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2016 Lexus Europe* si pridržuje pravico do nenapovedanih sprememb podrobnosti tehničnih podatkov
in opreme. Spremembe tehničnih podatkov in opreme so odvisne tudi od pogojev in zahtev na lokalnem
trgu. Prosimo, da se glede morebitnih sprememb, ki so potrebne za vaše območje, obrnete na svojega
pooblaščenega prodajalca vozil Lexus.

Opomba: Vozila na slikah in podrobnosti specifikacij v tej brošuri se lahko razlikujejo od modelov in opreme,
dostopnih na vašem območju. Barva karoserije vozil lahko nekoliko odstopa od barv na fotografijah v brošuri.
Za nadaljnje informacije obiščite spletno stran: www.lexus.si

Za testno vožnjo se obrnite na najbližjega pooblaščenega prodajalca vozil Lexus.
Več o novem RX:
www.lexus.si

Pri Lexusu je skrb za okolje prednostna naloga. S številnimi ukrepi skrbimo za to, da je vpliv naših vozil na
okolje čim manjši ves čas njihove življenjske dobe – vse od oblikovanja, izdelave, distribucije do prodaje in
servisne oskrbe. Vaš prodajalec vozil vam bo z veseljem priskrbel dodatne informacije o zahtevah v zvezi
z iztekom življenjske dobe vozil.
* Lexus Europe je divizija družbe Toyota Motor Europe NV/SA.
Tiskano v Evropi, februar 2016.

Kot odraz naše zavezanosti »omotenashi« –
japonskemu duhu gostoljubnosti, ki navdihuje
našo vrhunsko storitev za stranke – si pri Lexusu
prizadevamo, da vsako stranko obravnavamo kot
gosta v svojem domu. Ves čas življenjske dobe vozila
zagotavljamo vrhunsko lastniško izkušnjo, ki zagotavlja
popolno zadovoljstvo in brezskrbnost.
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Vse od predstavitve edinstvene limuzine Lexus
LS 400 leta 1989 Lexus stremi k popolnemu
zadovoljstvu strank, kar kažejo tudi številne nagrade
v zadnjih 25 letih.

Ob obisku našega salona, si prizadevamo za vaše
dobro počutje v njem.
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NOVI RX

UVOD

»Z VSEMI NOVIMI MODELI LEXUS RX SMO RAZŠIRILI MEE
DRZNEGA IKONSKEGA OBLIKOVANA, OBENEM PA NADGRADILI
NAŠE PIONIRSKE VREDNOTE PREŠNIH GENERACI RX.«
Takajuki Katsuda, vodilni inženir za RX

OSUPLIV
V GIBANU
Dobrodošli v Lexus. Predstavljamo vam najnovejši Lexus RX - osupljivo športno
terensko vozilo, ki združuje drzno oblikovanje z edinstveno uglajenostjo in pionirsko
hibridno tehnologijo. Razvoj novih modelov RX je zahteval revolucionarne premike
na številnih področjih. Na področju vozne dinamike, oblikovanja, postopka barvanja
vozila in še na marsikaterem drugem. Pri Lexusu stremimo k popolnosti.
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NOVI RX

UVOD

IZOSTRENA
DOVRŠENOST
Vedno revolucionaren in vedno pred časom. Lexus je tako leta 1998 predstavil
prvi športni terenec, RX. Nato je leta 2004 predstavil prvi luksuzni hibrid na
svetu, pionirski športni terenec RX 400h. Novi Lexus RX pa je najbolj edinstven
Lexus doslej, standarno opremljen s prestižom.
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NOVI RX

OBLIKA

ZAPELIVA MOČ
POVSEM NOV LUKSUZNI ŠPORTNI TERENEC RX,
KI PREDSTAVLA POPOLNOMA NOVO RAVEN
LEXUSOVEGA DIZANA, ZDRUŽUE ELEGANCO
IN DOVRŠENOST.
Lexusov oblikovalski tim je ustvaril enega najbolj zapeljivih terencev doslej. Z
željo, da oblikujejo vozilo, ki dviguje srčni utrip, so nenehno izpopolnjevali in
izboljševali dizajn. Rezultat je četrta generacija RX z drzno masko, elegantno
streho s futurističnimi LED žarometi.
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NOVI RX

RAZKOŠE V NOTRANOSTI

AVANTGARDNO
OKOLE
DOŽIVITE MOGOČNO SINTEZO ZAPELIVE
NOTRANE OPREME, INOVATIVNE TEHNOLOGIE
IN LEXUSOVEGA MOSTRSTVA.
Biti lastnik novega RX je resnično posebno doživetje. Ko se mu približujete, se
vsi štirje vratni ročaji nežno osvetlijo in ustvarijo edinstveno dobrodošlico v duhu
»omotenashi« (japonski duh gostoljubja). Ko se usedete vanj, začutite, kako vas
zaobjamejo tekoče linije kabine, v kateri so vsi vmesniki popolno postavljeni za
preprosto upravljanje. Občudujete lahko sredinsko konzolo mojstrsko izdelano.
Potniki na zadnjih sedežih imajo obilo prostora za noge in glavo, medtem ko
počivajo v razkošnih usnjenih sedežih in uživajo v ekskluzivnem zvoku, ki ga
ponuja zvočni sistem Mark Levinson® s 15 zvočniki.
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NOVI RX

VOZNA DINAMIKA

MOSTRI
INŽENIRINGA
UŽIVATE V NATANČNOSTI VOŽNE IN
VRHUNSKI DOVRŠENOSTI LEXUSA V ČUDOVITO
URAVNOTEŽENEM LUKSUZNEM ŠPORTNEM
TERENCU.
Vodilni inženir za RX, Takajuki Katsuda, si je za odličnost prizadeval širše kot le
v postopku oblikovanja: »Svoji ekipi sem povedal, naj pri zagotavljanju še večjih
užitkov pri vožnji z modelom RX ne pustijo ničesar nedotaknjenega. Z namenom
optimiziranja aerodinamike sta bila nameščena aluminijast pokrov motorja in
pokrov prtljažnika, da bi bilo vozilo lažje in okretnejše. Da bi ustvarili bolj togo
šasijo in zmanjšali tresljaje so uporabili revolucionarno lepilno in lasersko varilno
tehnologijo. Najboljši vozniki so delali na izboljšanju voznega položaja. Vse s
ciljem nepozabne izkušnje športnega terenca.
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NOVI RX

NAPREDNA TEHNOLOGIA

INTELIGENTNI
VIDIKI
Z 12,3-PALČNIM ZASLONOM NAVIGACIE
LEXUS PREMIUM, BARVNIM ZASLONOM
V VOZNIKOVEM VIDNEM POLU IN MONITOREM
ZA PANORAMSKI POGLED SI ZAGOTOVITE
ŠIROK POGLED.
Vozniki so danes obkroženi z vse večjimi količinami podatkov. Prav zato, so
naši snovalci želeli poenostaviti življenje v novem RX. Ključne informacije se
prikazujejo na barvnem zaslonu, nevsiljivo postavljenem v voznikovem vidnem
polju na vetrobranskem steklu, ali na večfunkcijskem zaslonu med glavnimi
instrumenti. Na sredinskem 12,3-palčnem zaslonu navigacije Lexus Premium je
s tehnologijo daljinskega dotika mogoče dostopati do zvočnega, klimatskega in
navigacijskega sistema. Monitor za panoramski pogled skoraj 360°omogoča
preprosto parkiranje z virtualnim 3D pogledom vašega RX in zaslonskimi vodili,
ki vam pomagajo pri premikanju.
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NOVI RX

INOVATIVNA VARNOST

PRIZNANA
VARNOST
LEXUSOV VARNOSTNI SISTEM + UPORABLA
RADAR Z MILIMETRSKIMI VALOVI IN KAMERO ZA
ZAZNAVANE NEVARNOSTI NA POTI.
Lexus je bil vedno na vrhu varnosti in razvoja varnostnih sistemov. Novi RX
je opremljen z revolucionarnim Lexusovim varnostnim sistemom, ki vključuje
varnostni sistem pred trkom z zaznavanjem pešcev, pomoč za ohranjanje smeri
vožnje s funkcijo opozorila za vijuganje, samodejne dolge luči za izboljšan nočni
vid in prilagodljivi tempomat, ki prilagaja vašo hitrost hitrosti vozila pred vami.
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NOVI RX

KAKOVOST LEXUS

SPRETNOST
TAKUMIEV
22

LEXUSOVA
KAKOVOST

PROIZVODNO NADZIRAO
VRHUNSKI STROKOVNAKI
TAKUMII, KI PRED DOSTAVO
VSAK AVTOMOBIL RX
PREVERIO S »TAFUNSKIM
PREIZKUSOM«.

Novi RX s svojimi lasersko izrezanimi vstavki iz temnega lesa in razkošnimi usnjenimi
sedeži, ki jih ročno šiva skupina sedemnajstih mojstrov takumijev, postavlja mejnik
za luksuzne športne terence. Njegova proizvodnja poteka v tovarni v Kjušuju
v čistih prostorih s posebnimi pogoji brez prašnih delcev. Ličarji, ki delajo v teh
delavnicah, vstopajo skozi dve sobi z vakumom, kjer so drobni delci odstranjeni z
njihovih posebnih oblek in las. Vodni preizkus, ki so mu nadeli vzdevek Niagara,
dodatno zmanjša količino prahu.

V ličarski delavnici so morali naši inženirji nastaviti postopek pršenja, da bi poudarili
izredno izrazite linije novega dizajna RX. Pred nanosom končnega premaza se
vsaka temeljna plast ročno mokro peska (časovno zahteven proces, ki je običajno
rezerviran za karoserije po meri), da se doseže popolna površina. Pred dostavo
se za vsak RX opravi »tajfunski preizkus« z visokotlačnimi curki vode, tik preden
se izvede zaključna 30-kilometrska preizkusna vožnja, pri kateri pa se preveri
gladkost in vrhunska uglajenost.
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NOVI RX

MOČ h

MOČ h
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LEXUSOV POLNI
HIBRIDNI POGON

DVASET LET VODILNI V
HIBRIDNIH POGONIH, SKORA
1 MILION AVTOMOBILOV
Z LEXUSOVIM HIBRIDNIM
POGONOM – IN TO E LE
ZAČETEK.

Pred dvajsetimi leti so Lexusovi inženirji prepoznali ogromen potencial brezhibne
mešanice bencinske in električne moči hibrida. Leta 2004 so predstavili pionirski
RX 400h, prvi luksuzni športni terenec s polnim hibridnim pogonom. Z vsemi
večjimi komponentami izdelanimi v hiši je Lexusov hibridni pogon nenehno
razvijajoč se, visoko inteligenten in prilagodljiv pogonski sklop. Lexus, ki na cesto
pošilja veliko večino luksuznih hibridov, ponuja širok nabor hibridnih modelov in
bo kmalu dostavil milijonti avtomobil z Lexusovim hibridnim pogonom.

Novi RX 450h, opremljen z najnovejšo, tretjo generacijo Lexusovega hibridnega
pogona, ponuja lahkotno vožnjo in vrhunske ekološke lastnosti v svojem razredu.
Kratke razdalje zmore prevoziti v načinu EV (električno vozilo) z ničelnimi izpusti in
se polni v gibanju, kar pomeni, da nimate nobenih skrbi glede priklapljanja ali nizkih
ravni napolnjenosti akumulatorja, ki bi omejevale vašo svobodo. Ob edinstveni
izkušnji lastnika hibrida boste uživali v znatnih finančnih prihrankih zaradi nižjih
izpustov ogljikovega dioksida, manjše porabe goriva in nižjih stroškov vzdrževanja.
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NOVI RX

MODELI

RX 200t: zunanjost karoserije v osupljivi temno modri barvi, 2,0-litrski bencinski
motor s turbopolnilnikom pod pokrovom motorja, ki zagotavlja vrhunsko
ekonomičnost goriva in učinkovitost vožnje, za katero sta značilna jasen odziv
lopute za plin in takojšnji navor.
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RX 450h: zmogljivost polnega hibrida s karoserijo v nadzvočni titanovi barvi
in LED-poudarki. Pogon na vsa kolesa dovaja gladko in brezhibno moč vsem
štirim kolesom, pri čemer je pot v načinu električnega vozila skoraj povsem tiha.
Vsi modeli RX so standardno opremljeni z 10 zračnimi blazinami.

RX 450h F SPORT: moč pionirskega Lexusa s hibridnim pogonom, grafitno
črna karoserija, nastavljivo spremenljivo vzmetenje F SPORT-in električni servo
volan. Zunanjost z drznejšo »masko v obliki vretena« F-SPORT, sedeži F-SPORT
in ekskluzivna športna oprema v notranjosti.

RX 200t F SPORT: zmogljivost s turbopolnilnikom in karoserija v Morello rdeči,
umerjeno vzmetenje F SPORT, drznejša »maska v obliki vretena« F-SPORT in črna
stranska ogledala. V njem boste uživali v pospešku in merilniku turbopolnilnika
ter številnih drugih funkcij F SPORT.
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NOVI RX

BENCINSKI TURBO

RX 200t
ODKRITE PRILAGODLIVO MOČ
IN UČINKOVITOST MOTORA S
TURBOPOLNILNIKOM Z OB VOLANSKIMI
PRESTAVNIMI ROČICAMI.
RX 200t, ki ga poganja popolnoma nov 2,0-litrski pogonski sklop, ponuja
učinkovitost turbopolnilnika, vendar potroši manj goriva zaradi tehnologije valjev
D-4ST in zmogljivosti Atkinsonovega cikla. Izbira načina vožnje vam omogoča, da
vozilo natančneje nastavite na tip vožnje, ki ustreza vašemu razpoloženju, medtem
ko vam ob volanske prestavne ročice ponujajo gladek nadzor samodejnega
6-stopenjskega menjalnika. Novi RX 200t, ki je bil preizkušen v najzahtevnejših
pogojih (vključno s tedni vožnje na visoki nadmorski višini pri temperaturi 50 °C)
ter ustvarja 238 KS in 350 Nm navora, je na voljo s pogonom na vsa kolesa
ali pogonom na prednja kolesa.
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NOVI RX

POLNI HIBRID

RX 450h

EDINSTVEN ŠPORTNI TERENEC S POLNIM
HIBRIDOM, KI ZAGOTAVLA 313 KS MOČI.
Pionirski Lexus RX 450h z našim najnovejšim hibridnim pogonom inteligentno
združuje 3,5-litrski šestvaljni bencinski motor z dvema električnima motorjema, ki
zagotavlja brezhibno moč vsem štirim kolesom. Zahvaljujoč takojšnjemu navoru
električnih motorjev lahko do 100 km/h pospešite v 7,7 sekunde, medtem ko
so izpusti ogljikovega dioksida samo 122 g/km*. Namesto tega lahko izberete
način električnega vozila, če se želite voziti v skoraj popolni tišini brez porabe
goriva in popolnoma brez izpustov ogljikovega dioksida in dušikovega oksida.
Hibridni akumulator modela RX 450h nikoli ne potrebuje polnjenja in zahteva
kar najmanj prostora, zato je prtljažnik prostoren.
* Pri izvedenki Finesse, opremljeni z 18-palčnimi litimi platišči
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NOVI RX

F SPORT

VRHUNSKI
UŽITEK
NOVI ŠPORTNI MODELI RX F SPORT SO
ZASNOVANI ZA UŽITEK IN ZA BOL DINAMIČNO
VOZNO IZKUŠNO.
Z vožnjo najdrznejšega modela RX doslej boste z masko v obliki vretena F SPORT
in velikimi 20-palčnimi litimi platišči nedvomno privabljali poglede na poti. Znotraj
boste uživali v upravljanju z volanom F SPORT, aluminijastih stopalkah in v usnjenih
športnih sedežih, ki nudijo odlično oporo in so izdelani s tehnologijo integrirane
pene. Nastavljivo spremenljivo vzmetenje in aktivni stabilizatorji zagotavljajo na cesti
dodatno odzivnost, medtem ko ustvarja napredni zvočni inženiring nepozabno
izkušnjo F SPORT.
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PRELOMNI TEHNOLOŠKI DOSEŽEK
Novi RX se odlično vozi in se obnaša bolj kot luksuzna limuzina kot pa velik športni terenec. Ta kvantni skok naprej v dinamiki
vožnje so omogočile inženirske spremembe na skoraj vseh področjih. RX, ki je na voljo s polnim hibridnim pogonom RX 450h ali
bencinskim pogonskim sklopom RX 200t s turbopolnilnikom, je bil razvit v najnaprednejšem simulatorju vožnje na svetu – nato pa
rafiniran stotine in tisoče kilometrov.

RX 450h
Lexus s hibridnim pogonom, ki ga sestavljata 3,5-litrski 6-valjni bencinski motor
z Atkinsonovim ciklom in dva visokozmogljiva električna motorja, ponuja odlično
zmogljivost, vendar je prijazen do okolja, s kombiniranimi izpusti ogljikovega
dioksida od samo 122 g/km* in porabo goriva od 5,3 l/100 km*. Kinetično
energijo, ki nastaja pri zaviranju ali pospeševanju, prevzameta dva električna
motorja in jo pretvorita v električno moč. Slednja se hrani v kompaktnem hibridnem
akumulatorju (pod zadnjim sedežem) za kasnejšo uporabo med vožnjo v načinu
električnega vozila ali pri naglem pospeševanju. Akumulator nikoli ne zahteva
zunanjega polnjenja, polni se med običajno vožnjo.

RX 200t
Popolnoma novi Lexusov 2,0-litrski turbo motor z revolucionarno kombinacijo
vodno hlajene glave valja, integriranim izpušnim razdelilnikom in dvema
turbopolnilnikoma, zagotavlja hiter odziv lopute za plin in vznemirljivo zmogljivost.
Inovativno krmiljenje ventilov omogoča za manjšo porabo goriva motorju preklop
Ottovim in Atkinsonovim ciklom. Motor, ki je bil preizkušen v izjemno zahtevnih
pogojih – vključno s tedni gorske vožnje na nadmorski višini 3.000 m pri
temperaturi več kot 50 °C – zagotavlja maksimalno moč 238 KS z največjim
navorom 350 Nm, s kombiniranimi izpusti ogljikovega dioksida 181 g/km* in
porabo goriva od 7,8 l/100 km*.

* Pri izvedenki Finesse, opremljeni z 18-palčnimi litimi platišči

* Pri izvedenki Finesse opremljeni z 18-palčnimi litimi platišči
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MOČNEŠA ŠASIA, IZBOLŠANO UPRAVLANE
Z močnejšo šasijo, izboljšanim sprednjim vzmetenjem in novo tehnologijo krmiljenja je najnovejši RX neverjetno
natančen in odziven pri vožnji. Kombinacija naprednih tehnik laserskega varjenja vijakov in lepljenja omogoča
proizvodnjo odličnega športnega terenca z veliko močjo, ki voznike nagradi s prefinjenimi značilnostmi
upravljanja pri veliki hitrosti.

NASTAVLIVO SPREMENLIVO
VZMETENE
Za aktivnejšo vožnjo dodatno nastavljivo spremenljivo
vzmetenje inteligentno nadzoruje blaženje na vseh
štirih kolesih. S tem se ne izboljša samo udobje pri
vožnji, temveč tudi stabilnost in vodljivost.

IZBIRA NAČINA VOŽNE
Na sredinski konzoli je gumb za izbiro načina vožnje,
s katerim lahko izbirate med načini ECO, NORMAL,
SPORT S in SPORT S+ ter tako povečate učinkovitost,
dinamiko ali eleganco vožnje. Vozniki modelov RX
lahko prvič uporabijo način PRILAGODITVE PO
MERI, da prilagodijo motor, hibridni sistem, šasijo in
funkcije klimatske naprave.

NAPREDNA AERODINAMIKA
RX je izredno aerodinamičen, saj ima skoraj ravno
podvozje in zadnji spojler. Za zmanjšanje skupnega
količnika zračnega upora so Lexusovi inženirji
preoblikovali tudi stranski ogledali in na strateških
mestih vozila dodali aerodinamična krilca. S tem so
tako izboljšali stabilnost in vodljivost, kot tudi zmanjšali
porabo goriva in hrup zaradi vetra.

POGON NA VSA KOLESA/E-FOUR
Medtem ko pogon RX 200t na vsa kolesa z aktivnim
nadzorom navora zagotavlja optimizirano razporeditev
moči spredaj in zadaj od 100:0 do 50:50, so modeli
RX 450h s pogonom na vsa kolesa opremljeni s
funkcijo E-FOUR, ki ponuja brezhibno zmogljivost
in zanesljiv oprijem na grobem terenu. Inovativni
pogonski sklop E-FOUR ima namreč na zadnji osi
nameščen dodaten elektromotor z močjo 50 kW,
ki lahko na zahtevo takoj zagotovi dodaten navor.
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NAPREDNA
VARNOST
Vsak novi RX je opremljen z našim revolucionarnim Lexusovim varnostnim sistemom +, ki združuje varnostni sistem pred trkom,
prilagodljiv tempomat, napredno pomoč za ohranjanje smeri vožnje in samodejne dolge luči.

l VARNOSTNI SISTEM

l ZAZNAVANE PEŠCEV

l NAPREDNA POMOČ ZA

l SAMODENE DOLGE

PRED TRKOM
Milimetrski radar in vgrajeni računalnik
izračunata možnost trka pred vami. Če
je tveganje veliko, voznika opozorijo
vidni in zvočni signali, tlak v zavorah
pa se poveča. Če računalnik zazna, da
se trku ni mogoče izogniti, samodejno
aktivira zavore po potrebi in zategne
sprednje varnostne pasove.

Kot del varnostnega sistema pred trkom
se ob zaznavi objekta (kot je pešec)
pred modelom RX sproži samodejno
zaviranje pri vožnji avtomobila
s hitrostjo od 10 do 80 km/h, kar
pomaga preprečiti trk.

OHRANANE SMERI
VOŽNE
Sistem opozarjanja ob nenamerni
menjavi voznega pasu (LDA - Lane
Departure Alert) uporablja kamero v
vetrobranskem steklu za nadzor vašega
položaja v voznem pasu. Če zaidete z
voznega pasu, ne da bi pri tem uporabili
smernike, vas sistem LDA, z vibracijami
na volanskem obroču in z zvočnim
signalom, na to opozori.

LUČI
Ponoči uporabljajo samodejne dolge
luči isto kamero kot napredna pomoč za
ohranjanje smeri vožnje za zaznavanje
prihajajočih vozil in samodejno pridušijo
dolge luči. S tem se zmanjša možnost,
da nehote zaslepite druge voznike, in
lahko se posvetite cesti pred seboj.

40

l PRILAGODLIVI

l POMOČ PRI CESTNIH

TEMPOMAT
Prilagodljivi tempomat vam omogoča
sproščeno vožnjo, saj ohranja
nastavljeno razdaljo med RX in vozilom
pred njim, tudi če vozilo spreminja
hitrost.

OZNAKAH
Sistem pomoči pri cestnih oznakah
(RSA) novega RX prepoznava
prometne znake s pomočjo kamere,
montirane na vetrobranskem steklu,
in vozniku ponuja informacije na
večfunkcijskem prikazovalniku. RSA
lahko zazna znake, ki so skladni z
Ženevsko konvencijo (vključno z
elektroluminiscentnimi in utripajočimi
znaki).

PROEKTIRANA MOČ
Nagubana območja spredaj in zadaj absorbirajo energijo trka, medtem ko je
volanski drog projektiran tako, da se pri hudem čelnem trku sesede. Ojačeni
stebrički, talni elementi in zaščitne stranske ojačitve dodatno razpršijo energijo.
Streha in stebrički so obloženi z materialom, ki absorbira udarec, kot pomoč za
preprečevanje poškodb glave, sedeži, ki absorbirajo energijo, pa zmanjšujejo
nevarnost poškodb hrbtenice.

DESET ZRAČNIH BLAZIN
Vsi modeli RX so opremljeni z desetimi zračnimi blazinami in prednapenjalniki
varnostnih pasov. Tipala moči udarca pri trku sprožijo sprednje dvostopenjske
zračne blazine za voznika/sovoznika in stranske zračne blazine. Pri vozniku in
sovozniku se sproži tudi zračna blazina za zaščito kolen, medtem ko zavesasti
zračni blazini potekata po celotni dolžini stranskih oken.

n MONITOR ZA MRTVI

n OPOZORILO ZA

n SISTEM ZA PRILAGAANE DOLGIH LUČI

KOT
Radarji na zadnjem odbijaču zaznavajo
vozila na sosednjih voznih pasovih, ki
jih v stranskih ogledalih ni mogoče
videti. Če voznik s smerniki nakaže
spremembo voznega pasu in vozilo
vstopi v mrtvi kot, se aktivira opozorilni
signal v ustreznem stranskem ogledalu.

PROMET ZADA
Funkcija opozorila za promet zadaj
uporablja radar monitorja za mrtvi kot
za zaznavanje vozil, ki se približujejo
območju izza vozila na parkirišču. Po
potrebi vas opozori z brenčalom in
prikazom v stranskih ogledalih.

Prilagodljivi sistem za prilagajanje dolgih LED-luči preprečuje modelu RX, da bi
zaslepil druge voznike. Skupaj 11 neodvisnih LED-čipov v žarometu je omogočenih/
onemogočenih za natančen nadzor osvetljenih in neosvetljenih območij.

l
n

Na voljo je kot del Lexusovega varnostnega sistema +.
Na voljo je kot dodatna možnost, in sicer kot del paketa, v nekaterih razredih pa je standardno vgrajena.
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ZUNANE
POSEBNOSTI
18-PALČNA LITA PLATIŠČA
Dovršena lita platišča s 7 kraki so
standardna oprema novega RX.

¢ SREBRNA 18-PALČNA

n 20-PALČNA LITA

n 20-PALČNA LITA

¢ VSTAVKI ZA PLATIŠČA

LITA PLATIŠČA
Drzen srebrni dizajn s 5 kraki ima veliko
karakterja. Kot vse Lexusove lahke litine
je tudi ta natančno projektirana za moč
in optimalno ravnotežje pri vožnji.

PLATIŠČA
Svoj novi RX lahko odenete v drzen in
dinamičen videz s temi temno srebrnimi
litimi platišči s 5 kraki.

PLATIŠČA
Dodajte svojemu novemu RX osebno
noto s temi platišči s 5 kraki, ki jih je
mogoče po meri prilagoditi z različnimi
barvnimi vstavki.

IZ LAHKE LITINE
Domiselno zasnovani za vključitev barv
karoserije vašega avtomobila v krake
20-palčnih platišč. Vstavki se varno
pritrdijo na platišča in so na voljo v
nadzvočno beli, črni in bakreno rjavi.
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n TRONI SPREDNI ŽAROMETI LED

n ZAPOREDNI LED-SMERNIKI

Dovršeni trojni žarometi LED v obliki črke L, ki sijejo
kot dragulji, uporabljajo isti vir svetlobe za dolge in
kratke luči. Za edinstven sij so poudarjeni z značilnimi
Lexusovimi dnevnimi lučmi.

Sprednji in zadnji zaporedni LED-smerniki
izpopolnjujejo videz novega RX, da v prometu še
bolj izstopa.

MEGLENKI LED
Sprednji meglenki LED sta postavljeni med masko
v obliki vretena in dnevne luči LED. V primerjavi z
običajnimi lučmi pomagata tudi zmanjšati skupno
porabo energije.

POZDRAVNA OSVETLITEV
Ko se približate svojemu RX s ključem v žepu ali
torbici, vas ta pozdravi z vklopom nežnih luči na
vratnih ročajih.

n

Na voljo je kot dodatna možnost, in sicer kot del paketa, v nekaterih razredih pa je standardno vgrajena.

¢ Na voljo kot dodatek.

ZADNE LUČI LED
Zmogljive LED-luči v obliki črke L ustvarjajo kristalno
linearno osvetlitev od zadnjih vogalov RX do sredine
prtljažnika. Te posebno široke zadnje luči nudijo ostro
vidljivost in privlačen videz.

n NAPREDNI STRANSKI OGLEDALI
Stranski ogledali sta ogrevani in zasnovani tako, da
zmanjšujeta hrup zaradi vetra, poleg tega pa imata
vgrajen smernik, monitor za mrtvi kot in monitor
za panoramski pogled. Njihova elektrokromatska
tehnologija zmanjša bleščanje ponoči. Ogledali se
električno poklopita za vožnjo skozi ožje prehode.
Pri vzvratni vožnji se tudi nagnejo navzdol za boljši
pregled.

43

ZUNANE
POSEBNOSTI
n STREŠNO OKNO/ALUMINIASTE
STREŠNE SANI
Pri novem RX je mogoče izbrati električno, nagibno
in drsno stekleno strešno okno. Strešne sani iz
ekstrudiranega aluminija so prav tako na voljo za RX.
Poleg tega da izboljšajo splošni videz križanca, imajo
tudi športno funkcijo za prevažanje smučk, koles ali
desk za surfanje.

n PANORAMSKA STREHA
Velika tovarniško nameščena panoramska streha daje kabini RX občutek svobode in več sončne svetlobe.
V sprednjem delu je tudi stekleno okno, ki se odpira, da omogoči vstop svežega zraka v kabino.
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PLAVAOČA STREHA
V zadnjem delu RX boste opazili izrazito zatemnjene
in kromirane okvirje stebričkov C, ki ustvarjajo učinek
plavajoče strehe, kakršnega še ni bilo pri Lexusu.

n PAMETNO ELEKTRIČNO

¢ KROMIRANO OKRASE

ODPIRANE POKROVA
PRTLAŽNIKA
Daljinsko upravljanje pokrova prtljažnika
je zelo prikladno, zlasti ko imate roke
polne nakupovalnih vrečk. S ključem
v žepu ali torbi preprosto približajte
roko znački na zadnji strani Lexusa
in prtljažnik se bo odprl. Avtomobil si
tudi zapomni, koliko običajno odprete
pokrov prtljažnika in se bo na tisti točki
samodejno ustavil.

NA SPODNEM DELU
PRTLAŽNIKA
Komaj opazno, vendar zelo imenitno.
Kromirano okrasje je nameščeno ob
dnu vrat prtljažnika in ustvarja poseben
detajl na zadku vašega avtomobila.

¢ SPREDNA OBROBA
Vgrajena je v spodnji rob odbijača RX
in ustvarja vznemirljiv nizkoprofilni videz
moči in individualnosti.

¢ STRANSKE OBROBE
Zasnovane so za kombiniranje s
slogom stranskih pragov in vašemu
avtomobilu dajejo izrazito športni videz.

n

Na voljo je kot dodatna možnost, in sicer kot del paketa, v nekaterih razredih pa je standardno vgrajena.

¢ Na voljo kot dodatek.

¢ KROMIRANO OKRASE NA STRANSKIH VRATIH
Drzna kromirana linija spodnjega stranskega roba RX poudari njegovo izklesano
mestno podobo.

¢ STRANSKE STOPNICE
Privlačen mestni in podeželski slog
v elegantni črni barvi, z nedrsečo
površino stopnic za varno in lahkotno
vstopanje.

¢ POMOČ PRI
PARKIRANU, ZADA
Da bi parkirali še preprosteje, se
tipala v zadnjem odbijaču povezujejo
z brenčalom v avtomobilu, da vas
opozorijo na ovire na poti. Brenčalo se
lahko izklopi, kadar ga ne potrebujete.
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NOTRANE
POSEBNOSTI

SPREDNA SEDEŽA
Razkošna usnjena sprednja sedeža
sta izdelana s postopkom proizvodnje
integrirane pene. Ta tehnologija, ki jo
je navdihnil motošport, omogoča več
udobja in prečne podpore, na voljo
po je tudi posebno zmogljivo sesalno
zračenje.
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PRILAGODLIV PROSTOR
Praktični zadnji sedeži, ki so deljivi in se
zložijo v razmerju 60:40, so standardni
v vseh modelih RX, kar omogoča lažje
shranjevanje večjih predmetov, kot je
kolo ali deska za surfanje. Sredinska
loputa vam omogoča prevoz dolgih
predmetov, kot so smuči. Če so vsi
zadnji sedeži zloženi, je na voljo tudi
dovolj prostora za prevažanje velikih
predmetov.

USNEN VOLAN
Ta usnjeni volan s 3 kraki ima vdelana
mesta za prste in prečne krake ravno
prave širine za vaše roke. Za hladnejša
jutra je vgrajeno ogrevanje, z vgrajenimi
stikali, kjer so ta navedena, pa lahko
upravljate zvok, telefon, večfunkcijski
zaslon, prilagodljivi tempomat in pomoč
za ohranjanje smeri vožnje.

n USNEN/LESEN DIZAN

PROSTORNI ZADNI SEDEŽI
Sprednja sedeža imata novo
konstrukcijo z ogrodjem, ki potnikom
na zadnjih sedežih ponuja več prostora,
daljša medosna razdalja pa prispeva k
povečanju prostora v kabini in prostora
za noge v primerjavi s kabino naše
vrhunske limuzine LS.

n ZADNI SEDEŽI

Pri različici Luxury je ogrevani volan
mogoče izbrati z usnjeno ali leseno
oblogo. Pri lesu je na voljo izbira barv
in obdelave.

Z ELEKTRIČNIM
UPRAVLANEM
Avtomobil lahko nadgradite s
popolnoma električnim mehanizmom
zlaganja sedežev, ki se upravlja s
pomočjo več priročno nameščenih
krmilnikov. Potniki na zadnjih sedežih
lahko delno nagnejo svoja naslonjala,
medtem ko sredinski naslon za roke
ostane popolnoma poravnan.

n SISTEM CLIMATE CONCIERGE/TEHNOLOGIA NANOE

n AMBIENTALNA LED-

Revolucionarni sistem Climate Concierge nenehno nadzira notranjost in zunanjost
modela RX ter samodejno prilagaja temperaturo v kabini, temperaturo sedežev in
temperaturo volana. Infrardeča tipala spremljajo telesne temperature potnikov na
zadnjih sedežih ter prilagajajo delovanje klimatske naprave in ogrevanje/hlajenje
sedežev. Nagrajena tehnologija nanoe® poleg tega sprošča mikroskopske,
negativno nabite delce v kabino, da očisti zrak in učinkovito dezodorira sedeže.
Prijetno, vlažilno učinkujejo tudi na vašo kožo in lase.

OSVETLITEV
Ambientalna LED-osvetlitev je vgrajena
v vrata, instrumente, prostor za noge
in druga območja kabine, kjer ustvarja
sproščujočo, a dodelano atmosfero
med vožnjo ponoči. Količina svetlobe je
optimizirana, upošteva nočno vidljivost
notranjih ročajev vrat in odseve med
vožnjo.

PAMETNA ŠKATLICA V
KONZOLI
Zasnovana za priročno shranjevanje
predmetov, kot so plošče DVD in CD,
je sredinska konzola tudi osvetljena, da
vam pomaga poiskati predmete tudi v
temi. Ta prostor omogoča shranjevanje
vašega priročnika, ima pa tudi priključka
USB in AUX za polnjenje digitalnih
naprav.

n TEMEN LES, OBDELAN Z

¢ TEKSTILNI

¢ GUMIASTI

PREDPRAŽNIKI
Črn ali rjav predpražnik, izdelan iz
akustičnega velurja, ščiti preproge
kabine in dopolnjuje njihovo zmogljivost
absorbiranja zvoka. Posebna varnostna
pritrditev preprečuje drsenje
voznikovega predpražnika.

PREDPRAŽNIKI
To je vrhunska trpežna zaščita preprog
avtomobila pred blatom, umazanijo,
peskom in prahom. Voznikov
predpražnik ima posebno varnostno
pritrditev, da ne zdrsne s svojega mesta.

®

LASEREM PRI YAMAHI
Inovativna laserska tehnologija se
uporablja za graviranje lesa na centralni
konzoli in oblogah vrat, ki razkrivajo
plast aluminija in ustvarjajo čudovit
učinek. Vstavke ekskluzivno izdelujejo
mojstri pri Yamahi.

n

NASTAVLIVA DRŽALA ZA
KOZARCE
Dve pametno zasnovani držali za
kozarce na sredinski konzoli imata
močno oprijemljivo podlogo na dnu
držala, kar olajša odpiranje plastenk z
eno roko. Sprednji držali za kozarce sta
nastavljivi in sprejmeta visoke plastenke
ali nizke skodelice in pločevinke.

Na voljo je kot dodatna možnost, in sicer kot del paketa, v nekaterih razredih pa je standardno vgrajena.

¢ Na voljo kot dodatek.
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ZVOK IN
VEČPREDSTAVNOST

n POSEBNO ŠIROK
TRANSPARENTNI
ZASLON V VIDNEM
POLU VOZNIKA
Podatki o vozilu so v barvah projicirani
neposredno na vetrobransko steklo.
Doslej največji (240 x 90 mm)
transparentni zaslon v vidnem polju
voznika v Lexusu vam omogoča, da
preverjate podatke, kot so navigacijski
ukazi ali nastavitve zvočnega sistema,
ne da bi umaknili oči s ceste.

VEČFUNKCISKI
PRIKAZOVALNIK
Ta 4,2-palčni barvni prikazovalnik TFT
(Thin Film Transistor) je umeščen med
dva glavna instrumenta in vas obvešča
o vseh ključnih podatkih, vključno z
varnostnimi opozorili in navigacijo.

n POSEBNO VELIK

n MONITOR ZA

PRIKAZOVALNIK
Posebno velik 12,3-palčni sredinski
zaslon je popolno postavljen za
sproščujočo vožnjo in omogoča
upravljanje z glasovnimi ukazi ali
daljinskim dotikom. Možnost delitve
zaslona omogoča sočasno dostopanje
do informacij, na primer navigacije
Lexus Premium, in podatkov o okolju.

PANORAMSKI POGLED
Za lažjo vožnjo po omejenem
prostoru vam štiri kamere nudijo
skoraj 360-stopinjski pogled na
okolico celotnega vozila. Monitor
za panoramski pogled ustvari tudi
navidezen pogled 3D vašega RX z
zaslonskimi vodili, ki vam pomagajo pri
manevriranju na omejenem prostoru
v mestu.

n NAVIGACIA LEXUS

n POVEZANE STORITVE

PREMIUM
Navigacija Lexus Premium z jasno
grafiko 3D in številnimi možnostmi
zemljevidov se upravlja z daljinskim
dotikom ali z glasovnimi ukazi. Sistem
lahko celo generira kodo QR za vaš
pametni telefon, da vam pomaga priti
do cilja peš.

LEXUS
RX nudi storitve , kot so Online Search,
Google Street View®, Panoramio®
ali Connected Traffic. Za še večjo
prikladnost lahko pot posredujete s
prenosnika ali tablice v navigacijski
sistem RX.

ZVOČNI SISTEM PIONEER® Z 9 ALI 12
ZVOČNIKI
Zvočni sistem Pioneer® z 9 zvočniki je standardno
vgrajen v izvedenke Finesse, Business in Executive.
Vključuje radijsko enoto AM/FM, CD-predvajalnik
in povezljivost Bluetooth®. Zvočni sistem Pioneer®
z 12 zvočniki (tudi globokotoncem) je standardno
vgrajen v izvedenke F SPORT.

n BREZŽIČNI POLNILNIK
Napolnite združljive pametne telefone, kot je iPhone
6, ali druge elektronske naprave z indukcijskim
brezžičnim polnilnikom baterij, ki je priročno umeščen
v sprednji predalček v sredinski konzoli RX.

n MARK LEVINSON

®

Vrhunski sistem za prostorski zvok Mark Levinson® s 15 zvočniki in tehnologijo GreenEdge™ je prilagojen
akustičnim lastnostim RX. Nudi vam edinstven občutek digitalnega domačega kina s 7,1-kanalnim zvokom,
izboljšanim s tehnologijo Clari-Fi™, ki obnovi zvoke, izgubljene pri digitalnem stiskanju za obliko zapisa MP3.

¢ LEXUSOVA DOSTOPNA TOČKA
Spremeni vaš avtomobil v mobilno dostopno
točko za WiFi, ki omogoča povezovanje vašega
navigacijskega sistema in do 4 drugih naprav s
tehnologijo WiFi, vključno s telefoni ter tabličnimi in
prenosnimi računalniki.

¢ NAVIGACIA LEXUS
Nadgradi prikaz vašega avtomobila za prikaz
polnega zemljevida vseevropske navigacije, vključno z
omejitvami hitrosti in obvestili o radarjih*, prometnimi
informacijami RDS-TMC** in spletnim iskanjem.
* Kjer je to zakonito.
** Odvisno od razpoložljivosti lokalnih storitev.

n

Na voljo je kot dodatna možnost, in sicer kot del paketa, v nekaterih razredih pa je standardno vgrajena.

¢ Na voljo kot dodatek.
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F SPORT
Novi RX 450h F SPORT in RX 200t F SPORT v sebi nosita duh dveh izjemnih Lexusovih avtomobilov, saj ga je izpopolnila ekipa,
ki je razvila Lexusov superavtomobil LFA in visoko zmogljivi kupe RC F. Pri ekskluzivno oblikovanem avtomobilu, ki ima standardno
vgrajeno športno vzmetenje in blažilnike, ter nastavljivo spremenljivo vzmetenje in način SPORT S+ za še bolj aktivno vožnjo.

OBLIKOVANE F SPORT
Še drznejša maska v obliki vretena z ekskluzivno mrežo in spodnjim spojlerjem s satenasto kromirano površino skupaj poudarita dinamični videz modela RX
F SPORT. Podrobnosti, kot je značka F SPORT (v katero so vključene krivulje dirkališča Fuji), črna stranska ogledala in izrazita 20-palčna platišča F SPORT iz lahke
litine poudarjajo močan značaj športnega terenca.
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NOTRANOST F SPORT
Intenzivno usnjeno oblazinjenje »Temna
vrtnica« (s črno obrobo na strehi) daje
notranjosti modelov RX F SPORT
značilno športni pečat. Ekskluzivni
novi sedeži F SPORT se ponašajo s
tehnologijo integrirane pene, ki nudi
dodatno bočno podporo v zavojih.
Aluminijasti vstavki popolno dopolnijo
naš čudovito izdelan volan F SPORT,
ki ga je navdihnil naš svetovno znani
superavtomobil LFA. Oblečen v
perforirano usnje se lepo ujema s
prestavno ročico F SPORT in ustvarja
vznemirljiv športni videz.

20-PALČNA PLATIŠČA
F SPORT
Ta 20-palčna platišča iz lahke litine so
zasnovana ekskluzivno za F SPORT
v temni kovinski barvi, da odražajo
namenske, športne vidike avtomobila.

INSTRUMENTI F SPORT
Osrednji merilnik F SPORT ima
inovativno tehnologijo Thin Film
Transistor in zasnovo, ki je dediščina
superavtomobila LFA. Prikazovalnik je
opremljen s kazalcema tahometra in
digitalnega prikazovalnika hitrosti kot
pri avtomobilih znamke Lexus F.

SENZOR ZA POSPEŠEK
Za aktivnejšo vožnjo novi senzor
pospeška na večfunkcijskem zaslonu
prikazuje stranske in vzdolžne sile
pospeška RX F SPORT. Na zaslonu so
predstavljeni tudi podatki o kotu zavoja,
količini plina in tlaku hidravličnih zavor.

ALUMINIASTE STOPALKE/
ZAŠČITNE PLOŠČE PRAGOV
Navrtane aluminijaste stopalke
z izjemnim oprijemom odražajo
oblikovalsko dediščino novih modelov
RX F SPORT, ki izhaja iz motošporta.
Zaščitne plošče pragov sprednjih vrat
nudijo trpežno zaščito. Površina ima
videz krtačenega aluminija, na sredini
pa je vdelan Lexusov logotip.
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STANDARDNA OPREMA ZA VSE
RAZREDE
AKTIVNA VARNOST IN DINAMIKA
VOŽNJE

Sistem predhodne zaznave in opozorila na morebitni trk s
samodejno aktivno pomočjo pri zaviranju (PCS - Pre-Crash
Safety System)
Dinamični radarski tempomat (nad 40 km/h) (DRCC Dynamic Radar Cruise Control)
Sistem opozarjanja ob nenamerni menjavi voznega pasu
(LDA - Lane Departure Alert)
Sistem prepoznavanja prometnih znakov (RSA - Road Sign
Assist)
Električni progresivni servo volan (EPS - Electric Power
Steering)
Sistem proti blokiranju koles pri zaviranju (ABS - Anti-lock
Brake System)
Sistem elektronske porazdelitve zavorne sile (EBD - Electronic
Brake force Distribution)
Elektronsko kontroliran zavorni sistem z regenerativnim
zaviranjem (ECB – Electronically controlled Brake system)
samo hibrid
Sistem nadzora zdrsa pogonskih koles (TRC - Traction
Control)
Sistem nadzora stabilnosti vozila (VSC+ - Vehicle Stability
Control)
Sistem prikaza tlaka v pnevmatikah (TPWS - Tire Pressure
Warning System)

PASIVNA VARNOST

NOTRANJOST IN UDOBJE

Skupaj 10 zračnih blazin
- voznik in sovoznik; za glavo, bočna in za kolena
- zunanja zadnja sedeža, bočna
- strani kabine; zračna zavesa po celotni dolžini
Gumb za izklop zračne blazine, sovoznik
Nastavek ISOFIX, zunanja zadnja sedeža
Predzategovalniki varnostnega pasu, sprednja in zadnja
zunanja sedeža
Sprednja sedeža z aktivnimi vzglavniki za zmanjšanje nihajne
poškodbe vratu (WIL)

Usnjena prestavna ročica
Ogrevana in hlajena sprednja sedeža
Samodejni odmik volanskega obroča in voznikovega sedeža
za lažje vstopanje in izstopanje iz vozila
Sistem za samodejno odklepanje
in za zagon motorja s pritiskom na gumb (Smart Entry &
Start System )
Notranje ogledalo s funkcijo samodejne zatemnitve
Samodejna dvopodročna klimatska naprava z Nano E
ionizatorjem zraka
Lexus Climate Concierge - opcija samodejnega uravnavanja
ogrevanja/hlajenja sprednjih sedežev glede na nastavitve
klimatske naprave
Senzor za dež
LED ambientalna osvetlitev

ZUNANJOST

Barva s samoobnovljivim lakom
LED luči
LED sekvenčni smerniki spredaj in zadaj
Samodejno poklopljivi in ogrevani zunanji ogledali s
samodejno prilagoditvijo pozicije ob vzvratni vožnji
Zatemnjena stekla

VARNOST
Sistem proti kraji
- alarmna naprava z zvočnim in svetlobnim opozorilom
Samodejno zaklepanje vrat
Dvojno zaklepanje vrat

AVDIO, KOMUNIKACIJA IN
INFORMACIJE
4,2" TFT večinformacijski barvni zaslon med merilniki
Vhodi: Micro SD, USB in AUX (VTR kompatibilen)
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DODATNA OPREMA PO RAZREDIH
FINESSE
(dodatno k standardni opremi)

LUXURY
(dodatno k opremi Executive)

F SPORT
(dodatno k opremi Business)

LED žarometa s sistemom samodejnega preklapljanja med
zasenčenim in nezasenčenim snopom (AHB - Automatic High
Beam)
18-palčna lita platišča, 235/65 R18
Perforirano usnjeno oblazinjenje sedežev
Usnjen volanski obroč
Sprednja sedeža nastavljiva v 8 smereh s spominsko funkcijo
za voznika
Nastavitev ledvenega dela sprednjih sedežev v 2 smereh
Ročno poklopljivi zadnji sedeži v razmerju 60 : 40
Radio CD z 8" HD TFT barvnim zaslonom Lexus Display
Audio z upravljanjem preko vrtljivega gumba
Pioneer sistem ozvočenja z 9 zvočniki
Analogna ura na sredinski konzoli z osvetlitvijo

LED žarometa s sistemom samodejnega prilagajanja
nezasenčenega snopa z izklapljanjem posameznih LED diod
(AHS - Adaptive High-beam System)
LED širokokotna osvetlitev pri zavijanju v križiščih
20-palčna lita platišča z zamenljivimi barvnimi vstavki,
235/55 R20
Semi anilinsko perforirano usnjeno oblazinjenje sedežev
Ogrevan volanski obroč
Luxury sprednja sedeža
Sprednja sedeža nastavljiva v 10 smereh s spominsko funkcijo
za voznika in sovoznika
Nastavitev ledvenega dela sprednjih sedežev v 4 smereh
Električno poklopljivi zadnji sedeži v razmerju 40 : 20 : 40
Ročno pomična zadnja stranska senčnika
Prilagodljivo vzmetenje (AVS - Adaptive Variable Suspension)
Sistem 4. kamer za prikaz 360° pogleda okoli vozila za
pomoč pri pri počasnem manevriranju
Radio DVD z 12,3" HD TFT barvnim zaslonom Electro Multi
Vision z upravljanjem preko Remote Touch kontrol
Digitalni radijski sprejemnik (DAB - Digital Audio Broadcast)
Mark Levinson Premium Surround sistem ozvočenja s
15 zvočniki
Analogna ura na sredinski konzoli z osvetlitvijo in GPS
povezavo (samodejna nastavitev glede na letni/zimski čas
in časovni pas)

LED širokokotna osvetlitev pri zavijanju v križiščih
F SPORT sprednja maska
F SPORT sprednji in zadnji odbijač
20-palčna F SPORT lita platišča, 235/55 R20
F SPORT usnjen volanski obroč z obvolanskima prestavnima
ročicama
F SPORT sprednja sedeža
Ročno pomična zadnja stranska senčnika
F SPORT merilniki (kombinacija 8" LCD in analognega
prikazovalnika)
F SPORT aluminijaste stopalke
Prilagodljivo vzmetenje (AVS - Adaptive Variable Suspension)
Športni blažilniki - samo hibrid
Generator zvoka - samo hibrid
10" barvni prikazovalnik podatkov na vetrobranskem steklu
(HUD - Heads-up Display)
Radio DVD z 12,3" HD TFT barvnim zaslonom Electro Multi
Vision z upravljanjem preko Remote Touch kontrol
Digitalni radijski sprejemnik (DAB - Digital Audio Broadcast)
Pioneer sistem ozvočenja z 12 zvočniki
Brezžični polnilec prenosnih naprav1
Analogna ura na sredinski konzoli z osvetlitvijo in GPS
povezavo (samodejna nastavitev glede na letni/zimski čas in
časovni pas)

BUSINESS
(dodatno k opremi Finesse)
Zunanji ogledali s spominsko nastavitvijo in funkcijo
samodejne zatemnitve
20-palčna lita platišča, 235/55 R20
Ogrevani zadnji sedeži
Električno odpiranje in zapiranja vrat prtljažnika
Parkirni senzorji spredaj in zadaj
Navigacijska naprava

EXECUTIVE
(dodatno k opremi Business)
Brezstično električno odpiranje in zapiranja vrat prtljažnika
Sistem za zaznavanje vozil v mrtvem kotu (BSM - Blind Spot
Monitor)
Sistem za zaznavanje s strani bližajočih se vozil pri vzvratnem
speljevanju s parkirnega prostora (RCTA - Rear Crossing
Traffic Alert)
10" barvni prikazovalnik podatkov na vetrobranskem steklu
(HUD - Heads-up Display)
Brezžični polnilec prenosnih naprav1

1

F SPORT PREMIUM
(dodatno k opremi F SPORT)
Ogrevan volanski obroč
Električno poklopljivi zadnji sedeži v razmerju 40 : 20 : 40
Brezstično električno odpiranje in zapiranja vrat prtljažnika
Sistem za zaznavanje vozil v mrtvem kotu (BSM - Blind
Spot Monitor)
Sistem za zaznavanje s strani bližajočih se vozil pri vzvratnem
speljevanju s parkirnega prostora (RCTA - Rear Crossing
Traffic Alert)
Sistem 4. kamer za prikaz 360° pogleda okoli vozila za
pomoč pri počasnem manevriranju
Mark Levinson® Premium Surround sistem ozvočenja s
15 zvočniki

Za informacije o združljivosti vašega pametnega telefona se obrnite na svojega pooblaščenega prodajalca vozil Lexus.
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MOŽNOSTI
IN PAKETI
MOŽNOSTI
Lesen volanski obroč
Ogrevan lesen volanski obroč
Panoramsko premično strešno okno

PAKETI
Navigacija Lexus Premium

FINESSE

BUSINESS

EXECUTIVE

LUXURY

F SPORT

F SPORT PREMIUM

—
—
—

—
—
—

—
—
o

o
o
o

—
—
o

—
—
o

FINESSE

BUSINESS

EXECUTIVE

LUXURY

F SPORT

F SPORT PREMIUM

—

—

o

—

—

—

– = ni na voljo / o = na voljo za doplačilo kot možnost ali paket

Možnosti in paketi niso na voljo v vseh državah. Določene možnosti in/ali pakete morate naročiti skupaj z drugimi, medtem ko se nekateri med seboj izključujejo.
Za več informacij o razpoložljivih možnostih in/ali paketih v vaši državi se obrnite na lokalnega pooblaščenega prodajalca vozil Lexus.
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NAVIGACIA LEXUS PREMIUM
- radio DVD z 12,3« HD TFT barvnim zaslonom Electro
Multi Vision z upravljanjem preko Remote Touch kontrol,
- digitalni radijski sprejemnik (DAB),
- Pioneer sistem ozvočenja z 12 zvočniki,
- analogna ura na sredinski konzoli z osvetlitvijo in GPS
povezavo,
- brezžični polnilec prenosnih naprav
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DODATKI

NOSILEC ZA iPAD®
Reže priklopne postaje razvedrilnega sistema za zadnje sedeže so podpora
potnikom za uporabo in polnjenje naprav iPad® med vožnjo.

RAZVEDRILNI SISTEM V ZADNEM DELU
Napajana priklopna postaja na zadnji strani sedeža in prenosni DVD-predvajalnik
s 7-palčnim zaslonom in širokim naborom možnosti za večpredstavnost, vključno
z vhodom USB, kartico SD in vhodom AV za pametne telefone.
56

OBEŠALNIK ZA OBLAČILA
Če v zadnjem razvedrilnem sistemu ni nobene naprave, lahko v prazno mesto
vstavite Lexusov obešalnik za oblačila in poskrbite, da se vaša jakna ne zmečka.

STRANSKE OBROBE
Nudijo zanesljivo zaščito stranskih plošč pred manjšimi praskami in poškodbami.
Na voljo so v črni ali barvni izvedbi, ki se ujema z vašim avtomobilom.

OBLOGA PRTLAŽNIKA
Obloga iz močne upogljive plastike s površino proti drsenju in dvignjenim robom
ščiti celotno površino preproge prtljažnika pred blatom, umazanijo, peskom in
razlito tekočino.

ZAŠČITNA OBLOGA ZADNEGA ODBIAČA, ČRNA
Izdelana je iz brazdastega črnega kompozitnega materiala in zagotavlja trpežno
zaščito laka odbijača pri nalaganju in praznjenju prtljažnika.

ZAŠČITNA OBLOGA ZADNEGA ODBIAČA, NERAVNO
EKLO
Plošča, ki združuje slog in moč – in je izdelana iz poliranega nerjavnega jekla –
ima preklopni rob, ki ščiti zadnji odbijač pri nalaganju in praznjenju prtljažnika.

Za podrobnosti o celotnem naboru dodatkov obiščite www.lexus.eu ali vzemite brošuro pri svojem pooblaščenem prodajalcu vozil Lexus.
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DODATKI

ZADNI ZLOŽLIVI NOSILEC ZA KOLESA
Lahek in močan dizajn s ključavnico omogoča prevoz do 2 koles. Opremljen je
z vgrajenimi lučmi in držalom za registrsko tablico s 13 nožicami.

STREŠNI NOSILEC ZA
KOLESA
Lahek nosilec je opremljen s ključavnico
in ima posebna držala za pritrditev
koles in okvirja kolesa. Držalo okvirja
je priročno mogoče nastaviti na višino
strehe.
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NOSILEC ZA SMUČI IN SNEŽNE DESKE
Nosilec s ključavnico in mehkim notranjim držalom omogoča pritrditev smuči ali
snežnih desk, ne da bi jih poškodoval. Pritrdi se na prečne nosilce avtomobila in
drži 6 parov smuči ali 4 snežne deske.

STREŠNI KOVČEK
Aerodinamični kovček z veliko
prostornino je idealen za počitnice.
Odpreti ga je mogoče z obeh strani,
ima večtočkovno centralno zaklepanje
in je barve titana s pokrovom s teksturo
»aerodinamične kože«.

ODSTRANLIVA VLEČNA
KLUKA
Enakomerno porazdeli vlečne in
zavorne sile pri vleki, da se zmanjša
tveganje za poškodbe vašega
avtomobila. Ima kljuko, ki se odstrani
navpično, in komplet za priklop po meri.

PREČNI NOSILCI
Namenjeni so uporabi z vnaprej
nameščenimi strešnimi sanmi. Prečni
nosilci se vpnejo na strešne sani in
tvorijo varno podlago za namestitev
vrste posebnih dodatkov.

VODORAVNA
TRANSPORTNA MREŽA
Hrup, ki ga povzroča vreča ali torba,
ki drsi po prtljažniku, lahko ovira varno
vožnjo. Ta vodoravna mreža rešuje
težavo tako, da vse pritrdi na mestu.

NAVPIČNA TRANSPORTNA
MREŽA
Ponuja preprost koncept, a tako
pomirjujoče praktičen. Mreža se vpne
na predhodno nameščene ključke v
prtljažniku in je idealna za urejen dostop
do manjših predmetov.

VREČA ZA SHRANEVANE
PREČNIH NOSILCEV
Ščitijo vaše prečne nosilce pred prahom
in naključnimi praskami, kadar jih
odstranite iz avtomobila.

Za podrobnosti o celotnem naboru dodatkov obiščite www.lexus.eu ali vzemite brošuro pri svojem pooblaščenem prodajalcu vozil Lexus.
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NOTRANE
BARVE
GLADKO USNE1

Črna

Slonokoščena

Bogato rjava

Topazno rjava

DELNO ANILINSKO USNE2

Črna

Slonokoščena

USNE F SPORT3

Bogato rjava

Smetanova

Topazno rjava

VSTAVKI4

3D gravura

Črna

Temno rdeča

VSTAVEK F SPORT5

Shimamoku
matirana

Z laserjem
obdelan temen
les

Lešnik

Bambus

1

Aluminij

Gladko usnje je standardno pri izvedenkah Finesse, Business in Executive.
Delno anilinsko usnje je standardno pri izvedenki Luxury.
Usnje F SPORT je standardno pri izvedenki F SPORT.
4
3D folija je standardna pri izvedenkah Comfort in Executive. Pri izvedenki Luxury je standardna izbira štirih lesenih vložkov, kot je prikazano. Bambus je na voljo samo v kombinaciji s črnim, slonokoščenim ali topazno rjavim usnjem.
5
Aluminijast vstavek je standarden pri izvedenki F SPORT.
2

3

Slike na naslednjih 3 straneh prikazujejo izbor razpoložljivih kombinacij notranjosti. Lokalni pooblaščeni prodajalec vozil Lexus vam jih bo z veseljem pomagal izbrati.
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Bela

Gladko bogato rjavo usnje z vstavki iz 3D gravure
(Executive)

Gladko črno usnje z vstavki iz 3D gravure
(Executive)
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NOTRANE
BARVE
Delno anilinsko slonokoščeno usnje z vstavki iz orehovine
(Luxury)

Delno anilinsko topazno rjavo usnje z bambusovimi vstavki
(Luxury)
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Delno anilinsko smetanovo usnje s temno rjavim lesom
shimamoku z matiranimi zaključnimi vstavki (Luxury)

Delno anilinsko bogato rjavo usnje z vstavki iz lasersko
obdelanega temnega lesa (Luxury)

Belo usnje F SPORT z vstavki z videzom aluminijevih vlaken
(F SPORT)

Usnje F SPORT v temnorožnati barvi z vstavki z videzom
aluminijevih vlaken (F SPORT)

Črno usnje F SPORT z vstavki z videzom aluminijevih vlaken
(F SPORT)
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BARVE
ZUNANOSTI
F SPORT BELA (083)1

BISERNO BELA (085)2

ŽIVOSREBRNO SIVA (1H9)

SATENASTO SREBRNA (14)

BARVA TITANA (17)

ČRNA (212)3
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GRAFITNO ČRNA (223)

MORELLO RDEČA (3R1)

PEŠČENA (4U7)2

BAKRENO RAVA (4X2)2

TEMNO MODRA (8X5)

1
2
3

Ekskluzivno pri modelih F SPORT.
Ni na voljo pri modelih F SPORT.
Ena barva

Opomba: zaradi odstopanj pri tiskanju se dejanske barve lahko rahlo razlikujejo od prikazanih.
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TEHNIČNI
PODATKI
RX 200t FWD (AWD)
PODATKI V ZGORNI VRSTICI
Največja moč (KS/kW)
Izpusti CO2 (g/km)*
0–100 km/h (s)
Največja hitrost v km/h
Količnik zračnega upora (Cd)

238/175
181-184 (184-189)1
9,2 (9,5)
200
0,33

MOTOR
Prostornina (cm3)
Število valjev/ventilov
Največja moč (KS/kW pri vrt./min)
Največji navor (Nm pri vrt./min)

1998
L4/16
238/175 pri 4800–5600
350 pri 1650–4000

PORABA GORIVA*
Mestna vožnja 2WD/AWD (l/100 km)
Izvenmestna vožnja 2WD/AWD (l/100 km)
Kombiniran način vožnje 2WD/AWD (l/100 km)
Prostornina posode za gorivo (l)

9,8-9,9/9,9-10,11
6,6-6,7/6,7-7,01
7,8-7,9/7,9-8,11
72

MASE (kg)
Skupna masa vozila
Masa praznega vozila (min.–maks.)
Vleka (maks. z zavoro)
Vleka (maks. brez zavore)

2500 (2575)
1960-2145
1500
750

PROSTORNINA PRTLAŽNIKA (l)
Vsi sedeži pokonci, naloženi do pokrova
Zadnji sedeži preklopljeni, naloženi do strehe

1

553
1626

Podatki za RX 200t se razlikujejo glede na izvedenko in velikost platišč. Prvi podatek je za izvedenko RX 200t Finesse z 18-palčnimi litimi platišči, drugi podatek pa za izvedenke Business, Executive, F SPORT, F SPORT Premium in Luxury s standardnimi
20-palčnimi litimi platišči.

* Vrednosti porabe goriva in izpustov ogljikovega dioksida so izmerjene v nadzorovanem okolju v skladu z zahtevami Direktive 80/1268/EGS, vključno z njenimi spremembami, in na vozilu, opremljenem po evropskem standardu. Če potrebujete dodatne
informacije ali vas zanima nakup vozila, opremljenega po evropskem standardu, se obrnite na lokalnega pooblaščenega uvoznika vozil Lexus. Vrednosti porabe goriva in izpustov ogljikovega dioksida vašega vozila se lahko razlikujejo od izmerjenih. Pri
ugotavljanju porabe goriva in izpustov ogljikovega dioksida za vozilo igra pomembno vlogo način vožnje, pa tudi drugi dejavniki (kot so stanje vozišča, promet, stanje vozila, tlak v pnevmatikah, vgrajena oprema, obremenitev, število potnikov ...).
Opomba: Predstavljene informacije temeljijo na preliminarnih podatkih proizvajalca, ki se lahko spremenijo brez poprejšnjega obvestila. Za več podrobnosti in posodobitve se obrnite na pooblaščenega prodajalca vozil Lexus in/ali www.lexus.si
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1690

1650
2180

1080

993

1002

1640
1895

2790

1020

4890

1405

1129

1462

1426

1469

1438

990

Opomba: prikazane/navedene mere so izmerjene v milimetrih.
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TEHNIČNI
PODATKI
RX 450h AWD
PODATKI V ZGORNJI VRSTICI
Največja moč (KS/kW)
Izpusti CO2 (g/km)*
0–100 km/h (s)
Največja hitrost v km/h
Količnik zračnega upora (Cd)

313/230
122-1271
7.7
200
0,33

MOTOR
Prostornina (cm3)
Število valjev/ventilov
Največja moč (KS/kW pri vrt./min)
Največji navor (Nm pri vrt./min)

3456
V6/24
262/193 pri 6000
335 pri 4600

HIBRIDNI SKLOP
Sprednji elektromotor:
Največja moj (KS/kW)
Največji navor (Nm)
Zadnji elektromotor:
Največja moč (KS/kW)
Največji navor (Nm)

167/123
335
68/50
139

PORABA GORIVA*
Mestna vožnja (l/100 km)
Izvenmestna vožnja (l/100 km)
Kombiniran način vožnje (l/100 km)
Prostornina posode za gorivo (l)

5.3-5.51
5.3-5.51
5.3-5.51
65

MASE (kg)
Skupna masa vozila
Teža na robovih (min.–maks.)
Vleka (maks. z zavoro)
Vleka (maks. brez zavore)

2715
2175-2285
2000
750

PROSTORNINA PRTLJAŽNIKA (l)
Vsi sedeži pokonci, naloženi do pokrova
Zadnji sedeži preklopljeni, naloženi do strehe

1

539
1612

 odatki za RX 450h se razlikujejo glede na izvedenko in velikost platišč. Prvi podatek je za izvedenko RX 450h Finesse z 18-palčnimi litimi platišči, drugi podatek pa za izvedenke Business, Executive, F SPORT, F SPORT Premium in Luxury s standardnimi
P
20-palčnimi litimi platišči.

* Vrednosti porabe goriva in izpustov ogljikovega dioksida so izmerjene v nadzorovanem okolju v skladu z zahtevami Direktive 80/1268/EGS, vključno z njenimi spremembami, in na vozilu, opremljenem po evropskem standardu. Če potrebujete dodatne
informacije ali vas zanima nakup vozila, opremljenega po evropskem standardu, se obrnite na lokalnega pooblaščenega uvoznika vozil Lexus. Vrednosti porabe goriva in izpustov ogljikovega dioksida vašega vozila se lahko razlikujejo od izmerjenih. Pri
ugotavljanju porabe goriva in izpustov ogljikovega dioksida za vozilo igra pomembno vlogo način vožnje, pa tudi drugi dejavniki (kot so stanje vozišča, promet, stanje vozila, tlak v pnevmatikah, vgrajena oprema, obremenitev, število potnikov ...).
Opomba: Predstavljene informacije temeljijo na preliminarnih podatkih proizvajalca, ki se lahko spremenijo brez poprejšnjega obvestila. Za več podrobnosti in posodobitve se obrnite na pooblaščenega prodajalca vozil Lexus in/ali www.lexus.si
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1685

1650
2180

1080

970

1002

1640
1895

2790

1020

4890

1405

1129

1462

1421

1469

1438

1000

Opomba: prikazane/navedene mere so izmerjene v milimetrih.
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NOVI RX

LEXUSOVA SKRB ZA KUPCE

LEXUS
SKRBI ZA
KUPCE
70

LEXUSOV
OMOTENASHI

V LEXUSU STE GOST

Kot odraz naše zavezanosti »omotenashi« –
japonskemu duhu gostoljubnosti, ki navdihuje
našo vrhunsko storitev za stranke – si pri Lexusu
prizadevamo, da vsako stranko obravnavamo kot
gosta v svojem domu. Ves čas življenjske dobe vozila
zagotavljamo vrhunsko lastniško izkušnjo, ki zagotavlja
popolno zadovoljstvo in brezskrbnost.

02

Vse od predstavitve edinstvene limuzine Lexus
LS 400 leta 1989 Lexus stremi k popolnemu
zadovoljstvu strank, kar kažejo tudi številne nagrade
v zadnjih 25 letih.

Ob obisku našega salona, si prizadevamo za vaše
dobro počutje v njem.

NOVI RX

DOŽIVITE
NOVI RX

©

2016 Lexus Europe* si pridržuje pravico do nenapovedanih sprememb podrobnosti tehničnih podatkov
in opreme. Spremembe tehničnih podatkov in opreme so odvisne tudi od pogojev in zahtev na lokalnem
trgu. Prosimo, da se glede morebitnih sprememb, ki so potrebne za vaše območje, obrnete na svojega
pooblaščenega prodajalca vozil Lexus.

Opomba: Vozila na slikah in podrobnosti specifikacij v tej brošuri se lahko razlikujejo od modelov in opreme,
dostopnih na vašem območju. Barva karoserije vozil lahko nekoliko odstopa od barv na fotografijah v brošuri.
Za nadaljnje informacije obiščite spletno stran: www.lexus.si

Za testno vožnjo se obrnite na najbližjega pooblaščenega prodajalca vozil Lexus.
Več o novem RX:
www.lexus.si

Pri Lexusu je skrb za okolje prednostna naloga. S številnimi ukrepi skrbimo za to, da je vpliv naših vozil na
okolje čim manjši ves čas njihove življenjske dobe – vse od oblikovanja, izdelave, distribucije do prodaje in
servisne oskrbe. Vaš prodajalec vozil vam bo z veseljem priskrbel dodatne informacije o zahtevah v zvezi
z iztekom življenjske dobe vozil.
* Lexus Europe je divizija družbe Toyota Motor Europe NV/SA.
Tiskano v Evropi, februar 2016.

