condutor Takumi.

EVASÃO ATRAVÉS DA TECNOLOGIA. No entanto, está consciente 
de que a mais recente tecnologia está a trabalhar à sua volta para criar este 
sentimento de “escapismo” dos tempos modernos. Aquecedores de pescoço 
nos apoios de cabeça dos bancos dianteiros que podem ser ajustados para 
se adaptarem a diferentes estaturas do condutor e do passageiro. Um sistema 
de som incomparável Mark Levinson® Premium Surround que muda o design 
acústico, conforme a capota está aberta ou fechada. O Climate Concierge 
que não só adapta o clima quando se abre ou fecha a capota como também 
aumenta automaticamente a temperatura do habitáculo se se acelerar quando 
a capota está aberta. E um ecrã de 10,3” com conectividade sem interrupções 
para smartphone através de Apple CarPlay® ou Android Auto.

SEGURANÇA EM TODAS AS VIAGENS. Também não deixará de 
notar que o Lexus Safety System + é um companheiro em cada viagem que 
faz no LC Cabrio. O Sistema de Segurança de Pré-Colisão alerta-o quando 
o risco de acidente é elevado, acionando automaticamente os travões e 
aplicando mais tensão aos cintos de segurança dianteiros se uma colisão for 
considerada inevitável. O sistema consegue detetar tanto peões como veículos.

Além disso, a Assistência à Manutenção na Faixa de Rodagem ajuda-o a 
manter-se na faixa, o Sistema de Máximos Automático melhora a visibilidade 
à noite, o Cruise Control Adaptativo regula a sua velocidade em função 
da velocidade do veículo que circula à sua frente e o Reconhecimento dos 
Sinais de Trânsito reconhece os sinais de trânsito em qualquer lugar por 
onde se aventure.

Uma viagem no LC Cabrio evoca uma rica tela de emoções - entusiasmo, 
indulgência, sofisticação. E uma afirmação de que o romantismo associado 
às viagens de automóvel ainda está bem vivo.
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MODELO

LC CABRIO
O LC Cabrio é alimentado por um motor a gasolina  de 5,0 litros,muito rotativo que debita 
464 cv DIN/341 kW nas rodas traseiras. Desenvolvido em eventos de desportos motorizados 
como as 24 horas de Nürburgring e a Rampa de Pikes Peak, este motor construído à mão combina 
na perfeição com a  transmissão automática de 10 velocidades, para oferecer uma aceleração 
incrível e um fantástico som do V8.

MOTOR V8

Oferecendo uma rápida aceleração, aliada à incrível capacidade de resposta 
de um motor de aspiração normal, o motor V8 do LC Cabrio proporciona 
um binário máximo de 530 Nm e atinge 100 km/h em 5,0 segundos. 
Desenvolvido para durar, mas com uma construção leve, bielas forjadas e 
válvulas em titânio, permite agilidade a altas rotações. Para um efeito incrível, 
a entrada de ar frontal do LC Cabrio está equipada com um gerador de som 
acústico. Este emite os sons sensuais de entrada do motor através do painel 
de instrumentos, tornando o motor V8 mais palpável quando a capota está 
recolhida, ao mesmo tempo que uma válvula de escape realça o som do 
potente motor. E, para emissões de escape mais limpas, o LC Cabrio está 
equipado com um novo Filtro de Partículas de Gasolina.

TRANSMISSÃO DE 10 VELOCIDADES

A transmissão automática de 10 velocidades do LC Cabrio permite efetuar 
mudanças de velocidade de forma surpreendentemente rápida. Para uma 
condução leve, suave e rítmica, utiliza o  controlo AI-SHIFT (Artificial 
Intelligence) que, na realidade, seleciona a melhor velocidade de acordo com 
as preferências e intenções do condutor com base, não apenas na velocidade 
do veículo, mas também no estilo de condução registado no passado.
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VERSÕES

LUXURY

Jantes forjadas de 20” com pneus 245/45 [fr] + 275/40 [tr]
Faróis dianteiros Tri LED
Bancos em pele semi-aniline*
Lexus Media Display: ecrã central a cores de 10.3
Sistema de áudio Mark Levinson® com 13 altifalantes
Lexus Navegação Premium com serviços conectados

F SPORT +

Jantes forjadas 21” com pneus 245/40 [fr] + 275/35 [tr]
Diferencial desportivo Torsen
Faróis dianteiros Tri LED
Bancos em pele semi-aniline*
Lexus Media Display: ecrã central a cores de 10.3
Sistema de áudio Mark Levinson® com 13 altifalantes
Lexus Navegação Premium com serviços conectados

* Os estofos em pele semi-anilina aplicam-se apenas aos bancos dianteiros; os estofos do banco traseiro são em Tahara.
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EXTERIOR  |  CARACTERÍSTICAS

01. JANTES DE LIGA LEVE FUNDIDA DE 20”*

Jantes de 5 raios quádruplos com redução de ruído, fundidas e maquinadas 
com precisão, com acabamento metálico cinzento escuro.
Dianteira: 20 polegadas x 8,5/2J, desvio 25 
Traseira: 20 polegadas x 9,5/2J, desvio 25

02. JANTES DE LIGA LEVE FORJADA DE 21”

Medida dos pneus dianteiros 245/40
Medida dos pneus traseiros 275/35

03. FARÓIS LED

A unidade ultracompacta de faróis LED com três fontes de luz foi especialmente 
desenvolvida para permitir que a dianteira do LC fosse o mais aerodinâmica 
possível, crucial para uma condução a alta velocidade.

04. CAPOTA DE LONA

Graciosa no funcionamento, duradoura na utilização. Os engenheiros da 
Lexus testaram a nossa primeira capota de lona até ao limite, descobrindo 
que o primeiro pequeno problema só ocorreria após cerca de 18.000 
ciclos de abertura e fecho. Quinze segundos é o tempo que demora a abrir 
ou a recolher a capota de 4 camadas (a 1.ª de tecido acrílico exterior com 
tratamento de fluorocarbonetos; a 2.ª de borracha de isolamento; a 3.ª de 
tecido interior em PET; a 4.ª num material que absorve o som), podendo 
fazê-lo  mesmo com o automóvel em movimento – a uma velocidade de 
até 50 km/h.

05. SPOILER TRASEIRO

Desenvolvido para o novo LC Cabrio, este spoiler traseiro foi prolongado 
para as laterais, acentuando a posição ampla do novo descapotável.

06. MANÍPULOS DAS PORTAS EMBUTIDOS

Os manípulos das portas embutidos do LC Cabrio proporcionam uma 
superfície lisa em toda a carroçaria do automóvel. Além da sua beleza, a forma 
aerodinâmica contribui para um maior requinte e desempenho na condução.

07. LUZES HOLOGRÁFICAS TRASEIRAS LED

Inspiradas nos pós-combustores das aeronaves a jato, as atrativas luzes 
traseiras projetam um ‘L’ que proporciona um efeito espelhado, realçado ainda 
por uma armação metálica esculpida. Um olhar detalhado revela o botão de 
abertura da bagageira, integrado na perfeição na moldura da luz traseira.

01 02 03

04 05

06 07

* Tenha em consideração que as jantes para correntes de neve também estão disponíveis com este design e tamanho.
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INTERIOR  |  CARACTERÍSTICAS

01. HABITÁCULO FOCADO NO CONDUTOR

Para reduzir o movimento dos olhos e uma potencial distração, todos os 
instrumentos e ecrãs estão posicionados perto da sua perspetiva da estrada. Os 
controlos que utiliza frequentemente como, por exemplo, o Seletor do Modo 
de Condução, estão concentrados ao redor do volante na sua linha de visão.

02. PEDAIS DESPORTIVOS

Um pedal do acelerador, pedal do travão e um grande apoio para os pés, 
em alumínio maquinado com um acabamento em alumínio anodizado, 
proporcionam um desempenho verdadeiramente desportivo. A superfície 
do pedal do travão foi otimizada para máxima perceção.

03. VOLANTE EM PELE AQUECIDO

Aquecido para condições de condução com mais frio, o volante de três raios 
possui um revestimento em pele e adapta-se de forma agradável e confortável 
às suas mãos. Os interruptores integrados controlam 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.

04. RELÓGIO ANALÓGICO

Descubra a discreta inscrição da Lexus na face do relógio analógico e nas 
superfícies táteis elevadas dos controlos das saídas de ar.

05. INTERRUPTOR DO TEJADILHO

Criando uma sensação de antecipação de cada vez que recolhe ou abre 
a capota, o interruptor de abertura/fecho do tejadilho do LC Cabrio está 
propositadamente localizado por baixo do descanso para a mão.

06. “CLIMATE CONCIERGE” / TECNOLOGIA NANOE™ X

A tecnologia “Climate Concierge” foi adaptada para o LC Cabrio, conjugando 
o ar condicionado, o aquecimento dos bancos e pescoço e o aquecimento 
do volante. Fiel ao nosso espírito de hospitalidade Omotenashi, o fluxo de ar 
foi ligeiramente aumentado para aquecer áreas-chave, como as costas das 
mãos quando vai ao volante. O “Climate Concierge” também descarrega 
partículas mínimas de nanoe ™ X, ajudando a inibir vírus e bactérias * por 
um lado, reduzindo odores ** por outro e, ao mesmo tempo, hidratando o 
cabelo e a pele.

07. AQUECEDORES DE PESCOÇO AJUSTÁVEIS

Os aquecedores ajustáveis integrados nos encostos de cabeça dianteiros 
direcionam o ar para o seu pescoço, criando imediatamente uma sensação 
de calor e conforto. Concebidos para se adaptarem a pessoas de diferentes 
alturas, são ativados automática ou manualmente através de três definições 
de aquecimento.

08. BANCOS EM PELE

Bancos em pele com magníficas costuras oferecem a melhor combinação 
possível de apoio e conforto. O Engenheiro-Chefe do LC Cabrio colaborou 
diretamente no desenvolvimento deste novo design que foi selecionado de 
entre outros 50 outros exemplos de design dos bancos.

09. REVESTIMENTOS GEOMÉTRICOS DAS PORTAS

O efeito geométrico exclusivo dos painéis das portas e o padrão das 
perfurações dos estofos dos bancos em pele são outras características que 
reforçam a atenção dada ao detalhe investido neste fantástico automóvel 
de luxo.

01/02/03
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* Mais de 99% de inibição de vírus e bactérias por 1 hora de exposição de nanoe ™ X. Japan Food Research Laboratories, Report No. 20073697001-0101, 15038623001-0101: 
** A intensidade do odor reduziu mais de 1,8 por 1 hora de exposição do nanoe ™ X. Panasonic Corporation Product Analysis Center, Relatório No. BAA33-150318-M35.



LC Cabrio16

TECNOLOGIA  |  ÁUDIO, COMUNICAÇÃO E INFORMAÇÃO

01. SISTEMA DE SOM PIONEER® COM 12 COLUNAS

Produzindo um som incrivelmente puro, o sistema de áudio Pioneer® com 12 
altifalantes (com subwoofer) está instalado  como equipamento de série. Está 
equipado com um sintonizador AM/FM RDS, leitor de CD, conectividade 
Bluetooth® e DAB (radiodifusão áudio digital)/DAB Seamless Link.

02. SISTEMA ÁUDIO MARK LEVINSON® COM 13 COLUNAS

Este excecional sistema de áudio Mark Levinson® Premium Surround com 
13 altifalantes que incorpora a tecnologia GreenEdge™ foi especialmente 
concebido para as propriedades acústicas do habitáculo do LC Cabrio e até 
ajusta automaticamente o som e as definições dos altifalantes quando abre 
a capota. Proporcionando uma experiência próxima à de um home-cinema, 
a fidelidade de áudio é ainda intensificada pela tecnologia Clari-Fi™, que 
recupera as caraterísticas sonoras perdidas na compressão digital para MP3.

03. ECRÃ MULTI-INFORMAÇÃO

Para mantê-lo atualizado com todas as informações importantes relativas à 
condução, tal como avisos de segurança e orientação de navegação, um ecrã 
multi-informação a cores é integrado no painel central de instrumentos. E, 
dado que este é um descapotável, foi acrescentado ao painel de instrumentos 
um revestimento antirreflexos e uma armação em acrílico biselada.

04. HEAD UP DISPLAY

Reduzindo a necessidade de afastar a visão da estrada à sua frente, os 
dados sobre a condução são projetados numa cor luminosa, diretamente 
no para-brisas, através da mais recente tecnologia do Sistema Head Up 
Display (174 mm x 48 mm).

04

01 02

03
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TECNOLOGIA  |  MULTIMÉDIA

01. LEXUS NAVEGAÇÃO PREMIUM

O ecrã central de 10,3 polegadas de alta definição encontra-se perfeitamente 
posicionado de modo a proporcionar uma condução descontraída e pode 
ser operado por comandos de voz ou pelo Painel Tátil que se encontra na 
consola central. Este ecrã possui a funcionalidade de ecrã dividido, que lhe 
permite aceder, simultaneamente, a informações do sistema de Navegação 
Premium Lexus e de climatização, por exemplo.

02. PAINEL TÁTIL (TOUCHPAD)

Também pode controlar o ecrã de 10,3 polegadas através do Painel Tátil 
montado na consola central. A interface do Painel Tátil foi concebida para 
lhe oferecer a sensação intuitiva de um smartphone, com operações como 
deslocar, aproximar ou tocar.

03. INTEGRAÇÃO DO SMARTPHONE

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

01

02 03
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TECNOLOGIA  |  LEXUS SAFETY SYSTEM +

*  Os sistemas de segurança representam um sistema de auxílio à condução. São eficazes na generalidade das situações, no entanto, a sua atuação está condicionada a fatores externos como velocidade,  
condições metereológicas e luminosidade. Estes sistemas não substituem na totalidade a intervenção do condutor.

01. LEXUS SAFETY SYSTEM +

O Lexus Safety System+ está disponível de série no LC Cabrio e inclui o 
Sistema de Pré-Colisão com deteção de peões; Assistência Avançada à 
Manutenção na Faixa de Rodagem, para o ajudar a manter-se na estrada; 
Sistema de Máximos Automático para uma visão melhorada à noite e Cruise 
Control Adaptativo, que regula a sua velocidade em função da velocidade 
do veículo que circula à sua frente.

02. CRUISE CONTROL ADAPTATIVO

Para uma condução mais descontraída, o sistema de Cruise Control Adaptativo 
(ACC) mantém uma distância definida entre o LC e o veículo na dianteira, 
mesmo que a velocidade desse veículo varie.

03. SEGURANÇA PRÉ-COLISÃO

Um radar de ondas milimétricas e um computador de bordo calculam o risco 
de colisão frontal. Se o risco for elevado, a Segurança Pré-Colisão alerta o 
condutor e a pressão nos travões é aumentada. Quando a colisão é inevitável, 
os travões são acionados automaticamente, conforme necessário, e os cintos 
de segurança dianteiros retêm o corpo. Além disso, se for detetado um objeto 
(como um peão) à frente, a travagem automática será acionada a velocidades 
entre 10 e 80 km/h, para ajudar a evitar uma colisão.

04. ASSISTÊNCIA AVANÇADA À MANUTENÇÃO NA FAIXA DE 
RODAGEM E SISTEMA DE MÁXIMOS AUTOMÁTICO

O Sistema de Assistência Avançada à Manutenção na Faixa de Rodagem 
(A-LKA) recorre a uma câmara localizada no para-brisas dianteiro para 
controlar a sua posição na faixa de rodagem. Se o sistema detetar um desvio 
para fora da sua faixa de rodagem, o A-LKA aciona um alarme de aviso e 
corrige rapidamente a direção de forma independente.
À noite, o Sistema Automático de Máximos utiliza a mesma câmara que a 
Assistência Avançada à Manutenção na Faixa de Rodagem para detetar 
veículos em sentido contrário e baixar automaticamente os máximos. Isto 
reduz a possibilidade de encandear acidentalmente os outros condutores e 
permite-lhe concentrar-se na estrada à sua frente.

0403
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TECNOLOGIA  |  APOIO E SEGURANÇA DO CONDUTOR

0504
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06
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01. 6 AIRBAGS

Além da célula de segurança dos passageiros extraordinariamente resistente 
e das Barras Estabilizadoras Ativas, a proteção é garantida por 6 airbags. O 
condutor e o passageiro dianteiro estão protegidos por airbags de cabeça de 
2 níveis, por airbags da zona dos joelhos e por airbags laterais aumentados. 
Todos os cintos de segurança estão também equipados com pré-tensores.

02. MONITOR DE ÂNGULOS MORTOS E ALERTA DE TRÁFEGO 
TRANSVERSAL TRASEIRO

Dispositivos de radar montados no para-choques traseiro detetam os veículos 
que circulam em faixas de rodagem adjacentes, não visíveis nos espelhos 
retrovisores das portas. Se o condutor estiver a sinalizar uma mudança de 
faixa de rodagem e um veículo entrar no chamado ângulo morto, é mostrado 
um sinal de advertência no retrovisor exterior desse mesmo lado.
A função de Alerta de Tráfego Transversal Traseiro (RCTA) utiliza o radar do 
Monitor de Ângulos Mortos (BSM) para detetar veículos que se aproximem da 
área atrás do veículo em parques de estacionamento. Sempre que necessário, 
esta função alerta-o através de um aviso sonoro e de uma advertência visual 
nos espelhos retrovisores exteriores.

03. CAPÔ COM SISTEMA POP-UP

Ativado por sensores instalados no para-choques dianteiro caso o automóvel 
colida com um peão, o sistema eleva ligeiramente o nível do capô, de modo 
a proporcionar mais espaço e segurança entre este e os componentes duros 
do motor. Esta característica reduz o risco de lesões para o peão.

04. BARRAS ESTABILIZADORAS ATIVAS

Numa colisão grave ou, no caso muito pouco provável, de o seu descapotável 
capotar, as Barras Estabilizadoras Ativas serão ativadas para suportar o 
veículo e para o proteger a si e aos seus passageiros.

05. RECONHECIMENTO DOS SINAIS DE TRÂNSITO

O sistema de Reconhecimento dos Sinais de Trânsito (RSA) do novo LC 
Cabrio reconhece os sinais de trânsito recorrendo a uma câmara montada 
no para-brisas e fornece informações ao condutor através do ecrã multi-
informação. O RSA consegue detetar os sinais que cumprem a Convenção 
de Viena (incluindo sinais eletroluminescentes e intermitentes).

06. SISTEMA DE AVISO DA PRESSÃO DOS PNEUS

Recebendo dados de um sensor instalado em cada pneu, o ecrã multi-
informação acompanha os dados da pressão dos pneus e avisa em 
conformidade, no caso de a pressão descer num ou mais pneus.

07. MONITOR DE ASSISTÊNCIA AO ESTACIONAMENTO

Para facilitar ainda mais o estacionamento, o para-choques traseiro possui 
sensores ligados a um sistema de alerta sonoro, para o avisar de obstáculos 
no interior do LC. O sistema de alerta sonoro pode ser desligado quando 
não é necessário. Ao engrenar a marcha-atrás, o Lexus Media Display de 
10,3 polegadas exibe a imagem por detrás do LC, completada com guias 
que são exibidas no ecrã e que se destinam a auxiliar o estacionamento.
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TECNOLOGIA | DINÂMICA DE CONDUÇÃO

01. CARROÇARIA EXTREMAMENTE RÍGIDA

A dinâmica de condução do LC Cabrio beneficia de uma plataforma 
incrivelmente resistente e de novos componentes de suspensão leves. As 
partes não deformáveis da carroçaria são fabricadas em aço de resistência 
ultraelevada à tração, enquanto  os painéis das portas, a bagageira e o capô 
são em alumínio leve. Nos componentes como as molduras e as soleiras das 
portas, foi utilizado o plástico reforçado com fibra de carbono, forte e de 
peso reduzido. E, uma vez que este é um descapotável e necessita de mais 
rigidez para resistir à flexão, foi reforçada a utilização de colas e de pontos 
de soldadura, além de terem sido adicionados itens como um reforço, uma 
caixa de torção e um suporte da torre de suspensão traseira.

02. SELETOR DO MODO DE CONDUÇÃO

No LC Cabrio a seleção do modo de condução foi afinado para garantir 
comforto extra no modo Normal e elevado controlo dinâmico no modo Sport.

03. PATILHAS SELETORAS DE 10 VELOCIDADES

Para mais diversão na estrada e uma resposta incrivelmente direta e dinâmica, 
o modo “M” permite ao condutor selecionar e manter qualquer mudança 
usando as patilhas seletoras localizadas atrás do volante.

04. SUSPENSÃO VARIÁVEL ADAPTATIVA

Para uma condução ainda mais precisa e requintada, em resposta ao seu estilo 
de condução e às condições da estrada, a Suspensão Variável Adaptativa 
(AVS) controla a força de amortecimento de todos os quatro amortecedores, 
gerindo umas incríveis 650 afinações de suspensão diferentes.

05. DIFERENCIAL DE ESCORREGAMENTO LIMITADO 
TORSEN®

Para um toque extra de prazer de condução, o novo LC Cabrio também 
está disponível com um Diferencial de Escorregamento Limitado Torsen®.

06. AMORTECEDOR DE DESEMPENHO TRASEIRO

Para melhorar o requinte, é possível encomendar um amortecedor de 
desempenho traseiro opcional, para absorver as pequenas vibrações e  
torções.
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* Apenas para fins ilustrativos.
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ACESSÓRIOS

01. DEFLECTOR DE VENTO EM REDE

Para uma viagem confortável quando viaja a velocidades mais elevadas, o 
cliente pode instalar um defletor de vento em rede que reduz o fluxo de ar 
à volta da cabeça e que combina perfeitamente com o interior luxuoso do 
descapotável. A unidade em rede encaixa-se perfeitamente  atrás dos bancos 
traseiros e pode continuar montada com a capota levantada.

02. TAPETE EM MATÉRIA TÊXTIL PRETO PREMIUM

Fabricados em acuvelour, os luxuosos tapetes em matéria têxtil complementam 
as características de absorção do som das alcatifas do seu automóvel. O 
tapete do condutor possui um sistema de fixação de segurança para impedir 
que deslize.

03. PORCAS DE BLOQUEIO DAS RODAS

Porcas em aço de alta resistência com sistema codificado que proporcionam 
uma proteção permanente contra roubo  das suas jantes de liga leve.

04. TAPETE DA BAGAGEIRA

O tapete da bagageira oferece proteção ao seu espaço de bagageira. O 
tapete é resistente, prático e fácil de limpar.

05. REDE DE CARGA HORIZONTAL

Robusta rede preta, em nylon, tecida para segurar os objetos na bagageira 
do seu automóvel. A rede fixa-se perfeitamente nos ganchos pré-montados.
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CORES | EXTERIOR

UM MUNDO DE CORES
Um processo exclusivo da Lexus produz cores tão brilhantes que parecem reagir às mudanças nas 
condições de iluminação.

Os designers da Lexus nunca utilizam cores já existentes, preferindo, em vez 
disso, desenvolver as suas próprias cores de raiz, num processo que pode 
demorar até dois anos. Frequentemente, essas novas cores são apresentadas 
quando são lançados automóveis como o LC. A palete de cores da Lexus 
totaliza cerca de 30 cores diferentes: incluindo o Amarelo Solar, uma nova 
cor concebida para o LC, bem como acabamentos metálicos como, por 
exemplo, o Cinza Sónico e o Cinza Titânio.

Desenvolvido especialmente para o novo LC, o Amarelo Solar é uma cor 
emocional que evoca um desempenho superior e uma condução ágil. São 
aplicadas múltiplas camadas de amarelo para criar uma cor altamente 
cromogénica. Ao colocar as duas camadas diferentes de uma base amarela 
de elevada saturação e uma base de mica fortemente brilhante, foi atingida 
uma cor com alta saturação e brilho forte, diferente de tudo o que foi visto 
até então na Lexus.

Não existem atalhos para criar uma nova cor Lexus: a decisão de um designer 
é tomada apenas depois de passar por centenas de amostras. “Quando 
desenvolvo uma nova cor, vejo tantos tons de tinta que, por vezes, nem 
consigo ter uma visão clara e nítida ao fim do dia”, diz Megumi Suzuki, uma 
das designers de cor da Lexus mais experientes. Para fazer o seu trabalho, 
é necessário ter uma noção do cromático e um olhar atento.

“Sempre que me encontro com alguém, entro numa loja ou vou a casa de 
alguém, verifico as cores e os materiais”, afirma. “Há bastantes pessoas como 
eu, na nossa divisão”.

Mesmo depois da decisão sobre uma cor, há muito que fazer. Em diferentes 
fases durante o desenvolvimento, Suzuki teve de mobilizar um pequeno 
exército de especialistas: técnicos de laboratório que misturam a tinta, 
escultores de argila, engenheiros e a equipa da oficina de pintura na linha 
de montagem, que dariam a cada LC um revestimento perfeito e uniforme. 
Quase todas as semanas, a Kansai Paint (uma empresa que fornece tintas 
para a Lexus) produz um novo lote e os designers da Lexus dão às amostras 
uma avaliação minuciosa, dobrando os painéis de teste para reproduzir o 
contorno de um automóvel. Tudo é analisado, quer no interior e no exterior, 
sob a luz de holofotes, a luz do sol, em condições de sombra e nubladas e 
em diferentes momentos do dia e meses do ano.

Selecionar a cor final não é fácil. Uma cor que seja deslumbrante numa manhã 
de verão pode parecer normal à sombra ou sob as luzes de um salão de 
exposições. Os designers também têm de contar com os caprichos das suas 
próprias preferências. “O estranho com a cor é que a perceção da mesma 
pode mudar dependendo da época do ano, de como se sente naquele dia 
e das tendências que tem visto”, diz Suzuki.



LC Cabrio 23

CORES | EXTERIOR

Nota: devido às variações de impressão, as cores reais da pintura podem divergir ligeiramente das apresentadas.

BRANCO F SPORT | 083 CINZA PLATINA | 1L2

CINZA TITÂNIO | 1J7 CINZA ANTRACITE | 1G0

PRETO GRAFITE | 223 VERMELHO SÓNICO | 3T5

CARNELIAN | 4Y1 AMARELO SOLAR | 5C1

AZUL MICA | 8X5KHAKI | 6X4
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INTERIOR  |  BANCOS E ACABAMENTOS

1  A pele semi-anilina está disponível apenas na versão Luxury e  F-Sport. Estofos em pele semi-analina aplicam-se apenas nos bancos dianteiros; os estofos do banco traseiro são em Tahara. O interior em Castanho Ochre pode ser 
selecionado com a capota de lona em Bege ou Preto.

2  A capota de lona em Preto vem como equipamento de série, a capota de lona em Castanho Ochre está disponível com os revestimentos interiores em Castanho Ochreo.

As imagens apresentadas na página seguinte ilustram uma seleção de combinações disponíveis para o interior. O seu Centro Lexus local terá todo o prazer em prestar qualquer ajuda adicional.

CAPOTA DE LONA2

Preto Castanho Ochre

PELE SEMI-ANILINE1

Preto Castanho Ochre Rosa Velho
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INTERIOR  |  BANCOS E ACABAMENTOS
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EQUIPAMENTO  |  VERSÕES

EXTERIOR LUXURY F SPORT +

Pára-choques traseiro desportivo • •
Espelhos retrovisores com aquecimento, recolha automática, função de assistência ao estacionamento, eletrocromático, 
função memória e com indicadores de mudança de direção incorporados

• •

Faróis dianteiros 3 Bi LED • •
Lava faróis integrados de alta pressão • •
Faróis com auto-nivelamento • •
Luzes de circulação diurna LED • •
Luzes traseiras combinadas LED • •
Sensor de luz • •
Sensor de chuva • •
Sistema de Máximos Automático (AHB) • •
Sensores de estacionamento dianteiros e traseiros • •
Sistema Smart Entry & Start (entrada e ignição sem chave) • •

JANTES E PNEUS

Jantes forjadas de 20" com pneus 245/45 [fr] + 275/40 [tr] • -
Jantes forjadas 21" com pneus 245/40 [fr] + 275/35 [tr] - •
Kit reparação de pneus • •

CONFORTO E COMODIDADE INTERIOR

Alavanca das mudanças em pele • •
Apoio de braços central dianteiro com compartimento para arrumação • •
Controlo de climatização eletrónico de duas zonas • •
Espelho retrovisor eletrocromático (anti-encandeamento automático) • •
Tomada de 12 V • •
Volante ajustável em altura e profundidade eletricamente • •
Volante de 3 raios em pele • •
Volante aquecido • •
Controlo de Climatização com tecnologia Nanoe® (purificador do ar) • •
Sistema de entrada e saída facilitada do veículo • •

BANCOS

Bancos dianteiros com apoio lombar com ajuste elétrico • •
Ajuste do encosto de cabeça elétrico • -
Bancos em pele semi-aniline [fr] e tahara [tr] • •
Bancos dianteiros com 8 posições (condutor/passageiro) de ajuste elétrico e função memória (condutor) • •
Encostos de cabeça dianteiros com aquecimento para cabeça e pescoço (embutido) • •
Bancos dianteiros aquecidos e ventilados • •
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EQUIPAMENTO  |  VERSÕES

• Equipamento de série
— Equipamento não disponível

1 Alguns equipamentos opcionais podem não poder ser escolhidos em conjunto devido aos regulamentos locais

MULTIMEDIA E INFORMAÇÃO LUXURY F SPORT +

Comandos áudio, telemóvel, voz no volante • •
Ecrã TFT multi-informação de 8" a cores no painel de instrumentos • •
Entrada AUX e 2 portas USB • •
Ligação Bluetooth® para telemóvel e áudio • •
Monitor de assistência ao estacionamento • •
Relógio Analógico • •
Lexus Media Display: ecrã central a cores de 10.25” operado através de touch pad • •
Lexus Navegação Premium com serviços conetados • •
Sistema de áudio com sintonizador DAB e leitor DVD • •
Sistema de áudio Mark Levinson® com 13 altifalantes • •
Head up Display (HUD) a cores • •

SEGURANÇA ATIVA E DINÂMICA DE CONDUÇÃO

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

- Sistema de Segurança de Pré-Colisão (PCS) 
- Cruise Control Adaptativo sem restrição de velocidade (ACC)
- Sistema de alerta à mudança de Faixa de Rodagem (LDA)
- Assistência avançada à manutenção na faixa de rodagem (A-LKA)
- Sistema de reconhecimento dos sinais de trânsito (RSA)

• •

Sistema de Gestão Integrado da Dinâmica do Veículo (VDIM) • •
Seletor do Modo de Condução: ECO/NORMAL/SPORT S/SPORT S + • •
Sistema de Aviso da Pressão dos Pneus com auto-localização (AL-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 (RCTA) • •
Suspensão Variável Adaptativa (AVS) • •
Diferencial Torsen - •

SEGURANÇA PASSIVA

Airbags SRS de joelho (condutor e passageiro) • •
Airbags SRS frontais (condutor e passageiro) • •
Airbags SRS laterais (condutor e passageiro) • •
Aviso audiovisual para colocação dos cintos de segurança dianteiros • •
Capot com sistema Pop-up (PUH) • •
Pré-tensores dos cintos de segurança, bancos dianteiros e traseiros • •
Possibilidade desligar o airbag frontal (passageiro) • •

PROTEÇÃO

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

1  O consumo de combustível e os valores de CO2 são medidos em ambiente controlado num modelo de produção representativo, em conformidade com os requisitos do novo Regulamento Europeu WLTP EC 2017/1151 (relativo ao 
Procedimento de ensaio de veículos ligeiros harmonizado a nível mundial) e respetivas alterações aplicáveis. Para mais informações, ou se tiver interesse em adquirir um veículo com equipamento segundo a Norma Europeia, contacte o seu 
Importador Autorizado Lexus. O consumo de combustível e os valores das emissões de CO2 do seu veículo podem diferir dos que foram medidos. O tipo de condução, bem como outros fatores (como o estado da via, o trânsito, o estado 
do veículo, a pressão dos pneus, o equipamento instalado, a carga, o número de passageiros, etc.) influenciam o consumo de combustível e as emissões de CO2 do automóvel. Para obter mais informações sobre o método de teste WLTP,  
Nota: pode ver outros dados técnicos, incluindo todas as atualizações em: www.lexus.pt consulte: www.lexus.eu/wltp#nedc

2 O volume da bagageira é calculado segundo o método VDA.

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

MOTOR LC 500 Cabrio

Cilindrada (cm3) 4969
Cilindros/Válvulas V8 / 32
Potência máxima (cv DIN @ rpm) 464 @ 7100
Potência máxima (kW @ rpm) 341 @ 7100
Binário máximo (Nm @ rpm) 530 @ 4800

TRANSMISSÃO

Tipo Transmissão Automática “Direct Shift” de 10 velocidades
Tração Tração às rodas traseiras

POTÊNCIA TOTAL DO SISTEMA

Potência total (cv DIN) 464
Potência total (kW) 341

DESEMPENHO

Velocidade máxima (km/h) 270
Aceleração 0-100 km/h (s) 5,0

CONSUMO DE COMBUSTÍVEL (l/100 km)

Combinado 11,7

EMISSÕES de CO2
1 (g/km)

Combinado 275

NORMA DE EMISSÕES

Euro Class EURO 6d-ISC-FCM

PESOS (kg)

Peso bruto do veículo 2450
Tara (mín. - máx.) 2035 - 2055

CAPACIDADES (l)

Depósito de combustível 82
Compartimento da bagagem2 149
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ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS

Nota: as dimensões são apresentadas em milímetros.
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SINTA-SE VALORIZADO

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 expressa muito mais do que excelência em termos de 
assistência. 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 apenas no 
momento da venda, mas durante toda a vida do seu automóvel. Queremos 
que se sinta valorizado em todas as suas interações connosco. Queremos 
que se sinta mais do que um cliente.

Quer seja um condutor particular ou o gestor de uma frota, sentirá a filosofia 
Omotenashi sempre que visitar os nossos Centros Lexus. Da calorosa 
receção dos nossos colaboradores, que o irão receber como se fosse 
um convidado em sua casa, à acolhedora atmosfera e impressionantes 
instalações da sala de espera, onde pode desfrutar de bebidas, ficar a par 
das notícias, usufruir de Internet de alta velocidade ou continuar a trabalhar. 
E sabendo que os nossos técnicos da Lexus trabalham com precisão e 
eficiência para que possa voltar à estrada o mais rapidamente possível.

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 ano que fizer a revisão do seu 
Lexus connosco.

SOLUÇÃO DE MOBILIDADE LEXUS EASY*
Do financiamento ao seguro, manutenção e pneus, a solução de mobilidade 
flexível Lexus Easy é a forma mais fácil de conduzir e de cuidar de um Lexus. 
Não são apenas os automóveis que tornam a Lexus única.

É a filosofia em que assenta 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 seu Centro Lexus para saber mais sobre este tema.
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© 2021 A Lexus Europe* reserva-se no direito de alterar quaisquer pormenores 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 para obter detalhes sobre quaisquer alterações que possam ser 
necessárias para a sua área.

Nota: os automóveis apresentados nesta brochura, assim como as respetivas especificações 
detalhadas, podem diferir dos modelos e equipamentos 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, passando pela 
produção, distribuição, venda e assistência e até ao fim da sua vida útil – o seu impacto ambiental 
seja minimizado. O seu Centro Lexus terá todo o prazer em fornecer mais informações acerca dos 
requisitos de automóveis em fim de vida.

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

Impresso na Europa, Outubro de 2021

DESCUBRA MAIS ONLINE

Saiba mais sobre o novo LC Cabrio online. Explore, sem pressas, qual a 
versão de equipamento que melhor se adequa ao seu estilo de vida, saiba 
mais sobre a sua assistência de excelência e as ofertas de financiamento, 
e subscreva a nossa newsletter. E, se estiver interessado em saber como 
é conduzir o novo LC Cabrio, pode agendar um test drive com o Centro 
Lexus mais próximo de si.

Lexus.pt/LCC

GARANTIADE


