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2017. A Lexus Europe* fenntartja a jogot, hogy a műszaki jellemzők és a felszereltség bármely részletét
előzetes bejelentés nélkül megváltoztassa. A felszereltség és a műszaki jellemzők a helyi igények és
előírások függvényében is változhatnak. A Magyarországon érvényes változatokról a hivatalos Lexus
márkakereskedés ad tájékoztatást.
Figyelem: a katalógusban megjelenő modellek és műszaki jellemzőik eltérhetnek a Magyarországon
kapható modellektől és azok felszereltségétől. A kiadványban megjelenő színárnyalatok kissé eltérhetnek
a fényezés valóságos színétől.
További információkért látogasson el honlapunkra a lexus.hu címen.

Kérjük, keresse fel a hivatalos Lexus márkakereskedést, hogy megszervezhessünk
Önnek egy tesztvezetést!
További információk az IS modellről:
lexus.hu/is
facebook.com/lexushungary
youtube.com/LexusHungary
twitter.com/LexusEurope

A Lexus nagy jelentőséget tulajdonít a környezet védelmének. Számos lépést teszünk azért, hogy járműveink
egész élettartamuk alatt - a tervezéstől a gyártáson, forgalmazáson és értékesítésen át a mindennapi
használatig - minimális hatást gyakoroljanak a környezetre. Márkakereskedője készséggel nyújt felvilágosítást
a gépkocsi hasznos élettartamán túli hasznosítására vonatkozó előírásokról.
* A Lexus Europe a Toyota Motor Europe NV/SA csoport tagja.
A nyomtatás helye és időpontja: Európa, 2017. február

A hagyományos japán vendégszeretet, az
’Omotenashi’ szellemében (melyre világelső
ügyfélszolgálatunkat is alapozzuk) minden egyes
ügyfelünket úgy kezeljük, mintha saját otthonunkban
látnánk őket vendégül. Autója teljes élettartama
során mindent megteszünk azért, hogy Önnek
felejthetetlen ügyfélélményben legyen része; páratlan
szolgáltatással és professzionális szervizmunkával
gondoskodunk arról, hogy Ön maximálisan elégedett
és kiegyensúlyozott legyen.

Amióta 1989-ben bemutatkozott a Lexus akkori
zászlóshajója, az LS 400 limuzin, a vállalat töretlenül
hisz a vásárlókért tett extra erőfeszítésekben. Az
elmúlt 28 évben számtalan díj igazolta törekvéseink
helyességét – vagyis hogy ugyanolyan fontos Önnel
törődni, mint autójával.

Látogasson el márkakereskedéseinkbe, ahol mindent
megteszünk azért, hogy kellemes, barátságos és
igényes környezetben elégítsük ki igényeit. A Lexus
modern ügyfélterében elolvashatja a legfrissebb
híreket, internetezhet, és üdítőkkel olthatja szomját.
Amíg Ön pihen, a Lexus szakemberei a legnagyobb
hatékonysággal és precizitással végzik el munkájukat,
hogy Ön a lehető legrövidebb időn belül újra a volán
mögé ülhessen.
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AZ Ú IS

BEVEZETÉS

AZ Ú IS

Üdvözli Önt a Lexus és az új IS - ez a különleges sportszedán, amelynek merész
formavilága és ötletes technológiája lenyűgöző vezetési élményt ígér. Kívülről
nézve első pillantásra feltűnik a Lexus látványos, ‘orsó formájú’ hűtőrácsa és
a ragyogó LED világítás, az utastérben pedig vezetőközpontú cockpit várja
Önt nagyméretű, 10,3 colos központi kijelzővel, gyönyörű öltésekkel díszített
ülésekkel és lézermetszésű fabetétekkel. Választhat a hibrid hajtású IS 300h
és a turbómotoros IS 200t változat között - mindkét autó a díjnyertes Tahara
üzemben készül, ahol a gyártás minőségét ‘Takumi’ mestereink ellenőrzik, és
mindkét modellt megrendelheti a dinamikus F SPORT kivitelben is!
Fedezze fel itt: www.lexus.hu/is
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„AZ Ú IS MODELL NEMCSAK MERÉSZEBB MEGELENÉSŰ, HANEM
KIFINOMULTABB IS, AMIT A VEZETŐ ÉS AZ UTASOK EGYARÁNT
ÉLVEZNEK MAD.”
unichi Furuyama, az IS főmérnöke
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FORMATERV

MAGABIZTOS
KIÁLLÁS
HADD FIGYELEN ÖNRE A VILÁG! VEZESSE EZT
A MERÉSZ, Ú LEXUS SPORTSZEDÁNT!
„Mielőtt formatervezőink munkához láttak, beutazták a világot, hogy beszélgessenek
vásárlóinkkal és inspirációt gyűjtsenek. Ez a kutatás létfontosságú volt ahhoz,
hogy újabb szintre fejleszthessük a már eddig is sikeres IS-t,” mondta el unichi
Furuyama, az IS főmérnöke. „Hónapokon át készültek a vázlatok és a számítógépes
grafikák, míg dizájnereink végül készen álltak az új autó modelljének megalkotására.
Sikerült megőriznünk az előd atlétikus kiállását és nyújtott, kupés tetővonalát,
ugyanakkor még magabiztosabb megjelenéssel ruháztuk fel az új IS-t. A megújult
formai elemek között szerepel a látványos ‘orsó formájú’ hűtőrács, a felfelé ívelő
oldalvonal és a drágakő-hatású LED világítás, amelyek összhatásaként minden
idők legmutatósabb IS modelljét keltettük életre.”
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FORMATERV

AZ
ELHIVATOTTSÁG
SZÉPSÉGE
EGY SPORTSZEDÁN HIBÁTLAN
KIFINOMULTSÁGA, AMIT A VILÁG
LEGMODERNEBB SZÉLCSATORNÁÁBAN
TÖKÉLETESÍTETTÜNK.
A szépség nem csupán felszínes érték - és ezt mi sem bizonyítja jobban, mint hogy
a Lexus dizájnerei és mérnökei órák százain át tökéletesítették az új IS vonalait.
A mintegy 22 méter magas és 260 méter hosszú szélcsatornában - amely akár
hurrikánerejű szelet is képes előállítani - unichi Furuyama főmérnök és csapata
számos apró finomítást hajtott végre az autón: „100 km/órás tempónál egy jármű
teljesítményét már nagyban befolyásolja a légellenállás, ám az aerodinamika akkor
is meghatározza a fogyasztást és az irányíthatóságot, ha csak a városban autózunk.
Tudjuk, hogy a nehezebb utat választottuk, de csakis ez a szemlélet vezethetett
el minden idők legkifinomultabb szedánjának megalkotásához.”

08

09

10

11

12
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MENETDINAMIKA

URALA AZ ERŐT!
ÉLVEZZE A PRECÍZ IRÁNYÍTHATÓSÁGOT ÉS
A VILÁGKLASSZIS KIFINOMULTSÁGOT ABBAN
AZ AUTÓBAN, AMELYNEK FINOMHANGOLÁSÁT
A LEXUS ‘MESTERPILÓTÁI’ VÉGEZTÉK!
Hónapokba telt, míg mérnökeink kikísérletezték, hogyan tökéletesíthetik a
kormányzást és a rugózást könnyebb és kifinomultabb alkatrészekkel. Az
aerodinamikai tesztekre a apánban működő hatalmas szélcsatornánkban került sor,
majd az új IS prototípusát Yoshiaki Ito, a Lexus ‘mesterpilótája’ vette gondjaiba, aki
úgy hangolta be az autót, mint egy zenei virtuóz egy finom hangszert. A szakember
számolatlanul rótta a köröket a Fuji, a Suzuka és az Autopolis versenypályákon,
és nem nyugodott, míg meg nem találta a tökéletes összhangot az út és a jármű
között. Ha kanyarodás közben nem érezte megfelelőnek a tapadást, Yoshiaki
máris módosított egy kicsit a beállításokon - így amikor Ön fut bele egy húzós
kanyarba az új IS-sel, már minden tökéletes lesz.
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BEÉPÍTETT LUXUS

BIZTOSAN
LENYŰGÖZI
A VILÁG LEGTÖBB DÍAT ELNYERT
AUTÓGYÁRÁBAN, A TAHARA ÜZEMBEN
KÉSZÜLŐ SPORTSZEDÁN HIBÁTLAN KÉNYELMET
ÉS KIFINOMULTSÁGOT KÍNÁL.
A híres japán vendégszeretet, az ’Omotenashi’ élményét már azelőtt
megtapasztalhatja, hogy beülne az új IS volánja mögé. Amikor az autóhoz közelít,
az IS fényei úgy kelnek életre, mintha egy karmester vezényelné őket. Miután
beült, és megnyomta az indítógombot, a vezetőülés és a kormánykerék az Ön
személyes beállításai szerinti pozícióba áll. Megérzi majd a puha térdtámaszok
és a bőrborítású csuklótámasz kellemes tapintását, és ha este van, elhalványul
a belső ajtókilincs világítása, hogy a fény ne zavarja Önt. Dőljön hátra a pazar
bőrülésben, és élvezze a kézműves minőséggel kidolgozott részleteket, például
a lézermetszésű sötét fabetétek szépségét vagy a műszerek és a középkonzol
csiszolt fémfelületeinek látványát!
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FELETT TECHNOLÓGIA

ÉLÉNK SZÍNEK,
KIVÁLÓ
FELBONTÁS
NAGYMÉRETŰ, 10,3 COLOS MULTIMÉDIA
KÉPERNYŐ, LEXUS PRÉMIUM NAVIGÁCIÓ
ÉS VEZETŐSEGÍTŐ RENDSZEREK.
Az új IS sportszedánt nemcsak vezetni lenyűgöző élmény, hanem a munkához
vagy a pihenéshez is tökéletes hely lehet a hosszú utakon. Miközben a Lexus
prémium navigáció könnyedén elvezeti Önt a következő tárgyalás helyszínére,
a holttérfigyelő, a hátsó keresztirányú forgalomfigyelő és a jelzőtábla-felismerő
rendszer átveszi Öntől a közlekedés stresszét a nagyvárosi forgalomban. A munka
végeztével pedig hangvezérléssel foglalhat asztalt kedvenc éttermében, vagy
játszhatja le kedvenc zenéit a 15 hangszórós Mark Levinson® Premium Surround
hangrendszeren.
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INNOVATÍV BIZTONSÁGI MEGOLDÁSOK

MEGBÍZHAT
A TECHNOLÓGIÁBAN!
A LEXUS SAFETY SYSTEM MILLIMÉTERES
HULLÁMHOSSZÚ RADARA ÉS KAMERÁA
ELŐRE ELZI A BALESETVESZÉLYT.
Az új IS forradalmian új Lexus Safety System + technológiája hűen tükrözi a fejlett
megoldások iránti szenvedélyünket. A rendszer része a gyalogosészlelő funkcióval
kiegészített ütközés előtti biztonsági rendszer, a sávelhagyásra figyelmeztető
rendszer, az éjszaka jobb látási viszonyokat teremtő automatikus távfény-vezérlés,
valamint az adaptív sebességtartó automatika, ami az elöl haladó autóhoz igazítja
az IS sebességét. Egy ütközés során nyolc légzsák óvja a bent ülők testi épségét,
az első lökhárító szenzorai pedig érzékelik a gyalogosgázolást, és a motorháztető
azonnal optimális szögbe emelkedik, hogy csökkentse a sérülések súlyosságát.
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LEXUS MINŐSÉG

TAKUMI
KÉZMŰVESSÉG
22

MINŐSÉG
LEXUS-MÓDRA

MINDEN EGYES SPORTSZEDÁN
MINŐSÉGÉT FEHÉR KESZTYŰS
’TAKUMI’ MESTEREK
ELLENŐRZIK.

Az új IS - a GS és az LS szedánokkal együtt - a díjnyertes Tahara üzemben, a
Lexus ’Takumi’ mestereinek felügyeletével készül, akik 28 éves tapasztalatukkal a
legapróbb hibát is azonnal felfedezik. Amikor Ön először érinti meg a gyönyörű
öltésekkel varrott bőrkárpitot vagy a Naguri-stílusú alumíniumbetéteket, azonnal
megérzi majd, mit is jelent valójában ez a tudás. Az autó egy teljesen pormentes
gyártócsarnokban készül, ahol a dolgozók két szívókamrán keresztül lépnek
be munkahelyükre, hogy hajukról és különleges ruhájukról minden porszemet
eltávolítsanak.

Az IS karosszériájának fényezése során szakembereink nedves homokkal, kézzel
csiszolják át a festékrétegeket, eltávolítva a legapróbb hibát is. Ezután következik
az ‚öngyógyító’ réteg felhordása, ami megóvja a fényezést a karcolásoktól, valamint
a fény és a savas eső hatásaitól. Az utolsó ellenőrzési fázis, a 30 kilométeres
tesztvezetés előtt a ’Takumi’ mesterek még egy süketszobában vizsgálnak
meg minden autót, hogy finom hallásukkal és a kabinban elhelyezett érzékeny
mikrofonokkal a legapróbb, oda nem illő zajt is kiszűrjék.
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A ‚h’ EREE

A ‚h’ EREE
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FULL HYBRID A LEXUSTÓL

A HIBRIDEK PIACÁN IMMÁR
HÚSZ ÉVE PIACVEZETŐ LEXUS
TÖBB MINT 1 MILLIÓ AUTÓT
ADOTT EL HIBRID HATÁSSAL ÉS EZ MÉG CSAK A KEZDET.

A Lexus mérnökei már húsz éve felismerték, milyen
hatalmas lehetőség rejlik a benzinmotor és az
elektromotor párosításában. 2004-ben mutattuk be
a világ első full hybrid hajtású luxusautóját. A minden
nagyobb részegységet egyetlen szerkezetben egyesítő
Lexus Hybrid Drive rendszer egy folyamatosan
fejlődő, rendkívül intelligens és sokoldalú hajtáslánc.
A hibrid hajtású luxusautók túlnyomó részét gyártó
Lexus kínálatában számos hibrid modell szerepel,

és nemrégiben elkészült az egymilliomodik Lexus
Hybrid Drive hajtású autó is. A legújabb Lexus Hybrid
Drive rendszerrel felszerelt új IS 300h magabiztos
teljesítményt és kategóriaelső üzemanyag-fogyasztást
kínál. A rövidebb távolságokon nulla károsanyagkibocsátással, EV (elektromos hajtás) üzemmódban
is használható autó menet közben tölti saját
akkumulátorát, ami így sosem merül le, és nem kell
külső forrásról feltölteni. A jármű tulajdonosai azonban

nemcsak a páratlan hibrid vezetési élményt élvezhetik,
hanem - az alacsony CO2-kibocsátásnak, a csekély
üzemanyag-fogyasztásnak, valamint a visszafogott
üzemeltetési költségeknek köszönhetően - jelentős
összeget is megtakaríthatnak; és akkor még nem
esett szó a figyelemre méltó adókedvezményekről
és a kiváló értéktartásról.
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MODELLKÍNÁLAT

IS 200t: Ragyogó Fekete fényezés és 2,0 literes turbótöltésű benzinmotor, amely
nemcsak takarékos, hanem lenyűgözően erős és nyomatékos is, és a gázpedál
legkisebb mozdulatára késlekedés nélkül reagál.
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IS 200t F SPORT: Felturbózott teljesítmény, Vörös fényezés, LED fényszórók,
F SPORT-tuninggal tökéletesített futómű és merész F SPORT ’orsó formájú’
hűtőmaszk. Az utastérben a gyorsulás erejét és a turbónyomást mérő műszerek,
valamint F SPORT ülések.

IS 300h: Full Hybrid teljesítmény elektromos hajtás (EV) üzemmóddal, Sonic
Titánium fényezés és gyönyörű tripla LED fényszórók. Minden IS 300h
modellváltozathoz 8 légzsák jár, és a Lexus Safety System + is elérhető.
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AZ Ú 200t

IS 200t
FEDEZZE FEL A TURBÓMOTOR ÉS A 8 FOKOZATÚ,
VÁLTÓFÜLEKKEL KAPCSOLHATÓ AUTOMATA
SEBESSÉGVÁLTÓ IZGALMAS PÁROSÁT!
Az új IS 200t sportszedán 2,0 literes, turbótöltésű benzinmotorja 245 lóerőnyi
dinamikus teljesítményt kínál. A 230 km/órás tempóig lendületesen gyorsító
hajtásláncot komoly fejlesztőprogram során tökéletesítettük. Az erőforrást először
a Sziklás Hegység magas hágóin teszteltük, majd átszállítottuk apánba, ahol már
várt rá a ‚motorok kiképzőtábora’. A Lexus mérnökei itt akár 45 fokos hőséget
is képesek előállítani, és bár az extrém hőterheléses vizsgálatok általában tíz
alkalomból állnak, az IS 200t modellnek negyvenszer kellett bizonyítania, hogy
a világ legkeményebb körülményei közt is sok-sok éven át helyt áll majd.
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FULL HYBRID

IS 300h

A VILÁG LEGNÉPSZERŰBB HIBRID
TECHNOLÓGIÁA HATA, ÍGY EZ AZ AUTÓ
NAPAINK EGYIK LEGTAKARÉKOSABB
SPORTSZEDÁNA.
Az új IS 300h intelligensen kombinálja egy modern 2,5 literes, közvetlen
befecskendezéses benzinmotor és egy nagy teljesítményű elektromotor erejét,
miközben az aktív hangvezérlés kifinomult motorhangot sugároz. Ám bármilyen
élvezetes is az IS 300h menetdinamikája, az autó üzemanyag-fogyasztása csupán
4,2 l/100 km*, CO2-kibocsátása pedig mindössze 97 g/km*. A városban
bekapcsolhatja az EV (elektromos hajtás) üzemmódot, s ilyenkor az IS nulla
benzinfogyasztással és károsanyag-kibocsátás nélkül halad. Hátul tágas helyet
talál a csomagjainak, mivel a hibrid akkumulátorok csak minimális helyet foglalnak
el a csomagtér padlójában.
* Az IS 300h Eco modellváltozat tervezett értékei.
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F SPORT

IZGALMAS
RÉSZLETEK
MÉG LENYŰGÖZŐBB VEZETÉSI ÉLMÉNY:
FEDEZZE FEL A SPORTOS DIZÁN, AZ ADAPTÍV
VÁLTOZÓ FUTÓMŰ ÉS A VERSENYPÁLYÁN
HANGOLT KORMÁNYZÁS ÖRÖMEIT!
Látványosabbak, mint valaha: az új IS 300h F SPORT és IS 200t F SPORT
modellek megjelenését exkluzív, sötét F-hálómintás hűtőrács és 18 colos könnyűfém
keréktárcsák varázsolják egyedivé. Foglaljon helyet a ‚Sötét Rózsa’ kárpitozású
bőrülésekben, markolja meg az F SPORT kormánykereket, és gyönyörködjön
el abban, ahogyan az LFA-stílusú műszerek üdvözlik Önt! Az utastér sportos
hangulatát alumínium pedálok és az először a GS F nagy teljesítményű szedánban
feltűnt ‚Naguri stílusú’ dekorációs betétek teszik teljessé; ez utóbbiak a régi korok
japán kézműves mestereinek munkáit idézik.
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FORRADALMIAN
ÚSZERŰ TERVEZÉS
A mérnökök az új IS-t a világ legmodernebb vezetési szimulátorán és szélcsatornájában fejlesztették és tökéletesítették, majd három
japán versenypályán is kemény teszteknek vetették alá. A fejlesztés során az IS főmérnöke, unichi Furuyama és csapata szorosan
együttműködött a Lexus ‚mesterpilótájával’, hogy az autót minél élvezetesebben vezethetővé, agilisabbá és precízebbé csiszolják.

IS 300h
Az új IS 300h egy fejlett, 2,5 literes benzinmotor és egy nagy teljesítményű
villanymotor intelligens kombinációját alkalmazza. A D-4S közvetlen
benzinbefecskendezéssel és kétoldali VVT-i változó szelepvezérléssel felszerelt,
rendkívül takarékos Atkinson-ciklusú négyhengeres motor üzemanyag-fogyasztását
és károsanyag-kibocsátását még tovább mérsékli a Start/Stop technológia és a
kipufogógáz hőjének újrahasznosítása.
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IS 200t
A Lexus vadonatúj turbómotorja villámgyors gázreakciókat, lenyűgöző
menetteljesítményeket és nagy forgatónyomatékot kínál. A takarékosabb üzem
érdekében az innovatív szelepvezérlési rendszer képes átváltani az Otto- és
Atkinson-ciklusú üzem között. A 245 lóerős, 350 Nm forgatónyomatékú
erőforráshoz kifinomult, nyolcfokozatú sebességváltó csatlakozik, amely képes a
gyorsulási erők függvényében módosítani a kapcsolásokat.

ERŐS KAROSSZÉRIA, KIFINOMULT FUTÓMŰ
Az IS szedán fordulékonyságának és kiváló úttartásának alapja az erős
karosszéria. A szerkezet merevségét modern gyártási módszerek fokozzák,
például a ragasztásos és lézerhegesztéses eljárások, nem beszélve az extra
ponthegesztésekről. A sikeres GS nagy teljesítményű szedán felfüggesztése
alapján kifejlesztett kettős keresztlengőkaros első és multi-link hátsó futómű még
jobb egyenesfutást és kanyarstabilitást biztosít.

n ADAPTÍV FUTÓMŰ

FELETT AERODINAMIKAI MEGOLDÁSOK
Szinte teljesen sík padlóburkolatának, valamint az első ajtóoszlopokon és a hátsó
lámpákon elhelyezett apró légterelő lapoknak köszönhetően az új IS légellenállása
kiváló. Az eredetileg az F1-es versenyautókon alkalmazott szárnyak olyan
légörvényeket keltenek, amelyek ‚behúzzák’ a légáramlatokat a karosszériához, így
az IS könnyedén szeli a levegőt. Mindez nemcsak a stabilitást és az irányíthatóságot
javítja, hanem az üzemanyag-fogyasztást és a szélzajt is csökkenti.

ÜZEMMÓDVÁLASZTÓ
Az üzemmódválasztóval mindig pillanatnyi igényeihez igazíthatja autója
teljesítményét. ECO üzemmódban csökken az emisszió és a fogyasztás, a
NORMAL üzemmódot pedig a mindennapi vezetéshez hangoltuk; ez a beállítás
ideális egyensúlyt teremt a teljesítmény, a kis fogyasztás és a rugózási kényelem
közt. Ha gyorsabb gázreakciókra vágyik, nem kell mást tennie, csak átkapcsolni
a SPORT üzemmódba.

n

Megrendelhető opcióként, egy csomag részeként, illetve bizonyos modellváltozat(ok) esetében alapfelszereltség.

Az adaptív futómű mind a négy kerék lengéscsillapítását intelligensen, az útfelület
állapotának és a vezető parancsainak megfelelően vezérli. Ez nem csak a rugózás
kényelmét, hanem a menetstabilitást is javítja - különösen a lendületes kanyarokban.
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BIZTONSÁGI
RENDSZER
Az új IS modellhez immár a forradalmian új Lexus Safety System + is megrendelhető. A csomag része az ütközés előtti biztonsági
rendszer, az adaptív sebességtartó automatika, a sávtartó asszisztens és az automatikus távfény-vezérlés.

l ÜTKÖZÉS ELŐTTI

l GYALOGOSÉSZLELÉS

l ELZŐTÁBLA-FELISMERŐ l ADAPTÍV

BIZTONSÁGI RENDSZER
A berendezés egy milliméteres
hullámhosszú radar és egy fedélzeti
számítógép segítségével méri fel az
ütközésveszélyt. Ha a veszély nagy, a
berendezés, és megnöveli a féknyomást.
Ha az ütközés elkerülhetetlen, a
rendszer önállóan fékez, miközben
szorosra húzza az első biztonsági
öveket.

Az ütközés előtti biztonsági
rendszer gyalogosészlelő funkciója
automatikusan fékez, ha egy akadály
(például egy gyalogos) jelenik meg az új
IS előtt, miközben az autó 30-80 km/
óra közötti sebességgel halad.

RENDSZER
Az új IS jelzőtábla-felismerő rendszere
(RSA) a szélvédő mögött elhelyezett
kamerával azonosítja a forgalmi
táblákat, és megjeleníti azokat a multiinformációs kijelzőn. Az RCA minden,
a Bécsi Egyezményben leírt táblát
felismer (beleértve a világító fóliával
bevont és villogó jelzéseket is).

SEBESSÉGTARTÓ
AUTOMATIKA
Az adaptív sebességtartó automatika
tartja a követési távolságot az új IS és az
előtte haladó autó között - még akkor
is, ha az elöl haladó jármű sebessége
változik.

l SÁVTARTÓ

l AUTOMATIKUS

ASSZISZTENS
A sávtartó asszisztens a belső
visszapillantó tükör mögött elhelyezett
kamerával ellenőrzi a jármű helyzetét
a forgalmi sávban. Ha az autó elkezd
kisodródni a sávból, a rendszer
figyelmeztető hangjelzést ad.

TÁVFÉNY-VEZÉRLÉS
Éjszaka az automatikus távfényvezérlés a belső visszapillantó tükör
mögé beépített kamera segítségével
automatikusan tompított világításra
kapcsol, ha egy szembejövő vagy
távolodó jármű lámpáját érzékeli - így
a többi autóst nem vakítja el a fény,
Önnek pedig nem kell a kapcsolgatásra
figyelnie.
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n HOLTTÉRFIGYELŐ RENDSZER

n HÁTSÓ KERESZTIRÁNYÚ

A hátsó lökhárítóba épített radarok érzékelik a
szomszédos sávokban közeledő, de a visszapillantó
tükörben már nem látható autókat. Ha a vezető
sávváltásra készülve indexel, miközben a holttérben
egy másik jármű halad, a holttérfigyelő rendszer
azonnal figyelmeztető jelzést villant fel a megfelelő
oldali visszapillantóban.

FORGALOMFIGYELŐ
Tolatáskor (például egy zsúfolt parkolóból való
kiállásnál) a hátsó keresztirányú forgalomfigyelő
(RCTA) a holttérfigyelő radarjának használatával
érzékeli a nehezen belátható területről közelítő
járműveket. Ilyenkor az RCTA a külső tükrökben
látható jellel és hangjelzéssel figyelmeztet a
veszélyhelyzetre.

FELPATTANÓ MOTORHÁZFEDÉL
Az új IS ütéselnyelő, felpattanó motorházfedelét az első
lökhárítóba beépített érzékelők hozzák működésbe:
a rendszer kissé megemeli a motorházfedelet,
megnövelve a távolságot a fedél és az alatta lévő,
kemény motoralkatrészek között. Ezzel mérsékelhetők
az elgázolt gyalogosokat fenyegető sérülések.

NYOLC LÉGZSÁK
A rendkívül szilárd utascella mellett az autóban utazók
testi épségét nyolc légzsák is óvja. A vezetőt és az első
utast két lépcsőben felfúvódó frontlégzsákok, valamint
térd- és oldallégzsákok védik. A függönylégzsák a
kabin teljes hosszában felfúvódik. A hátsó középső
biztonsági öv kivételével minden övhöz előfeszítő is
tartozik. A rendkívül magas szintű biztonság az új IS
egyik alapszolgáltatása.

n
l

Megrendelhető opcióként, egy csomag részeként, illetve bizonyos modellváltozat(ok) esetében alapfelszereltség.
Elérhető a Lexus Safety System + részeként.
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KÜLSŐ
ELLEMZŐK
¢ 18" KÖNNYŰFÉM KERÉKTÁRCSÁK
A sportos, sokküllős kialakítás és a gyönyörű
metálfényezés hatásosan fokozza a szedán dinamikus
megjelenését.

n 16" KÖNNYŰFÉM KERÉKTÁRCSÁK

n 17" KÖNNYŰFÉM KERÉKTÁRCSÁK

n 18" KÖNNYŰFÉM KERÉKTÁRCSÁK

5 széles küllős dizájn, 205/55 R16 méretű
gumiabroncsok.

Válassza az 5 dupla küllős, 17 colos keréktárcsákat
225/45 R17 méretű gumiabroncsokkal! Ragyogó,
csiszolt felületük extra vonzerővel ruházza fel az új IS-t.

Sokküllős kialakítás, elöl 225/40, hátul 255/35 R18
méretű gumiabroncsokkal.
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BI-LED FÉNYSZÓRÓK
Az új IS alapfelszereltségéhez tartozó fényszórókban
ugyanaz a LED fényforrás biztosítja a távolsági és
a tompított világítást. Az autó összetéveszthetetlen
látványát hatásosan hangsúlyozza ki a Lexus
jellegzetes, L-alakú nappali menetfénye.

n LED FÉNYSZÓRÓK

DUPLA KIPUFOGÓ-VÉGZŐDÉS
Az IS mérnökei látványos, új dupla kipufogó-végződést
terveztek az IS 200t modellhez, amely izgalmasan
adja vissza a nagy teljesítményű turbómotor karakteres
hangját.

MERÉSZ, ‚ORSÓ FORMÁÚ’
HŰTŐRÁCS
Az új IS modellen még dinamikusabbá vált a Lexus
‚orsó formájú’ hűtőrácsa, amely vizuálisan lejjebb tolja
az autó tömegközéppontját, és szinte észrevétlenül
olvad össze a motorháztetővel.

n

Kifinomult, ‘L’ alakú fényszórók. A lámpatestek
vonalvezetését kihangsúlyozó LED nappali menetfény
jellegzetes Lexus-aurát teremt.

Megrendelhető opcióként, egy csomag részeként, illetve bizonyos modellváltozat(ok) esetében alapfelszereltség.

¢ Tartozékként rendelhető.

LED HÁTSÓ LÁMPATESTEK
A három rétegben elhelyezett ‚L’ alakú LED-sorok
kristályhatású fénye nemcsak szemet gyönyörködtető
látvány, hanem a mögöttes forgalom számára is jól
látható fényforrás.

BILLENTHETŐ ÉS
HÁTRACSÚSZTATHATÓ NAPFÉNYTETŐ
Még több fény, még több tér: az elektromos
mozgatású, billenthető és hátracsúsztatható
napfénytető ragyogással tölti meg az új IS utasterét.
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BELSŐ
ELLEMZŐK

KÉNYELEM
Az új IS tágas utasterében megtalálja mindazt a kifinomultságot és kényelmet, amitől a Lexus legendává vált. A vezetői üléshelyzet sportos, és kanyarodás közben
az első ülések extra oldaltartást adnak.
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ÉRINTÉSÉRZÉKELŐ KAPCSOLÓK
Az elektrosztatikus kezelőszervek segítségével
egyetlen ujjmozdulattal szabályozhatja a hőmérsékletet
az új IS szedán utasterében.

n S-FLOW KLÍMAVEZÉRLÉS

n LÉZERMETSZÉSŰ FABETÉT

A nagy teljesítményű, kétzónás klímaberendezés
rendkívül energiatakarékos, mivel az intelligens S-Flow
vezérlés csak a foglalt üléseket klimatizálja.

Az új IS fabetéteinek gravírozásához innovatív
lézertechnológiát használtunk, ami felfedi az
alumíniummal rétegezett fa gyönyörű, sávos
mintázatát. Ezeket az exkluzív betéteket a Yamaha
zongorakészítő mesterei készítik.

60:40 ARÁNYBAN OSZTOTT HÁTSÓ
ÜLÉSEK
A praktikus, 60:40 arányban osztott hátsó üléssor
a legtöbb IS modellben az alapfelszereltség része*,
így az autóba még a nagyobb tárgyak is könnyen
beférnek.

LEHATHATÓ HÁTSÓ ÜLÉSSOR
Egy limuzin eleganciája és kifinomultsága, és extra
kényelem: az összes hátsó ülés lehajtásával olyan
teret alakíthat ki, ahol még a legterjedelmesebb
tárgyak is elférnek.*

CSOMAGTÉR
A kompakt kialakítású új futóműnek köszönhetően
a csomagtér elég tágas ahhoz, hogy elférjen benne
három golfzsák és két kisebb sporttáska, vagy négy
közepes méretű bőrönd.

n

Megrendelhető opcióként, egy csomag részeként, illetve bizonyos modellváltozat(ok) esetében alapfelszereltség.

* Megjegyzés: a 60:40 arányban osztott és dönthető hátsó üléssor az új IS minden változatában alapfelszerelés, kivéve az IS 300h Eco modellt, amelyhez opcióként rendelhető.
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AUDIO ÉS
MULTIMÉDIA
LEXUS MEDIA DISPLAY
Az új IS-hez megrendelheti a
Lexus Media Display rendszert
is, amelynek 7 colos képernyője
és forgókapcsolója segítségével
kezelheti az audiorendszert, a klímát,
illetve a hibrid változatokban az
energiaáramlást is nyomon követheti.
A kompatibilis okostelefonok ‚mirror
link’ technológiával kapcsolódhatnak
a kijelzőhöz.

6 VAGY 10 HANGSZÓRÓS PIONEER® AUDIO
A 6 hangszórós Pioneer® audiorendszer az alapfelszereltség része. A berendezés
AM/FM RDS rádiót, CD-lejátszót és Bluetooth® csatlakozást kínál. A DAB
rádióval és DVD-lejátszóval is kiegészített 10 hangszórós rendszer még teljesebb
zenei élményt teremt.
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FORGÓKAPCSOLÓ
A középkonzolon található
forgókapcsoló segítségével a vezető
és az első utas egyaránt kezelheti
az autó főbb rendszereit és 7 colos
képernyőjét.

n 15 HANGSZÓRÓS MARK LEVINSON

®

HANGRENDSZER
Az új IS modellhez megrendelheti a páratlan minőségű Mark Levinson® prémium
audiorendszert is, amely egy élő koncert élményét nyújtja, akár zenét hallgat
vagy DVD-t néz. Az autóhoz tervezett, egyenként hangolt tizenöt hangszóró
hihetetlen 5.1-csatornás, digitális surround hangélményt nyújt. Mindegyik hangszóró
különlegessége az innovatív GreenEdge™ technológia, ami azt jelenti, hogy
azonos áramfogyasztás mellett kétszeres hangerőt produkálnak. Az új ‚Auto
Volume’ rendszer automatikusan beállítja a lejátszás hangerejét, amikor Ön
átvált az egyik előadóról vagy felvételről egy másikra. A gyönyörűen kidolgozott,
precíziós megmunkálású alumínium kapcsolók és a fekete zongoralakk fényezés
a Mark Levinson® világszínvonalú otthoni audiorendszereinek dizájnját idézi.

n 10,3 COLOS MULTIMÉDIA KIELZŐ

n LEXUS PRÉMIUM

n LEXUS KAPCSOLT

A 10,3 colos, nagy felbontású kijelző tökéletes helyre került ahhoz, hogy vezetés
közben is kényelmesen rápillanthasson, a képernyőt pedig hangvezérléssel és a
Remote Touch vezérlővel is kezelheti. A megosztott képernyőn egyszerre kétféle
információcsoport is megjeleníthető, így például a Lexus prémium navigáció mellett
a klíma beállításai is láthatók.

NAVIGÁCIÓ
Élénk 3D grafika, POI-pontok és
számos navigációs opció, például
a leginkább környezetbarát útvonal
kijelölése. A rendszer az autó
leparkolása után QR-kódot generál
az Ön okostelefonjához, s ennek
segítségével már gyalog is könnyedén
odatalálhat úticéljához.

SZOLGÁLTATÁSOK
Az új IS olyan új generációs
szolgáltatásokat kínál, mint az Online
keresés, a Google Street View®, a
Panoramio® vagy a Connected Traffic.
És hogy élete még kényelmesebb
legyen, az útvonaltervet laptopjáról
vagy tabletjéről is továbbíthatja az autó
navigációs rendszerébe.

n LEXUS NAVIGÁCIÓ

n TOLATÓKAMERA

n REMOTE TOUCH

Ez a rendszer az autó Media Display
rendszerét teljes térképes európai
navigációval egészíti ki, amelynek
szolgáltatásai közt a 3D megjelenítés, a
sebességkorlátozásokra figyelmeztetés,
a sávszintű navigáció és az RDS-TMC
forgalmi információ is szerepel.

Kapcsoljon hátramenetbe, és az autó
mögötti terület képe a manőverezést
segítő parkolási segédvonalakkal máris
megjelenik a 7 colos széria monitoron,
vagy az opcióként rendelhető 10,3
colos multimédia kijelzőn.

Az egy kattintással vezérelhető, új
generációs Remote Touch segítségével
egyszerűen és ösztönösen kezelhető
a központi multimédia kijelző. Az
ergonomikus kialakítású szerkezet
kézre esik, és ugyanolyan könnyen
használható, mint egy számítógép
egere.

MULTI-INFORMÁCIÓS
KIELZŐ
A két fő műszer közé épített, 4,2
colos, nagy felbontású kijelzőn a
járműinformációk és adatok széles
skálája jeleníthető meg. Ilyenek például
a navigáció utasításai, illetve - egy
okostelefon csatlakoztatása után a hívó fél neve, telefonszáma és a
kapcsolathoz hozzárendelt fotója.

n

Megrendelhető opcióként, egy csomag részeként, illetve bizonyos modellváltozat(ok) esetében alapfelszereltség.
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IS Sport
Az új IS 300h Sport és IS 200t Sport modellek születését az ‚F’ jelzésű nagy teljesítményű modelljeink ihlették. A 18 colos, 5 küllős
könnyűfém keréktárcsákkal felszerelt Sport változatok a dinamikus külső-belső stílusjegyek izgalmas kombinációját kínálják.

MERÉSZ KÜLSŐ DIZÁN
Bármerre autózik is, az új IS Sport
látványos, feketére fényezett ‚orsó
formájú’ hűtőrácsa, külső tükörburkolatai
és keréktárcsái szinte vonzzák a
tekinteteket.
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FEKETE
TÜKÖRBURKOLATOK
A gyári felszereltség részeként kínált
fekete tükörburkolatok kihangsúlyozzák
az új IS Sport dinamikus megjelenését.

FEKETE ‘ORSÓ FORMÁÚ’
HŰTŐRÁCS
Az új IS Sport modellek ‚orsó formájú’
hűtőmaszkja extra sötét fényezéssel
készül.

18" KÖNNYŰFÉM
KERÉKTÁRCSÁK
A feketére krómozott, 5 küllős
könnyűfém keréktárcsák kifinomult,
sportos hangulatot sugallnak.

EXKLUZÍV UTASTÉR
Bármerre pillant, bármit is tapint meg az IS Sport kabinjában, a bőrborítású kormánykeréktől a kéttónusú Fekete exkluzív szövet/Tahara kárpitozáson át a kontrasztos
varrásokig mindenütt a Lexus hibátlan minőségét tapasztalja. A fűthető első ülések kiváló oldaltámasztást adnak a kanyarban, és a hosszú utakon is kényelmesek.
A kétzónás, elektronikus vezérlésű klímaberendezés precízen szabályozza a hőmérsékletet, az opcionális Lexus prémium navigáció működését pedig a legújabb
Lexus kapcsolt szolgáltatások teszik teljessé.
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F SPORT
Az új IS 300h F SPORT és IS 200t F SPORT változatokat ugyanaz a csapat fejlesztette ki, amely az LFA szupersportkocsi és a
nagy teljesítményű ‚F’ modellek hangolását végezte, így az új limuzinok is megörökölték e két káprázatos autó szellemiségét. Mindkét
IS F SPORT szedán exkluzív formavilágú és dinamikus jármű. Az IS 300h F SPORT-hoz megrendelhető a vezetés élvezetét még
magasabb szintre emelő Adaptív Futómű és az SPORT+ üzemmód is.

F SPORT DIZÁN
Az új IS F SPORT hibátlan dinamizmusát tükrözi az exkluzív F SPORT-rácsozású, orsó alakú hűtőrács. Az alsó légterelő beömlői hűtőlevegőt szállítanak az első
fékekhez, az aerodinamikai lapok növelik a leszorító erőt, s az első légbeömlő is láthatóan nagyobb. Az autóhoz exkluzív LED ködfényszórók is rendelhetők.
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F SPORT KERÉKTÁRCSÁK / FUTÓMŰ
A 18 colos könnyűfém keréktárcsák dupla küllős
dizájnját az LFA ihlette. Az első és hátsó futómű,
valamint az Elektromos Szervokormány különleges
tuningjának köszönhetően az új IS F SPORT még
határozottabban uralható - ugyanakkor rugózása is
kényelmes maradt.

F SPORT EMBLÉMA
Bár az F SPORT logo meglehetősen diszkrét, mégis
világosan jelzi az autó különleges voltát. Az ‚F’ a Fuji
hegy lábánál elterülő Fuji Speedway versenypályára
utal; itt alkotjuk meg és teszteljük nagy teljesítményű
F SPORT modelljeinket.

SPORTÜLÉSEK
Az exkluzív, új F SPORT ülések ‚integrált habosítás’
technológiával készülnek. A versenyport világából
származó gyártási módszerrel sokkal aprólékosabban
dolgozhatók ki az ülések, amelyek jobban illeszkednek
a testhez, és jobban tartanak, mintha hagyományos
módon kárpitoztuk volna őket.

F SPORT KORMÁNYKERÉK
Ahányszor csak megmarkolja az F SPORT
emblémával díszített kormánykereket, szinte eggyé
válik majd az autóval. A perforált bőrrel borított
F SPORT váltókar jól passzol a kormánykerék
dizájnjához, egységes, sportos hangulatot varázsolva
az utastérbe.

F SPORT MŰSZEREK
E káprázatos műszer innovatív TFT technológiája
és elmozduló középső gyűrűs megoldása az LFA
szupersportkocsi öröksége. A multimédia rendszer
használata közben a gyűrű oldalra csúszik, hogy
láthatóvá váljon a menü.

LYUGGATOTT SPORTPEDÁLOK
A jól tapadó, lyuggatott alumínium pedálsor
egyértelmű utalás az új IS F SPORT modellek
sportos hagyományaira.
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SZÉRIAFELSZERELTSÉG MINDEN
MODELLVÁLTOZATNÁL
AKTÍV BIZTONSÁG ÉS
MENETDINAMIKA
Aktív féklámpa
Fékvezérlő, menetstabilizáló, kormány- és tapadásszabályozó
rendszerek1
- ABS / BAS / EBD / ECB (IS 200t) / ECB-R (IS 300h)
/ EPS / TRC / VSC
Üzemmódválasztó
- ECO / NORMAL / SPORT
EV (elektromos hajtás) üzemmód (IS 300h)
Hegymeneti elindulássegítő (HAC)
Alacsony abroncsnyomásra figyelmeztető rendszer (TPWS)
Integrált járműdinamikai vezérlőrendszer (VDIM)

PASSZÍV BIZTONSÁG
8 légzsák
- fej-, oldal- és térdlégzsák a vezető és az első utas oldalán
- a kabin teljes hosszúságában nyíló függönylégzsák
Kikapcsolható utasoldali légzsák
Első biztonsági övek bekapcsolására figyelmeztető hang- és
fényjelzés
ISOFIX gyermekülés-rögzítési pontok a hátsó üléssor szélső
ülésein
Ostorcsapás nyaksérülést mérséklő (WIL) kialakítású első
ülések aktív fejtámlával

1

KÜLSŐ
Külső visszapillantó tükrök
- motorosan állítható, fűthető
- beépített irányjelző és kilépő fény
Fényszórók
- kettős LED (tompított és távolsági fény)
- automatikus magasságállítás, nagy nyomású mosó
Lézerhegesztett tetőszerkezet
Fénykibocsátó dióda (LED)
- nappali menetfény
- hátsó lámpatestek
Öngyógyító’ fényezés
Ultraibolya (UV) és hőszigetelő, sötétített üveg
Vízlepergető üvegezés az első ajtókon
Peremes kialakítású hátsó sárvédő

VAGYONVÉDELEM
Biztonsági rendszer
- indításgátló / behatolás-érzékelő / sziréna
Automatikus ajtózárás
Kettős reteszelésű ajtózár

AUDIO, KOMMUNIKÁCIÓ ÉS
INFORMÁCIÓ
4,2" multi-információs kijelző
Analóg óra LED megvilágítással
Bluetooth® telefon-kihangosítás és audio-csatlakozás
Kettős műszerek (IS 300h)
Optitron műszerek
Teljesítmény kijelző (IS 300h)
Kormánykerékre szerelt kezelőszervek
- audio / kijelző / telefon / hangvezérlés
Két USB csatlakozó és AUX aljzat

UTASTÉR: KOMFORT ÉS KÉNYELEM
12 V-os csatlakozó
Aktív hangvezérlés (IS 300h)
Elektromos ablakemelők elöl-hátul
Középső kartámasz elöl tárolódobozzal és 2 állítható
pohártartóval
Beszállást segítő rendszer
Nyomógombos motorindítás
Ideiglenes pótkerék (IS 200t)
Defektjavító készlet (IS 300h)

ABS = blokkolásgátló fékrendszer / BAS = vészfékasszisztens / EBD = elektronikus fékerőelosztó / ECB = elektronikusan vezérelt fékrendszer / ESB-R = elektronikusan vezérelt regeneratív fékrendszer / EPS = elektromos szervokormány /
TRC= kipörgésgátló / VSC = menetstabilizáló rendszer.
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A FELSZERELTSÉGI SZINTEK
TOVÁBBI ELEMEI
ECO (csak IS 300h)
(az alapfelszereltségen felül)
3 küllős, bőrborítású kormánykerék
- manuálisan több irányban állítható
- sebességváltó fülek
6 hangszórós Pioneer® audiorendszer
- AM/FM rádió
- a hátsó szélvédőbe épített rádióantenna
- a műszerfalba épített egylemezes CD-lejátszó
16 colos, 5 küllős könnyűfém keréktárcsa
- 205/55 R16 méretű gumiabroncsok
Elektronikus vezérlésű klímaberendezés
- egyzónás / levegőszűrővel és aktív pollen-eltávolító
üzemmóddal
- érintésérzékelő, elektrosztatikus hőmérséklet-beállítás
Szövet / Tahara kárpitozás
Manuálisan állítható első ülések
- 6 irányban állítható (a vezető és az utas oldalán)
Fekete metálfényezésű dekorációs betétek
Lexus Media Display
- 7" képernyő, forgókapcsolóval vezérelhető
- továbbfejlesztett funkciók a multi-információs kijelzőhöz és
a központi képernyőhöz
- mirrorlink funkció
Fixen beépített hátsó üléssor
A belső visszapillantó manuálisan sötétíthető
Műanyag küszöbdíszlécek az első és hátsó ajtóknál
Váltókar részleges bőrborítással

ENTRY (IS 300h és IS 200t)
(az Eco felszereltségen felül / az Eco
felszereltségtől eltérően)
17 colos, 5 dupla küllős könnyűfém keréktárcsa
- 225/45 R17 méretű gumiabroncsok (csak IS 200t)
Hátsó középső kartámasz és két állítható pohártartóval
60:40 arányban osztva dönthető hátsó üléssor
Vontatási lehetőség

EXECUTIVE (IS 300h és IS 200t)
(a Entry felszereltségen felül / a Entry
felszereltségtől eltérően)

SPORT (IS 300h és IS 200t)
(az Executive felszereltségen felül / az Executive
felszereltségtől eltérően)

LUXURY (IS 300h és IS 200t)
(az Executive felszereltségen felül / az Executive
felszereltségtől eltérően)

18 colos, 5 széles küllős könnyűfém keréktárcsa, fekete
krómozással
- 225/40 (első) és 255/35 (hátsó) R18 méretű
gumiabroncsok
Sport stílus csomag
- fekete külső tükörburkolatok
- fekete hűtőrács
- exkluzív, kéttónusú szövet / Tahara kárpitozás

10
18
-

F SPORT (IS 300h és IS 200t)
(az Executive Plus felszereltségen felül / az
Executive Plus felszereltségtől eltérően)
18 colos F SPORT könnyűfém keréktárcsa
- 225/40 (első) és 255/35 (hátsó) R18 méretű
gumiabroncsok
Motorosan állítható első ülések
- 8 irányban állítható
Exkluzív F SPORT külső elemek
- hangsúlyosabb kialakítású orsó formájú hűtőrács
- fejlett aerodinamikájú első lökhárító
- jellegzetes, fekete, L-mintázatú hálós hűtőrács
- emblémák oldalt és hátul
Exkluzív F SPORT utastéri elemek
- LEXUS feliratú alumínium küszöbdíszlécek az első ajtóknál
- lyuggatott alumínium sportpedálok
- ezüstszínű, fémhatású dekorációs betétek
- perforált bőrborítású kormánykerék és váltókar
- LFA stílusú műszer
- dombornyomású F SPORT emblémával díszített
kormánykerék
F SPORT első ülések
- jobb oldaltartás
- integrált habosítás (egyedi LEXUS-technológia)
Fűthető első ülések
Beépített térdtámasz a középkonzol oldalán
Motorosan állítható deréktámasz
- 2 irányban állítható (vezetőülés)

hangszórós Pioneer® audiorendszer
DAB rádió
cápauszony antenna
a műszerfalba épített egylemezes CD/DVD-lejátszó
colos, sokküllős könnyűfém keréktárcsa
225/40 (első) és 255/35 (hátsó) R18 méretű
gumiabroncsok
Alumínium küszöbdíszlécek az első ajtóknál
Külső visszapillantó tükrök
- motorosan behajtható
- elektrokromatikus (fényre sötétedő)
Motorosan állítható első ülések
- 8 irányban állítható
Fűthető és szellőztethető első ülések
Lézermetszésű sötét fabetétek
Beépített térdtámasz a középkonzol oldalán
Bőr üléskárpit
Lexus prémium navigáció
- 10,3" multi-információs kijelző, Remote Touch vezérlés
- fejlett navigációs rendszer SD-kártyás technológiával
- Lexus kapcsolt szolgáltatások, többféle alkalmazás 1
Motorosan állítható deréktámasz
- 2 irányban állítható (vezetőülés)
Memória funkció (3 előre programozott beállítás)
- vezetőülés, kormánykerék és külső tükrök
Parkolássegítő szenzorok elöl-hátul
Kulcs nélküli nyitás
Motorosan több irányban állítható kormánykerék

17 colos, 5 dupla küllős könnyűfém keréktárcsa
- 225/45 R17 méretű gumiabroncsok
Sebességtartó automatika
Elektronikus vezérlésű klímaberendezés
- kétzónás
- S-Flow technológiával (csak IS 300h)
Esőérzékelő ablaktörlő
Elektrokromatikus (fényre sötétedő) belső visszapillantó tükör

1

Kérjük, érdeklődjön hivatalos Lexus Márkakereskedőjénél, hogy a Lexus kapcsolt szolgáltatások az Ön országában is elérhetők-e.
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OPCIÓK ÉS
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Kétzónás klímaberendezés S-Flow technológiával
16 colos, 5 széles küllős könnyűfém keréktárcsa (205/55 R16 gumiabroncsok)
17 colos, 5 dupla küllős könnyűfém keréktárcsa (225/45 R17 gumiabroncsok)
Kulcskártya és kulcs nélküli ajtónyitás
Sebességtartó automatika
DAB rádió
Elektromosan csúsztatható és billenthető üveg napfénytető
L-alakú LED fényszórók
Fűthető első ülések
Fűthető kormánykerék és első ülések
Tolatókamera parkolási segédvonalakkal
Parkolássegítő szenzorok elöl-hátul
60:40 arányban osztva dönthető hátsó üléssor
Elektrokromatikus (fényre sötétedő) visszapillantó tükör és esőérzékelő ablaktörlő
Intelligens nyitási rendszer
Elektromos mozgatású napárnyékoló a hátsó ablakhoz
Vontatási képesség
Defektjavító készlet (IS 200t)

CSOMAGOK
Multimédia
Lexus prémium navigáció
Lexus prémium navigáció és Mark Levinson® upgrade
Kifinomultság és sport
Bőr plusz
F SPORT bőr plusz
Sportos vezetés
Fejlett biztonsági rendszerek
Holttérfigyelő
Lexus Safety System +
— = nem rendelhető / o = opcióként vagy csomagban, felár ellenében rendelhető / s = széria
* Kizárólag az IS 300h modellhez.

1

Az Executive, Sport, F SPORT és Luxury modellváltozatok kínálatában szereplő kétzónás S-Flow klímaberendezése alapfelszereltség az IS 300h modellben. Az IS 200t modell esetében alapfelszereltség a kétzónás klímaberendezés, amely kétzónás S-Flow
rendszerre bővíthető.
Az IS 300h Entry modellváltozat alapfelszereltsége a 16 colos könnyűfém keréktárcsa, míg az IS 200t Entry modellváltozatnál 17 colos könnyűfém keréktárcsa tartozik az alapfelszereltséghez. Az Executive felszereltségi szinten az opció csak az IS 300h
modellhez rendelhető.
3
Az IS 200t Entry modellváltozat alapfelszereltsége a 17 colos könnyűfém keréktárcsa. A Entry, Executive és Luxury felszereltségi szinteken az opció csak az IS 300h modellhez rendelhető.
4
A Luxury modellváltozatok alapfelszereltsége a kulcs nélküli ajtónyitás. Ezen a felszereltségi szinten csak a kulcskártya opcionális.
5
Az F SPORT és Luxury modellváltozatok alapfelszereltsége az első ülésfűtés. Ezeken a felszereltségi szinteken csak a fűthető kormánykerék opcionális.
6
Ez az opció akár 750 kg-os vontatási kapacitást biztosít az IS 300h ECO modellváltozat számára. Nem tartalmaz vonóhorgot vagy más vontatási tartozékot.
7
Az IS 300h modellhez csak opcióként rendelhető Adaptív Futómű.
2

A fentebb feltűntetett felszereltségek országonként eltérhetnek, a hivatalos árlistáért kérjük, keresse hivatalos márkakereskedésünket.
Megjegyzés: nem minden opció és csomag rendelhető meg minden országban. Az is előfordulhat, hogy bizonyos opciók és/vagy csomagok csak más tételekkel együtt rendelhetők, illetve nem rendelhetők meg együttesen.
Kérjük, érdeklődjön hivatalos Lexus Márkakereskedőjénél, hogy az egyes opciók és/vagy csomagok az Ön országában milyen feltételekkel rendelhetők meg.
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MULTIMÉDIA

KIFINOMULTSÁG ÉS SPORT

FELETT BIZTONSÁGI RENDSZEREK

Lexus prémium navigáció
10 hangszórós Pioneer® audiorendszer
- DAB rádió
- a műszerfalba épített egylemezes CD/DVD-lejátszó
- cápauszony antenna
Lexus prémium navigáció
- 10,3" multi-információs kijelző, Remote Touch vezérlés
- Lexus kapcsolt szolgáltatások, többféle alkalmazás 1

Bőr plusz
Motorosan állítható első ülések
- 8 irányban állítható
Fűthető első ülések
Motorosan állítható deréktámasz
- 2 irányban állítható (vezetőülés)
Sima tapintású bőrkárpit

Holttérfigyelő
Holttérfigyelő (BSM)
- BSM technológiával kiegészített külső visszapillantó tükrök
Hátsó keresztirányú forgalomfigyelő (RCTA)

Lexus prémium navigáció és Mark Levinson® upgrade
15 hangszórós Mark Levinson® Premium Surround rendszer
- DAB rádió
- a műszerfalba épített egylemezes CD/DVD-lejátszó
- cápauszony antenna
Lexus prémium navigáció
- 10.3" multi-információs kijelző, Remote Touch vezérlés
- Lexus kapcsolt szolgáltatások, többféle alkalmazás 1

F SPORT bőr plusz
Motorosan állítható első ülések
- 8 irányban állítható
Fűthető és szellőztethető első ülések
Motorosan állítható deréktámasz
- 2 irányban állítható (vezetőülés)
Memória funkció (3 előre programozott beállítás)
- vezetőülés, kormánykerék és külső tükrök
Sima tapintású bőrkárpit

Lexus Safety System +
Adaptív sebességtartó automatika (ACC)
Sávtartó asszisztens (LKA)
Automatikus távfény-vezérlés (AHB)
Ütközés előtti biztonsági rendszer (PCS)
elzőtábla-felismerő rendszer (RSA)
Kormánykerékre szerelt kezelőszervek
- kiegészítő kezelőszervek a PCS és az LKA rendszerekhez

Sportos vezetés
Adaptív futómű (AVS)
Üzemmódválasztó
- ECO / NORMAL / SPORT S / SPORT S+

1

Kérjük, érdeklődjön hivatalos Lexus Márkakereskedőjénél, hogy a Lexus kapcsolt szolgáltatások az Ön országában is elérhetők-e.
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TARTOZÉKOK

iPAD® TARTÓ
Biztonságosan illeszkedik az első ülés támlájára erősíthető Lexus dokkolóegységbe,
így stabilan rögzíti a tabletet, miközben az utasok menet közben használják a
készüléket. Elektromos csatlakozóval és anélkül is megrendelhető.
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HORDOZHATÓ DVD-LEÁTSZÓ
7 colos képernyőjével a hordozható DVD-lejátszó remek eszköz a hátul
utazók szórakoztatására a hosszú utazások során. A Lexus háttámlára szerelt
dokkolóegységéhez csatlakozó készülék átfogó multimédia-kompatibilitást kínál
(USB, SD-kártya és okostelefonos AV-bemenet). A hordozható elektromos
adapter segítségével még otthon is használhatja. A rendelhető extrák sorában
egy további dokkoló- és DVD-egység, valamint a vezeték nélküli fejhallgatók is
megtalálhatók.

TETŐCSOMAGTARTÓ
A könnyű, zárható alumínium
tetőcsomagtartó áramvonalas
kialakítású, hogy csökkentse a szélzajt.
Könnyű fel- és leszerelni, és szilárd
alapot kínál az opcionális szállítási
kiegészítők rögzítéséhez.

A TETŐRE SZERELHETŐ
KERÉKPÁRTARTÓ
A Lexus tetőcsomagtartóval együtt
használható. A könnyű zárható
szerkezet speciális rögzítőpontjai
szilárdan tartják a kerékpár vázát és
kerekeit. Kényelmes megoldás, hogy a
vázrögzítő szerkezet az autó tetejének
magasságában állítható.

HÁTSÓ KERÉKPÁRTARTÓ
A könnyű, erős és zárható szerkezet
egy vagy két kerékpár biztonságos
szállítására alkalmas. A beépített
lámpatesteket és a rendszámtartó
világítását 7 vagy 13 érintkezős
csatlakozó látja el árammal.

ÖSSZEHATHATÓ
KERÉKPÁRTARTÓ
Akár két kerékpár szállításához.
Modern kialakítása révén még a
felszerelt kerékpárokkal együtt is
elbillenthető, hogy Ön hozzáférhessen a
csomagtartóhoz. A kerékpárt biztonsági
zár rögzíti, akárcsak a tartót az autóhoz;
a kerékpártartóhoz saját hátsó világítás
és rendszámvilágítás, valamint 13
érintkezős csatlakozó tartozik.

MEGVILÁGÍTOTT
KÜSZÖBDÍSZLÉCEK
A Lexus küszöbdíszlécek nemcsak
stílusos dizájn-elemek, hanem a küszöb
fényezését is óvják. A csiszolt alumínium
felületen jól érvényesül a diszkréten
megvilágított embléma.

CSOMAGTÉRTÁLCA
Erős, rugalmas műanyagból készült
tálca csúszásgátló felülettel és
magas peremmel; megbízhatóan
védi a csomagtér kárpitját a sár, a
szennyeződések, a homok és a kiömlő
folyadékok ellen.

HÁTSÓ LÖKHÁRÍTÓ
VÉDŐLEMEZ
A strapabíró, fekete kompozit anyagból
készült elem a csomagok be- és
kirakodása során megóvja a lökhárító
fényezését a sérüléstől, így az IS még
sok évnyi használat után is tökéletes
állapotban marad.

VONÓHOROG
Egyenletesen elosztja a vontatáskor
ébredő húzó-toló erőhatásokat, így
azok a lehető legkisebb mértékben
veszik igénybe az autó szerkezetét.
Benzinmotoros modellekhez 1500,
hibrid modellekhez 750 kg vontatási
kapacitást biztosít, és vonókampója
használaton kívül behajtható a lökhárító
alá.
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UTASTÉRKIALAKÍTÁSOK
SZÖVET / TAHARA KÁRPITOZÁS1

Fekete

Homokkő

Nuance Fekete

BŐR2

Fekete

F SPORT BŐRKÁRPIT3

Homokkő

Nemes Barna

DEKORÁCIÓS BETÉTEK4

Fekete
metálfényezés

Sötét Rózsa

Lézermetszésű
Sötét Fa

Fekete

Sötét Rózsa

DEKORÁCIÓS BETÉTEK5

Lágy Fém

Ezüstszínű,
fémhatású

Naguri-stílusú
Alumínium

1

A szövet/Tahara kárpit alapfelszereltség az Eco, Entry, Executive, Sport és F SPORT modellváltozatoknál. Az Eco és Entry felszereltségi szint kárpitozása Fekete színű. Az Executive felszereltség Fekete és Homokkő színekkel rendelhető. A Nuance Fekete a
Sport modellváltozatok exkluzív alapfelszereltsége, és egyetlen más IS változathoz sem rendelhető. Az F SPORT Fekete és Sötét Rózsa árnyalatokkal rendlehető.
A bőrkárpitozás alapfelszereltség a Luxury felszereltségi szinten, és a bőr plusz csomag részeként megrendelhető az Executive felszereltséghez.
3
Az F SPORT modellekhez opcióként rendelhető az egyedi dizájnú és exkluzív színvilágú F SPORT bőrkárpitozás.
4
Az Eco, Entry, Executive és Sport modellváltozatok alapfelszereltségéhez Fekete metálfényezésű dekorációs betét tartozik. A Lézermetszésű Sötét Fa betét a Luxury modellváltozatnál alapfelszereltség. A Lágy Fém betétek opcióként rendelhetők az Executive
modellváltozathoz..
5
Az F SPORT modell alapfelszereltségéhez Ezüstszínű dekorációs betét tartozik. A Naguri-stílusú Alumínium betétek az F SPORT bőr plusz csomag részeként rendelhetők meg.
2

A következő oldalakon áttekintheti az utastér lehetséges kombinációit. A helyi hivatalos Lexus Márkakereskedés örömmel áll az Ön rendelkezésre minden további kérdésével kapcsolatban.
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Fekete szövet, Fekete metálfényezésű betétekkel

Homokkő szövet, Fekete metálfényezésű betétekkel

(Eco, Entry és Executive)

(Executive)

Nuance Fekete szövet, Fekete metálfényezésű betétekkel
(Sport)
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UTASTÉRKIALAKÍTÁSOK
(F SPORT)

Sötét Rózsa szövet/Tahara kárpit, Ezüstszínű fémhatású
betétekkel (F SPORT)

Fekete bőrkárpit, Naguri-stílusú Alumínium betétekkel

Sötét Rózsa bőrkárpit, Naguri-stílusú Alumínium betétekkel

(F SPORT)

(F SPORT)

Fekete szövet/Tahara kárpit, Ezüstszínű fémhatású betétekkel
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Fekete bőrkárpit, Lágy Fém betétekkel

Homokkő bőrkárpit, Lágy Fém betétekkel

(Executive)

(Executive)

Nemes Barna bőrkárpit, Lézermetszésű Sötét Fa betétekkel
(Luxury)
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KAROSSZÉRIASZÍNEK

F FEHÉR (083)

HÓFEHÉR (085)

HIGANYEZÜST (1H9)

SZATÉN EZÜST (14)

TITÁNIUM (17)

FEKETE (212)1

60

GRAFIT FEKETE (223)

MORELLO BORDÓ (3R1)

VÖRÖS (3T2)1

ZAFÍRKÉK (8X1)

MÉLYKÉK (8X5)

1

Alapszín.
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MŰSZAKI
ADATOK
IS 200t
A LEGFONTOSABB ADATOK
Max. teljesítmény (DIN LE / kW)

245 / 180

CO2-kibocsátás (g/km)*

162 / 1671

Gyorsulás 0-100 km/órára (s)

7

Végsebesség (km/óra)

230

Légellenállási együttható (Cd)

0,28

MOTOR
Lökettérfogat (cm3)

1998

Hengerek / szelepek száma

L4 / 16

Max. teljesítmény (DIN LE / kW / ford.)

245 / 180 @ 5800

Max. forgatónyomaték (Nm / ford.)

350 @ 1650-4400

ÜZEMANYAG-FOGYASZTÁS*
Városi (l/100 km)

9,2 / 9,41

Országúti (l/100 km)

5,8 / 5,91

Kombinált (l/100 km)

7,0 / 7,21

TÖMEGEK (kg)
Megengedett össztömeg

2125

Saját tömeg (min. – max.)

1590-1680

Vontatható tömeg (max., fékezett utánfutóval)

1500

Vontatható tömeg (max., fékezetlen utánfutóval)

750

CAPACITIES (l)

1

Üzemanyagtartály térfogata (l)

66

Luggage compartment

480

Az IS 200t adatai a könnyűfém keréktárcsa méretétől függően különböznek. Az első adat a 17" méretű könnyűfém keréktárcsákkal szerelt változatra vonatkozik. A második adat a 18" méretű könnyűfém keréktárcsákkal szerelt változatra vonatkozik.

* Az üzemanyag-fogyasztásra és CO2-kibocsátásra vonatkozó érték ellenőrzött környezetben került mérésre, a 80/1268/EEC irányelv és kiegészítései követelményeinek megfelelően, egy európai alapkialakítású járművön.
Amennyiben további információkat szeretne, vagy szeretne egy európai alapkialakítású sorozatgyártású járművet vásárolni, kérjük, vegye fel a kapcsolatot a helyi hivatalos Lexus Márkakereskedéssel.
Az Ön járművének üzemanyag-fogyasztása és CO2-értékei eltérhetnek a mért értékektől. A vezetői viselkedés, valamint egyéb tényezők (mint például az útviszonyok, a forgalom, a jármű állapota, az abroncsnyomás,
a beszerelt felszerelések, a terhelés, az utasok száma, …) játszanak szerepet a jármű üzemanyag-fogyasztási és CO2-kibocsátási jellemzőinek meghatározásában.
Megjegyzés: A további műszaki adatok (beleértve a frissítéseket is) a www.lexus.hu honlapon találhatók.
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1430

IS 200t

IS 200t

15501
2027

970

936

1535
1810

1357

1373

1035

1421

2800
4680

1380

845

Megjegyzés: az itt ábrázolt/közölt méretek milliméterben értendők.
1

Az IS 200t 17 colos könnyűfém keréktárcsával felszerelt változatára vonatkozó adat. Ha a járműre 18 colos keréktárcsát szerelnek, az érték 1540.
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MŰSZAKI
ADATOK
IS 300h
A LEGFONTOSABB ADATOK
Max. teljesítmény (DIN LE / kW)

223 / 164

CO2-kibocsátás (g/km)*

97 / 99 / 101 /1072

Gyorsulás 0-100 km/órára (s)

8,3 / 8,41

Végsebesség (km/óra)

200

Légellenállási együttható (Cd)

0,25 / 0,261

MOTOR
Lökettérfogat (cm3)

2494

Hengerek / szelepek száma

L4 / 16

Max. teljesítmény (DIN LE / kW / ford.)

181 /133 @ 6000

Max. forgatónyomaték (Nm / ford.)

221 @ 4200-5400

ELECTRIC MOTOR
Type

AC synchronous, permanent magnet

Max. teljesítmény (DIN LE / kW)

143 / 105

Max. forgatónyomaték (Nm)

300

ÜZEMANYAG-FOGYASZTÁS*
Városi (l/100 km)

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

Országúti (l/100 km)

4,4 / 4,4 / 4,5 / 4,82

Kombinált (l/100 km)

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

TÖMEGEK (kg)
Megengedett össztömeg

2130 / 21451

Saját tömeg (min. – max.)

1620-1680 / 17201

Vontatható tömeg (max., fékezett utánfutóval)

7503

Vontatható tömeg (max., fékezetlen utánfutóval)

7503

CAPACITIES (l)
Üzemanyagtartály térfogata (l)

66

Luggage compartment

450

1

Az első adat a 16" méretű könnyűfém keréktárcsákkal szerelt IS 300h Eco felszereltségre vonatkozik. A második adat az IS 300h többi felszereltségi szintjeire vonatkozik, a kerékmérettől függetlenül.
Az IS 300h adatai a felszereltségi szinttől és a könnyűfém keréktárcsa méretétől függően különböznek. Az első adat a 16" méretű könnyűfém keréktárcsákkal szerelt IS 300h Eco felszereltségre vonatkozik. A további adatok az IS 300h többi felszereltségi
szintjeire vonatkoznak, s a különbséget a kerékméret jelenti.
A második adat 16", a harmadik adat 17", a negyedik adat pedig 18" méretű könnyűfém keréktárcsával szerelt autóra vonatkozik.
3
Nem érvényes az IS 300h Eco modell alapfelszereltségű változatára. Érvényes minden egyéb IS 300h felszereltségi szintre és az opcionális vontatási képességekkel kiegészített IS 300h Eco modellváltozatra.
2

* Az üzemanyag-fogyasztásra és CO2-kibocsátásra vonatkozó érték ellenőrzött környezetben került mérésre, a 80/1268/EEC irányelv és kiegészítései követelményeinek megfelelően, egy európai alapkialakítású járművön.
Amennyiben további információkat szeretne, vagy szeretne egy európai alapkialakítású sorozatgyártású járművet vásárolni, kérjük, vegye fel a kapcsolatot a helyi hivatalos Lexus Márkakereskedéssel.
Az Ön járművének üzemanyag-fogyasztása és CO2-értékei eltérhetnek a mért értékektől. A vezetői viselkedés, valamint egyéb tényezők (mint például az útviszonyok, a forgalom, a jármű állapota, az abroncsnyomás,
a beszerelt felszerelések, a terhelés, az utasok száma, …) játszanak szerepet a jármű üzemanyag-fogyasztási és CO2-kibocsátási jellemzőinek meghatározásában.
Megjegyzés: A további műszaki adatok (beleértve a frissítéseket is) a www.lexus.hu honlapon találhatók.

64

1430

IS 300h

IS 300h

15501
2027

970

936

1535
1810

1357

1373

1035

1421

2800
4680

1380

845

Megjegyzés: az itt ábrázolt/közölt méretek milliméterben értendők.
1

Az IS 300h 17 colos könnyűfém keréktárcsával felszerelt változatára vonatkozó adat. Ha a járműre 18 colos keréktárcsát szerelnek, az érték 1540.
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AZ Ú IS

LEXUS CARE

NEKÜNK ÖN A
LEGFONTOSABB!
66

OMOTENASHI:
A LEXUS
VENDÉGSZERETETE

A LEXUS CSAPATÁNÁL
NINCSENEK ÜGYFELEK, CSAK
SZÍVESEN LÁTOTT VENDÉGEK.

A hagyományos japán vendégszeretet, az
’Omotenashi’ szellemében (melyre világelső
ügyfélszolgálatunkat is alapozzuk) minden egyes
ügyfelünket úgy kezeljük, mintha saját otthonunkban
látnánk őket vendégül. Autója teljes élettartama
során mindent megteszünk azért, hogy Önnek
felejthetetlen ügyfélélményben legyen része; páratlan
szolgáltatással és professzionális szervizmunkával
gondoskodunk arról, hogy Ön maximálisan elégedett
és kiegyensúlyozott legyen.

Amióta 1989-ben bemutatkozott a Lexus akkori
zászlóshajója, az LS 400 limuzin, a vállalat töretlenül
hisz a vásárlókért tett extra erőfeszítésekben. Az
elmúlt 28 évben számtalan díj igazolta törekvéseink
helyességét – vagyis hogy ugyanolyan fontos Önnel
törődni, mint autójával.

Látogasson el márkakereskedéseinkbe, ahol mindent
megteszünk azért, hogy kellemes, barátságos és
igényes környezetben elégítsük ki igényeit. A Lexus
modern ügyfélterében elolvashatja a legfrissebb
híreket, internetezhet, és üdítőkkel olthatja szomját.
Amíg Ön pihen, a Lexus szakemberei a legnagyobb
hatékonysággal és precizitással végzik el munkájukat,
hogy Ön a lehető legrövidebb időn belül újra a volán
mögé ülhessen.

AZ Ú IS

FEDEZZE FEL AZ
Ú IS MODELLT!

©

2017. A Lexus Europe* fenntartja a jogot, hogy a műszaki jellemzők és a felszereltség bármely részletét
előzetes bejelentés nélkül megváltoztassa. A felszereltség és a műszaki jellemzők a helyi igények és
előírások függvényében is változhatnak. A Magyarországon érvényes változatokról a hivatalos Lexus
márkakereskedés ad tájékoztatást.
Figyelem: a katalógusban megjelenő modellek és műszaki jellemzőik eltérhetnek a Magyarországon
kapható modellektől és azok felszereltségétől. A kiadványban megjelenő színárnyalatok kissé eltérhetnek
a fényezés valóságos színétől.
További információkért látogasson el honlapunkra a lexus.hu címen.

Kérjük, keresse fel a hivatalos Lexus márkakereskedést, hogy megszervezhessünk
Önnek egy tesztvezetést!
További információk az IS modellről:
lexus.hu/is
facebook.com/lexushungary
youtube.com/LexusHungary
twitter.com/LexusEurope

A Lexus nagy jelentőséget tulajdonít a környezet védelmének. Számos lépést teszünk azért, hogy járműveink
egész élettartamuk alatt - a tervezéstől a gyártáson, forgalmazáson és értékesítésen át a mindennapi
használatig - minimális hatást gyakoroljanak a környezetre. Márkakereskedője készséggel nyújt felvilágosítást
a gépkocsi hasznos élettartamán túli hasznosítására vonatkozó előírásokról.
* A Lexus Europe a Toyota Motor Europe NV/SA csoport tagja.
A nyomtatás helye és időpontja: Európa, 2017. február

