LEXUS RX 450h L VARUSTUS
VARUSTUSTASE EXECUTIVE
AKTIIVOHUTUS JA SÕIDUDÜNAAMIKA
Lexuse ohutussüsteem+
– kokkupõrke-eelne ohutussüsteem koos jalakäijate
äratundmisega päeval ja öösel (PCS)
– jalgratturite äratundmine (päevasel ajal)
– dünaamiline kohanduv kiirushoidik (DRCC), mis
tahes kiirus
– sõidurajalt lahkumise hoiatussüsteem koos
sõiduraja hoidmise süsteemiga (LTA)
– liiklusmärkide tuvastussüsteem (RSA)
– kaugtulede automaatlülitus (AHB)
Pidurdus-, stabiilsus- ja roolimis- ning veojõu
kontrollimise süsteem:
– blokeerumatu pidurisüsteem (ABS)
– piduriassistent (BAS)
– elektrooniline pidurdusjõujaotus (EBD)
– elektrooniline pidurdusmärguanne (EBS)
– elektriline roolivõimendi (EPS)
– veojõukontroll (TRC)
– sõiduki stabiilsuskontroll (VSC)
– nõlvaltstardiabi (HAC)
– sõiduki dünaamika integreeritud juhtimissüsteem
(VDIM)
– rehvirõhu jälgimise süsteem (TPWS)
VÄLISILME
Valgusdioodi (LED) tuled
– esituled (lähi- ja kaugtuled)
– L-kujulised päevasõidutuled
– udutuled, esimesed ja tagumised
– kombineeritud tagatuled
– kurvituled
– järjestiksuunatuled, esimesed ja tagumised
Automaatselt reguleeritavad esituled koos
ülestõusvate puhastajatega
Vihmaanduritega klaasipuhastid
UV-kiirgust ja kuumust tõkestav toonklaas
Esimeste kojameeste jääsulatusfunktsioon
Parkimisandurid ees ja taga koos automaatse
pidurdamise funktsiooniga (ICS)
Elektriline tagaluuk
– Käed-vaba avamise funktsiooniga (jalaandur) (ei
saa koos kärukonksuga)
20-tollised 5 topeltkodaraga valuveljed
- 235/55 R20 rehvid
Elektrokromaatilised küljepeeglid
- mälus 3 eelseadistatud asendit
Katusekaared

Küljepeeglid
– elektriliselt reguleeritavad, kokkuklapitavad ja
soojendusega
TURVALISUS
Vargusevastane süsteem immobilaiseri
/sissetungimis- ja kallutusanduri / alarmiga
Automaatne ukselukustus ja kahekordne ukselukk
PASSIIVOHUTUS
Kokku 10 turvapatja
– juhi ja kõrvalistuja esi-, külg- ja põlveturvapadjad
– äärmiste tagaistmete külgturvapadjad
– turvakardinad kogu sõitjateruumi pikkuse
ulatuses
Lüliti kõrvalistuja turvapadja väljalülitamiseks
Äärmiste tagaistmete ISOFIX-kinnitused
Lülisamba vigastusi vähendav süsteem (WIL)
esiistmetel koos aktiivsete peatugedega
SÕITJATERUUMI MUGAVUS JA KÄEPÄRASUS
Perforeeritud naturaalnahast istmed
– juhiiste ja rool tagasitõmbumise funktsiooniga
– 8 asendiga reguleerimine (juhi- ja kõrvaliste)
– soojenduse ja ventilatsiooniga esiistmed
- mälufunktsiooniga juhiiste, mälus 3 eelseadistatud
asendit
– kahes suunas reguleeritava nimmetoega
esiistmed
Keskmise istmerea istmete soojendus (äärmised
istmed)
Jaotusega 40/20/40 käsitsi kokkuklapitav keskmine
istmerida
Elektriliselt kokkuklapitav kolmas istmerida
Isetumenev tahavaatepeegel
Kolmetsooniline elektrooniline kliimaseade, Nanoe
tehnoloogiaga
– automaatne õhu taasringlussüsteem
Juhtmevaba telefonilaadija
Nahaga kaetud kolmekodaraline soojendusega
rooliratas
– elektriliselt reguleeritav, mälus 3 eelseadistatud
asendit
Sõidurežiimi valik (NORMAL / ECO / SPORT S)
Eesmised ja tagumised elektriaknad
EV-režiimi nupp
AUX-pistik ja neli USB-porti
Kaks 12 V pistikut
Sõitjateruumi sisenemise valgustus
Nahkviimistlusega käigukang

Tagaistmel on keskmine käetugi hoiuruumi, kahe
topsihoidja ja USB-pordiga
Võtmeta sisenemis- ja käivitussüsteem,
tervitustuledega ukse käepidemed
Uste ja keskkonsooli „Black Grain“-dekoorliistud
Rehviparanduskomplekt
Pukseerimisvõimet ei oma
HELI, SIDE JA TEAVE
12,3-tolline puutetundlik värviekraan
– puuteplaadi abil juhitav multimeedia ekraan
– tahavaatekaamera (staatiliste juhistega)
– Mobiiltelefoni ühilduvus (Apple CarPlay®, Android
Auto®)
– Lexus Link teenused
9 kõlari ja DVD-mängijaga kvaliteetne helisüsteem
Bluetooth®-i vabakäetelefoni- ja helisüsteem
Digitaalne heliringhääling (DAB)
LED valgustusega analoogkell koos GPSiga
Ökonoomse sõidu näidik
4,2-tolline värviline TFT-universaalnäidik
Rooliratta juhtnupud
– heli/kuva/telefon/hääl/kaugusradar/kliima/LTA

TEHASE LISAVARUSTUSE PAKETT 1:
10-tolline värviline esiklaasinäidik (HUD)
Pimealamonitor koos tagant ristsuunas läheneva
sõiduki hoiatussüsteemiga ja pidurdamisega
(RCTAB)

TEHASE LISAVARUSTUSE PAKETT 2:
10-tolline värviline esiklaasinäidik (HUD)
Pimealamonitor koos tagant ristsuunas läheneva
sõiduki hoiatussüsteemiga ja pidurdamisega
(RCTAB)
Katuseluuk

VARUSTUSTASE LUXURY
(lisaks varustustasemele Executive)
20-tollised töödeldud viimistlusega valuveljed,
235/55 R20 rehvid
15 kõlariga Mark Levinson Premium Surround
helisüsteem, 835 Watti
– 7.1 ringhelisüsteem
Isekohanduva jäikusega vedrustus (AVS)
Sõidurežiimi valik (Kohandatud / Sport S / Sport S+)
Võtmekaart
10-tolline värviline esiklaasinäidik (HUD)
Pimealamonitor koos tagant ristsuunas läheneva
sõiduki hoiatussüsteemiga ja pidurdamisega
(RCTAB)
Panoraamvaate ekraan (360 kraadi)
Eksklusiivsed perforeeritud naturaalnahast istmed
– juhiiste ja rool tagasitõmbumise funktsiooniga
– 10 asendiga reguleerimine
– 4 asendiga nimmetugi
– soojenduse ja ventilatsiooniga esiistmed /juhi- ja
kaassõitja istme mälufunktsioon, kolm eelseadistust
BladeScan kohanduvate kaugtulede süsteem (AHS)
Tagauste päikesevari (käsitsi)
Ustel ja keskkonsoolil puidust dekoorliistud
(valgustusega)
Valgustusega lävepakuliistud (esimesed)

TEHASE LISAVARUSTUS:
Katuseluuk

TEHASE LISAVARUSTUSE PAKETT 1:
Katuseluuk
Nahaga kaetud puidust rooliratas

TEHASE LISAVARUSTUSE PAKETT 2:
Katuseluuk
Kapteniistmed (keskmine rida, 6-kohaline)
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