RX 450hL

RX 450hL

7-OSOBOWY SUV LEXUSA W NOWEJ ODSŁONIE
Już jesienią 2019 w sprzedaży dostępna będzie odświeżona wersja
czwartej generacji modelu RX. Nowe nadwozie RX zachowuje mocny,
sportowy wygląd. Charakterystyczna linia przebiegająca wzdłuż boków
pojazdu została zmieniona, nadając sylwetce modelu RX więcej płynności
i spójności. Efektem jest elegancka, dynamiczna karoseria, podkreślająca
nowy język stylistyczny Lexusa.
Nowy RX otrzymał również pakiet systemów bezpieczeństwa czynnego
Lexus Safety System + drugiej generacji, który wspomaga kierowcę w zapobieganiu wypadkom. Rozwiązanie to oparte jest na współpracy kamery
i radaru fal milimetrowych, które sprawdzają się nawet w warunkach słabego oświetlenia.
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Ponadto nowy RX jest wyposażony w pierwszy na świecie system adaptacyjnych świateł drogowych BladeScan AHS oraz najnowszą, drugą
generację systemu bezpieczeństwa Lexus Safety System +.
We wnętrzu nowego RX znalazł się nowy ekran dotykowy, będący uzupełnieniem oryginalnego, zdalnego interfejsu dotykowego Lexusa. Projektanci położyli większy nacisk na współpracę systemu multimedialnego
z telefonem, dodając nowy uchwyt na telefon i port USB, a także połączenie za pośrednictwem Apple CarPlay lub Android Auto. Systemem
multimedialnym można sterować głosem za pośrednictwem telefonu
z wykorzystaniem wirtualnych asystentów Apple Siri lub Google Assistant.

RX 450hL

CENNIK STANDARDOWY
WERSJA

RX 450hL

Prestige

355 900

Omotenashi

425 900

Skontaktuj się z dilerem w celu otrzymania indywidualnej oferty.

NAJLEPSZY WYBÓR
RX 450hL PRESTIGE
+ PAKIET GPS

L exus Safety System+ (m.in. system ochrony przedzderzeniowej (pcs) z wykrywaniem pieszych)
 kran 12”
E
Lexus Premium Navigation
Apple CarPlay / Android Auto
 zujniki parkowania z funkcją samodzielnego
C
zatrzymania (ICS)
 0 calowe obręcze
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Elektryczna klapa bagażnika otwierana ruchem nogi
Podgrzewanie kierownicy
Elektryczna regulacja przednich foteli

RX 450hL OMOTENASHI
+ OPCJA: FOTELE KAPITAŃSKIE

Adaptacyjne światła drogowe AHS (Blade Scan)
15-głośnikowy system audio Mark Levinson z sub-wooferem
 olorowy projektor wskazań przyrządów na przedniej
K
szybie HUD
T apicerka foteli ze skóry naturalnej półanilinowej
Regulacja fotela kierowcy (10 kierunków), podparcie
lędźwiowe (4 kierunki)

ZAPYTAJ DILERA O ATRAKCYJNĄ OFERTĘ
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DANE TECHNICZNE
WYMIARY ZEWNĘTRZNE

RX 450h

Długość (mm)

5000

Szerokość bez lusterek (mm)

1895

Wysokość (mm)

1700

Rozstaw osi (mm)

2790

Prześwit (mm)

200 (rura wydechowa)

MASY
Masa własna (kg)
Dopuszczalna masa całkowita (kg)

2205-2275
2840

POJEMNOŚCI I PRZESTRZEŃ BAGAŻOWA
Pojemność bagażnika - wszystkie siedzenia rozłożone (l)

211

Pojemność bagażnika - złożony trzeci rząd siedzeń (l)

652

Pojemność zbiornika paliwa (l)

65

SILNIK BENZYNOWY
Pojemność skokowa (cm3)

3456

Liczba cylindrów / liczba zaworów

6/24

Układ cylindrów
Max.moc [KM (kW) / obr./min.]

V
263 (193)/ 6000

Max. moment obrotowy (Nm / obr./min.)

335 / 4600

Typ układu dolotowego

wolnossący

SILNIK ELEKTRYCZNY PRZEDNI
Max.moc KM (kW)
Max. moment obrotowy (Nm)
Typ silnika

167 (123)
335
synchroniczny z magnesem stałym

SILNIK ELEKTRYCZNY TYLNY
Max.moc KM (kW)
Max. moment obrotowy (Nm)
Typ silnika

68 (50)
139
synchroniczny z magnesem stałym

NAPĘD HYBRYDOWY
Łączna moc układu KM (kW)
Typ akumulatora

313 (230)
Ni-MH

Napięcie nominalne akumulatora (V)

288

Napięcie układu (V)

650

OSIĄGI
Max. prędkość (km/h)

180

Przyspieszenie 0 - 100 km/h (s)

8,0

Przyspieszenie 80 - 120 km/h (s)

6,0

ZUŻYCIE PALIWA
Cykl mieszany (l/100 km)
Rodzaj paliwa

7,9-8,1
benzyna (min 95 okt.)

POZIOM EMISJI
Cykl mieszany (g/km)
Norma emisji spalin

178-185
WLTP

HAMULCE
Przód

tarcze wentylowane

Tył

tarcze wentylowane

ZAWIESZENIE
Przód
Tył
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kolumny MacPhersona
wielowahaczowe Double Wishbone
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RX 450hL

KOLORY LAKIERU

085 SONIC WHITE

1H9 MERCURY GRAY

1J7 SONIC TITANIUM

212 BLACK SOLID

223 GRAPHITE BLACK

3R1 MORELLO RED

4X2 COOPER BROWN

4X8 ICE ECRU

6X4 TERRANE KHAKI

8X5 DEEP BLUE
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ELEMENTY WYPOSAŻENIA

NAPĘD
Silnik benzynowy 3,5 w układzie V6 pracujący w cyklu Atkinsona
System Start & Stop
Napęd na cztery koła
Selektor trybu jazdy (3 tryby)
Selektor trybu jazdy (4 tryby)
Przekładnia E-CVT
ZAWIESZENIE
Standardowe
Adaptacyjne zawieszenie o zmiennej sztywności (AVS)
KOŁA
20" 235/55 (G4AG)
20" 235/55 (G4AL)
WYPOSAŻENIE ZEWNĘTRZNE
Przyciemniane szyby tylne boczne oraz szyba drzwi bagażnika
Pojedyncza końcówka układu wydechowego
Relingi dachowe
Szyberdach
Reflektory przednie LED
Automatyczne światła drogowe AHB
Adaptacyjne światła drogowe AHS (Blade Scan)
Sekwencyjne ledowe kierunkowskazy
Tylne światła mijania i stopu wykonane w technologii LED
Światła do jazdy dziennej wykonane w technologii LED
Światła przeciwmgielne
Lusterka boczne elektrycznie składane, podgrzewane z funkcją zmiany pola widzenia podczas cofania, automatycznym przyciemnianiem oraz pamięcią ustawienia
WYPOSAŻENIE WNĘTRZA
Zestaw naprawczy do opon
Koło zapasowe dojazdowe
Tapicerka foteli ze skóry naturalnej
Tapicerka foteli ze skóry naturalnej półanilinowej
Podgrzewanie przednich foteli
Podgrzewanie tylnych foteli
Wentylacja przednich foteli
Elektryczna regulacja przednich foteli
Pamięć ustawienia fotela kierowcy
Pamięć ustawienia fotela kierowcy + pasażera
Regulacja fotela kierowcy 8 kierunków, podparcie lędźwiowe 2 kierunki
Regulacja fotela kierowcy 10 kierunków, podparcie lędźwiowe 4 kierunki
Fotele "Kapitańskie" - opcja samochodu 6 - osobowego
Elektrycznie składane fotele (3 rząd)
System ułatwionego wsiadania
Skórzana kierownica z manetkami
Podgrzewanie kierownicy
Tylny podłokietnik ze schowkiem
Rolety tylnych szyb drzwiowych
Lusterko wewnętrzne wsteczne elektrochromatyczne
Dywaniki podłogowe
KOMFORT
Elektrycznie otwierana klapa bagażnika ruchem nogi (brak możliwości holowania)
Wycieraczki szyby czołowej z czujnikiem deszczu
Smart entry
Inteligentna karta
Aktywny tempomat (ACC) działający w pełnym zakresie prędkości
Czujniki parkowania z funkcją samodzielnego zatrzymania (ICS)
Kamera cofania z liniami pomocniczymi
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Omotenashi
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RX 450hL

ELEMENTY WYPOSAŻENIA
Kamera panoramiczna 360 stopni
MULTIMEDIA
Ekran centralny o przekątnej 8 cali
Ekran centralny o przekątnej 12,3 cala
Apple CarPlay/ Android Auto
9-głośnikowy system audio Pioneer
15-głośnikowy system audio Mark Levinson z sub-wooferem
Odtwarzacz CD
Odtwarzacz CD / DVD
Zegarek analogowy
Tuner DAB do odbioru cyfrowych stacji radiowych
Ładowarka bezprzewodowa
Nawigacja MM19
Kolorowy projektor wskazań przyrządów na przedniej szybie HUD

Prestige

-

Omotenashi
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6 200 1
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■

BEZPIECZEŃSTWO
LSS+2 (automatyczne światła drogowe AHB, asystent utrzymania pasa ruchu LTA, aktywny tempomat DRCC, asystent znaków drogowych RSA, wykrywanie pieszych w
nocy, wykrywanie rowerzystów w dzień)
System ochrony przed zderzeniowej (PCS)
System monitorowania ruchu poprzecznego podczas cofania z wykrywaniem pieszych RCTAB
System monitorowania "martwego pola" (BSM)
ZABEZPIECZENIA
Zamek centralny z podwójną blokadą
Alarm Vodafone z lokalizacją GPS oraz możliwością sterowania za pomocą smartfon (darmowy abonament półroczny)
System antykradzieżowy z syreną, immobilizerem, czujnikiem przechyłu i czujnikiem ruchu wewnątrz pojazdu

CENY OPCJI I PAKIETÓW

OPCJE
Szyberdach
Fotele „Kapitańskie” - opcja samochodu 6 - osobowego
Inteligentna karta

-

□
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1 600

Koło zapasowe

700

Alarm Vodafone z lokalizacją GPS oraz możliwością sterowania za pomocą smartfona (darmowy abonament półroczny)

299

299

5 500

5 500

24 000

-

Lakier metalik
PAKIET GPS (

□GPS)

Nawigacja 12”,odtwarzacz DVD, ładowarka bezprzewodowa, podgrzewanie kierownicy, BSM, RCTAB

700

■ wyposażenie standardowe / □ opcja niezależna / - opcja niedostępna / □NAZWA wyposazenie dostępne w pakiecie
1

Opcja dostępna tylko z pakietem GPS
Opcja nie wymaga dodatkowej dopłaty
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Autoryzowany Diler Lexusa:

Podane wartości zużycia paliwa i emisja CO2 zostały zmierzone zgodnie z metodą badawczą WLTP określoną w Rozporządzeniu (UE) 2017/1151. Na faktyczne zużycie paliwa i emisję CO2 wpływa sposób prowadzenia pojazdu oraz inne czynniki (takie jak warunki drogowe,
natężenie ruchu, stan pojazdu, ciśnienie w oponach, zainstalowane wyposażenie, obciążenie,
liczba pasażerów itp.). Zestawienie zużycia paliwa i emisji CO2 zawierające dane wszystkich
nowych samochodów osobowych jest dostępne nieodpłatnie w każdym punkcie sprzedaży
pojazdów. Informacje o działaniach dotyczących odzysku i recyklingu samochodów wycofanych z eksploatacji: www.lexus-polska.pl. Zdjęcia i materiały wygenerowane komputerowo
znajdujące się w dokumencie zamieszczone zostały wyłącznie w celach poglądowych i mogą
się różnić od rzeczywistych. Przedstawione informacje są oparte na danych aktualnych w chwili
publikacji i mogą podlegać zmianom. W szczególności ceny są zróżnicowane w zależności
od terminów dostaw. Wszelkie informacje podane w specyfikacji, w szczególności zaprezen-

towane fotografie, wykresy, specyfikacje, opisy, rysunki lub parametry techniczne nie stanowią oferty w rozumieniu Kodeksu cywilnego. Zawarte w tym cenniku informacje nie stanowią
zapewnienia w rozumieniu art. 5561 §1 pkt. 2 oraz art. 5561 §2 ustawy z dnia 23 kwietnia
1964 r. Kodeks cywilny. Wiążące ustalenie ceny, wyposażenia i specyfikacji pojazdu następuje w umowie jego sprzedaży, a określenie parametrów technicznych zawiera świadectwo
homologacji typu pojazdu. Podane w specyfikacji informacje na temat gwarancji pojazdu nie
stanowią udzielenia kupującemu gwarancji. Gwarancja zostanie udzielona przy sprzedaży pojazdu, a jej warunki zostaną określone w dokumencie gwarancyjnym. Podane ceny w zł brutto.
Szczegóły u Autoryzowanych Dilerów Lexusa.

