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01. MODELL

Upptäck IS 300h. En självladdande Vilken utrustningsnivå passar ditt liv,
elhybrid från Lexus med en av och din livsstil? Välj till Comfort, Sport,
världens mest innovativa drivlinor.
F SPORT eller Executive.

IS 300h

03. DETALJER

I den här broschyren vill vi förbereda dig inför mötet med IS 300h. En
distinkt sedan som med den senaste Lexus-designen presenterar en djärv
look.Så fort du sätter dig framför ratten kommer du upptäcka att IS 300h är
ett nöje att köra genom ett chassi som levererar en imponerande stabilitet.
Kupén i IS 300h är mer sofistikerad än någonsin tidigare. Den stora 10,3"
multimedia-skärmen gör det lätt att ta del av informationen som visas samtidigt
som innehållet enkelt styrs via Remote Touch-kontrollen. Utöver det är varje
skinndetalj noggrant sydd och växelväljarens unika design skänker en lika
modern som elegant och raffinerad atmosfär till kupén.
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Upptäck den höga nivå som både Upptäck klimatanläggningen S-Flow,
standardutförandet och de olika Lexus Safety System + och Lexus
utrustningsnivåerna erbjuder.
Premium Navigation. Tre exempel
på innovativ teknologi som finns
representerad i IS 300h.

Utforska det breda utbudet av Upptäck IS 300h Sport som har en
tillbehör som vi har skapat för att extra vässad stil.
förhöja din upplevelse bakom ratten
i Lexus IS 300h.

Sid 10-12

Sid 13-16

Sid 17

Sid 18

07. F SPORT

08. FÄRGER

09. UTRUSTNING

10. TEKNISKA DATA

IS 300h är u trustad med revolu tionerande Lexus Safety
System + som standard och ger dig allt från aktivt krockskyddsystem
med Fotgängarigenkänning, Automatiskt avbländande helljus som
förbättrar din sikt i mörker till Vägskyltsavläsare och Aktiv farthållare.
Söker du däremot en mer dynamisk upplevelse är det IS 300h F SPORT du
ska välja. En utrustningsnivå som genom den exklusiva grillen, mer responsiv
fjädring, F SPORT interiör och distinkta fälgar gör att IS 300h sticker ut. Var
du än befinner dig.

Om du vill ha en sportigare upplevelse Välj mellan allt från exklusiva
rekommenderar vi F SPORT.
lackfärger till en Takumi-signerad
interiör som får dig att le, varje gång
du sätter dig framför ratten i IS 300h.

IS 300h har en generös standard- Gå djupare in på de tekniska
utrustning men genom en mängd specifikationerna för IS 300h.
olika tillval kan du ladda din upplevelse
ytterligare.
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MODELL

IS 300h

MODELL

01. 2,5-LITERS BENSINMOTOR
IS 300h sammanför en avancerad 2,5-litersmotor med en högpresterande
elmotor på ett intelligent sätt. Tack vare att IS utrustats med D-4S, en
direktinsprutad och dubbel VVT-i ventilstyrning, och start/stop-funktion som
bevarar värmen från motorn, sänker denna högeffektiva ”Atkinson-cycle”
4-cylindriga bensinmotor bränsleförbrukningen och utsläppen ytterligare.
02. LEXUS SJÄLVLADDANDE ELHYBRIDER
Lexus självladdade elhybrider har en elmotor, generator och en kraftfördelare
som är placerad i den kompakta elhybridtransmissionen. Energiflödet styrs
på så sätt av en avancerad kontrollenhet som optimerar kraften från el- och
bensinmotorn eller kombinerar de båda på ett effektivt sätt.

03. HYBRIDBATTERI
Med hybridbatteriets innovativa split design-lösning och smarta placering
påverkas inte bagageutrymmets storlek. Hybridbatteriet levererar en hög effekt
i förhållande till dess låga vikt. Dessutom laddas batteriet automatiskt medan
du kör med hjälp av den rörelseenergi som uppstår när IS rullar framåt eller
bromsar. Innovativ teknik som vi kallar för Lexus självladdande elhybrid-teknik
vilket innebär att du aldrig behöver ladda en IS 300h med sladd.

Lexus IS 300h har en självladdande elhybrid-drivlina som smidigt kombinerar
en intelligent 2,5-liters bensinmotor med en högpresterande elmotor och
ett innovativt ”Active Sound Control”-system som bjuder på ett sofistikerat
motorljud. Dessutom är IS fylld med körglädje samtidigt som den bara förbrukar
5,7 l/100km* och har ett CO2-utsläpp på 131 g/km*. Genom EV-läget
(Electrical Vehicle) kan du köra näst intill knäpptyst medan bränsleförbrukning
och CO2-utsläpp är lika med noll. Lägg även till att hybridbatteriet i IS 300h
aldrig behöver laddas med sladd samt tar upp minimalt med plats till förmån
för ett större bagageutrymme.
*IS 300h med 16" lättmetallfälgar.

IS 300h med stilren Sapphire Blue lack
och 18" lättmetallfälgar.
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LEXUS SJÄLVLADDANDE ELHYBRIDER

LEXUS SJÄLVLADDANDE ELHYBRIDER

UPPTÄCK LEXUS SJÄLVLADDANDE ELHYBRIDER

STARTA OCH KÖR IVÄG
När du startar bilen börjar du automatiskt i EV-läget. Notera hur tyst bilen är.
I detta läge kan IS 300h nå 65 km/h på enbart elhybriddrift vilket innebär att
CO2-utsläppet och bränsleförbrukningen är lika med noll.
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NORMALA KÖRFÖRHÅLLANDEN
När du passerar 65 km/h tar motorn obemärkt vid samtidigt som stödet
från elmotorn finns kvar när det behövs. Genom den perfekta integrationen
mellan de båda kraftkällorna levererar IS 300h en oöverträffad körkomfort
- tillsammans med en låg bränsleförbrukning och CO2-utsläpp.

FULL ACCELERATION
När du accelererar jobbar 2,5-liters bensinmotorn tillsammans med elmotorn
för att skapa ett maximalt kraftpåslag. Kraftfördelningen sköts automatiskt av
elhybridsystemet för att du ska få maximal kraft när du behöver det.

SAKTA NER, STANNA ELLER BROMSA
När du saktar ner stängs bensinmotorn automatiskt av för att minska utsläppen
till noll. Elhybridsystemet tar till vara på rörelseenergin som hade gått förlorad i
en konventionell bil med förbränningsmotor och lagrar den i elhybridbatteriet.
En avancerad lösning som innebär att du aldrig behöver åka till en laddstation
med Lexus självladdande elhybrider.

IS
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UTRUSTNINGSNIVÅER

7" Multimedia-display, Lexus Media Display
16" 5-ekrade lättmetallfälgar, 205/55 R16 däck
Klädsel, Tyg/Tahara

17" 5-dubbelekrade lättmetallfälgar, 225/45 R17 däck
Backkamera
Parkeringssensorer fram och bak

UTRUSTNINGSNIVÅER

STANDARDUTRUSTNING

F SPORT

IS 300h är rikligt standardutrustad, precis vad du kan förvänta dig av Lexus.

Utrustningsnivån F SPORT erbjuder en exklusiv F SPORT-grill, F SPORT
lättmetallfälgar och sportig interiör.

Lexus Safety System +
Strålkastare, Bi-LED med Automatiskt avbländande helljus

18" F SPORT lättmetallfälgar, 225/40 (fram) och 255/35 (bak) R18 däck
F SPORT framsäten, 8-vägs eljusterbara
F SPORT grill

F SPORT klädsel, tyg/Tahara
Sportfjädring
Strålkastare, L-formad LED med Automatiskt avbländande helljus

COMFORT

EXECUTIVE

Genom utrustningsnivån Comfort får IS 300h en mer distinkt exteriör såväl
som en rad tekniska uppgraderingar.

Om du vill uppleva den ultimata lyxen från Lexus ska du välja utrustningsnivån
Executive till din IS 300h.

Ratt, eluppvärmd
Smart Entry Keyless System (nyckellöst lås- och startsystem)

10,3" Multimedia-skärm med Lexus Premium Navigation
18" multiekrade lättmetallfälgar, 225/40 (fram) och
255/35 (bak) R18 däck
Ljudanläggning, Mark Levinson® Premium Surround, med 15 högtalare

Skinnklädsel
Strålkastare, L-formad LED med Automatiskt avbländande helljus

SPORT
Upptäck IS 300h Sport som är utrustad med en exklusiv svart Lexus-grill,
svarta 18" lättmetallfälgar och svarta backspeglar.

18" 5-dubbelekrade lättmetallfälgar, 225/40 (fram) och
255/35 (bak) R18 däck
Sportdetaljer
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Svart Lexus-grillǂǂ
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DETALJER | EXTERIÖR

01. 16" LÄTTMETALLFÄLGAR
16" 5-ekrade lättmetallfälgar, 205/55 R16 däck.
02. 17" LÄTTMETALLFÄLGAR
Välj 17" 5-dubbelekrade fälgar med 225/45 R17 däck som på alla sätt lyfter
IS 300h till nästa nivå.
03. 18" LÄTTMETALLFÄLGAR
Multiekrade lättmetallfälgar med 225/40 (fram) och 255/35 (bak) R18 däck.

01

04. BI-LED STRÅLKASTARE
Bi-LED-strålkastare är standard. Dessa avancerade strålkastare använder
samma ljuskälla till både hel- och halvljus och tillsammans med L-formade
varselljus ger de IS 300h ett distinkt uttryck.
05. LED STRÅLKASTARE
De sofistikerade L-formade strålkastarna accentueras av de strömlinjeformade
LED-varselljusen.

DETALJER | EXTERIÖR

06. LED-LAMPOR BAK
De L-formade trippel LED-lamporna lämnar ifrån sig en kristalliknande
belysning som gör att dina medtrafikanter lägger märke till IS 300h.
07. EXKLUSIV SIGNATURGRILL
IS 300h har en signaturgrill från Lexus som förstärker sedanens sportiga
känsla samtidigt som den rent visuellt ger IS en lägre tyngdpunkt. Designen
gör även att grillen effektivt smälter in i motorhuven på ett sömlöst sätt.
08. TAKLUCKA
Det elektroniskt styrda glastaket kan öppnas helt eller halvt vilket skapar frihet
och en känsla av att kupén är extra ljus och rymlig i IS 300h.
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DETALJER | INTERIÖR

01. KÖRKOMFORT
IS 300h erbjuder en rymlig kupé som kännetecknas av Lexus höga kvalité
och komfort. De sportinspirerade framsätena är formade efter din kropp och
ger på så sätt extra stöd i varje kurva.
02. KONTROLLER MED TOUCH-FUNKTION
IS 300h är utrustad med touch-funktion som gör det enkelt för dig att kunna
justera temperaturen genom att varsamt svepa med din fingertopp över
kontrollerna.
03. LASERSKURNA TRÄINLÄGG
Innovativ laserteknik har använts för utsmyckningen av träinläggen i IS 300h.
Genom att låta delar av aluminiumlagret synas skapas ett exklusivt mönster
som tillverkats av hantverksmästare som vanligtvis jobbar med att ge Yamahas
unika pianon sitt rätta uttryck.
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04. S-FLOW KLIMATKONTROLL
Den kraftfulla luftkonditioneringen är uppbyggd i två separata zoner och är
mycket energieffektiv tack vare S-Flow-tekniken. En innovativ lösning från
Lexus som på ett intelligent sätt endast aktiveras på de platser som har en
passagerare.
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05. FLEXIBEL 60:40-DELNING
En praktisk 60:40-delning för baksätet kommer som standard i IS 300h.
Detta gör att du på ett flexibelt sätt enkelt får med dig det du behöver.
06. FÄLLBARA BAKSÄTEN
IS 300h erbjuder extra hög komfort genom att samtliga baksäten kan fällas
när du ska frakta större föremål som normalt sett inte får plats i en sedan.
07. BAGAGEUTRYMME
Den kompakta fjädringen bak resulterar i ett utmärkt bagageutrymme som
är tillräckligt stort för tre uppsättningar golfbagar och två små sportväskor
eller upp till fyra medelstora resväskor.
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TEKNIK | LJUD, KOMMUNIKATION & INFORMATION

01. LEXUS MEDIA DISPLAY
Lexus Media Display är standard i IS 300h och består av en 7" skärm och
innovativa rattmonterade kontroller som låter dig styra allt från ljudanläggningen
och klimatinställningen till energiförbrukningen. Har du en kompatibel
smartphone kan du dessutom spegla innehållet till 7"-skärmen.
02. PIONEER® LJUDANLÄGGNING MED 6 HÖGTALARE
Ljudanläggningen från Pioneer® med 6 högtalare är standard i IS 300h.
Systemet är dessutom kompatibelt med AM/FM/RDS-radio, CD-spelare
och Bluetooth®-uppkoppling.
03. MARK LEVINSON® LJUDANLÄGGNING MED
15 HÖGTALARE
Det exklusiva Mark Levinson® Premium Surround-systemet är bland annat
utrustat med GreenEdge™-teknologi som innebär att varje högtalare
levererar dubbel ljudstyrka med samma energiförbrukning som tidigare. De
15 högtalarna är noggrant utplacerade för att akustiken i kupén ska bidra till
en optimal ljudupplevelse. Resultatet är en ljudåtergivning med en 5.1-kanals
digital surroundsystem som tillsammans med Auto Volume System ger dig en
upplevelse som närmast kan liknas vid en fullutrustad hemmabio.
04. MULTIINFORMATIONSSKÄRM
Den 4,2" stora skärmen är monterad mellan de två huvudmätarna i
instrumentpanelen och ger dig information om det mesta som händer i bilen.
Förutom att visa navigation kan du ansluta din smartphone för att se namn,
telefonnummer och bild på den som ringer.
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05. 10,3" MULTIMEDIASKÄRM
För att du ska kunna slappna av bakom ratten är den 10,3" stora skärmen
perfekt placerad i mitten av instrumentbrädan. Lexus Premium Navigation
och klimatanläggning styrs via röstkommando eller Remote Touch-kontrollen.
Dessutom erbjuder skärmen en split screen-funktion som ger dig tillgång till
både navigationen och klimatanläggningen samtidigt.
06. LEXUS PREMIUM NAVIGATION
Lexus Premium Navigation erbjuder detaljrik 3D-grafik, många olika
kartmöjligheter och styrs enkelt med fjärrkontrollen eller via röstkommandon.
Systemet kan till och med skapa en QR-kod som skickas till din smartphone
vilket hjälper dig att nå hela vägen fram till din slutdestination när du behöver
gå den sista biten.
07. LEXUS CONNECTED SERVICES
IS 300h erbjuder nästa generations online-service. Det innebär att du numera
har tillgång till Online Search, Google Street View®, Panoramio® och aktuell
trafikuppdatering. För att underlätta nästa resa ytterligare kan du även skicka
din rutt från din laptop eller surfplatta direkt till IS navigationssystem.
08. LEXUS NAVIGATION
Lexus navigation är integrerad med den 7" stora multimedia-skärmen
och levererar på så sätt intuitiv europeisk navigering. De funktioner
som är tillgängliga är allt från kartor med 3D-grafik, nytt gränssnitt för
hastighetsanvisning, körfältsassistans och trafikinformation via RDS-TMC.
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09. REMOTE TOUCH
Nästa generationens Remote Touch låter dig, med ett enkelt tryck, interagera
intuitivt med den centrala multimedieskärmen. Den är även ergonomiskt
utformad vilket innebär att kontrollen är perfekt placerad för att alltid vara
nära till hands.
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TEKNIK | FÖRARSUPPORT & SÄKERHET

01. ÅTTA KROCKKUDDAR
Förutom en enormt kraftig ”säkerhetsbur” skyddas förare och passagerare
av åtta krockkuddar. I framsätena skyddar tvåstegskuddar huvudet och där
finns även knä- och sidokrockkuddar. Krockskyddsgardiner löper dessutom
utmed hela kupéns båda sidor. Alla säkerhetsbälten är också försedda med
bältessträckare.
02. BACKKAMERA
För att du ska uppleva extra säkerhet och bekvämlighet bakom ratten har du
alltid tydlig uppsikt bakåt via 7"-skärmen eller den 10,3" stora multimediaskärmen som erbjuds som tillval.
01

03. MOTORHUV MED FOTGÄNGARSKYDD
IS 300h har en stötdämpande motorhuv via pop-up funktionen. Detta
specifika säkerhetssystem aktiveras av sensorer som är monterade i den
främre stötfångaren. Om du mot förmodan skulle kollidera med en fotgängare
lyfter systemet automatiskt upp motorhuven för att skapa ett utrymme mellan
huven och motorutrymmet. På så sätt absorberar motorhuven kraften från
kollisionen så att fotgängarens skador reduceras.
04. MONITOR FÖR DÖDA VINKELN
IS har en radar i stötfångaren som läser av körfälten bakom och bredvid bilen.
När föraren indikerar ett filbyte, samtidigt som en trafikant ligger i en fil bredvid
IS, varnas föraren genom att en lampa tänds i backspegeln.
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05. BACKVARNARE FÖR KORSANDE TRAFIK
Backvarnaren för korsande trafik använder sig av samma sensorer som
monitorn för döda vinkeln för att upptäcka fordon som är i närheten av bilen
på exempelvis en parkeringsplats. Om en kollision är nära varnas föraren
med ljud- och ljussignal.
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TEKNIK | LEXUS SAFETY SYSTEM +

01. LEXUS SAFETY SYSTEM +
Det banbrytande Lexus Safety System + är standard när du väljer IS 300h
och ger dig:
- Aktivt krockskyddssystem med Fotgängarigenkänning
- Aktiv farthållare
- Automatiskt avbländande helljus
- Körfilsvarning
- Vägskyltsavläsare
02. AKTIVT KROCKSKYDDSSYSTEM &
FOTGÄNGARIGENKÄNNING
En millimetervågradar och en dator kalkylerar ständigt om det finns en
kollisionsrisk. Om risken är hög varnar det Aktiva krockskyddssystemet (PCS)
föraren och hjälper samtidigt till att öka bromstrycket. Om en kollision bedöms
som oundviklig bromsar IS 300h in automatiskt och säkerhetsbältena dras
åt för att väsentligt mildra skadan som kan uppstå. Bedömer systemet att det
finns en kollisionsrisk, t ex med en fotgängare, aktiveras den automatiska
bromshjälpen vid hastigheter mellan 30-80 km/h för att aktivt undvika en
kollision.
03. VÄGSKYLTSAVLÄSARE
Vägskyltsavläsaren (RSA) i IS läser av vägskyltar via en kamera som är
monterad i framrutan och ger föraren information via multiinformationskärmen.
Systemet kan läsa av alla skyltar som är anpassade till Wien-konventionens
förordning, inklusive lysande och blinkande.
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04. AKTIV FARTHÅLLARE
För att du ska få en mer avslappnad resa erbjuder IS en Aktiv farthållare
(ACC) som ständigt mäter och håller avståndet till bilen framför – oavsett
om bilen varierar i hastighet.
05. KÖRFILSVARNING / AUTOMATISKT AVBLÄNDANDE
HELLJUS
Körfilsvarning (LDA) övervakar IS position i körfältet via en kamera som är
monterad i vindrutan. Om bilen håller på att glida ut mot sidan av körfältet
aktiveras en signal som påminner dig att korrigera bilens position på vägen.
I mörker använder de Automatiskt avbländande helljusen (AHB) samma
kamera som Körfilsvarning för att automatiskt blända av helljuset vid möte
vilket gör att mötande trafikanter aldrig riskerar att bli bländande.

04

14

01

03

04

Lexus Safety System + får inte under några omständigheter användas för att ersätta dina färdigheter bakom ratten. Läs noga
igenom instruktionsboken innan du använder systemet och kom ihåg att föraren alltid ansvarar för säkerheten. Detaljer
om specifikationer och utrustning kan ändras enligt lokala förhållanden och krav. Vänligen fråga din lokala auktoriserade
Lexus-återförsäljare om du har några frågor.
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TEKNIK | KÖRDYNAMIK

01. FÖRSTÄRKT CHASSI
IS 300h är extra lyhörd tack vare sitt starkare chassi, förbättrade
hjulupphängning och styrteknik. Avancerad lasersvetsning- och limningsteknik
har här kombinerats för att IS ska bli extra slitstark. Samtidigt bidrar den dubbla
länkarmsfjädringen fram till IS förbättrade körkomfort och kurvegenskaper.
02. AVANCERAD AERODYNAMIK
IS 300h har perfekta aerodynamiska egenskaper tack vare ett nästintill platt
underrede och små vingar på dörrpelare och baklyktorna. Innovativa lösningar
som hjälper till att föra luftströmmarna närmare karossen vilket är en teknik
som först testades på Formel 1-bilar. Detta förbättrade inte bara stabiliteten
utan även bränsleförbrukningen samt ljudvolymen i kupén.
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03. KÖRLÄGESVÄLJARE
I IS 300h finns det tre olika körlägen som kommer att effektivisera din
körupplevelse. Väljer du ECO reduceras bränsleförbrukningen och utsläpp
medan NORMAL ger dig en perfekt balans mellan kraft, ekonomi och
komfort. Känner du däremot att du vill växla upp ytterligare ett steg väljer
du SPORT-läget.
04. ADAPTIV FJÄDRING
För en förhöjd känsla bakom ratten kan IS utrustas med en Adaptiv fjädring
(AVS) som levererar intelligent dämpning till alla fyra hjulen. Detta förbättrar
inte bara körkomforten utan ökar även stabiliteten vilket ger föraren full kontroll.
Speciellt vid högre hastigheter.
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TILLBEHÖR

01. IPAD®-HÅLLARE
På baksidan av båda framsätena kan du fästa en iPad®-dockningsenhet med
eller utan laddfunktion. Ett tillval som passar perfekt när du vill underhålla
passagerare i baksätet exempelvis under en lång bilresa.
02. 18" LÄTTMETALLFÄLGAR
IS 300h har genom de sportinspirerade dubbelekrade lättmetallfälgarna, med
en iögonfallande metallic-yta, fått en mer dynamisk personlighet.
03. TAKRÄCKEN
De låsbara takräckena i lättviktsaluminium har en aerodynamisk design som
är skapad för att reducera ljudet från vinden. De är dessutom lätta att montera
och har en stark grund som gör att du kan välja på flera olika tillval som låter
dig frakta allt från skidor till familjens tunga packning under nästa resa.
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04. TAKMONTERAD CYKELHÅLLARE
Cykelhållaren är låsbar och har ett speciellt grepp som säkrar både cykelns
hjul och ram. Bekvämt nog kan cykelns position dessutom korrigeras när
den står stadigt på taket.
05. CYKELHÅLLARE, BAK
Med en lika lätt som höghållfast, och samtidigt låsbar, design har denna
cykelhållare plats för upp till två cyklar. Dessutom ingår en integrerad lampa,
registreringskyltshållare och 7 till 13-stifts uttag.
06. HOPFÄLLBAR CYKELHÅLLARE, BAK
Den hopfällbara cykelhållaren är ett säkert sätt att transportera upp till två
cyklar på. Den moderna designen gör att du enkelt kan luta cykelhållaren för
att komma åt bagageutrymmet och den är dessutom hopfällbar vilket gör den
enkel att montera, hantera och förvara när den inte används. Cykelhållaren
har dessutom ett säkerhetslås mellan cykel och hållare samt ett mellan hållare
och bil. Dessutom ingår en integrerad lampa, registreringskyltshållare och
13-stifts uttag.
07. UPPLYSTA INSTEGSLISTER
Lexus instegslister är inte bara väldesignade genom det borstade aluminiumet
och den subtila upplysta Lexus-logotypen. Listen har även en praktisk funktion
genom att den skyddar dörrens lack på ett effektivt sätt.
08. BAGAGERUMSMATTA
Genom att vara tillverkad av hård, flexibel plast med ett slitstarkt ytmönster
och upphöjda kanter skyddar mattan bagageutrymmet mot lera, smuts, sand
eller vätskor.

03

09. SKYDDSLIST FÖR DEN BAKRE STÖTFÅNGAREN
Genom att vara tillverkad av polerat rostfritt stål kombinerar denna skyddslist
stil och styrka på ett perfekt sätt. Skyddsplattan har en kant som skyddar den
bakre stötfångaren när bagage ska lastas i eller ur bagageutrymmet vilket
bidrar till att IS 300h kommer att vara i perfekt skick flera år framöver.
10. DRAGKROK
Dragkroken är uppbyggd för att automatiskt omfördela drag- och bromsstyrka
vid bogsering för att minimera belastningen på fordonet. Kroken klarar att dra
750 kg och kan tas av när den inte används. För att skydda IS elsystem har
vi installerat ett skydd så att eventuella fel i en trailers elsystem inte påverkar
Lexus IS.
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16

IS

IS

17

SPORT

01. SVART LEXUS-GRILL
För att ge IS 300h Sport en extra kaxig karaktär har den fått en svart Lexus-grill.
02. 18" LÄTTMETALLFÄLGAR
Svartkromade 5-ekrade lättmetallfälgar ger IS 300h en sportig karaktär.
03. SVARTA BACKSPEGLAR
De svarta backspeglarna accentuerar stilen hos IS 300h Sport.

01

04. EXKLUSIV INTERIÖR
IS 300h Sport är utrustad med en interiör som bär Lexus höga kvalitet. Från
en skinnklädd ratt till tyg/Tahara-klädsel i tvåtonsfärgerna svart och sandsten
med kontrastsömmar. De uppvärmda stolarna erbjuder sidostöd i skarpa
kurvor och ger dig dessutom en perfekt hållning när du är ute på långa
bilresor. För att du ska få extra hög komfort ingår även en klimatanläggning i
två zoner med exakt temperaturreglering samt ett Smart Entry-system som
automatiskt låser upp dörrarna.

F SPORT

01. F SPORT DESIGN
IS 300h F SPORT är otvetydigt dynamisk, med en exklusiv signaturgrill
från Lexus med ett F SPORT-mönster. Den nedre frontspoilern har främre
bromskylare, aerodynamiska fenor för ökad downforce samt en större
grillöppning. De exklusiva dimljusen med LED är den sista touchen som gör
att F SPORT verkligen sticker ut.
02. F SPORT HJUL / FJÄDRING
Dessa 18" lättmetallfälgar är dubbelekrade och direkt inspirerade av vår
supersportbil LFA. Både fram- och bakfjädringen samt elstyrningen är unikt
kalibrerade för IS 300h F SPORT. Allt för att förbättra prestandan utan att
kompromissa med körupplevelsen.

01

03. F SPORT EMBLEM
Även om det är diskret är F SPORT-logotypen ett emblem som gör skillnad.
”F” hänvisar till födelseplatsen, och den primära testplatsen, för våra
högpresterande modeller: Fuji Speedway, som ligger nära Mount Fuji i Japan.
04. SPORTSÄTEN
F SPORT-sätena är uppbyggda med en integrerad skumteknik. Den
motorsportinspirerade produktionsprocessen möjliggör nämligen en mer
detaljerad sätesprofil som till skillnad från konventionella säten anpassar sig
efter din kropp på ett effektivt sätt.
05. F SPORT RATT
Varje gång du lägger händerna på ratten ser du F SPORT-logotypen vilket
gör att du känner den där speciella kopplingen till din bil. Dessutom är
växelväljaren klädd i perforerat skinn som matchar ratten vilket innebär att
den där speciella racingkänslan infinner sig.

02

02

03

04

05

06. F SPORT INSTRUMENTPANEL
Denna fantastiska hastighetsmätare är byggd med en tunn transistorfilm och
består av en rörlig centerring som IS har ärvt direkt från supersportbilen LFA.
Det innebär att så snart du använder multimediasystemet glider mätaren åt
sidan för att ge instrumentpanelen en helt ny vy.
07. BORRADE SPORTPEDALER
De borrade aluminiumpedalerna har utmärkta greppegenskaper med design
ärvd från motorsporten som finns tydligt representerad i IS 300h F SPORT.

03
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FÄRGER | EXTERIÖR

ATT UTVECKLA EN NY LEXUS-FÄRG
ÄR BÅDE KOMPLICERAT OCH
TIDSKRÄVANDE

Lexus designers använder aldrig standardkulörer, utan föredrar att utveckla sina
egna från grunden. Det är en mödosam process som kan ta ända upp till två
år. Lexus färgpalett omfattar idag cirka 30 färger: bland annat metallicfärgerna
Sonic Silver och Sonic Titanium.
Det finns inga genvägar för att skapa en ny Lexus-färg; en designers slutgiltiga
val görs först efter att noggrant ha granskat hundratals färgprover. ”När vi
håller på att utveckla en ny färg studerar jag så många nyanser att jag ibland
inte kan se klart vid arbetsdagens slut” säger Megumi Suzuki, en av Lexus
mest erfarna färgdesigners.

Även efter det att man till slut valt en färg finns det massor kvar att göra.
Under processens gång har också Suzuki tagit hjälp av en rad olika experter;
labbtekniker som blandar färgerna, konstruktörer, skulptörer som bygger
lermodellerna och inte minst de på lackeringsavdelningen vilka ansvarar
för att ge varje enstaka IS som lämnar fabriken en perfekt finish. Med några
veckors mellanrum levererar Kansai Paint (en färgleverantör till Lexus) en ny
sändning och då går Lexus färgdesigners ytterst noggrant igenom proven.
Man vrider och böjer de lackade testpanelerna för att efterlikna bilens kurvor
och man gör det såväl inomhus som utomhus, under strålkastare, i strålande
solsken, i skugga och när det är molnigt. Man gör det vid olika tider, under
dag och kväll och vid olika årstider.

”Varenda gång jag träffar någon, går in i en affär eller hem till en vän så kollar
jag rent automatiskt in material och färger,” säger hon. ”Och jag är knappast Att välja den slutliga nyansen är inte lätt; en färg som kan se bländade vacker
ut en solig sommarmorgon kan framstå som karaktärslös i skuggan eller i
ensam om det på min avdelning.”
bilsalongens belysning. En färgdesigner måste också kämpa emot sina egna
preferenser. ”En märklig sak med färger är att ens uppfattning förändras
beroende på årstid, hur man känner sig just nu och de trender man ser runt
omkring sig,” säger Suzuki.

FÄRGER | EXTERIÖR

F WHITE | 083 1

SONIC WHITE | 085 2

SONIC SILVER | 1J2

SONIC TITANIUM | 1J7

MERCURY GREY | 1H9

BLACK | 212 3

GRAPHITE BLACK | 223

MORELLO RED | 3R1

RED | 3T2 3

SAPPHIRE BLUE | 8X1 1

DEEP BLUE | 8X5 2

1
2
3

Endast tillgänglig till F SPORT.
Ej tillgänglig till F SPORT.
Ej metallic.

Tänk på att färgerna som visas här i trycksaken av trycktekniska skäl inte alltid överensstämmer exakt med verkligheten.
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FÄRGER | INTERIÖR

FÄRGER | INTERIÖR

TYG / TAHARA-KLÄDSEL 1

Black

Sandstone

Dark Rose

Sandstone

Noble Brown

Black & Sandstone

SKINN 2

Black
F SPORT SKINN 3

01

Black

Dark Rose
F SPORT INLÄGG 5

INLÄGG 4

Piano Black

Laser Cut Wood

Brushed Metal

Naguri-Style
Aluminium

02

T yg/Tahara-klädsel är standard för utrustningsnivåerna Standard, Comfort, Sport och F SPORT. Standardutrustad IS 300h levereras i Black medan Comfort finns i Black eller i Sandstone, medan kombinationen Black & Sandstone enbart är
tillgängligt när du väljer Sport. F SPORT finns tillgänglig i Black och Dark Rose.
Skinn är standard i utrustningsnivån Executive och finns som tillval för Comfort.
3
F SPORT skinn i unik design och exklusiva färger finns som tillval för F SPORT genom Premium-paketet.
4
Piano Black-inlägg kommer som standard och för utrustningsnivåerna Comfort och Sport. Laser Cut Wood-inlägg är standard för utrustningsnivån Executive.
5
Brushed Metal-inlägg är standard på F SPORT. Naguri-Style Aluminium-inlägg finns som tillval genom Premium-paketet.
1

2

Bilderna på följande tre sidor illustrerar ett urval av de kombinationer som är tillgängliga. Din lokala auktoriserade Lexus-återförsäljare ger dig gärna ytterligare hjälp.
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01 Black tyg/Tahara-klädsel med Piano
Black-inlägg (Standard & Comfort)
02 Sandstone tyg/Tahara-klädsel med
Piano Black-inlägg (Standard &
Comfort)
03 Black & Sandstone tyg/Taharaklädsel med Piano Black-inlägg
(Sport)

03

IS
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FÄRGER | INTERIÖR

FÄRGER | INTERIÖR

04

06

05

07

04 Black tyg/Tahara-klädsel med
Brushed metal-inlägg (F SPORT)
05 Dark Rose skinn med Naguri-Style
Aluminium-inlägg (F SPORT)
24

IS

06 Black skinn med Naguri-Style
Aluminium-inlägg (F SPORT)
07 Noble Brown skinn med Piano
Black-inlägg (Executive)
IS

25

UTRUSTNING | UTRUSTNINGSNIVÅER
EXTERIÖR

Backspeglar, integrerade blinkers
Backspeglar, yttre, eluppvärmda, eljusterbara med minnesfunktion,
automatiskt infällbara och automatiskt avbländande
Backspeglar, yttre, eluppvärmda, eljusterbara och automatiskt
infällbara
Exteriört Sport-paket
F SPORT emblem på framskärmarna
F SPORT grill
Kombinationsljus bak, LED
Parkeringssensorer fram och bak
Strålkastare med automatisk nivåreglering
Strålkastare, bi-LED med Automatiskt avbländande helljus (AHB)
Strålkastare, L-formade LED med Automatiskt avbländande helljus
(AHB)
Svart Lexus-grill
Varselljus, LED
Vindrutetorkare med regnsensor och variabel intervallfunktion

UTRUSTNING | UTRUSTNINGSNIVÅER
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HJUL

16" lättmetallfälgar, 5-ekrade, 205/55 R16 däck
17" lättmetallfälgar, 5-dubbelekrade, 225/45 R17 däck
18" lättmetallfälgar, svarta 5-ekrade, 225/40 (fram) och 225/35
(bak) R18 däck
18" lättmetallfälgar, F SPORT-design, 225/40 (fram) och 255/35
(bak) R18 däck
18" lättmetallfälgar, multiekrade, 225/40 (fram) och 255/35 (bak)
R18 däck
AKTIV SÄKERHET OCH KÖREGENSKAPER

Adaptiv fjädring (AVS)
Aktiv farthållare (ACC)
Aktiva bromsljus
Aktivt krockskyddssystem (PCS) inkl Fotgängarigenkänning
Hjälpsystem vid start i motlut (HAC)
Körlägesväljare, ECO / NORMAL / SPORT S
Körlägesväljare, ECO / NORMAL / SPORT S / SPORT S+
Körfilsvarning (LDA)
Låsningsfria bromsar (ABS)
Monitor för ”döda vinkeln” (BSM) med Backvarnare för korsande
trafik (RCTA)
Sportfjädring
Vägskyltsavläsare (RSA)

PASSIV SÄKERHET

Bältessträckare med bälteskraftbegränsare fram
ISOFIX-fästen för barnstol i yttre sittplatserna bak
Krockkuddar, förare och passagerare fram; huvud, sida, knä samt
sidokrockgardin fram och bak
Krockkudde passagerare fram, urkopplingsbar med nyckel
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EXECUTIVE
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STÖLDSKYDD

Automatisk dörrlåsning när bilen börjar köra
Dubbelt dörrlås
Stöldskyddssystem, rörelse-, lutnings- och glaskrossensor, med siren
LJUD, KOMMUNIKATION OCH INFORMATION

2 USB-uttag med AUX-ingång
Analog klocka
Analog klocka med GPS funktion
Antenn, hajfens-design
Backkamera
Bluetooth®, handsfree och ljuduppspelning
Inbyggd DVD-spelare
Lexus Navigation
Ljudanläggning, Mark Levinson® Premium Surround, med 15
högtalare
Ljudanläggning, Pioneer®, med 6 högtalare
Multimedia-skärm, 10,3" med Lexus Premium Navigation
Multimedia-skärm, Lexus Media Display, 7"
Ratt-kontroll för Lexus Media Display
Remote Touch-kontroll för styrning av multimedia-skärmen

Standard
Finns som tillval
Finns som del av ett paket
— Ej tillgänglig

26

IS

IS

27

UTRUSTNING | UTRUSTNINGSNIVÅER
INTERIÖR KOMFORT

Armstöd bak med två justerbara kopphållare
Armstöd fram med förvaringsbox och två justerbara mugghållare
Backspegel, inre, automatiskt avbländande
Backspegel, inre, manuellt avbländande
Bagageutrymme, säkerhetsremmar
Baksäte med 60:40-delning
Centrallås, fjärrstyrt
Centrallås, Smart Entry Keyless System (nyckellöst lås- och
startsystem)
Elstyrda fönster, fram och bak
F SPORT klädsel, skinn
Framsäten, 8-vägs eljusterbara
Framsäten, eluppvärmda
Framsäten, F SPORT-design
Framsäten, luftkonditionerade
Framsäten, manuellt justerbara
Förarsäte med 2-vägs eljusterbart svankstöd
Förarsäte, eljusterbart med minnesfunktion
Instegslister i aluminium med Lexus-inskription, fram
Instegslister i aluminium, fram
Klimatanläggning, elektronisk, 1-zon
Klimatanläggning, elektronisk, 2-zoner med S-flow teknologi
Klädsel, skinn
Klädsel, tyg/Tahara
Kortnyckel
Ratt eljusterbar i höjd- och längdled
Ratt manuellt justerbar i höjd- och längdled
Ratt, eluppvärmd
Ratt, treekrad och klädd i perforerat skinn, med växelpaddlar
Ratt, treekrad och skinnklädd, med växelpaddlar
Reparationskit, däck
Sportpedaler, aluminium
Taklucka, elektrisk (lutnings-/skjutbar)
Välkomnande belysning
Växelväljare, klädd i perforerat skinn
Växelväljare, skinnklädd

UTRUSTNING | PAKET

STANDARD
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SKINNKLÄDSEL

Framsäten, 8-vägs eljusterbara
Förarsäte med 2-vägs eljusterbart svankstöd
Förarsäte, eljusterbart med minnesfunktion
Klädsel, skinn
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COMFORT
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F SPORT

EXECUTIVE
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TEKNIK-PAKET

Backspegel, inre, automatiskt avbländande
Centrallås, Smart Entry Keyless System (nyckellöst lås- och
startsystem)
Parkeringssensorer fram och bak
Vindrutetorkare med regnsensor och variabel intervallfunktion
PREMIUM-PAKET

Adaptiv fjädring (AVS)
Analog klocka med GPS funktion
Backspeglar, yttre, eluppvärmda, eljusterbara med minnesfunktion,
automatiskt infällbara och automatiskt avbländande
F SPORT klädsel, skinn
Framsäten, luftkonditionerade
Förarsäte, eljusterbart med minnesfunktion
Inbyggd DVD-spelare
Körlägesväljare, ECO / NORMAL / SPORT S / SPORT S+
Ljudanläggning, Mark Levinson® Premium Surround, med 15
högtalare
Monitor för ”döda vinkeln” (BSM) med Backvarnare för korsande
trafik (RCTA)
Multimedia-skärm, 10,3" med Lexus Premium Navigation
Ratt eljusterbar i höjd- och längdled
Remote Touch-kontroll för styrning av multimedia-skärmen

* Endast tillgänglig i kombination med teknikpaketet.
Standard
Finns som tillval
Finns som del av ett paket
— Ej tillgänglig
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TEKNISKA DATA
MOTOR

IS 300h

Cylindervolym (cm3)
Cylindrar / Ventiler
Max. effekt (hk vid v/min)
Max. effekt (kW vid v/min)
Max. vridmoment (Nm vid v/min)

2494
L4 / 16
181 vid 6000
133 vid 6000
221 vid 4200 - 5400

TEKNISKA DATA

MOTOR, EL

Typ
Max. effekt (hk)
Max. effekt (kW)
Max. vridmoment (Nm)

Växelström synkronmotor, permanentmagnet
143
105
300

IS 300h

KRAFTÖVERFÖRING

Transmissionstyp
Drift

IS 300h

1430

1535
1810

Styrd steglös variabel automatväxellåda,
Bakhjulsdrift

15501
2027

SAMMANLAGD MAX. EFFEKT

Max. effekt (hk)
Max. effekt (kW)

223
164

200
8,3 sek

970

Toppfart (km/h)
Acceleration 0-100 km/h

936

PRESTANDA

BRÄNSLEDEKLARATION* (l/100 km)

Blandad körning

från 5, 7 till 6,3

CO2 UTSLÄPP* (l/100 km)
Blandad körning

från 131 till 142

UTSLÄPPSKLASS
Euroklass

845

Euro 6d-TEMP

2800
4680

1035

VIKT (kg)

Totalvikt
Tjänstevikt (min - max)

2130 / 21451
1620 - 1680 / 1620 - 17202

LASTKAPACITET**

1
2

1357

1373

1421

450
66
7502
7502

1380

Bagagevolym (l)
Bränsletank, volym (l)
Dragvikt, max. bromsad släp (kg)
Dragvikt, max. obromsad släp (kg)

Den första siffran gäller en standardutrutsad IS med 16" lättmetallfälgar. Den andra siffran är för alla andra utrustningsnivåer oberoende av storleken på lättmetallfälgarna.
Gäller inte standardspecifikation för standardutrustad IS. Gäller dock alla andra utrustningsnivåer för IS 300h och IS 300h om den utrustats med dragkrok.

* Bränsleförbrukning och CO2 -värden mäts i en kontrollerad miljö, i enlighet med direktiven för nya WLTP European Regulation EC 2017/1151 och dess applicerbara tillägg. Bränsleförbrukningen och CO 2 -utsläppen i din egen bil kan
skiljasig från de angivna värdena. Körvanor tillsammans med andra faktorer (som till exempel trafiken, vägförhållanden, bilens kondition, däckens lufttryck, bilens utrustning, antal passagerare, last etc) påverkar bilens verkliga bränsleförbrukning
och CO2 utsläpp. Bygg din IS på lexus.se/is för att ta reda på hur just dina önskemål om utrustningsnivåer och tillval påverkar bränsleförbrukning och CO 2 -utsläpp. För mer information gällande WLTP testmetoderna,
vänligen besök www.lexus.se/wltp
** Bagageutrymmet är uträknat genom VDA metoden. Alla angivna värden inkluderar utrymmet under bagagerumsgolvet.

Observera att dimensionerna som visas mäts i millimeter.

Notera att ytterligare tekniska data, inklusive eventuella uppdateringar finns på www.lexus.se
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Siffrorna gäller IS 300h och är anpassade efter 16" eller 17" lättmetallfälgar. När 18" lättmetallfälgar anges är siffran 1540.

IS
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Mer om IS hittar du på:
lexus.se/IS
youtube.com/LexusSverige
facebook.com/LexusSverige
instagram.com/LexusSverige
©

2018 Lexus Sverige* förbehåller sig rätten att ändra detaljer i specifikationer och utrustning utan
särskilt meddelande. Kontakta gärna din närmaste Lexus-återförsäljare för aktuell information.

Var vänlig se www.lexus.se för ytterligare information.

Var vänlig observera att det i denna broschyr kan förekomma bilar i utföranden som inte erbjuds i
Sverige. Av trycktekniska skäl kan vi heller inte garantera att lack- och inredningsfärger är exakt återgivna.

Miljöhänsyn är en prioritet för Lexus. Vi vidtar många åtgärder för att garantera att våra bilars
miljöpåverkan minimeras under deras totala livscykel – från design, tillverkning, distribution, försäljning
och service tills det att fordonet tas ur drift. Din återförsäljare ger dig gärna mer information om vilka
krav som gäller när fordonet uppnått slutet av sin livscykel.
* Lexus Sverige är en division i Toyota Sweden AB.
Tryckt i Europa, oktober 2018.

