LC 500 CONVERTIBLE

01. OMOTENAŠI

V spoločnosti Lexus máme na čo byť hrdí. Svetový líder
v oblasti dizajnu a výroby luxusných vozidiel od roku
1989. Priekopník v oblasti pokročilých technológií pohonu
a bezpečnosti. Spoločnosť, ktorá vytvorila jedno zo superáut
s vysokootáčkovým motorom V10 – Lexus LFA. A víťaz
väčšieho počtu ocenení za kvalitu a spokojnosť zákazníkov
než ktorýkoľvek iný výrobca luxusných vozidiel. Sú to
impozantné úspechy, ale pre nás výroba áut znamená niečo
zásadnejšie a míľniky ako nový model LC Convertible
predstavujú príležitosť zdieľať túto vášeň. Od ručne ladeného
zvuku úžasného motora V8 a aerodynamických prvkov na
obmedzenie hluku až po reproduktory so systémom aktívneho
potlačenia hluku umiestnené v opierkach predných sedadiel.
Definujeme nový druh radosti z jazdy.
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Takže keď urobíte z ľudského zážitku idol, záleží len na jednej
otázke: ako sa cítite? ednoducho sa prevezte v novom modeli
LC Convertible a budete počuť, aký je to pocit.
Nič nie je vyrobené ako Lexus.
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JAPONSKÉ
PRIVÍTANIE
Pri šoférovaní nového modelu LC Convertible
rýchlo zistíte, čím sa Lexus odlišuje od iných značiek
luxusných vozidiel. Odpoveď spočíva v jednom slove:
„Omotenaši“.
Omotenaši je japonský výraz pre „pohostinnosť a zdvorilé služby“. Ale
Omotenaši je oveľa viac ako skvelá kvalita služieb – je to starodávny japonský
koncept, ktorý opisuje schopnosť jednotlivca predvídať potreby druhého
ešte predtým, ako vzniknú. Omotenaši je spôsob života a myslenia, ktorý
vyznáva každý jeden zamestnanec spoločnosti Lexus.
NAŠÍM CIEĽOM E SPRÁVAŤ SA KU KAŽDÉMU ZÁKAZNÍKOVI,
AKOBY BOL HOSŤOM V NAŠOM VLASTNOM DOME. Počas
celej životnosti vášho modelu LC Convertible budete vidieť, ako pracujeme
na zaistení úžasného zážitku z vlastníctva vo forme neprekonateľného servisu
a bezproblémovej údržby. Všetko tak, aby ste si užili úplnú spokojnosť a
dokonalý pokoj v duši. Keď napríklad navštívite predajcu Lexus, snažíme
sa vyhovieť všetkým vašim potrebám a poskytnúť vám najlepšie vybavenie
a občerstvenie. Princíp Omotenaši sme preniesli na vyššiu úroveň – naši
zákazníci môžu teraz pocítiť pohostinnosť spoločnosti Lexus na vlastnej koži
v oceňovaných priestoroch značky s názvom INTERSECT BY LEXUS v
New Yorku, Tokiu, Dubaji a najnovšie aj v našom salóniku „Loft by Lexus“
na letisku v Bruseli.
OBAVTE FUNKCIE LEXUS „OMOTENAŠI“, AKO E
NAPRÍKLAD ASISTENT KLIMATIZÁCIE. Predvídanie potrieb ešte
skôr, ako vzniknú, ovplyvňuje to, ako navrhujeme a konštruujeme úžasné
autá, ako je nový LC Convertible. Vezmite si napríklad funkciu Asistenta
Klimatizácie, s ktorou si aj so svojimi cestujúcimi užijete maximálny pôžitok
počas luxusných výletov. Nezáleží na tom, či jazdíte cez zasnežené alpské
priesmyky alebo po slnečných pobrežných diaľniciach, funkcia prispôsobuje
klimatizáciu nielen pri otváraní alebo zatváraní strechy, ale dokonca
automaticky zvyšuje teplotu v kabíne počas zrýchľovania s otvorenou
strechou.
To však nie je všetko. Po jazde s mnohými rôznymi typmi vysokovýkonných
kabrioletov si náš tím konštruktérov všimol, že krky a ramená cestujúcich
často trpia pri jazde s otvorenou strechou nepríjemným chladom a
stuhnutím. To ich inšpirovalo a vyvinuli ohrievače krku s nastaviteľnými
otvormi pre rôzne postavy vodiča a spolujazdca, ktoré privádzajú teplo na
najpotrebnejšie miesto.
ZADNÝ DEFLEKTOR UMOŽŇUE PASAŽIEROM ROZPRÁVAŤ
SA A PRI OTVORENE STRECHE. Nakoniec preskúmali ďalší
dôležitý aspekt jazdy s otvorenou strechou: hluk. Aký zmysel má vlastniť
úžasný kabriolet, ak sa nemôžete rozprávať so svojimi spolucestujúcimi?
Pri riešení tohto problému náš tím vyvinul voliteľný deflektor zo sieťoviny,
ktorý efektívne obmedzuje prúdenie vzduchu o dve tretiny pri 100 km/h a
pracuje účinne až do rýchlosti 140 km/h. Budete prekvapení, ako ľahko sa
môžete v novom modeli LC Convertible rozprávať počas jazdy s priateľmi.
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„V prípade prvého modelu Lexus s plátenou strechou bol môj tím
odhodlaný vytvoriť najpríťažlivejší kabriolet na svete.“
Hlavný konštruktér modelu LC Convertible
Tadao Mori

DVE FORMY
VÁBENIA
Dizajnérsky tím čelil dvojitej výzve: vytvoriť
najkrajší kabriolet na svete – s otvorenou aj
zatvorenou strechou.

Bol to ten druh zadania, o akom sníva každý automobilový dizajnér.
Vytvorenie nového vlajkového kabrioletu z úžasného, nádherného kupé –
modelu LC. Hlavný dizajnér Tadao Mori si však plne uvedomoval výzvy,
ktorým bude jeho tím čeliť: „LC je nesmierne obdivované auto a získalo
mnoho medzinárodných ocenení za dizajn. Keby sme pokazili tento
nezabudnuteľný vzhľad, nikdy by nám to nebolo odpustené! A pamätajte,
že kabriolet musí vyzerať rovnako nádherne s otvorenou aj zatvorenou
strechou. e to dvojnásobne náročné.“
ELEGANTNÁ PLÁTENÁ STRECHA, KTORÁ SA LADNE ZLOŽÍ.
Súčasne bol presvedčený, že s takýmito vynikajúcimi východiskovými
podmienkami mal jeho tím schopnosti vytvoriť najkrajší kabriolet na svete.
Toto je prvý Lexus s plátenou strechou v histórii a Mori-san to považoval za
príležitosť priniesť nové myšlienky a vyššie štandardy. „Keď sme sa pozreli na
iné autá s plátenou strechou, dokonca aj na tie najprestížnejšie zo všetkých,
často sme videli hrebene na miestach, kde je plátenná strecha podopretá
zospodu rámom. To pre značku Lexus nie je dostatočne elegantné! A okrem
toho sme chceli zachovať nádhernú plynulú líniu strechy kupé LC .“ Ďalšou
významnou výzvou bolo, ako uložiť strechu po otvorení, bez vytvorenia
pocitu objemnosti okolo blatníkov vozidla alebo využitia nadmerného
objemu batožinového priestoru.
KRÁSA KUPÉ LC E ZACHOVANÁ V KAŽDE LÍNII A KRIVKE.
Riešenie estetických a praktických problémov kládlo enormné požiadavky
na konštrukčné tímy zodpovedné za vytvorenie strechy. Výsledky sú však
očividné. Krása kupé LC je zachovaná v každej línii a krivke. Plátená strecha
kabrioletu akoby zázrakom klesá s rovnakou eleganciou ako v prípade
kupé a nosný rám je decentne ukrytý. Keď je strecha otvorená, dá sa uložiť
pod nádherne vytvarovaným krytom, ktorý dokonale dopĺňa línie vozidla.
Dosiahnutie tohto cieľa si vyžadovalo veľkú vynaliezavosť v spôsobe, akým
sa plátená strecha skladá nadol. Možno nie je náhoda, že LC Convertible
pochádza z tej istej krajiny, ktorá dala svetu umenie origami.
Keď Mori-san obdivuje model LC Convertible, rád pochváli výsledok:
„Nekompromisný výraz charakteristickej masky Lexus, agresívny vzhľad,
výrazná stúpajúca bočná línia, jedinečné zadné svetlá inšpirované prídavným
spaľovaním prúdových lietadiel – to bol náš dar od kupé LC. Nám stačilo
len zachovať tieto prvky v správnej forme pre kabriolet.“ Pri rozprávaní to
znie veľmi jednoducho. Ale je šťastný, že môže nechať prehovoriť najkrajší
kabriolet na svete.
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PRETRVÁVAÚCA KRÁSA
Plátená strecha modelu LC Convertible je presne
tou výzvou, pri ktorej sa „umenie stretáva s
vedou“ a pri ktorej sa dizajnérom a konštruktérom
spoločnosti Lexus darí. Otvára sa ladným pohybom
inšpirovaným ťahmi štetca japonského kaligrafa. Ako
však od značky Lexus očakávate, štvorvrstvová
strecha je tiež neuveriteľne trvácna. ej pevnosť a
stabilita sa testovala v aerodynamickom tuneli Lexus
pri rýchlostiach až 400 km/h. A aby sme dokázali,
že nič nie je vyrobené ako Lexus, celkovo 18 000krát sme ju otvorili a zatvorili, čím sme simulovali
ekvivalent niekoľkých desaťročí každodenného
používania.

LC Convertible
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Tuhosť a priama odozva modelu LC Convertible sú výnimočné. Pri diaľničnej
rýchlosti je to však oveľa inštinktívnejšie. „Vnímate ten pocit nekonečného
zrýchlenia a neobmedzeného výkonu? Toto je atmosférický motor V8 a
každý jeden je „stetoskopicky naladený“ remeselným majstrom Takumi,“
žiari hlavný konštruktér s patričnou hrdosťou.
azdím s čoraz väčšou sebadôverou a hladím ručne prešívaný kožený
volant. „Trvalo mesiace tvarovania a pretvárania, kým tento volant získal
správny tvar,“ vysvetľuje Mutoh-san. „Eliptický prierez sme navrhli tak,
aby v zákrutách optimálne zapadol do vašich rúk.“ Rýchlo si zamilujem
mimoriadnu precíznosť a bleskové radenie stupňov v modeli LC Convertible
a „podraďovanie“ 10-stupňovej prevodovky Direct Shift.
SLEDOVANIE KĹZAVÉHO POHYBU ZATVÁRANIA STRECHY
E POCTOU. Keď opúšťame diaľnicu, na čelné sklo padne zopár kvapiek
dažďa. Spomaľujeme na menej ako 50 km/h, aby sme mohli zatvoriť strechu.
Mutoh-san navrhuje, aby sme išli obchádzkou na kávu v Cannes. Sledovanie
kĺzavého pohybu zatvárania strechy je poctou. Vykonáva plynulý a ladný
pohyb, ktorý je navrhnutý dokonale.

VYPOČUJTE SI,
AKO JAZDÍ
Nezáleží na tom, či jazdíte po slnkom zaliatej
pobrežnej ceste alebo cez alpský priesmyk, nový
LC Convertible prináša bezkonkurenčnú úroveň
výkonu a zvukovej kulisy motora V8.

Objednávame si espresso v hlučnej kaviarni na Rue d’Antibes: dobré miesto
na rozhovor o zvuku. „Chcete si vychutnať zvuk úžasného motora V8,“ hovorí
Mutoh-san, „ale zároveň chcete minimalizovať nízkofrekvenčné dunenie vetra
alebo hluk od cesty, aby ste sa mohli normálne rozprávať alebo počúvať
hudbu.“ LC Convertible prináša odpoveď v podobe mikrofónu a systému
aktívneho potlačenia hluku zabudovaného do predných opierok hlavy,
ktorý prenáša zvuk motora V8 k ušiam vodiča, a okrem toho reproduktory
Mark Levinson® zabudované v zadných sedadlách, ktoré sa nastavujú na
optimálny výkon pri otvorenej alebo zatvorenej streche.
Obloha sa zaťahuje, ale zatiaľ neprší a my si užívame kľukatú cestu hore na
kopce nad Azúrovým pobrežím do dizajnového centra Lexus. Navzájom
sa pokloníme a hlavný konštruktér sa pred rozchodom spokojne usmeje.
Vypínam si telefón a zahľadím sa na more – vďačný za dnešný výlet a za
konštruktérov ako je Mutoh-san, ktorí stále ovládajú umenie výroby áut
ako je kabriolet LC Convertible.

V toto oblačné ráno sa nachádzam na juhu Francúzska, kde mi spoločnosť
robí hlavný konštruktér Lexus Yasuši Mutoh, s ktorým som sa dohodol na
predstavení najnovšieho zázraku: modelu LC Convertible s motorom V8.
Nachádzame sa v ED2 – európskom dizajnovom centre spoločnosti
Lexus – kde sa môžem stretnúť s novým vlajkovým kabrioletom a dozvedieť
sa podrobnosti o technológii pod kapotou – a vyskúšať si ho na vlastnej
koži. Ale ešte nie. Sadám si na sedadlo spolujazdca a užívam si paradoxný
pocit, že som bližšie k ceste aj k oblohe, keď plynulo jazdíme po stromami
lemovanej ceste Route des Colles smerom k vychýrenému pobrežiu
Stredozemného mora.
ÚŽASNÝ 5,0-LITROVÝ MOTOR V8 MÁ VZRUŠUÚCI VÝKON.
Cítim, že Mutoh-san si vedľa mňa tiež užíva svoj nový kabriolet. Hrdý úsmev,
fascinujúce fakty, intenzívna koncentrácia. Čoskoro vidíme značky na diaľnicu
„Provencale“ a vyzve ma, aby som si sadol za volant. Po výmene sedadiel
môj japonský hostiteľ prikývol, ja som stlačil plyn a v ručne vyrobenom
motore V8 sa ozval dunivý zvuk.
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02

03

01 Zadný spojler zlepšuje prítlak a stabilitu pri
vyšších rýchlostiach
02 21“ kované disky kolies z ľahkej zliatiny s veľkými
odvetrávanými prednými a zadnými kotúčmi
03 Chromované koncovky výfuku vytvárajú úžasný
zvuk
04 Volant vytvarovaný naším hlavným vodičom
„Takumi“

RUČNE VYRÁBANÝ
MOTOR V8
5,0-litrový zážihový motor V8 v
modeli LC Convertible – testovaný
na hrane počas 24-hodinových
pretekov na okruhu Nürburgring – je
zladený s 10-stupňovou prevodovkou
Direct Shift s krátko odstupňovanými
prevodmi, aby priniesol neuveriteľný
pôžitok z jazdy.

ÚŽASNÝ ZVUK V8
Aby bol motor V8 v modeli LC
Convertible ešte príjemnejší s
otvorenou strechou a po inšpirácii
kultovým zvukom superauta Lexus
LFA, zvukový generátor prenáša
zmyselné zvuky motora cez palubnú
dosku, zatiaľ čo klapka vo výfuku
zvýrazňuje športový zvuk motora.

MIMORIADNE TUHÁ
KAROSÉRIA
Aby sa hluk a vibrácie obmedzili na
minimum, spoločnosť Lexus vytvorila
mimoriadne tuhý podvozok. Použila
oceľ s veľmi vysokou pevnosťou, ľahký
hliník a plast vystužený uhlíkovými
vláknami. Kvôli dynamickému
ovládaniu potom naši konštruktéri
namontovali vzpery zadnej nápravy,
zosilnenie pod podlahu a torzný box
za zadnými sedadlami.

NÍZKE ŤAŽISKO
Vďaka tomu, že všetky hlavné
komponenty – vrátane hydrauliky
strechy – sú uložené nízko a v
rámci rázvoru vozidla, má model
LC Convertible nižšie ťažisko než
kupé LC. Konštruktéri nenechali nič
na náhodu a dokonca zvolili exotickú
kombináciu horčíka a hliníka, aby
hmotnosť strešného rámu udržali
na minime.
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NAJLEPŠIE SEDADLO
POD SLNKOM

Oddýchnite si na ručne prešívaných kožených sedadlách,
ktorých vývoj trval dva roky.
Vaša prvá jazda v LC Convertible je okamih, na ktorý sme sa v spoločnosti Lexus pripravovali roky.
Švihnutím potiahnite zapustenú rukoväť dverí, na ktorej je vyrazené logo Lexus. Potom vkĺznite na
vytvarované sedadlo vodiča s funkciou posúvania a návratu, ktorá zaručuje bezproblémové nastupovanie.

16
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NOVÁ DEFINÍCIA KRITÉRIÍ PRE POHODLIE A
KULTIVOVANOSŤ AZDY VO VOZIDLE TRIEDY GRAND
TOUR. Toto sedadlo, ktoré bolo vytvorené s úžasným citom pre detail,
vás dôverne objíme a ponúka dokonalú kombináciu opory v rýchlych
zákrutách a komfortu na dlhých cestách. Spoločnosť Lexus sa odhodlala
prepísať referenčné hodnoty pre komfort jazdy a kultivovanosť vo vozidle
grand touring a počas dvojročného obdobia otestovala najmenej 50
rôznych prototypov sedadiel. Až potom zvolila ten, ktorý si užijete v novom
modeli LC Convertible.

Pretože interiér kabrioletu je okamžite viditeľný, osobitnú pozornosť si vyslúžili
detaily sedadla. Napríklad horná časť sedadla má jedinečný tvar prešívania
s tromi typmi perforácií, ktoré sa použili na vytvorenie odstupňovaného
dizajnu – perforácie akoby mizli, čo vyjadruje jemnú a pominuteľnú krásu.

LC Convertible
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„Pre LC Convertible sme vytvorili intímnejšie prostredie a takmer
všetky povrchy sú čalúnené ručne prešívanou kožou.“
Hlavný konštruktér modelu LC
Tadao Mori

DOKONALÉ DETAILY SEDADLA
Aj keď sa v reliéfnej opierke hlavy na prednom sedadle nachádza diskrétne vyhrievanie krku, vodidlo
bezpečnostného pásu vyzerá, akoby bolo vyrobené z kusu kovu. V kombinácii s koženým popruhom
vytvárajú pocit nezameniteľnej kvality v súlade s celkovou kabínou. A napokon, hrany na páčke majú
kovovú povrchovú úpravu, takže pôsobia mohutným, avšak zároveň sofistikovaným dojmom.
SKRYTÉ TLAČIDLO NA OVLÁDANIE
STRECHY
Tlačidlo na otváranie/zatváranie strechy modelu LC
Convertible je zámerne umiestnené pod opierkou dlane,
čím sa vytvára pocit očakávania pri každom zložení
strechy. Toto výrazné tlačidlo s nádherným kovovým
lemovaním poskytuje pri dotyku jedinečný pocit a je
ozdobené charakteristickým motívom v tvare „L“.
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NIČ NIE JE
VYTVORENÉ
AKO LEXUS
Model LC Convertible ručne vyrába elitný tím
majstrov „Takumi“.
Vitajte v továrni Lexus Motomachi, dve hodiny cesty od Tokia vo vlaku
Shinkansen, v japonskej prefektúre Aichi. Nie je to však len tak hocijaká
továreň na výrobu áut. Na tomto mieste sa ručne vyrábal model LFA –
jedno z najuznávanejších superáut histórie – a továreň, kde sa teraz vyrába
nový LC Convertible.
Okamžite nás zarazí ticho a neprítomnosť pracovníkov. Naši hostitelia
vysvetľujú, že členovia tímu – uznávaní remeselníci „Takumi“ – vykonávajú
svoju rannú rozcvičku pred zmenou. Čoskoro sa ozvú zvuky z výroby, ale
úroveň hluku zostane nízka. Tu sa nadovšetko cení koncentrácia.
„LEXUS „TAKUMI“ DOKÁŽE ZAZNAMENAŤ A NAMENŠIU
ODCHÝKLU ALEBO FALOŠNÝ TÓN.“ Poctivo si oblečieme
kombinézu bez vreciek (bez vreciek = bez prachu) a prejdeme cez dvojitú
vzduchotesnú komoru do hlavnej budovy továrne. e ohromujúca – čisté
biele steny a brilantne vyleštené podlahy – pripomína skôr galériu moderného
umenia než miesto, kde sa vyrábajú autá.
„KAŽDÉ AUTO, KTORÉ PREDE NAŠIMI RUKAMI, MUSÍ BYŤ
DOKONALÉ.“ Náš hostiteľ Kencho Shigeishi – sám remeselník „Takumi“
Práve tu pracujú majstri „Takumi“. V tejto výrobnej oblasti sa nachádzajú – vysvetľuje, že väčšina z týchto pracovníkov má vyše 25-ročné skúsenosti.
niektoré z najpokročilejších obrábacích strojov a robotov na svete, ale „Sme hrdí na to, že pokračujeme v tradícii japonského remesla,“ hovorí.
posledné slovo majú super citlivé ľudské prsty elitných pracovníkov. Ich citlivý „Každé auto, ktoré prejde našimi rukami, musí byť dokonalé.“ Neexistujú
dotyk je legendárny – dokážu zistiť najmenšie vychýlenie alebo falošný tón. žiadne kompromisy, žiadne.“
Dozvedeli sme sa, že LC Convertible priamo využíva technológiu uhlíkových
vlákien vyvinutú pre program LFA. Mimoriadne pevné, avšak ľahké rámy
dverí a stĺpiky čelného skla z uhlíkových vlákien zaisťujú nižšie ťažisko pre
lepší prejazd zákrutami.

Pomaly sa presúvame popri výrobnej linke a zastavujeme sa, aby sme mohli
sledovať, ako sa do áut montujú skvelé kožené sedadlá a nádherné obloženie
dverí. Nasleduje ručne lakované obloženie kabíny, LED svetlá podobné
šperkom a nakoniec ručne vyrobený a stetoskopom vyladený motor V8.
Po zostavení každé hotové auto vkĺzne do obrovského inšpekčného tunela
so sklenenými stenami a absolvuje dôkladnú záverečnú kontrolu. Tu sa pri
intenzívnom LED osvetlení skúmajú všetky povrchy a panely. Mikrofón
alebo skúsený sluch zachytáva v zvukotesnom tuneli aj najmenšie odchýlky
vo zvuku alebo vibráciách.
„NEPRIEPUSTNOSŤ SA TESTUE V „TAFÚNOVE“ KOMORE.“
Autá sa potom presunú do „tajfúnovej“ komory s vysokotlakovými vodnými
tryskami, ktoré slúžia na kontrolu absolútnej nepriepustnosti, najmä plátenej
strechy. Nakoniec každý LC Convertible otestuje na trati ten istý „Takumi“,
ktorý testoval superauto LFA vyrobené v Motomachi.
Autá, pri ktorých ukáže palcom nahor, sa následne starostlivo zabalia kvôli
odoslaniu a doručeniu nedočkavým novým majiteľom na celom svete –
konečne zažijú niečo úžasné.
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PREHLIADKA
LUXUSU
Už pár minút za volantom modelu LC Convertible vyrobeného majstrom Takumi ucítite ergonomicky
dôvtipné usporiadanie kokpitu. Všetky ovládacie prvky a rozhrania sú umiestnené presne tam, kde
ich potrebujete, aby povzbudili sebadôveru a vyzvali vás na temperamentnú jazdu. Vďaka nízkej
kapote a prístrojovej doske si môžete vychutnať aj vynikajúci výhľad na cestu vpredu.

ZOSTAŇTE SÚSTREDENÍ S
PROEKČNÝM DISPLEOM. Technológia
projekčného displeja bola prvýkrát vyvinutá pre
stíhačky. Mimoriadne široký farebný projekčný
displej v modeli LC Convertible je nenápadne
umiestnený v zornom poli vodiča a na čelné
sklo premieta kľúčové informácie. Dôležité je,
že konštrukcia optickej šošovky s podsvietením
vytvára taký ostrý obraz, že nebudete mať problém
so sledovaním údajov ani za najjasnejšieho
slnečného dňa.
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OBAVTE PRÉMIOVÚ NAVIGÁCIU
LEXUS OVLÁDANÚ POMOCOU TOUCH
PADU. 10,3“ displej v modeli LC Convertible
môžete ovládať pomocou hlasových povelov alebo
intuitívneho touch padu, ktorý je ideálne umiestnený
z hľadiska pohodlia. Najnovšia prémiová navigácia
Lexus teraz ponúka bezproblémové pripojenie
k smartfónu pomocou Apple CarPlay® alebo
Android Auto®, aby ste si mohli vychutnať výlety
po celej Európe.

RELAXUTE S PRVOTRIEDNYM
AUDIOSYSTÉMOM MARK LEVINSON®.
Počas jazdy si môžete vychutnať špičkový zvuk ako
v koncertnej sále, ktorý prináša audiosystém Mark
Levinson® Premium Surround s 13 reproduktormi.
Rovnako ako v prípade modelu LC sú
reproduktory na prístrojovej doske namontované
v optimálnom uhle, takže zvuk k poslucháčom
efektívne prichádza z reproduktorov – priamo
aj odrazom od skla. Reproduktory v operadlách
zadných sedadiel sú umiestnené smerom dopredu,
aby si cestujúci užili vodorovne zosúladený zvuk.
LC Convertible taktiež automaticky prepína
akustický dizajn podľa toho, či je strecha otvorená
alebo zatvorená.

OBDIVUTE PRÍSTROOVÝ PANEL
INŠPIROVANÝ SUPERAUTAMI.
Ukazovatele v modeli LC Convertible
predstavujú vzrušujúci vývoj vychádzajúci
z legendárneho superauta Lexus LFA.
„Použitie digitálneho otáčkomera dáva
vo vysokovýkonnom modeli, ako je LC
Convertible, dokonalý zmysel,“ vysvetľuje
Naoki Kobayashi, zástupca hlavného
konštruktéra spoločnosti Lexus, „pretože
digitálna ručička elektronického ukazovateľa
dokáže sledovať a zobrazovať otáčky motora
od voľnobežných až do červenej zóny na
úrovni 7 000 ot/min oveľa presnejšie,
než ktorýkoľvek analógový náprotivok.“
Osempalcový digitálny displej je veľmi
zaujímavo olemovaný precízne opracovaným
krúžkom, ktorý sa posúva nabok a
zobrazuje rôzne informácie, napríklad počet
najazdených kilometrov alebo zoznamy
skladieb.

LC Convertible

23

TECHNOLÓGIA

TECHNOLÓGIA

https://www.lexus.sk/discover-lexus/technology/lexus-safety/

STVORENÝ
NA ZÁBAVU
Každý model LC Convertible
je vybavený priekopníckym
bezpečnostným systémom Lexus
Safety System +

SYSTÉM PREVENCIE NÁRAZOV S FUNKCIOU
ROZPOZNÁVANIA CHODCOV. Mikrometrový
radar a palubný počítač vypočítavajú riziko kolízie s
vozidlom vpredu. Ak je riziko vysoké, vozidlo upozorní
vodiča zvukovými a vizuálnymi výstrahami a zvýši sa
tlak v brzdovom systéme. Ak je zrážka neodvrátiteľná,
podľa potreby sa automaticky aktivujú brzdy a pritiahnu
sa predné bezpečnostné pásy. Súčasťou systému
prevencie nárazov je funkcia, ktorá aktivuje automatické
brzdenie pri jazde rýchlosťou od 10 do 80 km/h, ak
sa pred modelom LC Convertible zaznamená objekt
(napríklad chodec), čím sa zabráni kolízii.

Pre vašu bezpečnosť a bezpečnosť ostatných účastníkov
cestnej premávky je každý model LC Convertible
štandardne vybavený bezpečnostným systémom Lexus
Safety System +. Patrí sem systém na prevencie nárazov
s detekciou chodcov, asistent pre udržanie vozidla
v jazdnom pruhu, ktorý vás udrží na ceste, systém
automatických diaľkových svetiel pre lepšiu viditeľnosť BEZPEČNEŠIA AZDA S ASISTENTOM PRE
v noci a dynamický radarový tempomat, ktorý reguluje UDRŽANIE VOZIDLA V AZDNOM PRUHU.
rýchlosť vozidla podľa vozidla vpredu.
Asistent pre udržanie vozidla v jazdnom pruhu (LKA)
využíva na sledovanie vašej polohy v jazdnom pruhu
kameru na čelnom skle. Ak začnete vychádzať z
jazdného pruhu, systém LKA aktivuje výstražný zvukový
tón a jemne skoriguje riadenie. Systém automatických
diaľkových svetiel v noci používa rovnakú kameru
ako asistent pre udržanie vozidla v jazdnom pruhu.
Zaznamená prichádzajúce vozidlá a automaticky stlmí
diaľkové svetlá. Takto sa znižuje pravdepodobnosť, že
náhodne oslníte ostatných vodičov, takže sa môžete
sústrediť na cestu vpredu.

DYNAMICKÝ RADAROVÝ TEMPOMAT
OBMEDZUE PRACOVNÚ ZÁŤAŽ. Dynamický
radarový tempomat udržiava nastavenú vzdialenosť
medzi modelom LC Convertible a vozidlom vpredu,
aj keď dané vozidlo mení rýchlosť, takže jazda je
pokojnejšia. Systém rozpoznávania dopravných značiek
(RSA) v modeli LC Convertible rozpoznáva dopravné
značky pomocou kamery namontovanej na čelnom skle
a na multiinformačnom displeji poskytuje informácie
pre vodiča. Systém RSA dokáže prečítať značky,
ktoré zodpovedajú Viedenskému dohovoru (vrátane
elektroluminiscenčných a blikajúcich značiek).

Bezpečnostný systém Lexus Safety System + by ste za žiadnych okolností nemali
používať ako náhradu vodičských zručností za volantom. Pred použitím systému
si pozorne prečítajte pokyny a nezabudnite, že vodič je vždy zodpovedný za
bezpečnosť.
Podrobnosti o technických údajoch a výbave sa môžu meniť podľa miestnych
podmienok a požiadaviek. Informujte sa u miestneho autorizovaného predajcu
spoločnosti Lexus.
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VÝBER

PRIPRAVTE SA NA VÝBER SVOHO MODELU LEXUS
S touto brožúrou vás pozývame, aby ste sa pripravili na vzrušenie pri výbere
vášho nového modelu Lexus LC Convertible. Zvonku sa umelecky spája
kultová línia strechy kupé LC s charakterom kabrioletu, takže výsledkom
sú nádherné tvary s otvorenou alebo zatvorenou plátenou strechou.

A čo je dôležité pre vás a vašich cestujúcich, všetky modely LC Convertible
sú vybavené našim bezpečnostným systémom Lexus Safety System +.
Patrí sem systém na prevencie nárazov s detekciou chodcov, asistent
pre udržanie vozidla v jazdnom pruhu, ktorý vás udrží na ceste, systém
automatických diaľkových svetiel pre lepšiu viditeľnosť v noci a dynamický
Po výbere obľúbenej farby, kolies a čalúnenia interiéru pre LC Convertible radarový tempomat, ktorý reguluje rýchlosť vozidla podľa vozidla pred vami.
objavíte interiér, ktorý prekypuje luxusom a sofistikovanosťou: 10,3“
multimediálny displej je ľahko čitateľný, ovláda sa intuitívne pomocou Touch Na záver si môžete objednať príslušenstvo pre LC Convertible, napríklad
Padu a ponúka prístup k aplikáciám na vašom smartfóne prostredníctvom zadný sieťovinový deflektor alebo sieťku pre batožinu.
Apple CarPlay® alebo Android Auto®. Skvelé kožené prešívanie a materiály
spracované majstrami „Takumi“ vytvárajú prostredie plné modernej elegancie
a kultivovanosti.
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MODEL

MODEL

LC CONVERTIBLE
LC Convertible je poháňaný vysokootáčkovým 5,0-litrovým zážihovým motorom, ktorý na
zadné kolesá prenáša výkon 464 koní (DIN)/341 kW. Tento ručne vyrobený motor, ktorý bol
vyvinutý na motošportových podujatiach, ako sú 24-hodinové preteky na okruhu Nürburgring
a preteky do vrchu Pikes Peak Hill Climb, je dokonale zladený s 10-stupňovou automatickou
prevodovkou a ponúka neuveriteľné zrýchlenie a úžasný zvuk V8.

MOTOR V8
LC Convertible s motorom V8 má maximálny krútiaci moment 530 Nm
a na 100 km/h zrýchli za 5,0 sekundy. Prináša prudkú akceleráciu v
kombinácii s okamžitou odozvou atmosférického motora. Pri návrhu sa
dbalo na dlhú životnosť. Ľahká konštrukcia, kované ojnice a titánové ventily
zaisťujú dynamiku pri vysokých otáčkach. Nasávanie vzduchu v prednej časti
modelu LC Convertible je vybavené akustickým generátorom zvuku, ktorý
vytvára fantastický efekt. Tento systém prenáša zmyselné zvuky nasávania
motora cez palubnú dosku, aby mal motor V8 jasnejší zvuk pri otvorenej
streche, zatiaľ čo klapky vo výfuku zvýrazňujú mohutný zvuk motora. Kvôli
menším emisiám výfukových plynov je model LC Convertible vybavený
novým filtrom pevných častíc pre zážihové motory.
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DESAŤSTUPŇOVÁ PREVODOVKA
Desaťstupňová automatická prevodovka v modeli LC Convertible radí
stupne neuveriteľne rýchlo. Pre ostrú, hladkú a rytmickú jazdu využíva
riadenie AI-SHIFT, ktoré volí optimálny prevodový stupeň podľa preferencií
a zámerov vodiča, a to nielen podľa rýchlosti vozidla, ale aj podľa minulého
jazdného štýlu.

LC Convertible
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PRVKY | EXTERIÉR

01

02

01. 20“ DISKY Z ĽAHKE ZLIATINY*
Precízne odlievané a strojovo opracované, päť štvorramenných lúčov kolies
minimalizujúcich hluk s tmavo sivým metalickým povrchom.
Vpredu: 20“ x 8,5/2, ofset 25
Vzadu: 20“ x 9,5/2, ofset 25

01. KOKPIT ORIENTOVANÝ NA VODIČA
Aby sa obmedzili pohyby očí a potenciálne rozptyľovanie, všetky dôležité
prístroje a displeje sú umiestnené v línii pohľadu na cestu vpredu. Často
používané ovládacie prvky, napríklad ovládač režimu jazdy, sú sústredené
na volante.

* Upozorňujeme, že pre tento dizajn a veľkosť kolies sú k dispozícii aj kolesá určené na použitie so snehovými
reťazami.

02. ANALÓGOVÉ HODINY S MOTÍVOM „L“
Objavte nenápadný motív Lexus „L“ na ciferníku analógových hodín a
vyvýšený povrch ovládacích prvkov vetracích otvorov.

02. 20“ KOVANÉ DISKY Z ĽAHKE ZLIATINY
Kované kolesá s 5 lúčmi s atraktívnym tmavým lakom.
Vpredu: 20“ x 8,5/2, ofset 25
Vzadu: 20“ x 9,5/2, ofset 25
03. 21“ KOVANÉ DISKY Z ĽAHKE ZLIATINY
Kované a leštené ľahké kolesá s 5 dvojitými lúčmi pre vynikajúce ovládanie.
Vpredu: 21“ x 8,5/2, ofset 25
Vzadu: 21“ x 9,5/2, ofset 25
04. LED SVETLOMETY
Tieto ultrakompaktné svetlomety s trojitým LED projektorom boli špeciálne
vyvinuté tak, aby umožnili dosiahnuť mimoriadne krátky predný previs modelu
LC Convertible, ktorý je dôležitý pre ovládanie pri vysokých rýchlostiach.
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05. ZADNÉ LED HOLOGRAFICKÉ SVETLÁ
Nápadné zadné svetlá s vytvarovaným kovovým rámom vytvárajú nekonečný
motív v tvare „L“ a inšpirovali sa prídavným spaľovaním prúdových stíhacích
lietadiel. Pri bližšom pohľade objavíte zámok batožinového priestoru hladko
integrovaný do lišty zadného svetla.
06. PLÁTENÁ STRECHA
Konštruktéri Lexus vytvorili svoju vôbec prvú plátenú strechu s ladnými
pohybmi a dlhou životnosťou. Testovali ju na maximum a zistili, že vydrží
približne 18 000 cyklov otvorenia a zatvorenia, kým sa vyskytne prvý menší
problém. Otvorenie alebo zatvorenie 4-vrstvovej (1. akrylová vonkajšia tkanina
upravená fluorokarbónom, 2. izolačná gumová vrstva, 3. vnútorná textilná
vrstva z PET, 4. materiál pohlcujúci zvuk) trvá len 15 sekúnd a ovládať ju
možno aj počas jazdy – pri rýchlostiach do 50 km/h.
07. ZAPUSTENÉ KĽUČKY DVERÍ
Zapustené kľučky dverí modelu LC Convertible prispievajú k hladkému
povrchu karosérie celého vozidla. Okrem toho, že sú nádherné, ich
aerodynamický tvar prispieva k zlepšeniu jazdných vlastností a výkonu.
08. ZADNÝ SPOLER
Zadný spojler bol vyvinutý pre nový model LC Convertible a je predĺžený
do strán, čím sa zvýrazňuje široký vzhľad nového kabrioletu.
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PRVKY | INTERIÉR

03. TLAČIDLO NA OVLÁDANIE STRECHY
Tlačidlo na otváranie/zatváranie strechy modelu LC Convertible je zámerne
umiestnené pod opierkou dlane, čím sa vytvára pocit očakávania pri každom
otvorení alebo zatvorení strechy.
04. FUNKCIA ASISTENTA KLIMATIZÁCIE/TECHNOLÓGIA
NANOE®
Funkcia Asistenta Klimatizácie bola upravená pre model LC Convertible,
aby sa zosúladila činnosť klimatizácie, vyhrievaných sedadiel, ohrievačov
krku a vyhrievaného volantu. V súlade s našim princípom pohostinnosti
„Omotenaši“ sa prúdenie vzduchu posunulo mierne nahor, aby sa zohrievali
dôležité časti tela, napríklad zadná časť rúk za volantom. Priekopnícka
technológia Nanoe® navyše uvoľňuje do kabíny negatívne nabité častice,
aby sa vyčistil vzduch a účinne odstránil pach zo sedadiel. Okrem toho
majú príjemný, zvlhčujúci účinok na pokožku a vlasy.

01
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05. NASTAVITEĽNÉ OHRIEVAČE KRKU
Nastaviteľné ohrievače zabudované do predných opierok hlavy smerujú
vzduch na krk, čím sa okamžite vyvoláva hrejivý a upokojujúci pocit. Sú
vhodné pre ľudí s rôznou výškou, aktivujú sa automaticky alebo manuálne
a zvoliť možno jeden z troch stupňov ohrievania.
06. GEOMETRICKÉ OBLOŽENIE DVERÍ
Exkluzívny geometrický efekt na paneloch dverí a usporiadanie perforácií v
koženom čalúnení sedadiel predstavujú ďalšie prvky pozornosti sústreďujúcej
sa na detaily, ktoré sme vštepili tomuto skvelému, luxusného vozidlu.
07. OPRACOVANÉ PEDÁLE
Opracovaný hliníkový plynový pedál, brzdový pedál a veľká opierka na
nohy s povrchovou úpravou z eloxovaného hliníka predstavujú skutočnú
športovosť. Povrch brzdového pedála bol optimalizovaný a prináša
maximálnu spätnú väzbu.
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06

08. KOŽENÉ SEDADLÁ
Nádherne prešívané kožené sedadlá ponúkajú najlepšiu možnú kombináciu
podpory a pohodlia. Na vývoji tohto nového dizajnu, ktorý bol vybraný z
50 ďalších návrhov sedadiel, sa priamo podieľal hlavný konštruktér modelu
LC Convertible.
09. VYHRIEVANÝ KOŽENÝ VOLANT
Trojramenný volant je čalúnený kožou a s funkciou vyhrievania vhodný
do chladnejšieho počasia. Presne a pohodlne padne do vašich rúk.
Integrovanými tlačidlami možno ovládať audiosystém, telefón, multiinformačný
displej, dynamický radarový tempomat a asistenta pre udržanie vozidla v
jazdnom pruhu.
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TECHNOLÓGIE | AUDIOSYSTÉM, KOMUNIKÁCIA A INFORMÁCIE

01

TECHNOLÓGIA | MULTIMÉDIÁ

01. MULTIINFORMAČNÝ DISPLE
Aby ste boli informovaní o všetkých dôležitých údajoch o jazde – ako
sú bezpečnostné výstrahy a navigačné pokyny – súčasťou centrálnych
ukazovateľov je farebný multiinformačný displej. A pretože ide o kabriolet,
na displej ukazovateľov bola pridaná antireflexná vrstva a skosený akrylový
rámček.

01. PRÉMIOVÁ NAVIGÁCIA LEXUS
10,3“ stredový displej s vysokým rozlíšením je možné ovládať hlasovými
povelmi a je umiestnený na ideálnom mieste pre pohodlnú jazdu. Funkcia
rozdelenej obrazovky umožňuje súčasný prístup k rôznym informáciám,
napríklad k navigácii Lexus Premium Navigation a údajom klimatizačného
systému.

02. MIMORIADNE ŠIROKÝ FAREBNÝ PROEKČNÝ DISPLE
Pomocou našej najnovšej technológie projekčného displeja (174 mm x 48 mm)
sa priamo na čelné sklo premietajú vybrané údaje o jazde s brilantnými
farbami, takže nie je potrebné odvrátiť pozornosť od cesty pred vami.

02. TOUCH PAD
Displej s uhlopriečkou 10,3“ môžete ovládať aj pomocou Touch Padu
umiestneného na stredovej konzole. Rozhranie Touch Padu bolo navrhnuté
tak, aby ste mali intuitívny pocit ako pri ovládaní smartfónu. Môžete používať
podobné činnosti, napríklad posúvanie a gestá približovania alebo klepnutia
prstami.

03. AUDIOSYSTÉM PIONEER® S 12 REPRODUKTORMI
Súčasťou štandardnej výbavy je audiosystém Pioneer® s 12 reproduktormi
(so subwooferom), ktorý prehráva neuveriteľne čistý zvuk. Obsahuje tuner
AM/FM RDS, prehrávač CD, funkciu pripojenia cez Bluetooth® a DAB
(digitálne zvukové vysielanie)/DAB Seamless Link.

03. INTEGRÁCIA PRE SMARTFÓNY
Vďaka rozhraniu Apple CarPlay® alebo Android Auto® môžete v modeli
LC Convertible na 10,3“ displeji jednoducho zobrazovať a používať aplikácie
nainštalované na smartfóne.

01

04. AUDIOSYSTÉM MARK LEVINSON®
S 13 REPRODUKTORMI
Tento špičkový systém Mark Levinson® Premium Surround s 13 reproduktormi
a technológiou GreenEdge™ je precízne prispôsobený akustickým
vlastnostiam kabíny modelu LC Convertible a po otvorení strechy dokonca
automaticky upravuje nastavenia zvuku a reproduktorov. Prináša zážitok
ako pri prehrávaní pomocou digitálneho domáceho kina a vernosť zvuku
ešte viac zdokonaľuje technológia Clari-Fi™, ktorá obnovuje tóny, ktoré
sa stratili počas digitálnej kompresie do formátu MP3.
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TECHNOLÓGIA | LEXUS SAFETY SYSTEM +

01. LEXUS SAFETY SYSTEM +
Bezpečnostný systém Lexus Safety System + je súčasťou štandardnej výbavy
modelu LC Convertible. eho súčasťou je systém na predchádzanie kolíziám
s detekciou chodcov, pokročilý asistent pre udržanie vozidla v jazdnom
pruhu, ktorý vás udrží na ceste, systém automatických diaľkových svetiel
pre lepšiu viditeľnosť v noci a dynamický radarový tempomat, ktorý reguluje
rýchlosť vozidla podľa vozidla pred vami.
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02. BEZPEČNOSTNÝ SYSTÉM NA PREDCHÁDZANIE KOLÍZIÁM
Mikrometrový radar a palubný počítač vypočítavajú riziko kolízie s vozidlom
vpredu. Ak je riziko vysoké, systém na predchádzanie kolíziám upozorní
vodiča a zvýši tlak v brzdovom systéme. Ak je zrážka nevyhnutná, podľa
potreby sa automaticky aktivujú brzdy a pritiahnu sa predné bezpečnostné
pásy. Okrem toho, ak sa pred modelom LC Convertible zaznamená objekt
(napríklad chodec), aktivuje sa automatické brzdenie pri jazde rýchlosťou
od 10 do 80 km/h, čím sa zabráni kolízii.

TECHNOLÓGIA | BEZPEČNOSTNÉ A ASISTENČNÉ PRVKY VODIČA

01. VYSKAKOVACIA KAPOTA
Ak budete mať kolíziu s chodcom, vyskakovacia kapota sa mierne
nadvihne nad bežnú úroveň, aby sa vytvorilo viac miesta medzi ňou a
tvrdými komponentmi motora pod ňou. Aktivuje sa pomocou snímačov
namontovaných v prednom nárazníku a znižuje riziko zranenia chodca.
02. AKTÍVNE OCHRANNÉ RÁMY
Pri vážnej nehode alebo vo veľmi nepravdepodobnom prípade prevrátenia
kabrioletu sa aktivujú aktívne ochranné rámy, ktoré podoprú vozidlo a
ochránia vás a vašich cestujúcich.
03. 6 AIRBAGOV
Okrem skutočne silnej bezpečnostnej klietky pre cestujúcich a aktívnych
ochranných rámov sa o ochranu stará aj 6 airbagov. Vodiča a
spolujazdca chránia 2-stupňové hlavové airbagy, ako aj kolenné a predĺžené
bočné airbagy. Všetky bezpečnostné pásy sú vybavené predpínačmi.

03. ASISTENT PRE UDRŽANIE VOZIDLA V AZDNOM PRUHU
A SYSTÉM AUTOMATICKÝCH DIAĽKOVÝCH SVETIEL
Asistent pre udržanie vozidla v jazdnom pruhu (LKA) využíva na sledovanie
vašej polohy v jazdnom pruhu kameru na čelnom skle. Ak začnete vychádzať
z jazdného pruhu, systém LKA aktivuje výstražný zvukový tón a jemne
skoriguje riadenie.
Systém automatických diaľkových svetiel v noci používa rovnakú kameru ako
asistent pre udržanie vozidla v jazdnom pruhu. Zaznamená prichádzajúce
vozidlá a automaticky stlmí diaľkové svetlá. Takto sa znižuje pravdepodobnosť,
že náhodne oslníte ostatných vodičov, takže sa môžete sústrediť na cestu
pred vami.

04. SYSTÉM MONITOROVANIA MŔTVEHO UHLA A SYSTÉM
UPOZORNENIA NA KRIŽUÚCE VOZIDLÁ VZADU
Radarové snímače namontované v zadnom nárazníku sledujú vozidlá
jazdiace v susedných pruhoch, ktoré nemožno vidieť pomocou vonkajších
spätných zrkadiel. Ak vodič indikuje zmenu jazdného pruhu a do mŕtveho
uhla vojde vozidlo, v príslušnom spätnom zrkadle (zrkadlách) sa rozsvieti
výstražná kontrolka.
Systém upozornenia na križujúce vozidlá vzadu využíva radar systému
monitorovania mŕtveho uhla a na parkovisku zaznamenáva vozidlá, ktoré
prichádzajú z priestoru za vozidlom. V prípade potreby vás upozorní
výstražný tón a vizuálne zobrazenie vo vonkajších spätných zrkadlách.

04. DYNAMICKÝ RADAROVÝ TEMPOMAT
Dynamický radarový tempomat udržiava nastavenú vzdialenosť medzi
modelom LC Convertible a vozidlom vpredu, aj keď dané vozidlo mení
rýchlosť, takže jazda je pokojnejšia.

05. SYSTÉM ROZPOZNÁVANIA DOPRAVNÝCH ZNAČIEK
Systém rozpoznávania dopravných značiek (RSA) v modeli LC Convertible
rozpoznáva dopravné značky pomocou kamery namontovanej na čelnom
skle a na multiinformačnom displeji poskytuje informácie pre vodiča. Systém
RSA dokáže prečítať značky, ktoré zodpovedajú Viedenskému dohovoru
(vrátane elektroluminiscenčných a blikajúcich značiek).
06. VÝSTRAŽNÝ SYSTÉM MONITOROVANIA TLAKU
V PNEUMATIKÁCH
Multifunkčný displej prijíma údaje zo snímačov namontovaných vo všetkých
pneumatikách. Systém zobrazuje údaje o tlaku v pneumatikách a ak tlak v
jednej alebo viacerých pneumatikách poklesne, upozorní vodiča.
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07. MONITOR PARKOVACIEHO ASISTENTA
Aby bolo parkovanie ešte jednoduchšie, snímače v zadnom nárazníku sú
prepojené so zvukovým signálom vo vozidle a varujú pred prekážkami
na ceste. Zvukový signál je možné v prípade potreby vypnúť. Ak zaradíte
spätný chod, na 10,3“ displeji sa zobrazí pohľad dozadu za LC Convertible
spolu s navádzacími čiarami, ktoré uľahčujú parkovanie.
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Bezpečnostný systém Lexus Safety System + by ste za žiadnych okolností nemali používať ako náhradu vodičských
zručností za volantom. Pred použitím systému si pozorne prečítajte pokyny a nezabudnite, že vodič je vždy zodpovedný
za bezpečnosť. Podrobnosti o technických údajoch a výbave sa môžu meniť podľa miestnych podmienok a požiadaviek.
Informujte sa u miestneho autorizovaného predajcu spoločnosti Lexus.
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TECHNOLÓGIA | DYNAMIKA AZDY
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PRÍSLUŠENSTVO

01. VÝBER REŽIMU AZDY
Ovládače systému na výber režimu jazdy sa nachádzajú vedľa volantu,
takže sa môžete sústrediť na cestu pred vami. Umožňuje prepínať medzi
režimami Eco/Comfort, Normal/Custom, Sport S/Sport S+.

01. PRÉMIOVÉ ČIERNE TEXTILNÉ KOBERČEKY
Luxusné textilné koberčeky vyrobené z velúru dopĺňajú vlastnosti koberčekov
pohlcujúcich zvuk. Koberček vodiča je vybavený bezpečnostným uchytením,
ktoré zabraňuje jeho pokĺznutiu.

02. OVLÁDAČE RADENIA 10-STUPŇOVE PREVODOVKY,
MANUÁLNY REŽIM „M“
Pre väčšiu zábavu na ceste a neuveriteľne priamu, dynamickú odozvu
umožňuje režim „M“ vodičovi ľubovoľne voliť a podržať zaradený akýkoľvek
prevodový stupeň pomocou pádiel pod volantom.

02. BEZPEČNOSTNÉ MATICE KOLIES
Matice kolies s kódom vyrobené z tvrdenej ocele poskytujú trvalú ochranu
pre vaše disky kolies z ľahkej zliatiny.

03. SYSTÉM ADAPTÍVNEHO VARIABILNÉHO ZAVESENIA
KOLIES
Optimalizovaný systém adaptívneho variabilného zavesenia kolies zohľadňuje
váš štýl jazdy a stav vozovky a umožňuje ešte ostrejšiu a dynamickejšiu jazdu.
Reguluje silu tlmenia všetkých štyroch tlmičov, pričom riadi neuveriteľných
650 rôznych nastavení zavesenia kolies.
04. MIMORIADNE TUHÁ KAROSÉRIA
azdná dynamika modelu LC Convertible ťaží z neuveriteľne pevnej platformy
a nových ľahkých komponentov zavesenia kolies. Nedeformujúce sa časti
karosérie sú vyrobené z ocele s veľmi vysokou pevnosťou, zatiaľ čo dvere
kabíny, dvere batožinového priestoru a panely kapoty sú vyrobené z ľahkého
hliníka. Na výrobu komponentov, ako sú rámy a prahy dverí, sa používa silný
plast vystužený uhlíkovými vláknami, ktorý šetrí hmotnosť. A pretože toto je
kabriolet, ktorý musí byť viac vystužený, aby sa zabránilo jeho prehýbaniu, vo
väčšej miere sa používajú lepidlá a bodové zvary. Okrem toho sa zaviedli
prvky ako klin, torzný box a vzpera zavesenia zadných kolies.

03. PODLOŽKA DO BATOŽINOVÉHO PRIESTORU
Podložka do batožinového priestoru chráni batožinový priestor. e tvrdá,
praktická a ľahko sa čistí.
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04. HORIZONTÁLNA SIEŤ DO BATOŽINOVÉHO PRIESTORU
Silná, tkaná, čierna nylonová sieť na bezpečné uchytenie predmetov v
batožinovom priestore vášho vozidla. Sieť sa precízne pripevní na vopred
pripravené háčiky.
05. DEFLEKTOR ZO SIEŤOVINY
Pre pohodlnú jazdu pri vyšších rýchlostiach môžete použiť deflektor vyrobený
zo sieťoviny, ktorý obmedzuje prúdenie vzduchu okolo hlavy a dokonale
ladí s luxusným interiérom kabrioletu. Sieťovina je úhľadne namontovaná
za prednými sedadlami a môže zostať na mieste aj po zatvorení strechy.
02

05. SAMOSVORNÝ DIFERENCIÁL TORSEN®
Pre mimoriadny pôžitok z jazdy je nový LC Convertible k dispozícii aj so
samosvorným diferenciálom Torsen®.
06. ZADNÉ ŠPORTOVÉ VÝSTUHY
Kvôli zdokonaleniu kultivovanosti je možné objednať voliteľné zadné športové
výstuhy, ktoré obmedzujú krútenie a malé vibrácie.
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FARBY | EXTERIÉR

BIELA NOVA | 083

STRIEBORNÁ SONIC | 12

TITANOVÁ SONIC | 17

TMAVÁ GRANITE | 1G0

ČIERNA | 2121

ČIERNA GRAFITOVÁ | 223

ČERVENÁ RADIANT | 3T5

ORANŽOVÁ BLAZING CARNELIAN | 4Y1

ŽLTÁ ŽIARIVÁ | 5C1

ZELENÁ KHAKI | 6X4

VÝVOJ NOVEJ FARBY PRE LEXUS JE
ZLOŽITÝ A ČASOVO NÁROČNÝ

Dizajnéri spoločnosti Lexus nikdy nepoužívajú štandardné farby, namiesto
toho radšej vyvíjajú vlastné úplne od začiatku – ide o proces, ktorý môže trvať
až dva roky. Tieto nové farby sa často predstavia pri uvedení modelov ako je
LC Convertible. Paleta farieb značky Lexus obsahuje spolu asi 30 rôznych
farieb: Súčasťou je Žltá Žiarivá – farba pripravená pre LC Convertible, a
rovnako aj metalické laky, ako sú Strieborná Sonic a Titanová Sonic.
Žltá Žiarivá, ktorá je k dispozícii pre nový model LC Convertible, predstavuje
emocionálnu farbu evokujúcu dynamický jazdný výkon. Viacero žltých vrstiev
vytvára vysoko chromogénnu farbu. Vytvorením dvoch rôznych vrstiev
žltého základu s vysokou sýtosťou so silne žiarivým sľudovým základom
sa podarilo dosiahnuť mimoriadne žiarivú farbu s vysokou sýtosťou, akú
značka Lexus nikdy predtým neukázala.
K vytvoreniu novej farby Lexus nevedú žiadne skratky: Rozhodnutie dizajnéra
prichádza až po zvážení stoviek vzoriek. „Pri vývoji novej farby si prezerám
toľko odtieňov farby, že niekedy na konci dňa už ani jasne nevidím,“ hovorí
Megumi Suzuki, jedna z našich najskúsenejších dizajnérok farieb. Aby zvládla
svoju prácu, musí chápať chromogeniku a mať bystré oko.

„Zakaždým, keď niekoho stretnem, prípadne vojdem do obchodu alebo
k niekomu domov, sledujem farby a materiály,“ hovorí. „V našej divízii je
veľa ľudí ako som ja.“
Aj keď je už o farbe rozhodnuté, je ešte veľa práce. V rôznych fázach vývoja
musela Suzuki zamestnať malú armádu odborníkov: laboratórni technici, ktorí
miešajú farby, modelári z hliny, konštruktéri a pracovníci lakovne na montážnej
linke, ktorí zaistia bezchybný a jednotný náter pre každý kus LC Convertible.
Spoločnosť Kansai Paint (dodávateľ farieb pre Lexus) vyrobí novú sériu
každých niekoľko týždňov. Dizajnéri značky Lexus zakrivia testovacie panely,
aby napodobnili kontúry vozidla a vzorky dôkladne preskúmajú. Všetky sú
preskúmané v interiéroch i exteriéroch, pod reflektormi, na slnečnom svetle,
v tieni a pod mrakom a v rôznych hodinách dňa a mesiacoch roka. Výber
finálnej farby nie je jednoduchý. Farba, ktorá je v letné ráno úchvatná, sa
môže v tieni alebo pod svetlami showroomu javiť mdlo. Dizajnéri musia
tiež zápasiť s vplyvom svojich vlastných preferencií. „Na farbe je zvláštne
to, že vaše vnímanie sa môže meniť v závislosti od ročného obdobia, ako
sa v daný deň cítite a od trendov, ktoré vidíte,“ hovorí Suzuki.

MODRÁ HLBINNÁ | 8X5

1

Nemetalická farba

Poznámka: Kvôli odchýlkam počas tlače sa skutočné farby môžu mierne líšiť od znázornených farieb.
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FARBY | INTERIÉR

KOŽA 1

Čierna

Okrová

SEMIANILÍNOVÁ KOŽA 2

Čierna

Okrová

Červená Flare Red

01

PLÁTENÁ STRECHA 3

Čierna

Okrová

02

Súčasťou výbavy Luxury je jemná koža. Kožou sú čalúnené iba predné sedadlá, čalúnenie zadných sedadiel je Tahara. Čierny interiér je k dispozícii s plátenou strechou v čiernej farbe. Okrový interiér je k dispozícii s plátenou strechou
v okrovej farbe (s béžovou alebo čiernou vnútornou farbou strechy).
Semianilínová koža je štandardným prvkom výbavy vo verziách Luxury Top a Sport+. Semianilínovou kožou sú čalúnené iba predné sedadlá, čalúnenie zadných sedadiel je Tahara. Čierny interiér je k dispozícii s plátenou strechou
v čiernej farbe. Červený interiér Flare Red je k dispozícii s plátenou strechou v čiernej farbe. Okrový interiér je k dispozícii s plátenou strechou v okrovej farbe (s béžovou alebo čiernou vnútornou farbou strechy).
3
Čierna plátená strecha je súčasťou výbavy pre čierny a červený Flare Red interiér, okrová strecha je súčasťou štandardnej výbavy pre okrový interiér.
1

2

Obrázky na nasledujúcej strane ilustrujú výber dostupných kombinácií interiérov. Váš miestny autorizovaný predajca Lexus vám rád poskytne ďalšiu pomoc.
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01 Čierna koža
02 Okrová semianilínová koža
03 Červená semianilínová koža
Flare Red
03
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TECHNICKÉ ÚDAE

MOTOR

Zdvihový objem (cm3)
Valce/ventily
Maximálny výkon (k/ot. za min.)
Maximálny výkon (kW/ot. za min.)
Maximálny točivý moment (N.m/ot. za min.)

TECHNICKÉ ÚDAE

LC 500 Convertible

4969
V8/32
464/7100
341/7100
530/4800

1345
LC 500

LC 500

POHONNÉ ÚSTROENSTVO

Typ
Pohon

Automatická 10-stupňová prevodovka
Zadných kolies

1630
1920

AZDNÉ VÝKONY

Maximálna rýchlosť (km/h)
Zrýchlenie 0-100 km/h (s)

1635
2168

270
5

SPOTREBA PALIVA1(l/100km)

11,7

EMISIE CO21 (g/km)

Kombinované

818

933

Kombinovaná

275

EMISNÁ NORMA

Euro norma

Euro 6 AP

HMOTNOSŤ (kg)

Celková hmotnosť
Pohotovostná hmotnosť (min. - max.)

930

2450
2035 - 2055

2870
4770

970

OBEMY (l)

1245

1112

1439

82
149

1377

Palivová nádrž
Batožinový priestor2

Hodnoty spotreby paliva a emisií CO2 sa merajú v kontrolovanom prostredí na reprezentatívnom sériovom modeli podľa požiadaviek nového európskeho nariadenia WLTP ES 2017/1151 v platnom znení. Konečnú spotrebu paliva a
hodnoty CO2 pre jednotlivé konfigurácie vozidla je možné vypočítať podľa objednanej voliteľnej výbavy. Hodnoty spotreby paliva a CO2 vášho vozidla sa môžu líšiť od nameraných alebo vypočítaných hodnôt, pretože na spotrebu
paliva a emisie CO2 vplýva štýl jazdy, ako aj iné faktory (napríklad podmienky na ceste, premávka, stav vozidla, tlak v pneumatikách, zaťaženie, počet cestujúcich atď.) Podrobnejšie informácie o novej testovacej metóde WLTP nájdete
na stránke: www.lexus.eu/wltp#nedc
2
Objem batožinového priestoru sa počíta podľa metódy VDA.
1

Ďalšie informácie a aktualizácie získate od miestneho autorizovaného predajcu Lexus alebo na stránke www.lexus.sk.
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Poznámka: Vyššie uvedené rozmery sú odmerané v milimetroch.
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Podrobnejšie informácie o novom modeli LC Convertible:
www.lexus.sk/lc-convertible
www.facebook.com/LexusSlovensko
www.instagram.com/LexusSlovensko
2020 Lexus Europe* si vyhradzuje právo meniť akékoľvek podrobnosti v technických údajoch
a príslušenstve bez upozornenia. Podrobnosti o technických údajoch a výbave sa môžu meniť
podľa miestnych podmienok a požiadaviek. Informácie o všetkých zmenách, ktoré by mohli byť
potrebné pre vašu krajinu, vám poskytne miestny autorizovaný predajca Lexus.
©

Poznámka: Vyobrazené vozidlá a technické údaje uvedené v tejto brožúre sa môžu odlišovať
od modelov a vybavenia, ktoré sú k dispozícii vo vašej krajine. Farba karosérie vozidla sa môže
mierne líšiť od vytlačených fotografií v tejto brožúre.

V prípade záujmu o ďalšie informácie navštívte našu webovú stránku: www.lexus.sk
Starostlivosť o životné prostredie je pre značku Lexus prioritou. Prijali sme množstvo opatrení s cieľom
zabezpečiť, aby počas životného cyklu našich vozidiel – od návrhu, výroby, distribúcie, predaja a
servisu až do konca životnosti – bol ich vplyv na životné prostredie minimalizovaný. Váš predajca
vám s radosťou poskytne bližšie informácie o požiadavkách na vozidlá po ukončení životnosti.
* Lexus Europe je divíziou spoločnosti Toyota Motor Europe NV/SA.
Vytlačené v Európe, október 2020

