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 “Neste catálogo convidamo-lo a preparar-se para a adrenalina que sentirá 
ao escolher o seu novo Lexus IS 300h. Apresentando as mais recentes 
novidades Lexus a nível de design, o IS 300h possui uma ousada grelha 
frontal com modernos pormenores cromados e faróis LED desportivos. 

Com o IS300h, desfrutará de um enorme prazer de condução graças 
ao chassis que proporciona uma impressionante agilidade urbana.

O habitáculo do IS 300h é agora mais requintado do que nunca. O amplo 
ecrã multi-informação de 10,3 polegadas permite uma leitura simples e 
um controlo intuitivo, graças ao Painel Tátil central, de grandes dimensões. 
Pespontos ultraprecisos, em pele, e instrumentos magnificamente maquinados, 
conferem ao habitáculo um toque de elegância e requinte contemporâneos. 

Todos os modelos IS 300h podem ser equipados com o inovador Lexus 
Safety System +. Este sistema inclui um sistema de Segurança 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 
Adaptativo para uma visão noturna melhorada, sistema de Assistência aos 
Sinais de Trânsito que auxilia no reconhecimento dos sinais de trânsito e 
Cruise Control Adaptativo. 

Para uma experiência mais dinâmica, pode selecionar o IS 300h nas versões 
F SPORT com uma exclusiva grelha com malha F SPORT e moldura em 
preto, suspensão com maior capacidade de resposta, interior F SPORT e 
novas jantes exclusivas.” 

 A ESCOLHA 
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02.  VERSÕES 

 Qual é o IS 300h mais adequado ao 
seu estilo de vida? Selecione entre 
as versões Business, Executive, 
Executive+, F SPORT, F SPORT+ 
e Luxury .

Páginas 08-09

01.  MODELO 

 Descubra mais sobre o IS 300h, 
equipado com tecnologia Lexus 
Hybrid Drive, a transmissão híbrida 
preferida a nível mundial. 

Páginas 04-07

03.  CARATERÍSTICAS 

 Descubra o incr ível  n ível  de 
equipamentos de série e os fantásticos 
equipamentos opcionais para o seu 
IS 300h. 

Páginas 10-12

05.  ACESSÓRIOS 

 Explore a vasta gama de acessórios 
desenvolvidos pela Lexus para 
melhorar a experiência de condução 
ao volante do IS 300h. 

Página 17

04.  TECNOLOGIA 

 Saiba mais sobre as tecnologias 
do IS 300h, como o Lexus Safety 
System+, o Controlo de Climatização 
S-Flow e o Lexus Navegação 
Premium. 

Páginas 13-16

06.  SPORT EDITION 

 Descubra o design acutilante da 
versão F SPORT. 

Página 18

08.  CORES 

 Selecione a sua cor exterior favorita 
e escolha um interior elaborado por 
mestres Takumi que irá fazer com que 
se sinta em casa sempre que conduzir 
o seu novo IS 300h. 

Páginas 20-25

09.  EQUIPAMENTO 

 O IS 300h inclui com uma enorme 
variedade de equipamentos de série. 
Descubra mais sobre os extras que 
pode adicionar. 

Páginas 26-29

10.  DADOS TÉCNICOS 

 Analise os dados técnicos mais 
importantes do IS 300h antes de 
escolher o IS 300h. 

Páginas 30-31

07.  F SPORT 

 Para uma experiência mais dinâmica, 
descubra o IS 300h F SPORT. 

Página 19
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 O IS 300h combina de forma inteligente um avançado motor a gasolina de 
injeção direta de 2,5 litros com um motor elétrico de alta potência, enquanto 
o inovador Controlo de Som Ativo garante uma sofisticada tonalidade sonora 
do motor. O IS 300h permite uma condução dinâmica, mas consume apenas 
4,4 l/100 km* de combustível emitindo apenas 99 g/km* de CO2. Na cidade, 
pode selecionar o modo EV (Veículo Elétrico), que não consome gasolina e 
produz zero emissões. Também existe espaço suficiente para a bagagem, já que 
a bateria híbrida ocupa um espaço mínimo por baixo do chão da bagageira.  

 * Para a classe Eco, equipada com jantes de liga leve de 16" de série. 

 IS 300h 

 Carroçaria F SPORT deslumbrante,
Jantes de liga leve 18 exclusivas". 

 MODELO 
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01.  MOTOR A GASOLINA DE 2,5 LITROS 

 O IS 300h combina inteligentemente um avançado motor a gasolina, 
de 2,5 litros, com um motor elétrico de elevada potência. Equipado com 
injeção direta D-4S e controlo de válvulas duplo VVT-i, este motor de alto 
rendimento de 4 cilindros com Ciclo de Atkinson utiliza a tecnologia Start/
Stop e a recuperação do calor dos gases de escape para reduzir ainda mais 
o consumo de combustível e as emissões. 

02.  LEXUS HYBRID DRIVE 

 Com dimensões não superiores às de uma transmissão automática 
convencional, o motor elétrico dianteiro com tecnologia Lexus Hybrid Drive, 
o alternador e o mecanismo de distribuição de potência estão alojados numa 
única transmissão híbrida e altamente compacta. Os fluxos de energia são 
geridos por uma avançada Unidade de Controlo de Potência (PCU) que 
otimiza constantemente a alocação de potência, quer seja elétrica, a gasolina 
ou ambas. 

03.  BATERIA HÍBRIDA 

 Apresentando um inovador design concebido para uma orientação horizontal 
e localizada por baixo do banco traseiro, de modo a não ocupar o amplo 
espaço de bagageira do IS 300h, a bateria híbrida proporciona uma elevada 
potência em comparação com o seu peso. O IS 300h recarrega a bateria 
híbrida conforme necessário, recorrendo à energia gerada durante a condução 
e as travagens, evitando assim a necessidade de carregamentos externos. 

01/02/03

 MODELO 
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 ARRANQUE E CONDUÇÃO CITADINA 

 No arranque e a baixas velocidades, o motor elétrico move o IS 300h 
até uma velocidade máxima de cerca de 65 km/h, sendo o motor elétrico 
alimentado pela bateria híbrida. Neste ponto, o automóvel é quase silencioso, 
não consome combustível e produz zero emissões. 

 CONDUÇÃO NORMAL 

 A velocidades acima dos 65 km/h, o motor a gasolina entra em funcionamento 
de forma quase silenciosa, mas continua a ser assistido pelo motor elétrico 
sempre que necessário. Através da combinação perfeita das duas fontes de 
potência, o IS 300h oferece um conforto de condução excecional, aliado a 
baixas emissões e baixo consumo de combustível. 

 EXPERIMENTE A TECNOLOGIA LEXUS HYBRID DRIVE 

 SELF-CHARGING HYBRID 
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 ACELERAÇÃO 

 Acelere convictamente e o motor elétrico trabalha imediatamente em conjunto 
com o motor de 2,5 litros a gasolina. Desta forma é obtido um aumento 
do binário que proporciona uma poderosa aceleração linear sempre que 
necessário. 

 DESACELERAÇÃO, PARAGEM, TRAVAGEM 

 Ao desacelerar ou nas paragens, o motor a gasolina desliga-se 
automaticamente, reduzindo as emissões para zero. Trave ou retire o pé do 
acelerador e o sistema de travagem regenerativa incorpora a energia cinética 
que se perderia noutros automóveis. Esta é convertida em energia elétrica 
e armazenada na bateria híbrida, sendo uma das razões pelas quais nunca 
precisa de recarregar um veículo Lexus Full Hybrid. 

 SELF-CHARGING HYBRID 
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 ECO 

 Como seria de esperar da Lexus, este pacote tem um elevado nível de 
equipamentos de série. 

  

 EXECUTIVE 

 A classe Executive do IS 300h distingue-se pelos subtis elementos exteriores, 
ao mesmo tempo que proporciona um elevado nível de conforto. 

 BUSINESS 

 A versão Business proporciona conetividades e estéticas impressionantes 
aos proprietários dos IS 300h. 

 Jantes de liga leve de 16" com design de 5 raios, pneus R16 205/55, 
Faróis bi-LED
Estofos em tecido/Tahara

Sistema de som Pioneer® com 6 colunas
Ecrã Multimédia Lexus de 7" 

 Jantes de liga leve de 17" com design de 5 raios duplos, pneus R17 
225/45 
Faróis bi-LED
Estofos em tecido/Tahara

Sistema de som Pioneer® com 6 colunas
Ecrã Multimédia Lexus de 7" 

 Jantes de liga leve de 16" com design de 5 raios, pneus R16 205/55, 
Faróis bi-LED
Estofos em tecido/Tahara

Sistema de som Pioneer® com 6 colunas
Ecrã Multimédia Lexus de 7" 

 VERSÕES 
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 SPORT EDITION 

 Desfrute dos elementos de destaque do IS 300h Sport, como uma ousada 
grelha frontal característica, em preto, jantes de liga leve pretas de 18" e capas 
dos espelhos retrovisores exteriores em preto. 

 LUXURY 

 O IS 300h perfeito para uma estética apelativa, requinte e conforto. 

 F SPORT 

 Com a estética dinâmica de um sedan, a classe F SPORT garante características 
como uma grelha frontal exclusiva, jantes F SPORT e pormenores desportivos 
no interior. 

 Jantes de liga leve de 18", design F SPORT, pneus R18 225/40 (à frente) e 
255/35 (atrás) 
Grelha característica F-mesh
Faróis bi-LED com sistema Automático de Máximos (AHB)

Estofos em pele
Sistema de som Pioneer® com 10 colunas
Ecrã multimédia de 10,3" com Navegação de Excelência Lexus 

 Jantes de liga leve de 18", design de raios múltiplos, pneus R18 225/40 
(à frente) e 255/35 (atrás) R18
Faróis bi-LED com sistema Automático de Máximos (AHB)

Estofos em pele
Sistema de som Mark Levinson® Premium Surround com 15 colunas
Ecrã multimédia de 10,3" com Navegação de Excelência Lexus 

 Pacote de acabamentos desportivos
Jantes de liga leve de 18" com design de 5 raios médios, pneus R18 
225/40 (à frente) e 255/35 (atrás) 
Grelha característica preta

Faróis bi-LED
Estofos em tecido/Tahara
Sistema de som Pioneer® com 6 colunas
Ecrã Multimédia Lexus de 7" 

 VERSÕES 
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01.  JANTES DE LIGA LEVE DE 16" 

 Design de 5 raios largos, com pneus 205/55 R16. 

02.  JANTES DE LIGA LEVE DE 17" 

 Selecione as novas jantes de liga leve de 17 polegadas, de 5 raios duplos, 
com pneus 225/45 R17. Com um acabamento brilhante feito à máquina que 
confere ainda mais estilo ao IS. 

03.  JANTES DE LIGA LEVE DE 18" 

 Jantes de design com múltiplos raios, com pneus 225/40 (dianteira) e 
255/35 (traseira) R18 .

04.  FARÓIS LED 

 Os faróis LED utilizam a mesma fonte de luz para os médios e máximos. 
Estão presentes ainda as distintas Luzes de Circulação Diurna em forma de 
‘L’ com a assinatura Lexus na parte inferior do farol . 

05.  FARÓIS TRI-LED 

 Sofisticados faróis com LED alinhados em forma de “L”. Para um visual distinto, 
são realçados por Luzes de Circulação Diurna de LED com a assinatura 
Lexus na parte inferior do farol. 
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 CARACTERÍSTICAS |  EXTERIOR 
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06.  LUZES TRASEIRAS DE LED 

 Três camadas LED em forma de “L” proporcionam uma iluminação cristalina 
que tanto exibe um visual distinto como proporciona uma visibilidade nítida 
para os veículos que circulam atrás. 

07.    ARROJADA GRELHA TRAPEZOIDAL 

 O modelo IS 300h apresenta uma grelha frontal mais dinâmica, que realça 
a sensação desportiva do sedan com um centro de gravidade visualmente 
mais baixo, que se combina sem esforço com o capô. 

08.  TETO DE ABRIR 

 Para um habitáculo claro e arejado, o IS 300h pode ser equipado com um 
teto de abrir elétrico com abertura completa e inclinação. 
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01.  CONFORTO DE CONDUÇÃO 

 O IS 300h apresenta um espaçoso interior, rico no requinte e na qualidade 
pelos quais a Lexus é reconhecida. A posição de condução é desportiva e 
concentrada, enquanto os bancos dianteiros proporcionam apoio lateral 
adicional em curva. 

02.  CONTROLOS SENSÍVEIS AO TOQUE 

 Os controlos eletrostáticos permitem ajustar a temperatura no sedan IS 300h, 
com apenas uma passagem do dedo. 

03.  INSERÇÕES EM MADEIRA CORTADA A LASER 

 É utilizada uma tecnologia laser inovadora para fazer gravações nos 
acabamentos em madeira no IS 300h. Expondo uma camada de alumínio 
para um extraordinário efeito de revestimento, estas inserções são fabricadas 
exclusivamente pelos artesãos do departamento de pianos da Yamaha. 

04.  CONTROLO DE CLIMATIZAÇÃO S-FLOW 

 O ar condicionado poderoso, de duas zonas, é também muito eficiente 
em termos energéticos, graças à tecnologia S-Flow, que fornece, de forma 
inteligente, um controlo de climatização apenas para os bancos ocupados. 

05.  FLEXIBILIDADE 60:40* 

 Um prático banco traseiro com rebatimento 60:40 equipa, de série, o IS, 
o que permite transportar mais fácilmente objetos de grande dimensão. 

06.  BANCOS TRASEIROS REBATIDOS 

 Com espaço adicional, mas a graciosidade e o requinte de um sedan, 
com todos os bancos traseiros rebatidos, dispõe de espaço suficiente para 
transportar objetos mais volumosos. 

07.  ESPAÇO PARA BAGAGEM 

 A suspensão traseira compacta resulta num excelente espaço de bagageira, 
suficiente para três conjuntos de tacos de golfe e dois pequenos sacos 
desportivos ou quatro malas de tamanho médio. 
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 *  Tenha em atenção que o banco traseiro com rebatimento 60:40 é um equipamento de série em todas as versões do 
IS 300h, com a exceção da classe Eco para a qual se encontra disponível como opção. 

 CARATERÍSTICAS  |  INTERIOR 
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01.  ECRÃ MULTIMÉDIA LEXUS 

 O IS 300h está disponível de série com o Lexus Media Display de 7 polegadas 
e um botão rotativo para auxiliar no controlo dos sistemas de áudio, regulações 
de climatização ou visualização do monitor de energia nos modelos híbridos. 

02.  SISTEMA DE ÁUDIO DE 6 COLUNAS 

 O sistema de áudio Pioneer® com 6 colunas constitui equipamento de 
série. Este sistema dispõe de um sintonizador AM/FM RDS, leitor de CD e 
conectividade Bluetooth®. 

03.  SISTEMA DE ÁUDIO MARK LEVINSON® COM 15 
COLUNAS 

 O IS 300h pode ser equipado com o incomparável sistema Mark Levinson® 
Premium Surround que proporciona uma experiência similar a um concerto 
ao vivo enquanto ouve música ou vê um DVD. Quinze colunas de alta 
fidelidade asseguram um incrível som surround digital de 5.1 canais. A 
tecnologia GreenEdge™ inovadora em cada coluna também significa o dobro 
de som com o mesmo consumo de energia, enquanto o novo “Sistema de 
Volume Automático” lhe permite apreciar ao máximo a música, ajustando 
automaticamente o volume quando muda de artistas e gravações.  

04.  MOSTRADOR MULTI-INFORMAÇÃO 

 Posicionado entre os dois principais indicadores do painel de instrumentos, 
o mostrador de 4,2" disponibiliza um grande número de informações 
relacionadas com o veículo. Por exemplo, as indicações de navegação ou o 
nome, a fotografia e outros detalhes das pessoas que lhe telefonem. 

05.  ECRÃ MULTIMÉDIA DE 10,3 POLEGADAS 

 O Lexus Media Display de 10,3 polegadas e alta resolução, encontra-se 
perfeitamente posicionado para uma condução descontraída e pode ser 
operado por comandos de voz ou por Joystick. A sua funcionalidade de 
ecrã dividido, permite-lhe aceder simultaneamente a diversas informações, 
por exemplo do sistema de Navegação Premium Lexus e do Controlo de 
Climatização, em simultâneo. 

06.  NAVEGAÇÃO PREMIUM LEXUS 

 Apresenta gráficos 3D nítidos, Pontos de Interesse e diversas opções de 
mapas, como o percurso mais ecológico. Quando estacionar, o sistema irá 
mesmo criar um código QR para o seu smartphone, com indicações para 
poder chegar ao seu destino final a pé. 

07.  LEXUS SERVIÇOS CONETADOS 

 O IS 300h disponibiliza a mais recente geração de serviços como, por 
exemplo, Pesquisa Online, Google Street View®, Panoramio® ou Ligação de 
Tráfego. Para maior comodidade, também é possível transferir percursos do 
seu portátil ou tablet para o sistema de navegação do automóvel. 

08.  SISTEMA REMOTE TOUCH 

 O Joystick da próxima geração, com confirmação através de um simples premir 
de botão, permite aos utilizadores interagir de forma intuitiva, com o Lexus 
Media Display. Com um design ergonómico, o Remote Touch é facilmente 
acessível e tão fácil de utilizar como um rato de computador. 
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 TECNOLOGIA  |  ÁUDIO, COMUNICAÇÃO E INFORMAÇÃO 
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01.  OITO AIRBAGS 

 Para além da célula de segurança extraordinariamente resistente, a proteção 
dos ocupantes é garantida por ação de oito airbags. O condutor e o passageiro 
dianteiro estão protegidos por airbags de cabeça de 2 fases, além dos 
airbags da zona dos joelhos e laterais. Existem ainda airbags de cortina a 
todo o comprimento do habitáculo, de ambos os lados. Todos os cintos de 
segurança, à exceção do banco traseiro central, estão equipados com pré-
tensores. Este excecional nível de segurança e proteção é proporcionado 
nos equipamentos de série no IS 300h. 

02.  MONITOR DE ASSISTÊNCIA AO ESTACIONAMENTO 

 Em manobras de marcha-atrás, o ecrã de 7 ou 10,3 polegadas exibe a imagem 
da área por detrás do veículo, completada com guias, mostradas no ecrã, 
que se destinam a auxiliar o estacionamento. 

03.  CAPÔ COM SISTEMA POP-UP 

 O IS 300h está equipado com sistema pop-up que ajuda a absover o impacto. 
Ativado por sensores instalados no para-choques dianteiro, em caso de colisão 
com um peão, o sistema eleva ligeiramente o nível do capô, conferindo mais 
espaço entre o mesmo e os componentes pesados do motor. Esta função 
reduz o risco d ferimentos ao nível da cabeça para os peões. 

04.  MONITOR DE ÂNGULOS MORTOS 

 Dispositivos de radar montados no para-choques traseiro detetam veículos 
que circulam em faixas de rodagem adjacentes, não visíveis nos espelhos 
retrovisores das portas. Se o condutor estiver a sinalizar a mudança de faixa 
de rodagem e um veículo entrar no chamado ângulo morto, o Monitor de 
Ângulos Mortos ativa imediatamente um sinal de advertência no respetivo 
espelho retrovisor da porta. 

05.  ALERTA DE TRÁFEGO TRANSVERSAL TRASEIRO 

 Ao fazer marcha-atrás, por exemplo num parque de estacionamento 
movimentado, a função Alerta de Tráfego Transversal Traseiro (RCTA) usa o 
radar do Monitor de Ângulos Mortos para detetar veículos que se aproximem 
perigosamente da área de difícil visibilidade na traseira do veículo. Ao detetar 
um veículo, a função RCTA alerta o condutor com uma indicação visual nos 
espelhos retrovisores exteriores e um aviso sonoro. 
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01.  LEXUS SAFETY SYSTEM + 

 O IS 300h pode agora ser encomendado com o nosso inovador Lexus 
Safety System +, que combina o Sistema de Segurança Pre-Collision-System, 
o Cruise Control Adaptativo (ACC), o Sistema de Assistência à Manutenção 
na Faixa de Rodagem (LKA) e o Sistema de Máximos Automático (AHB) 
num único e poderoso pacote. 

02.  SEGURANÇA PRÉ-COLISÃO/ DETEÇÃO DE PEÕES 

 Um radar de ondas milimétricas e um computador de bordo calculam o risco 
de colisão frontal. Se o risco for elevado, o condutor é alertado através de 
advertências sonoras e visuais e a pressão dos travões é aumentada. Quando 
a colisão é inevitável, os travões são acionados automaticamente, conforme 
necessário, e os cintos de segurança dianteiros reapertados.
Se for detetado um objeto ou um peão à frente do IS 300h, o sistema de 
Segurança Pré-Colisão aciona a travagem automática quando o automóvel se 
desloca uma velocidade entre 30 e 80 km/h, para ajudar a evitar uma colisão. 

03.  RECONHECIMENTO DOS SINAIS DE TRÂNSITO 

 O sistema de Reconhecimento dos Sinais de Trânsito (RSA) do IS 300h 
reconhece os sinais de trânsito usando a câmara montada no para-brisas e 
fornece informações ao condutor no Lexus Media Display. O RSA consegue 
detetar os sinais da Convenção de Viena (incluindo sinais eletroluminescentes 
e intermitentes). 

04.  CRUISE CONTROL ADAPTATIVO 

 Para uma condução mais descontraída, o Cruise Control Adaptativo mantém 
uma distância definida entre o IS 300h e o veículo à sua frente, mesmo que 
a velocidade desse veículo varie. 

05.  ASSISTÊNCIA À MANUTENÇÃO NA FAIXA DE RODAGEM/
SISTEMA DE MÁXIMOS AUTOMÁTICO 

 A câmara instalada na parte traseira do retrovisor permite que a Assistência 
à Manutenção na Faixa de Rodagem alerte o condutor no caso de uma saída 
inadvertida da faixa de rodagem.
À noite, o Sistema de Máximos Automático recorre a uma câmara montada 
por trás do espelho retrovisor, para mudar automaticamente para médios ao 
detetar as luzes de um veículo que circule em sentido contrário. Isto reduz 
a possibilidade de encandear acidentalmente outros condutores caso se 
esqueça de desligar os máximos. 
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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 seu Concessionário Autorizado 
Lexus local para saber mais sobre este tema. 

 TECNOLOGIA  |  LEXUS SAFETY SYSTEM + 
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01.  CHASSIS ROBUSTO, SUSPENSÃO SOFISTICADA 

 A base da agilidade e da excelente aderência à estrada do IS 300h é a 
sua carroçaria resistente. Processos de produção sofisticados aumentam 
a rigidez, incluindo a colagem da carroçaria, a soldadura de parafusos a 
laser e a soldadura com pontos adicionais. A suspensão de duplo braço na 
dianteira e uma suspensão traseira multi-link (baseada no muito aclamado 
sedan de performance GS) aumentam a estabilidade em linha reta e a 
aderência em curva. 

02.  AERODINÂMICA AVANÇADA 

 O IS 300h possui uma aerodinâmica soberba graças a pormenores com 
uma parte inferior da carroçaria quase plana e pequenos estabilizadores nos 
suportes das portas dianteiras e nas luzes traseiras. Utilizados pela primeira vez 
em automóveis da F1, estes estabilizadores criam vórtices de ar que ajudam 
a puxar o fluxo de ar para dentro para melhorar a forma como o IS 300h 
corta o ar. Isto não só melhora a estabilidade e a condução, como também 
aperfeiçoa a eficiência a nível de combustível e reduz o ruído do vento. 

03.  SELETOR DO MODO DE CONDUÇÃO 

 O desempenho do veículo pode ser ajustado com precisão utilizando o 
Seletor do Modo de Condução. O modo ECO reduz as emissões e poupa 
combustível, enquanto o modo NORMAL, para a condução do dia-a-dia, 
proporciona um equilíbrio ideal entre potência, economia e conforto de 
condução. Para melhorar a resposta do sistema de propulsão, basta ativar 
o modo SPORT. 

04.  SUSPENSÃO VARIÁVEL ADAPTATIVA 

 Para uma condução mais envolvente, a força de amortecimento das quatro 
rodas é controlada inteligentemente pela Suspensão Variável Adaptativa, 
em resposta às condições do piso e às ações do condutor. Este facto não só 
melhora o conforto de condução, como também aumenta a estabilidade de 
manobra, especialmente em curvas a velocidades mais elevadas. 
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01.  SUPORTE PARA iPAD® 

 Encaixa devidamente num dispositivo de acoplamento Lexus no encosto de 
um dos bancos dianteiros de modo a proporcionar uma base estável para que 
os passageiros possam usar os seus tablets e visualizar conteúdos enquanto 
viajam. Disponível nas versões com e sem ligação à corrente. 

02.  JANTES DE LIGA LEVE DE 18" 

 Estas jantes destacam a personalidade dinâmica do sedan e o seu design de 
raios múltiplos inspirado no desporto motorizado confere um acabamento 
metálico muito atrativo. 

03.  BARRAS DE TEJADILHO 

 As barras de tejadilho em alumínio leve possuem um fecho e linhas 
aerodinâmicas para reduzir o ruído provocado pelo vento. Instalação e 
remoção fácil para formar uma base estável de forma a fixar a gama de 
equipamentos de suporte opcionais. 

04.  SUPORTE DE TEJADILHO PARA BICICLETA 

 Para utilizar com as barras de tejadilho Lexus. O design simples com fecho 
possui garras especiais de forma a fixar as rodas e o quadro da bicicleta 
com segurança. A garra do quadro pode ser, convenientemente, adaptada 
à altura do tejadilho. 

05.  SUPORTE TRASEIRO PARA BICICLETA 

 Um design independente e simples com fecho mas extremamente resistente 
para transportar com segurança uma ou duas bicicletas. As luzes integradas 
e o suporte da matrícula estão disponíveis com ficha de 7 ou 13 pinos. 

06.  SUPORTE PARA BICICLETA TRASEIRO DOBRÁVEL 

 A forma segura de transportar uma ou duas bicicletas. O moderno 
design independente permite a sua inclinação para possibilitar o acesso à 
bagageira mesmo estando carregado e é totalmente dobrável para facilitar 
o manuseamento. O fecho de segurança prende a bicicleta ao suporte e 
o suporte do automóvel possui luzes integradas e suporte para a placa de 
matrícula. 

07.  EMBALADEIRAS COM ILUMINAÇÃO 

 As embaladeiras Lexus conferem-lhe um design moderno, ao mesmo tempo 
que protegem a pintura das soleiras das portas. O seu acabamento em alumínio 
escovado é realçado por uma subtil iluminação do logótipo. 

08.  FORRO DA BAGAGEIRA 

 Produzido em plástico flexível e resistente com uma superfície antiderrapante 
e um rebordo periférico elevado para proteger o tapete da bagagem contra 
lama, sujidade, areia e líquidos. 

09.  PLACA DE PROTEÇÃO PARA-CHOQUES TRASEIRO 

 Concebido para proteger a tinta do para-choques traseiro contra riscos 
ao carregar ou descarregar a bagageira, este acessório irá manter o seu 
IS 300h em perfeitas condições durante muitos anos. 

10.  GANCHO DE REBOQUE 

 Redistribui as forças de travagem e de tração para minimizar as tensões 
sobre o veículo. 1500 kg de capacidade de carga para veículos a gasolina 
e 750 kg para veículos híbridos. O gancho amovível pode ser rebatido por 
trás do para-choques quando não é utilizado. Proteções intermédias no 
conjunto de cabos protegem o sistema elétrico do seu automóvel contra 
falhas no sistema do reboque. 
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01.  GRELHA TRAPEZOIDAL PRETA 

 Para uma frente deslumbrante, os modelos IS 300h Sport apresentam uma 
grelha trapezoidal em preto. 

02.  JANTES DE LIGA LEVE DE 18" 

 As jantes de liga leve de 5 raios e acabamento em preto criam uma 
inconfundível aparência de sofisticação desportiva. 

03.  ESPELHOS PRETOS 

 Espelhos retrovisores exteriores com acabamento em preto, realçam a postura 
dinâmica do IS 300h Sport .

04.  INTERIOR EXCLUSIVO 

 No interior do IS 300h Sport, tudo em que toca exibe a inigualável qualidade 
Lexus – desde o volante com revestimento em pele ao exclusivo acabamento 
em tecido/Tahara em dois tons Nuance Black, com costuras contrastantes. 
Bancos dianteiros aquecidos proporcionam apoio lateral nas curvas e uma 
postura perfeita em viagens mais longas. Para um conforto extra, o Controlo 
Climático Eletrónico de 2 zonas proporciona uma regulação precisa de 
temperatura, enquanto a Navegação Premium Lexus suporta os mais recentes 
Lexus Serviços Conetados. 
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01.  DESIGN F SPORT 

 O modelo IS 300h F SPORT é inconfundivelmente dinâmico, com uma grelha 
frontal que apresenta a exclusiva malha F SPORT. O spoiler dianteiro inferior 
incorpora condutas frontais de arrefecimento dos travões, aletas aerodinâmicas 
que aumentam a força descendente uma abertura de grelha inferior maior. 

02.  JANTES / SUSPENSÃO F SPORT 

 Estas jantes de liga leve dinâmicas de 18 polegadas apresentam um desenho 
de raios duplos inspirado no LFA. Tanto a suspensão dianteira como a 
traseira e a Direção Assistida Elétrica estão exclusivamente afinadas para o 
IS 300h F SPORT, de forma a melhorar o desempenho sem comprometer 
a conforto de condução. 

03.  SÍMBOLO F SPORT 

 Embora discreto, o logótipo F SPORT é símbolo de distinção. O “F” refere-
se ao local de origem e às principais instalações de testes dos automóveis 
F SPORT de elevado desempenho: O circuito de Fuji, localizado perto do 
Monte Fuji. 

04.  BANCOS DESPORTIVOS 

 Os bancos F SPORT foram construídos com recurso à tecnologia de 
“espuma integrada”. Esta tecnologia de produção inspirada nos desportos 
motorizados permite a obtenção de um perfil de banco mais pormenorizado 
e um posicionamento e ajuste melhores do que os conseguidos com os 
métodos de estofar convencionais. 

05.  VOLANTE F SPORT 

 Sentirá desde logo uma ligação especial cada vez que colocar as maõs 
no volante com o logótipo F SPORT gravado. Com acabamentos em pele 
perfurada, o design da alavanca das mudanças do F SPORT combina com 
o volante, criando um ambiente de inspiração desportiva. 

06.  INSTRUMENTOS F SPORT 

 Este extraordinário e único mostrador possui a tecnologia inovadora TFT 
e um anel central em movimento, herdado do super automóvel LFA. Ao 
operar o ecrã multi-informações, o anel do mostrador desloca-se para o 
lado, para revelar o menu. 

07.  PEDAIS DESPORTIVOS PERFURADOS 

 Os pedais em alumínio perfurado oferecem excelentes caraterísticas de 
aderência e refletem a herança de design dos desportos motorizados do 
modelo IS 300h F SPORT. 
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 DESENVOLVER UMA NOVA COR 
DE PINTURA PARA A LEXUS É 
UM PROCESSO COMPLEXO E 
DEMORADO 

 Os designers da Lexus nunca utilizam cores prontas a usar, preferindo, em 
vez disso, desenvolver as suas próprias cores de raíz, num processo que 
pode demorar até dois anos. A paleta de cores da Lexus totaliza cerca de 
30 cores diferentes, incluindo acabamentos metalizados, como o Cinza 
Sónico  e o Cinza Titânio.

Não existem atalhos na criação de uma nova cor Lexus: A decisão do designer 
apenas avança depois de centenas de amostras. “Quando desenvolvo uma 
nova cor, vejo tantos tons de tinta que, por vezes, nem consigo de forma 
clara ao fim do dia”, diz Megumi Suzuki, uma das designers de cor mais 
experientes da Lexus. Para fazer o seu trabalho é necessário ter uma noção 
dos aspetos cromogénicos 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 IS 300h um revestimento perfeito e uniforme. De poucas 
em poucas semanas, a Kansai Paint (uma fornecedora de 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 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. 

 CORES | EXTERIOR 
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 BRANCO F SPORT (083)1  BRANCO SÓNICO (085)2 

 CINZA SÓNICO | 1J2  CINZA TITÂNIO (1J7) 

 CINZA MERCÚRIO (1H9)  PRETO ASTRAL (212)3 

 PRETO GRAFITE (223)  VERMELHO MORELLO (3R1) 

 VERMELHO (3T2)3  AZUL SAFIRA (8X1)1 

 AZUL MICA (8X5)2 

 1 Exclusivo na versão F SPORT.
2 Não disponível na versão F SPORT.
3 Cor sólida

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

 CORES | EXTERIOR 



IS22

 Chateau 

 Rosa Velho 

INSERÇÕES F SPORT6  

 Alumínio Escovado  Alumínio Naguri 

 TECIDO / TAHARA1 

 TAHARA2 

 Preto  Chateau  Rosa Escuro  Preto com 
Castanho 

 Preto 

 PELE3 

 PELE F SPORT4 

 Preto 

 Preto 

 Madeira Cortada 
a Laser 

 Cinza Metalizado 

 INSERÇÕES5 

 Preto 

 1  Os acabamentos em tecido/tahara são um equipamento de série na versão Business e Executive. Para ambas as versões apenas estão disponíveis os acabamentos em Preto, enquanto para a versão F SPORT estão disponíveis os 
acabamentos em Rosa Escuro.

2 Os acabamentos em tahara não estão disponíveis.
3 Os acabamentos em pele são um equipamento de série na versão Executive+ e Luxury. Para ambas as versões apenas estão disponíveis os acabamentos em Chateau e Pele Preta.
4 Os acabamentos em pele F SPORT, com um design único e cores exclusivas são equipamento de série na versão F SPORT+.
5  As inserções em preto são equipamento de série nas versões Business e Executive. As inserções em Cinza Metalizado são um equipamento de série na versão Executive+. As inserções em Madeira Cortada a Laser são um equipamento 

de série na versão Luxury.
6 As inserções em Fibra de Carbono são um equipamento de série na versão F SPORT. As inserções em Aluminio Naguri são um equipamento de série na versão F SPORT+ .

As imagens apresentadas nas páginas seguintes ilustram uma seleção de combinações disponíveis para o interior. O seu Concessionário Autorizado Lexus local terá todo o prazer em lhe prestar qualquer esclarecimento adicional. 

 Castanho 

 CORES  |  INTERIOR 



IS 23

01  Tahara com tecido Preto e inserções 
em Preto (Business e Executive)

02 Tecido Chateau com inserções em 
Preto (Não disponível em Portugal)

03 Tahara com tecido Preto Nuance e 
inserções em Preto (Não disponível 
em Portugal)

01
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04 Tahara com tecido Preto e inserções 
em Fibra de Carbono (F SPORT)

05 Pele F SPORT Rosa Velho com 
inserções em Alumínio Naguri 
(F SPORT+)

06 Pele F SPORT Preta com inserções 
em Alumínio Naguri (F SPORT+)

04
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07 Tahara Preto com inserções em 
Cinza Metalizado (Não disponível 
em Portugal)

08 Pele Chateau com inserções em 
Cinza Metalizado (Executive+)

09 Pele Castanho Nobel com inserções 
em Madeira Cortada a Laser (Não 
disponível em Portugal) 
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  Disponível como equipamento de série. 
  Disponível como opção. 
  Disponível como parte de um pacote. 

—  Não disponível. 

EXTERIOR ECO COMFORT EXECUTIVE Sport F SPORT LUXURY

Faróis autonivelantes v v v v v v

Grelha característica Lexus em preto - - - v - -

Luzes de circulação diurna, LED v v v v v v

Espelhos das portas ajustáveis e rebatíveis eletricamente e 
aquecidos v v v v v -

Espelhos retrovisores exteriores ajustáveis eletricamente com 
memória, autorrebatíveis, eletrocromáticos (antiencandeamento 
automático) e aquecidos

- - - - p v

Espelhos retrovisores exteriores com indicadores de mudança de 
direção integrados v v v v v v

Grelha característica F-mesh - - - - v -

Logótipos F SPORT nos guarda-lamas dianteiros - - - - v -

Faróis bi-LED v v v v v v

Faróis bi-LED com Sistema Automático de Máximos (AHB) p p p p p p

Faróis de LED em forma de “L” o o o o o o

Faróis de LED em forma de “L” com Sistema Automático de 
Máximos (AHB) p p p p p p

Sensores de assistência ao estacionamento na dianteira e na traseira o o o o o v

Luzes traseiras combinadas de LED v v v v v v

Pacote de acabamentos desportivos - - - v - -

JANTES

Jantes de liga leve de 16" com design de 5 raios largos, pneus 
205/55 R16

v v o - - -

Jantes de liga leve de 17" com design de 5 raios largos, pneus 
225/45 R17 - o v - - -

Jantes de liga leve de 18", com design de 5 raios médios, pneus R18 
225/40 (à frente) e 255/35 (atrás) - - - v - -

Jantes de liga leve de 18" com design F SPORT, pneus R18 225/40 
(à frente) e 
255/35 (atrás) - - - - v -

Jantes de liga leve de 18" com design de raios múltiplos, pneus R18, 
225/40 (à frente) e 255/35 (atrás) - - - - - v

SEGURANÇA ATIVA E DINÂMICA DE CONDUÇÃO

Luzes de travagem ativas v v v v v v

Suspensão Variável Adaptável (AVS) - - - - p -

Sistema de Travagem Antibloqueio (ABS) v v v v v v

Monitor de Ângulos Mortos (BSM) com Alerta de Tráfego 
Transversal Traseiro (RCTA) - - - - p p

Controlo da velocidade de cruzeiro (Cruise Control) o o v v v v

Seletor do Modo de Condução, ECO/NORMAL/SPORT S v v v v v v

Seletor do Modo de Condução, ECO/NORMAL/SPORT S/
SPORT S+ - - - - p -

Controlo Dinâmico da Velocidade de Cruzeiro com Radar (DRCC) p p p p p p

Travão de Estacionamento Eletrónico (EPB) v v v v v v

Controlo de Assistência ao Arranque em Subidas (HAC) v v v v v v

Alerta de Saída da Faixa de Rodagem (LDA) p p p p p p

Sistema de Pré-Colisão (PCS) p p p p p p

Assistência aos Sinais de Trânsito (RSA) p p p p p p

Suspensão desportiva - - - - v -

Sistema Pára-Arranca - - - - - -

 EQUIPAMENTO  |  VERSÕES 
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SEGURANÇA PASSIVA ECO COMFORT EXECUTIVE Sport F SPORT LUXURY

Interruptor de desativação do airbag do passageiro da frente v v v v v v

Airbags para condutor e passageiro da frente; cabeça, laterais e 
joelhos/proteção de cortina a todo o comprimento do habitáculo v v v v v v

Fixação ISOFIX nos bancos traseiros das extremidades v v v v v v

Pré-tensores dos cintos de segurança nos bancos dianteiros v v v v v v

SEGURANÇA

Sistema antirroubo – sensor de intrusão/sensor de inclinação/sirene o o o o o o

Sistema antirroubo – sensor de intrusão/sirene o o o o o o

Sistema antirroubo – buzina de segurança o o o o o o

Sistema antirroubo – sirene o o o o o o

Fecho de portas automático v v v v v v

Fecho de portas duplo v v v v v v

ÁUDIO, COMUNICAÇÃO E INFORMAÇÃO

Sistema de som Pioneer®, com 6 altifalantes v v v v v -

Sistema de som Pioneer®, com 10 altifalantes - p p p p v

Sistema de som Mark Levinson® Premium Surround, 
com 15 colunas - - - - p p

Ecrã multimédia Lexus de 7" v v v v v -

Ecrã multimédia de 10,3" - - - - p p

Ecrã multimédia de 10,3" com Navegação de Excelência Lexus - p p p p v

2 portas USB e entrada AUX v v v v v v

Relógio analógico v v v v v p

Relógio analógico com função de GPS - p p p p v

Antena, incorporada no ecrã traseiro v v v v v o

Antena, design tipo barbatana de tubarão - p p p p v

Ligação Bluetooth® para telemóvel e áudio v v v v v v

Leitor de DVD com uma ranhura no tablier - p p p p v

Operação com botão rotativo para Ecrã Multimédia Lexus v v v v v -

Operação através de interface Remote Touch para ecrã multimédia - p p p p v

 EQUIPAMENTO  |  VERSÕES 
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  Disponível como equipamento de série. 
  Disponível como opção. 
  Disponível como parte de um pacote. 

—  Não disponível. 

CONFORTO E COMODIDADE INTERIOR ECO COMFORT EXECUTIVE Sport F SPORT LUXURY

Volante de 3 raios com acabamentos em pele e patilhas seletoras de 
mudanças

v v v v - v

Volante de 3 raios com acabamentos em pele perfurada e patilhas 
seletoras de mudanças - - - - v -

Embaladeiras em alumínio com inscrição “LEXUS”, portas dianteiras - - - - v -

Embaladeiras em alumínio, portas dianteiras - - - - - v

Cartão-chave p p p p p o

Janelas elétricas na dianteira e na traseira v v v v v v

Controlo de climatização eletrónico, 1 zona v v - - - -

Controlo de climatização eletrónico, 2 zonas - - - - - -

Controlo de climatização eletrónico de 2 zonas, com tecnologia 
S-Flow o o v v v v

Apoio central dianteiro para o braço, com caixa para arrumação e 2 
suportes para copos, ajustáveis v v v v v v

Apoio lombar no banco dianteiro, ajustável eletricamente em 2 
posições (condutor) - - p - v v

Bancos dianteiros ajustáveis eletricamente - - p - v -

Bancos dianteiros, ajutáveis eletricamente com memória (condutor) - - - - p v

Bancos dianteiros com design F SPORT - - - - v -

Aquecimento nos assentos dianteiros p p o o v v

Bancos dianteiros ajustáveis manualmente v v v v - -

Bancos dianteiros ventilados - - p - p v

Teto panorâmico com inclinação/deslizamento elétrico o o o o o o

Sistema de entrada iluminada v v v v v v

Punho da alavanca de mudanças com acabamento em pele v v v v - v

Punho da alavanca de mudanças com acabamento em pele 
perfurada - - - - v -

Correia de fixação da bagagem v v v v v v

Pedais desportivos em alumínio maquinado - - - - v -

Apoio central traseiro para o braço com 2 suportes para copos, 
ajustáveis p v v v v v

Banco traseiro rebatível 60:40 p v v v v v

Bancos traseiros fixos v - - - - -

Espelho retrovisor interior eletrocromático (antiencandeamento 
automático) p p v v v v

Espelho retrovisor com ajuste manual de antiencandeamento v v - - - -

Sistema de entrada inteligente o o o o o v

Coluna de direção multiajustável eletricamente - o o o p v

Coluna de direção multiajustável manualmente v v v v v -

Pneu sobresselente temporário - o o o v o

Kit de reparação de pneus v v v v o o

Estofos com acabamento em tecido/ Tahara v v v v v -

Estofos em pele - - p - p v

Estofos com acabamento Tahara - - p - - -

Fecho de portas sem fios v v v v v v

 EQUIPAMENTO  |  VERSÕES 
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PACOTES ECO COMFORT EXECUTIVE Sport F SPORT LUXURY

Condução desportiva

Suspensão Variável Adaptável (AVS) - - - - p -

Seletor do Modo de Condução, ECO/NORMAL/SPORT S/
SPORT S+ - - - - p -

Lexus Safety System +

Sistema Automático de Máximos (AHB) p p p p p p

Controlo Dinâmico da Velocidade de Cruzeiro com Radar 
(DRCC) p p p p p p

Alerta de Saída da Faixa de Rodagem (LDA) p p p p p p

Sistema de Pré-Colisão (PCS) p p p p p p

Assistência aos Sinais de Trânsito (RSA) p p p p p p

Estofos em pele

Bancos dianteiros ajustáveis eletricamente - - p - v -

Apoio lombar no banco dianteiro, ajustável eletricamente em 2 
posições (condutor) - - p - v v

Bancos dianteiros, ajutáveis eletricamente com memória 
(condutor) - - - - p v

Estofos em pele - - p - p v

Bancos dianteiros ventilados - - p - p v

Monitor de Ângulos Mortos

Conteúdo do pack de estofos em pele 

- - - - p p
com
Monitor de Ângulos Mortos (BSM) com Alerta de Tráfego 
Transversal Traseiro (RCTA)
Espelhos retrovisores exteriores ajustáveis eletricamente com 
memória, autorrebatíveis, eletrocromáticos (antiencandeamento 
automático) e aquecidos

- - - - p v

Navegação de Excelência Lexus

Sistema de som Pioneer®, com 10 altifalantes - p p p p v

Ecrã multimédia de 10,3" com Navegação de Excelência Lexus - p p p p v

Antena, design tipo barbatana de tubarão - p p p p v

Leitor de DVD com uma ranhura no tablier - p p p p v

Sistema de som Mark Levinson® Premium Surround

Conteúdo do pacote de Navegação de Excelência Lexus e 
do pacote de estofos em pele 

- - - - p pcom
Sistema de som Mark Levinson® Premium Surround, com 15 
colunas

 EQUIPAMENTO | PACOTES 
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MOTOR IS 300h

Cilindrada (cm3) 2494
Cilindros/válvulas L4 / 16
Potência máxima (cv @ rpm) 181 @ 6000
Potência máxima (kW @ rpm) 133 @ 6000
Binário máximo (Nm @ rpm) 221 @ 4200 - 5400

MOTOR ELÉTRICO

Tipo AC síncrono, íman permanente
Potência máxima (cv) 143
Potência máxima (kW) 105
Binário máximo (Nm) 300

TRANSMISSÃO

Tipo Variável Contínua Controlada Eletrónicamente (E-CVT)`
Tração Tração Traseira

POTÊNCIA COMBINADA

Potência total (cv) 223
Potência total (kW) 164

DESEMPENHO

Velocidade máxima (km/h) 200
Aceleração 0-100 km/h (s) 8,3 / 8,41

CONSUMO DE COMBUSTÍVEL* (l/100 km)

Urbano 4,3 / 4,4 / 4,5 / 4,72

Extra-Urbano 4,4 / 4,4 / 4,5 / 4,82

Combinado 4,2 / 4,3 / 4,3 / 4,62

EMISSÕES DE CO2* (g/km)

Urbano 100 / 101 / 104 / 1102

Extra-Urbano 101 / 103 / 105 / 1122

Combinado 97 / 99 / 101 / 1072

NORMA DE EMISSÕES

Versão Euro 6d-TEMP

PESOS (kg)

Peso bruto do veículo 2130 / 21451

Tara (min. - max.) 1620 - 1680 / 1620 - 17201

CAPACIDADES** 

Bagageira (l) 450
Depósito de Combustível (l) 66
Capacidade de reboque s/travões (kg) 750
Capacidade de reboque c/travões (kg) 750

 1  Os valores variam conforme a versão e o tamanho das jantes de liga leve. O 1º valor refere-se à versão Business com jantes de liga leve de 16’. O 2º valor refere-se ás versões Executive e Executive+ com jantes de liga leve de 17’. O 3º 
valor refere-se ás versões F SPORT, F SPORT+ e Luxury.

2  Os valores para o IS 300h variam conforme a versão e o tamanho das jantes. O 1º valor refere-se à versão Business com jantes de liga leve de 16”. O 2º valor refere-se a todas as outras versões, independentemente do tamanho das jantes 
de liga leve. O 2º valor refere-se à versão Business com jantes de 16”. O 3º valor refere-se às versões Executive e Executive+ com jantes de  17”. O 4º valor refere-se às versões F SPORT, F SPORT+ e Luxury.

*  O consumo de combustível e os valores de CO2 são medidos em ambiente controlado, em conformidade com as especificações da Diretiva 80/1268/CEE, incl. aditamentos, num veículo com equipamento segundo a Norma Europeia. 
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.

**   O volume da bagageira é calculado segundo o método VDA. Todos os valores incluem o volume da área correspondente ao ocupado pelo pneu suplente e à própria bagageira.

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

 DADOS TÉCNICOS 



IS 300h

IS 300h

IS 31

 Nota: as dimensões apresentadas acima encontram-se indicadas em milímetros.

1 O valor citado refere-se à versões Executive e Executive+, com jantes de liga leve de 17". Para as versões F SPORT, F SPORT+ e Luxury, equipadas com jantes de liga leve de 18", o valor correspondente é de 1540. 
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 © 2018 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 
Concessionário Autorizado Lexus local, a fim de obter detalhes sobre quaisquer alterações que 
possam ser necessárias para a sua área.

Nota: os veículos 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 neste catálogo.

Para obter mais informações, visite o nosso site: www.lexus.eu 

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 até ao finalda sua vida útil – o seu impacto ambiental seja minimizado. O seu revendedor 
terá todo o prazer em lhe fornecer mais informações acerca dos requisitos de veículos em fim de vida.

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

Impresso na Europa, setembro de 2018 

 Mais sobre o IS:

lexus.pt/IS

youtube.com/LexusPortugal

facebook.com/lexusPortugal

instagram.com/LexusPortugal 


