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06 LC Convertible

PIĘKNO 
W CAŁEJ 

OKAZAŁOŚCI 
Projektując model LC Convertible, zespół Lexusa 

podjął się kolejnego, dużego wyzwania. Cel? 
Stworzenie kabrioletu, który zachwyca zarówno 

z podniesionym, jak i opuszczonym dachem. 
Patrząc na LC Convertible, trudno sobie wyobrazić, jak długi i skomplikowany 
proces do niego prowadził. Płynność i naturalność ruchów dachu, który 
z łatwością wznosi się i opada, całkowicie maskuje wysiłek producenta włożony 
w jego konstrukcję. Jednak na tym właśnie polega siła Lexusa: precyzyjność 
i niezwykła staranność na etapie planowania oraz produkcji samochodu 
przekładają się na komfort jego użytkowania. 

Zawsze chcemy mieć pewność, że otrzymujesz najlepszą wersję 
samochodu. W związku z tym dach Lexusa LC poddany został licznym testom 
wytrzymałościowym. Sprawdziliśmy go w tunelu aerodynamicznym przy prędkości 
do 400 km/h. Następnie zweryfikowaliśmy  funkcjonowanie dachu w warunkach 
pustynnych i arktycznych, otwierając i zamykając go minimum 18 000 razy. 

LC Convertible śmiało możemy nazwać dziełem sztuki i nie będzie w tej 
opinii nawet cienia przesady. Zresztą inspiracją do stworzenia tego modelu 
była japońska kaligrafia, a konkretnie charakterystyczne dla niej płynne 
i stonowane pociągnięcia pędzlem. Z łatwością to zauważysz. 

ZACHOWUJĄC OSOBOWOŚĆ COUPÉ LC. Wprowadzenie 
koncepcji „miękkiego dachu” było dla Tado Mori – głównego projektanta – 
wymagającym przedsięwzięciem, któremu oddał całe swoje serce. Z kolei 
dla Lexusa stało się ono początkiem zupełnie nowego rozdziału – po raz 
pierwszy w historii marki zdecydowano się na takie rozwiązanie. Mori realizując 
nasze główne założenie dotyczące tego, że kabriolet musi wyglądać równie 
wspaniale z podniesionym, jak i opuszczonym dachem, zadbał o każdy detal.  

Projektant zachował elementy charakterystyczne dla samochodów z tej 
rodziny. Należą do nich m.in. płynna linia dachu, który w Lexusie LC składa 
się lekko niczym origami, wprost pod doskonale wyprofilowaną pokrywę. Do 
tego precyzyjnie ukryta górna, nośna rama kabrioletu. To jednak nie wszystko. 

Mocna sylwetka, pogrubiona krata, potrójne reflektory LED i tylne światła 
inspirowane dopalaczami samolotów odrzutowych. Mori i jego zespół stworzyli 
samochód, który w pełni odzwierciedla tożsamość coupé LC. 

LEXUS BESPOKE: NOWY POZIOM EKSKLUZYWNOŚCI. 
Dzięki programowi Lexus Bespoke samochód stał się bardziej osobisty 
niż kiedykolwiek wcześniej. Zmieniaj wedle uznania specyfikację LC 
Convertible, dodając takie elementy jak: specjalne obręcze kół ze stopów 
lekkich, czarny pakiet stylistyczny oraz efektowne wnętrze w odcieniu 
Marina White z miękkim, niebieskim dachem.  

POCZUJ ZACHWYT
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POCZUJ EKSCYTACJĘ

PODRÓŻ DLA 
ZMYSŁÓW 
Niesamowity, ręcznie zbudowany silnik V8 
i dopracowana dynamika jazdy sprawiają, 
że podróże Lexusem LC Convertible są 
niezapomniane. 
Usłyszysz to, nim jeszcze poczujesz. Wystarczy, że uruchomisz samochód. 
Podczas jazdy silnik benzynowy wolnossący V8 (poj. 5,0 litrów) zapewni 
Ci wysoki napęd i niezapomnianą ścieżkę dźwiękową. Aby to osiągnąć, we 
wlocie do silnika zamontowaliśmy generator dźwięku. Dzięki odpowiedniemu 
dostrojeniu, uzyskuje on maksimum pożądanego brzmienia. Dodatkowe 
tylne zawory wzmacniają poczwórny układ wydechowy, w rezultacie dając 
naturalne i głębokie wrażenia akustyczne. 

RĘCZNIE BUDOWANY V8, ZRODZONY NA TORZE 
WYŚCIGOWYM. Podczas 24-godzinnego wyścigu na torze w Nürburgring, 
silnik LC Convertible został przetestowany do granic możliwości. Budowany 
i strojony ręcznie przez naszych słynnych mistrzów „Takumi”. Każdy element 
V8 odzwierciedla ich piętnastoletnie doświadczenie zawodowe i osobiste 
oddanie się sztuce motoryzacji. Czy można kochać bardziej?

Układ napędowy – w połączeniu z 10-biegową skrzynią biegów Direct Shift 
o krótkim przełożeniu – gwarantuje ekscytujące wrażenia z jazdy. Wraz 
z nim możesz uzyskać wyższe osiągi, zachowując przy tym bezpieczeństwo 
w różnych warunkach – czy to na autostradzie, czy na krętej drodze. 

Można pokusić się o stwierdzenie, że „wyjątkowa zręczność” to drugie imię 
LC Convertible. Stabilne prowadzenie przy dużych prędkościach jest możliwe 
dzięki dodatkowemu wzmocnieniu i ekstremalnej sztywności podwozia. Lexus 
LC zabierze Cię dokładnie tam, gdzie chcesz, reagując na każde Twoje 
polecenie z niezwykłą precyzją. 

DOSKONALENIE WRAŻEŃ Z JAZDY. Japońska filozofia ciągłego 
doskonalenia „kaizen” przenika każde działanie Lexusa. Można ją również 
poczuć za kierownicą najnowszego LC Convertible. Skonfigurowaliśmy 
ustawienia wyboru trybu jazdy tak, aby zwiększyć komfort podróży w trybie 
„Normal” i poprawić jej kontrolę w trybach „Normal” i „Sport”. Wszystko po 
to, żebyś mógł czerpać więcej radości z posiadania samochodu. 

A teraz wyobraź sobie podróż z opuszczonym dachem, słońce i orzeźwiającą 
morską bryzę. To poczucie jedności z otoczeniem na każdym zakręcie. Albo 
nie, lepiej po prostu sprawdź, jak wygląda jazda wyjątkowym samochodem. 
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POCZUJ ELEGANCJĘ 

GRAND TOUR 
PRZEŻYTY OD 

NOWA
Lexus LC Convertible to połącznie wyrafinowanego 

rzemiosła i najnowocześniejszej technologii. Klasyka 
motoryzacji w najlepszym wydaniu z wyraźnym, 

innowacyjnym akcentem.   
W pewien sposób Lexus LC Convertible łączy w sobie dwie epoki motoryzacji 
jednocześnie – pierwszą połowę XX wieku i nowoczesność. Z jednej strony, 
podróż nim jest jak powrót do przeszłości, do dobrej, wytrawnej jazdy, 
ponadczasowej elegancji. Z drugiej, staje się to możliwe dzięki najlepszej 
technologii. Tak wygląda dzisiaj Twój osobisty „grand tour”. 

Odzwierciedlenie klasyki i nowoczesności  znajdziesz w kunsztownie wykonanym 
kokpicie. Na pierwszy rzut oka uwagę zwraca analogowo-cyfrowa tablica 
rozdzielcza wzorowana na modelu pochodzącym z Lexusa LFA. Na tym 
jednak nie koniec. W najnowszym LC Convertible znajdziesz ręcznie szyte 
skórzane fotele, które idealnie sprawdzą się na szybkich zakrętach i długich 
dystansach. Wybraliśmy dla Ciebie najlepsze z najlepszych, testując wcześniej 
aż 50 prototypów. To bezpieczeństwo i komfort w jednym. Do tego eliptyczny 
profil kierownicy – jej kształt jest wynikiem wielu miesięcy intensywnych prac 
mistrzów „Takumi”. 

UCIECZKA MOŻLIWA DZIĘKI TECHNOLOGII. Najnowsza 
technologia pracuje dla Ciebie i wokół Ciebie, stwarzając nieograniczone 
możliwości bycia dokładnie tam, gdzie  pragniesz się znaleźć. Jednocześnie 
dbając przy tym o maksymalną wygodę kierowcy i pasażerów. Regulowane 
przednie fotele i podgrzewane zagłówki. Niezrównany system audio Mark 
Levinson® Premium Surround, który zmienia akustykę w zależności od 

tego, czy dach samochodu jest otwarty, czy zamknięty. Podobnie działa 
funkcja Climate Concierge, która odpowiednio dostosowuje temperaturę 
w środku, np. automatycznie zwiększa ją, gdy kierowca przyspiesza samochód 
z opuszczonym dachem. Do tego 10,3-calowy wyświetlacz kompatybilny ze 
smartfonem. Wystarczy połączyć się z nim za pośrednictwem Apple CarPlay® 
lub Android Auto. Prosto, szybko i wygodnie.  

INTELIGENTNE BEZPIECZEŃSTWO. Komfort w LC oznacza również  
poczucie spokoju zapewnione przez najnowszy system bezpieczeństwa 
Lexus Safety System +. 

System ochrony przeciwkolizyjnej z wykrywaniem pieszych PCS. Gdy ryzyko 
wypadku jest wysokie, system automatycznie uruchamia hamulce. Jeśli kolizja wydaje 
się niemożliwa do uniknięcia, napina przednie pasy bezpieczeństwa. Inteligentna 
technologia wykrywa zarówno pieszych, jak i pojazdy. Pakiet usprawnień:

– asystent utrzymywania pasa ruchu LKA,
–  automatyczne światła drogowe AHB wzmacniające lepszą widoczność 

w nocy,
–  dynamiczny tempomat radarowy dostosowuje prędkość samochodu do 

pojazdu przed Tobą, 
–  asystent rozpoznawania znaków drogowych wspomaga Cię, gdziekolwiek 

się wybierasz.  
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MODEL

LC CONVERTIBLE 
LC Convertible napędza wysokoobrotowy silnik benzynowy V8 o pojemności 5,0 litrów, który 
dostarcza 464 KM / 341 kW na tylne koła. Ręcznie zbudowany, opracowany na potrzeby wyścigów 
motorowych 24h Nürburgring i Pikes Peak Hill Climb, został połączony z 10-biegową automatyczną 
skrzynią biegów. Efekt? Niesamowite przyspieszenie. 

SILNIK V8
Maksymalny obrót silnika wolnossącego V8 w LC Convertible wynosi 
530 Nm i osiąga 100 km/h w 5 sekund. Dzięki temu uzyskuje on możliwie 
najlepsze przyspieszenie. Silnik wspomagają trwałe, a zarazem lekkie kute 
korbowody i tytanowe zawory. Zapewniają one zwinność samochodu przy 
wysokich obrotach. Przedni wlot powietrza LC Convertible wyposażono 
w generator akustyczny. Przekazuje on dźwięki silnika V8 przez panel 
tablicy rozdzielczej – odpowiednio dostosowuje jego brzmienie, gdy dach 
samochodu jest opuszczony. Zastosowaliśmy również nowy filtr cząstek 
stałych, aby oczyszczał powietrze ze spalin. 

10-BIEGOWA SKRZYNIA BIEGÓW
10-biegowa automatyczna dźwignia umożliwia szybką zmianę biegów. Dbając 
o czystą, płynną i rytmiczną jazdę, LC Convertible wykorzystuje sterowanie 
AI-SHIFT, które dobiera optymalny bieg zgodnie z preferencjami i intencjami 
kierowcy. Uwzględnia przy tym prędkość, ale także dotychczasowy styl jazdy. 
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WERSJE

SUPERTURISMO*
21-calowe kute obręcze kół ze stopu metali lekkich, wykończone  
w dwóch odcieniach, opony R21 245/40 (przód) i 275/35 (tył).
Mechanizm różnicowy Torsen® Limited Slip.
Tylny amortyzator wyczynowy.
Reflektory, potrójne LED z światłami drogowymi Automatic High Beam 
(AHB). 
Tapicerka skórzana półanilinowa.**
10,3-calowy wyświetlacz multimedialny.
12-głośnikowy system audio Pioneer®.
Nawigacja Lexus Premium.

LEXUS BESPOKE*
21-calowe czarne obręcze kół ze stopu metali lekkich, 5-ramienne, 
z oponami R21 245/40 (przód) i 275/35 (tył).
Mechanizm różnicowy Torsen® Limited Slip.
Tłumik drgań skrętnych z tyłu.
Reflektory, potrójne LED z auto. światłami drogowymi Automatic High 
Beam (AHB).
Pakiet stylizacyjny Shadow.
Tapicerka skórzana półanilinowa.**
10,3-calowy wyświetlacz multimedialny.
13-głośnikowy system Mark Levinson® Reference Surround Sound System.
Nawigacja Lexus Premium.

* Dostępne opcje. Bespoke oferuje ekskluzywne, spersonalizowane konfiguracje. Odwiedź lokalną stronę internetową Lexusa, aby poznać wszystkie warianty wyposażenia.
** Tapicerka skórzana półanilinowa dotyczy tylko przednich foteli. Tapicerka tylnych foteli to Tahara.
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CECHY  |  WYGLĄD ZEWNĘTRZNY

01 02

03 04

05 06

01. 21-CALOWE KUTE OBRĘCZE KÓŁ ZE STOPÓW LEKKICH
Kute i polerowane lekkie obręcze koła o 5 podwójnych ramionach zapewniają 
doskonałe prowadzenie.
Przód: 21” x 8,5/2J, odsadzenie 25.
Tył: 21” x 9,5/2J, odsadzenie 25.

02. POTRÓJNE REFLEKTORY LED 
Ultrakompaktowe, potrójne reflektory LED zaprojektowano w ten sposób, 
aby dopasować je do krótkiego zwisu z przodu kabrioletu. Ma to kluczowe 
znaczenie dla prowadzenia samochodu przy dużych prędkościach.  

03. MIĘKKI DACH
Elegancki, trwały i przetestowany 18 000 razy, czyli – pierwszy w historii 
Lexusa – miękki, automatyczny i 4-warstwowy dach: 
1. Akrylowa tkanina zewnętrzna z powłoką fluorowęglową.
2. Izolująca warstwa gumowa. 
3. Warstwa wewnętrzna tkaniny PET. 
4.  Materiał wchłaniający hałas nawet wtedy, gdy samochód jest w ruchu – przy 

prędkości do 50 km/h. 
15 sekund tyle wystarczy, żeby opuścić lub podnieść dach.  

04. TYLNY SPOILER
Specjalnie wydłużony tylny spojler podkreśla szeroką sylwetkę nowego LC 
Convertible. 

05. WPUSZCZANE KLAMKI
Wpuszczane klamki drzwi w LC Convertible pozwalają zachować gładką 
powierzchnię wzdłuż całej karoserii. Oprócz pięknego designu, ich aerodynamiczny 
kształt przyczynia się do zwiększenia wyrafinowania jazdy i osiągów.

06. HOLOGRAFICZNE TYLNE ŚWIATŁA LED
Inspirowane dopalaczami myśliwców odrzutowych, do tego rzeźbiona 
metalowa rama – wraz z nią tylne światła LED układają się w charakterystyczny 
kształt litery „L”. A gdy lepiej się przyjrzysz, odkryjesz blokadę bagażnika  
zintegrowaną z tylną listwą oświetlenia. 
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CECHY  |  WNĘTRZE

01/02/03

04

05

06 0907 08

01. KOKPIT DLA KIEROWCY
Wyświetlacz został umieszczony blisko przedniej szyby, tak abyś w trakcie 
jazdy nie tracił kontaktu z drogą. Dla wzmocnienia Twojej uwagi umieściliśmy 
przełączniki układu sterującego wokół kierownicy. Słowem, bezpieczeństwo 
i komfort prowadzenia w jednym. 

02. PEDAŁY OBRABIANE MASZYNOWO
Perforowane aluminiowe pedały nie tylko dodają klasy wnętrzu nowego LC. 
Dla lepszego wyczucia w trakcie jazdy zoptymalizowaliśmy ich powierzchnię. 

03. PODGRZEWANA SKÓRZANA KIEROWNICA
Skórzana, trójramienna i bardzo wygodna  kierownica – z funkcją ogrzewania  
w chłodniejszych warunkach jazdy. Zintegrowane z nią przełączniki umożliwiają 
łatwe sterowanie dźwiękiem, smartfonem, wyświetlaczem wielofunkcyjnym, 
dynamicznym tempomatem radarowym i asystentem utrzymania pasa ruchu.

04. ZEGAR ANALOGOWY Z MOTYWEM LITERY „L”
Odkryj dyskretny motyw „L” Lexusa na tarczy zegara analogowego 
i wyczuwalne w dotyku, wypukłe powierzchnie elementów sterujących 
nawiewami powietrza.

05. PRZEŁĄCZNIK DACHOWY
Przełącznik otwierania/zamykania dachu kabrioletu umieściliśmy tuż pod 
podparciem dłoni. Wyobraź sobie to uczucie wyczekiwania za każdym 
razem, gdy opuszczasz lub podnosisz miękki dach swojego nowego LC. 

06. CLIMATE CONCIERGE / TECHNOLOGIA NANOE™ X
System Climate Concierge inteligentnie steruje klimatyzacją, ogrzewaniem 
foteli, kierownicy, dostosowując temperaturę do kierowcy i współpasażerów. 
Dodatkowo uwalnia on również drobne cząsteczki nanoe™ X, które z jednej 
strony pomagają hamować rozwój wirusów i bakterii*, z drugiej zaś redukują 
nieprzyjemne zapachy**, utrzymując przy tym odpowiednią wilgotność powietrza. 

07. REGULOWANE OGRZEWANIE SZYI
Ogrzewane przednie zagłówki umożliwiają szyi relaks, wywołując kojące, ciepłe 
doznania. Zaprojektowano je dla osób o różnym wzroście. Ogrzewanie zagłówków 
włącza się automatycznie lub ręcznie za pomocą trzech ustawień temperatury. 

08. SKÓRZANE FOTELE
Wyprofilowane skórzane fotele zostały zaprojektowane tak, aby zapewnić 
maksymalny komfort i bezpieczeństwo. Doskonałe podparcie, łatwość 
ustawień, ogrzewanie – to jedne z wielu udogodnień. W wybór foteli 
bezpośrednio zaangażował się główny inżynier Lexusa, odpowiedzialny za LC 
Convertible. Nowy projekt siedzeń wybrano spośród 50 innych propozycji. 

09. GEOMETRYCZNA LISTWA DRZWIOWA
Wrażenie geometrycznych kształtów paneli drzwiowych, perforacja skórzanej 
tapicerki to kolejne – z wielu przykładów – dbałości Lexusa o najmniejszy 
szczegół. 

* Zatrzymanie wirusów i bakterii w ponad 99% podczas godzinnej ekspozycji nanoe™ X. Japan Food Research Laboratories, sprawozdanie nr 20073697001-0101 , 15038623001-0101.
** Intensywność zapachu zmniejszona o ponad 1,8 podczas godzinnej ekspozycji na nanoe™ X. Panasonic Corporation Product Analysis Center, sprawozdanie nr BAA33-150318-M35.
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TECHNOLOGIA  |  AUDIO, KOMUNIKACJA I INFORMACJA

01. 13-GŁOŚNIKOWY SYSTEM AUDIO MARK LEVINSON®

Światowej klasy 13-głośnikowy system Mark Levinson® Premium Surround 
z technologią GreenEdge™ starannie dostosowano do właściwości akustycznych 
kabiny LC Convertible. Po opuszczeniu dachu system automatycznie dopasowuje 
dźwięk i ustawienia głośników. Wierność dźwięku na poziomie cyfrowego kina 
domowego jest dodatkowo wzmacniana przez technologię Clari-Fi™, która 
odtwarza jakość utraconą w cyfrowej kompresji MP3.

02. WYŚWIETLACZ WIELOFUNKCYJNY
Główne wskaźniki posiadają wbudowany, kolorowy wyświetlacz wielofunkcyjny. 
Na bieżąco informuje on o wszystkich najważniejszych danych dotyczących 
jazdy, takich jak ostrzeżenia i wskazówki nawigacyjne. 

03. BARDZO SZEROKI KOLOROWY WYŚWIETLACZ HEAD-UP 
DISPLAY

Dzięki najnowszej technologii wyświetlacz Head-Up Display (174 mm x 
48 mm) umożliwia sprawdzenie nawigacji, funkcji bezpieczeństwa, informacji 
o samochodzie i ustawień audio bez konieczności odrywania wzroku od drogi. 

03

01

02
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TECHNOLOGIA  |  MULTIMEDIA

01. NAWIGACJA LEXUS PREMIUM
Idealnie usytuowany centralny wyświetlacz HD o przekątnej 10,3 cala. Może 
być obsługiwany za pomocą poleceń głosowych lub panelu dotykowego Touch 
Pad z oprogramowaniem Remote Touch Interface, którego używa się tak prosto 
jak smartfona lub tabletu. Funkcja dzielenia ekranu umożliwia równoczesny 
dostęp do informacji: nawigacja Lexus Premium i danych klimatycznych. 

02. PANEL DOTYKOWY
Ekranem o przekątnej 10,3 cala można sterować za pomocą poleceń 
głosowych  lub panelu dotykowego Touch Pad, zamontowanego na środkowej 
konsoli. Interfejs panelu jest równie intuicyjny jak smartfon.  

03. INTEGRACJA ZE SMARTFONEM
Dzięki Apple CarPlay® lub Android Auto®, LC Convertible umożliwia łatwe 
wyświetlanie i dostęp do aplikacji smartfona na ekranie o przekątnej 10,3 cala.

01

02 03
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01. LEXUS SAFETY SYSTEM +
LC Convertible jest wyposażony w najnowszy system bezpieczeństwa Lexus 
Safety System + z antykolizyjnym wykrywaniem pieszych PCS. System posiada: 
 –  zaawansowanego asystenta utrzymywania pasa ruchu LKA,  

aby przeciwdziałać niestabilnej jeździe;
–  automatyczne światła drogowe AHB, zapewniające lepszy widok 

w nocy;
–  dynamiczny tempomat radarowy, który dostosowuje prędkość  

do pojazdu poprzedzającego. 

02. DYNAMICZNY TEMPOMAT RADAROWY
Aby zapewnić maksymalnie bezpieczną jazdę, dynamiczny tempomat radarowy 
utrzymuje ustaloną odległość między LC Convertible a pojazdem jadącym 
przed nim, nawet jeśli pojazd ten zmienia swoją prędkość.

03. SYSTEM ANTYKOLIZYJNY Z WYKRYWANIEM PIESZYCH 
(PCS)

Radar i komputer pokładowy obliczają ryzyko ewentualnej kolizji. Jeśli jest 
ono zbyt wysokie, system antykolizyjny ostrzega kierowcę i zwiększa ciśnienie 
w układzie hamulcowym. Natomiast jeśli system uzna kolizję za nieuniknioną, 
hamulce uruchomią się automatycznie, a przednie pasy bezpieczeństwa 
zostaną dodatkowo napięte. Ponadto, gdy przy prędkości od ok. 10 do 80 km/h 
samochód wykryje obiekt (np. pieszy),  hamowanie włączy się samoczynnie. 
 
04. ASYSTENT UTRZYMYWANIA PASA RUCHU (LKA) 

I AUTOMATYCZNE ŚWIATŁA DROGOWE (AHB)
Asystent utrzymywania pasa ruchu (Lane Keeping Assist) wykorzystuje kamerę, 
umieszczoną w przedniej szybie, do monitorowania pozycji samochodu. Jeśli 
zaczniesz zjeżdżać z pasa ruchu, asystent LKA włączy alarm ostrzegawczy 
i poda krótki korekcyjny sygnał sterujący. 

W nocy funkcja automatycznych świateł drogowych (Automatic High 
Beam) wykorzystuje tę samą kamerę, co system utrzymywania pasa ruchu, 
do wykrywania nadjeżdżających pojazdów i automatycznego włączania 
świateł drogowych. 

0403
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TECHNOLOGIA  |  LEXUS SAFETY SYSTEM +
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01. 6 PODUSZEK POWIETRZNYCH
Oprócz niezwykle mocnej kabiny pasażerskiej, ochronę pasażerów zapewnia sześć 
poduszek powietrznych. Z przodu kierowcę i pasażera asekurują dwustopniowe 
poduszki powietrzne, chroniące głowę i kolana oraz poduszki boczne. Kurtyny 
powietrzne rozciągają się przez całą długość obu boków kabiny. Wszystkie pasy 
bezpieczeństwa wyposażono również w napinacze. 

02. SYSTEM MONITOROWANIA MARTWEGO POLA (BSM) 
I SYSTEM OSTRZEGANIA O RUCHU POPRZECZNYM 
(RCTA)

Radar zainstalowany w tylnym zderzaku wykrywa pojazdy znajdujące się na 
sąsiednich pasach ruchu, które nie są widoczne w lusterkach zewnętrznych. 
Jeśli kierowca sygnalizuje zmianę pasa ruchu, a w martwą strefę wjeżdża 
pojazd, w odpowiednim lusterku drzwiowym pojawi się sygnał ostrzegawczy. 

System RCTA wykorzystuje radar systemu monitorowania martwego pola 
(BSM) do wykrywania pojazdów zbliżających się na parkingu w obszarze 
za samochodem. Podczas wyjeżdżania tyłem alarmuje on o ewentualnych 
zagrożeniach. 

03. AKTYWNA MASKA SILNIKA (PUH)
W przypadku zderzenia z pieszym aktywna maska (PUH), uruchamiana przez 
czujniki zamontowane w przednim zderzaku, nieznacznie unosi górny koniec 
pokrywy silnika. W ten sposób zapewnia przestrzeń między nią a twardymi 
elementami silnika pod spodem, co zmniejsza ryzyko obrażeń u pieszego. 

04. AKTYWNE PAŁĄKI ANTYKAPOTAŻOWE
W razie kolizji lub – co jest bardzo mało prawdopodobne – przewrócenia się 
kabrioletu nastąpi aktywacja pałąków przeciwkapotażowych, wspierających 
pojazd i chroniących Ciebie oraz pasażerów. 

05. ASYSTENT ROZPOZNAWANIA ZNAKÓW DROGOWYCH 
(RSA)

Asystent rozpoznawania znaków drogowych (RSA), dzięki kamerze 
zainstalowanej u góry nad przednią szybą, identyfikuje znaki drogowe 
i przekazuje kierowcy informacje za pośrednictwem wielofunkcyjnego 
wyświetlacza. RSA wykrywa znaki zgodne z Konwencją Wiedeńską (w tym 
znaki elektroluminescencyjne i migające).
 
06. SYSTEM OSTRZEGANIA O CIŚNIENIU W OPONACH 

(TMPS)
Odbierając dane z czujnika zainstalowanego w każdej oponie, system TMPS 
monitoruje informacje dotyczące ciśnienia i ostrzega o jego spadku.

07. MONITOR WSPOMAGANIA PARKOWANIA
Aby jeszcze bardziej ułatwić parkowanie, czujniki, umieszczone w tylnym 
zderzaku, wraz z samochodowym sygnalizatorem dźwiękowym ostrzegają 
o przeszkodach na drodze. Gdy silnik działa na biegu wstecznym, obszar 
za LC Convertible ukazuje się na 10,3-calowym wyświetlaczu wraz ze 
wskazówkami wspomagającymi parkowanie.

TECHNOLOGIA  |  WSPARCIE KIEROWCY I BEZPIECZEŃSTWO
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TECHNOLOGIA  |  DYNAMIKA JAZDY

01. WZMOCNIONY KORPUS SAMOCHODU
Dynamikę jazdy LC Convertible zawdzięcza niewiarygodnie mocnej ramie 
nadwozia i nowym, lekkim elementom zawieszenia. Nieodkształcające się 
części LC wykonane są ze stali o bardzo wysokiej wytrzymałości. W panelach 
drzwi, bagażnika i maski silnika zastosowano lekkie aluminium, a w elementach 
takich jak dach i ramy drzwi – mocny i lekki plastik wzmocniony włóknem 
węglowym. 

02. WYBÓR TRYBU JAZDY
Umieszczony w pobliżu kierownicy system Drive Mode Select umożliwia 
kierowcy wybór pomiędzy trybami jazdy Eco, Normal i Sport, aby 
zmaksymalizować wydajność i dynamikę jazdy LC Convertible. System posiada 
również tryby Custom, Sport S i Sport S+.

03. 10-BIEGOWA SKRZYNIA ŁOPATKOWA, TRYB 
MANUALNY „M”

Dla zwiększenia dynamiki i komfortu jazdy w LC Convertible zastosowano 
tryb manualny „M” (po raz pierwszy w hybrydowym Lexusie). Pozwala on 
kierowcy swobodnie wybierać i utrzymywać dowolny bieg za pomocą 
dźwigni zmiany biegów.

04. ZAWIESZENIE ADAPTACYJNE (AVS)
Aby zapewnić jeszcze bardziej dynamiczną i wyrafinowaną jazdę, zawieszenie 
adaptacyjne (AVS) kontroluje siłę tłumienia wszystkich czterech amortyzatorów, 
oferując nieprawdopodobny wybór 650 różnych ustawień zawieszenia. 

05. MECHANIZM RÓŻNICOWY TORSEN® LIMITED SLIP*
Nowy LC Convertible jest również dostępny z mechanizmem różnicowym 
Torsen® Limited Slip Differential. Umożliwia on np. przeniesienie napędu do osi 
o większej przyczepności do podłoża.

06. TŁUMIK DRGAŃ SKRĘTNYCH*
Dodatkowo można zamówić opcjonalny amortyzator tylny, który pochłania 
drgania i niewielkie wibracje podczas skręcania samochodu. 

06

01
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02

* Występuje w zależności od wersji samochodu. 
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AKCESORIA

01. OWIEWKA WIATROWA
Dla lepszego komfortu jazdy z opuszczonym dachem, zwłaszcza przy 
dużych prędkościach, możesz zamontować owiewkę wiatrową. Zapewnia 
ona doskonałą wentylację i redukuje hałas. Siatka umieszczona jest za tylnymi 
siedzeniami i może pozostać na swoim miejscu również po podniesieniu dachu.

02. DYWANIKI PODŁOGOWE KLASY PREMIUM
Luksusowe czarne dywaniki, wykonane z akuweluru, stanowią uzupełnienie 
standardowych metod wygłuszających samochód. Dywanik kierowcy jest 
wyposażony w specjalne mocowanie, które zapobiega jego przesuwaniu 
podczas użytkowania. 

03. ŚRUBY ANTYKRADZIEŻOWE
Kodowana blokada kół, wykonana z hartowanej stali, to wzmocnione i trwałe 
zabezpieczenie dla Twoich aluminiowych felg. 

04. MATA BAGAŻNIKA
Wytrzymała, łatwa w czyszczeniu mata pomaga chronić przestrzeń bagażową 
przed uszkodzeniem lub zabrudzeniem. 

05. POZIOMA SIATKA MOCUJĄCA
Mocna, pleciona, czarna, nylonowa siatka do bezpiecznego przewożenia 
przedmiotów w bagażniku samochodu. Siatkę mocuje się na zamontowanych 
hakach.
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LEXUS BESPOKE

01. LEXUS BESPOKE – PROGRAM PERSONALIZACJI
Spersonalizuj swojego Lexusa LC dzięki szerokim możliwościom specyfikacji, 
jakie daje program Lexus Bespoke. Zaprojektuj samochód pasujący do 
Twojego stylu życia, a elitarny zespół mistrzów „Takumi” skonstruuje go 
w legendarnej fabryce Lexus Motomachi. Zapytaj Autoryzowanego Dealera 
Lexusa o program Bespoke dla Twojego kraju.

02. CZARNA 21-CALOWA OBRĘCZ KOŁA
5-ramienne, kute obręcze kół, unikalne dla programu Lexus Bespoke, 
są doskonałym uzupełnieniem pakietu oferowanych specyfikacji. 

03. PAKIET STYLISTYCZNY SHADOW
Ekskluzywny styl LC Convertible nie pozostawia wątpliwości, że to edycja 
specjalna. Wyraziste czarne oznaczenia podkreślają efektowną, charakterystyczną 
dla Lexusa kratkę wlotu powietrza.  Eleganckie wykończenie reflektorów i świateł 
tylnych sprawia, że ten samochód wyróżnia się pod każdym względem. 

04. EKSKLUZYWNE OZNAKOWANIE
Umieszczona na konsoli środkowej elitarna plakietka Bespoke podkreśla 
wyjątkowy charakter tego modelu.

05. WNĘTRZE MARINA WHITE I MIĘKKI NIEBIESKI DACH
Jasne odcienie ręcznie szytych foteli doskonale komponują się ze stylowym 
dachem w kolorze morskiego błękitu. LC Convertible ma przywoływać 
klimat podróży wzdłuż europejskich riwier i luksusowych portów jachtowych. 
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LEXUS BESPOKE
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ŚWIAT  
KOLORÓW
Unikalny proces koloryzacji pozwala uzyskać  
odcienie reagujące na zmieniające się warunki  
oświetleniowe.  
Projektanci Lexusa nigdy nie używają gotowych kolorów, ale od podstaw 
opracowują własne – proces ten może trwać nawet dwa lata. Dbałość 
o najmniejszy szczegół dotyczy każdego etapu prac nad samochodem: od 
pierwszych szkiców projektu, po intensywność lakieru nadwozia.

Pakiet lakierów Lexusa zawiera około 30 unikalnych odcieni. Opracowując 
nowy kolor, projektanci nigdy nie idą na skróty, a każda decyzja opiera się na 
porównaniu setek próbek. Uzasadnia ją również obszerna wiedza naszych 
specjalistów na temat pigmentów i sposobu ich łączenia. 

Końcowy etap prac nad kolorem polega na sprawdzaniu go w rzeczywistych 
warunkach oświetleniowych. Pokryte lakierem panele testowe, kształtem 
przypominające samochód, są weryfikowane przez projektantów w świetle 
reflektorów  – także w słońcu i w cieniu. Dodatkowo również o różnych porach 
dnia, a nawet miesiącach roku. Tylko dzięki tak drobiazgowym analizom 
powstał kolor Sonic Titanium, który idealnie podkreśla odważną sylwetkę 
nowego Lexusa LC. 

Proces nakładania koloru zaczyna się od laborantów mieszających farbę, 
a kończy na pracownikach lakierni, którzy zapewniają nieskazitelną, jednolitą 
powłokę. Następnie rozpoczyna się etap kontroli, gdzie ręcznie – przy oświetleniu 
RGB – wykrywane są niedoskonałości lakieru  o wielkości nawet 0,5 milimetra. 

Lexus stworzył pięciopowłokową strukturę koloryzacji, dzięki której uzyskuje 
się poziom głębi i luminescencji nieosiągalny dla tradycyjnych lakierów. 
Pomiędzy warstwami lakier jest ręcznie szlifowany na mokro pod nadzorem 
mistrzów rzemiosła Takumi. To pracochłonna metoda, jednak gwarantująca, 
że każda świeża powłoka będzie pozbawiona skaz. Nawet niewprawne oko 
zauważy idealnie równomierny, połyskujący lakier. 

KOLORY  |  WYGLĄD ZEWNĘTRZNY
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BIAŁY F | 083 SONIC PLATINUM | 1L2

CIEMNOSREBRNY SONIC TITANIUM | 1J7 GRAFITOWY GREY MICA | 1G0

CZARNY ANTRACITE BLACK | 223 CZERWONY RADIANT RED | 3T5

BLAZING CARNELIAN | 4Y1 ZŁOCISTY SZAFRAN | 5C1

NIEBIESKI DEEP BLUE | 8X5TERRANE KHAKI | 6X4

Uwaga: Ze względu na różnice w druku, rzeczywiste kolory lakieru mogą nieznacznie różnić się od przedstawionych na ilustracjach.

KOLORY  |  WYGLĄD ZEWNĘTRZNY
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KOLORY  |  WNĘTRZE

1  Gładka skóra jest standardem we wszystkich klasach. Tapicerka skórzana półanilinowa dotyczy tylko przednich foteli. Tapicerka tylnych foteli to Tahara. Wnętrze w kolorze Ochre jest do wyboru z miękkim dachem w kolorze Ochre  
lub czarnym.

2  Skóra półanilinowa jest opcjonalnie dostępna jako część pakietu. Wnętrze w kolorze Ochre jest do wyboru z miękkim dachem w kolorze Ochre lub czarnym. Wnętrze w kolorze Marine White jest dostępne opcjonalnie w wersji Bespoke 
z miękkim dachem w kolorze czarnym lub Marine. Tapicerka skórzana półanilinowa dotyczy tylko przednich foteli. Tapicerka tylnych foteli to Tahara. 

3  Czarny miękki dach jest wyposażeniem standardowym. Miękki dach w kolorze Ochre  to opcja do wyboru z wykończeniem wnętrza w kolorze Ochre. Miękki dach w kolorze Marine jest dostępny opcjonalnie w wersji Bespoke z wnętrzem 
Marine White i z tapicerką ze skóry półanilinowej. 

Lokalny Autoryzowany Punkt Sprzedaży Lexusa z przyjemnością udzieli Państwu dalszych informacji.

MIĘKKI DACH3

Czarna Ochre Marine Blue

SKÓRA PÓŁANILINOWA2

Czarna Ochre Flare Red Marina White

SKÓRA1

Czarna Ochre
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DANE TECHNICZNE

WYMIARY ZEWNĘTRZNE LC 500 CV

Długość [mm] 4 770

Szerokość 1 920

Wysokość [mm] 1 350

Rozstaw osi [mm] 2 870

Prześwit [mm] 131

Lokalizacja najniższego punktu Przednia część układu wydechowego

Zwis przedni  [mm] 930

Zwis tylny  [mm] 970

Współczynnik oporu powietrza [Cx] 0,33

MASY

Masa własna [kg] 2 035 — 2 055

Nacisk na przednią oś [kg] 1 070 — 1 080

Nacisk na tylną oś [kg] 965 — 975

Dopuszczalna masa całkowita [kg] 2 450

POJEMNOŚĆ

Pojemność bagażnika [l] 149

Ilość miejsc 4

Pojemność zbiornika paliwa [l] 82

SILNIK BENZYNOWY

Pojemność [cm3] 4 969

Symbol silnika 2UR-GSE

Liczba cylindrów / liczba zaworów 8 / 32

Mechanizm rozrządu DOHC z Dual VVT-i

Układ wtryskowy EFI, D-4S

Układ cylindrów Widlasty

Max.moc [KM (kW)/obr./min.] 464 (341) / 7 100

Max. moment obrotowy [Nm/obr./min.] 530 / 4 800

Stopień kompresji 12,3 : 1

OSIĄGI

Max. prędkość [km/h] 270

Przyspieszenie 0 – 100 km/h [s] 5

ZUŻYCIE PALIWA

Cykl mieszany [l/100 km] 12,3

Rodzaj paliwa 98 oktanów lub więcej

POZIOM EMISJI

Emisja CO2
 – cykl mieszany [g/km] 288

Norma emisji spalin EURO 6d, EURO 6b

ZAWIESZENIE

Przód Wielowahaczowe

Tył Wielowahaczowe

HAMULCE

Rodzaj Tarczowe wentylowane

Przód [średnica] [mm] 400

Tył [średnica] [mm] 359

POZOSTAŁE

Skrzynia biegów Automatyczna, 10-stopniowa

Promień zawracania (opona / nadwozie) [m] 5,4 / 5,9

Ilość obrotów kierownicy 2,6
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DANE TECHNICZNE

Uwaga: Wymiary na ilustracjach powyżej są podane w milimetrach.
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ROZGOŚĆ SIĘ
Sposób, w jaki traktujemy naszych klientów, 
jest zgodny ze starożytną japońską filozofią 

gościnności.
„Omotenashi”, tłumaczone z języka japońskiego jako „gościnność i uprzejma 
obsługa”, jest czymś znacznie bardziej wartościowym. To starożytna 
koncepcja skoncentrowana na przewidywaniu potrzeb innych, jeszcze 
zanim się one pojawią. Filozofia omotenashi wpływa na to, jak projektujemy 
i konstruujemy nasze samochody. Ma znaczenie także dla sposobu, w jaki 
traktujemy Ciebie – właściciela Lexusa. Nie tylko w punkcie sprzedaży, ale 
przez cały okres eksploatacji samochodu. Chcemy, abyś czuł się doceniany 
w każdej interakcji, jaką z nami nawiążesz. Abyś poczuł się kimś więcej 
niż tylko Klientem. 

Niezależnie od tego, czy jesteś kierowcą prywatnym czy flotowym, 
doświadczysz tego uczucia zawsze, gdy tylko zawitasz do naszego salonu. 
Powitamy Cię w nim jak długo wyczekiwanego gościa. Nasz personel 
zadba o Twoje potrzeby. Możesz poczęstować się przekąskami, nadrobić 
zaległości, skorzystać z szybkiego internetu lub popracować. W tym czasie 
technicy Lexusa zadbają o to, abyś mógł jak najszybciej wrócić na trasę.  

SPOKÓJ DUCHA DZIĘKI LEXUS RELAX*
Lexus Relax zapewnia Ci całkowity spokój ducha nawet po wygaśnięciu 
gwarancji producenta. Serwisując Lexusa u nas, otrzymasz dodatkowe 
12 miesięcy gwarancji.  

ROZWIĄZANIE LEXUS EASY MOBILITY*
Od finansowania po ubezpieczenie, obsługę techniczną, a nawet 
opony – elastyczne rozwiązania dla Lexusa Easy to prosty sposób zadbania 
o swoją wygodę i bezpieczeństwo. Również poprzez te działania chcemy, żebyś 
jako właściciel poczuł się wyjątkowo. Dokładnie tak, jak powinien się czuć gość. 

*  Lexus Relax i Lexus Easy nie są dostępne na wszystkich rynkach. 
Proszę pytać o nie w lokalnym Autoryzowanym Punkcie Sprzedaży Lexusa.

POCZUJ SIĘ DOCENIONY





© 2022 Lexus Polska* zastrzega sobie prawo do zmiany wszelkich szczegółów specyfikacji 
i wyposażenia bez uprzedniego powiadomienia. Szczegóły specyfikacji i wyposażenia mogą być 
ponadto modyfikowane w celu dostosowania ich do lokalnych warunków i wymagań. Szczegółowe 
informacje na temat zmian koniecznych w danym kraju lub regionie można uzyskać u Autoryzowanych 
Dealerów Lexusa.

Uwaga: pojazdy przedstawione na ilustracjach i specyfikacje zamieszczone w niniejszym katalogu mogą 
różnić się od modeli i elementów wyposażenia dostępnych w danym kraju lub regionie. Kolor nadwozia 
pojazdu może nieznacznie odbiegać od przedstawionego na ilustracjach w niniejszym katalogu.

Więcej informacji można znaleźć w naszej witrynie internetowej: www.lexus-polska.pl

Dbałość o stan środowiska naturalnego to jeden z priorytetów Lexusa. Stosujemy wiele rozwiązań, 
które do minimum ograniczają wpływ, jaki wywierają nasze samochody na środowisko naturalne. 
Dotyczy to całego cyklu — od prac projektowych, poprzez produkcję, dystrybucję, sprzedaż, serwis, 
aż po wycofywanie zużytych pojazdów z eksploatacji. Dealerzy udzielają wszelkich informacji na 
temat wymagań wynikających z przepisów o postępowaniu z pojazdami wycofanymi z eksploatacji.

* Lexus Polska jest oddziałem spółki Toyota Motor Europe NV/SA.

Wydrukowano w Polsce, maj 2022 r.

Więcej o nowym LC: 
lexus-polska.pl/new-cars/lc-convertible
youtube.com/LexusPolska
facebook.com/LexusPolska
instagram.com/LexusPolska
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