Lexus ES 300h

VARIKLIS

PAVARŲ DĖŽĖ

2.5 LHD
Automatinė, E-CVT
2.5 LHD
Automatinė, E-CVT
2.5 LHD
Automatinė, E-CVT
2.5 LHD
Automatinė, E-CVT
2.5 LHD
Automatinė, E-CVT
2.5 LHD
Automatinė, E-CVT
2.5 LHD
Automatinė, E-CVT
Papildoma
LHD – Lexus Hybrid Drive

KODAS
AA
AB
DH
DJ
0C
A5
A3

ĮRANGA
Comfort
Comfort + Lexus Navigacija
Executive
Executive + Technologijų paketas
Luxury
F SPORT
F SPORT S
„Metallic“ dažai

KAINA,
EUR su PVM
45 300
46 700
52 600
53 800
61 200
53 100
56 800
1 070

Lexus ES 300h techniniai duomenys
Modelis
Varriklis
Cilindrų skaičius
Vožtuvų mechanizmas
Darbinis tūris, cm³
Maksimali galia, AG/aps./min
Maksimali galia kW/aps./min
Maksimalus sukimo momentas Nm/aps./min
Kuro rūšis
Kuro sąnaudos, vidutinės, l / 100 km
CO2 emisija, mišrus ciklas, g/km
Ilgis / plotis / aukštis, mm
Bendroji automobilio masė, kg
Bagažinės tūris, l
Kuro bako talpa
Maksimalus greitis, km/h
Įsibėgėjimas 0-100 km/h
Pavarų dėžė

Kainininkas galioja nuo 2018.10.01

ES 300h
2.5 VVT-i Lexus Hybrid Drive
4
16-Valve, DOHC VVT-i
2487
218
160
202
Benzinas/elektra
5,6
126
4975 / 1865 / 1445
2150
454
50
180
8,9
Automatinė, E-CVT

Lexus ES 300h automobilio įranga
Elektra valdomas stiklinis stoglangis
Galinis spoileris
17 colių lengvojo lydinio ratlankiai su 215/55 R17 padangomis
INTERJERAS, KOMFORTAS IR PATOGUMAS
Elektroninė klimato kontrolė su drėgmės jutikliu ir orą jonizuojančia NANOE®
technologija
2 zonų elektroninė klimato kontrolė su automatine recirkuliacija
Juodos spalvos intarpai ( BlackGrain)
Tahara odos sėdynės
2 kryptimis elektra reguliuojama vairuotojo sėdynė su juosmens atrama
Šildomos priekinės sėdynės
Galinė sėdynė su anga slidėms
Centrinis porankis užpakalinėse sėdynėse
Reguliuojamas vairas
3 stipinų oda aptrauktas vairas:
- reguliuojamas kelių padėčių su pavarų perjungimo rankenėlėmis
Slenksčių apdailos plokštelės su „Lexus“ užrašu priekinėse durelėse
Smart Entry and Start sistema
Tekstiliniai grindų kilimėliai
Padangų taisymo rinkinys
Tamsėjantis galinio vaizdo veidrodėlis
AKTYVIOJI SAUGA IR VAŽIAVIMO DINAMIKA
Lexus saugumo sistema+ :
Priešavarinės saugos sistema
Adaptyvi greičio palaikymo sistema (DRCC)
Pasirinktos eismo juostos palaikymo sistema (LTA, LKA)
Kelio ženklų atpažinimas (RSA)
Automatinė tolimųjų šviesų sistema (AHB)
Važiavimo režimo pasirinkimo funkcija
ECO / NORMAL / SPORT
Elektroninis parkavimo stabdis (EPB)
Elektrinis vairo stiprintuvas (EPS)
Elektroninė stabdymo – regeneravimo sistema (ECB-R)
EV (elektrinis) režimas
Pagalbinė važiavimo įkalne sistema (HAC)
Parkavimo jutikliai priekyje ir gale
Padangų slėgio kontrolės sistema (TPWS)
Automobilio stabilumo sistema (VCS)

AUDIO,KOMUNIKACIJA IR INFORMACIJA
10 garsiakalbių Pioneer® garso sistema su 1 CD grotuvu
8 colių spalvotas ekranas Lexus Media Display
7 colių TFT LCD daugiafunkciniamis ekranas valdomas lietimui jautriu valdikliu (Touch
Pad)
Bluetooth®“ laisvųjų rankų ir garso įranga
Dvi USB jungtys ir AUX lizdas
Skaitmeninis spidometras
Avarinė reagavimo sistema (eCall)
Analoginis laikrodis
PAPILDOMOS GAMYKLINĖS ĮRANGOS KOMPLEKTAS 1

Lexus Navigacija
EXECUTIVE
(papildanti COMFORT komplektaciją)
Elektra reguliuojami, šildomi ir užlenkiami šoniniai veidrodėliai su atminties funkcija
Automatiškai tamsėjantys šoniniai veidrodėliai
Šildoma valytuvų zona
Lietaus daviklis
18 colių lengvojo lydinio ratlankiai su 235/45 R18 padangomis
Nematomų zonų indikacija šoniniuose veidrodėliuose (BSM)
Galinio eismo stebėjimo, įspėjimo ir stabdymo sistema (RCTAB)
Lexus Premium navigacija
Natūralios odos sėdynės
Elektra reguliuojamas vairuotojo sėdynės ilgis su atmintimi
Elektra reguliuojamos vairuotojo sėdynės pagalvėlių padėtis
Elektra reguliuojamos priekinės sėdynės juosmens atrama , 4 krypčių (vairuotojo) / 2
krypčių (keleivio)
Šildomos ir ventiliuojamos priekinės sėdynės
Patogaus įlipimo ir išlipimo funkcija
Bagažinės atidarymo koja funkcija
Elektra valdoma galinio lango užuolaidėlė
Medžio intarpai su apšvietimu
Metalinės durelių slenksčių plokštelės su „LEXUS“ užrašu
PAPILDOMOS GAMYKLINĖS ĮRANGOS KOMPLEKTAS 1

PASYVIOJI SAUGA
Priekinio keleivio oro saugos pagalvės išjungimo funkcija
Oro pagalvės:
Vairuotojo ir priekinio keleivio galvos, šonų ir kelių
Užuolaidinės per visą ilgį
Galinės šoninės
Garsinis saugos diržų priminimo signalas
ISOFIX tvirtinimo sistema galinės kraštinėse sėdynėse
Iššokantis variklio gaubtas pėsčiujų apsaugai “Pop Up Hood (PUH)”
Saugos diržų įtempikliai priekinėse ir galinėse sėdynėse
APSAUGOS ĮRANGA
Apsaugos nuo vagystės sistema:
Įsilaužimo jutiklis / signalizacija /posvyrio jutiklis
Automatinis durelių užraktas
Dvigubas durelių užraktas
IŠORĖ
LED priekiniai ir galiniai žibintai ( bi-beam)
Dvigubi LED priekiniai žibintai
LED priešrūkiniai žibintai su dienos šviesos funkcija
Kelkraščio apšvietimo žibintai
Savaiminis priekinių žibintų aukščio reguliavimas
Priekinių žibintų apiplovimo sistema
Elektra reguliuojami, šildomi ir užlenkiami šoniniai, automatiškai tamsėjantys veidrodėliai
Priekiniai akustiniai stiklai
Automatiškai persijungiančios ilgosios šviesos
Tamsinti galiniai stiklai

Technologijų paketas:
Panoraminio vaizdo monitorius (PVM) su įspėjimo apie pėsčiuosius funkcija
17 garsiakalbių Mark Levinson® Premium Surround garso sistema
Belaidis telefono įkroviklis
LUXURY
(papildanti „EXECUTIVE“ komplektaciją)
Trigubi LED priekiniai žibintai
18 colių chromuoti lengvo lydinio ratlankiai su 235/45 R18 padangomis
12‘3 colių multimedijos ekranas
17 garsiakalbių Mark Levinson® Premium Surround garso sistema
Adaptyvi priekinio apšvietimo sistema (AFS)
Automatinis tolimųjų šviesų perjungimas (AHS)
Projekcinis ekranas ant stiklo (HUD)
Reguliuojama priekinės ir galinės važiuoklės standumas
Panoraminio vaizdo monitorius (PVM) su įspėjimo apie pėsčiuosius funkcija
Sekvenciniai posūkių indikatoriai
Integruotas DVD grotuvas
Belaidis įkroviklis
Išskirtinės kokybės odiniai sėdynių apmušalai
Elektra reguliuojamas vairuotojo sėdynės ilgis
Elektra reguliuojamos priekinės sėdynės juosmens atrama ( 4 krypčių )
Šildomos ir ventiliuojamos priekinės sėdynės ir šildomos galinės sėdynės
Elektra reguliuojama galinė sėdynė su anga slidėm

Galinis porankis su valdymo pulteliu
Raktas-kortelė
3 stipinų oda trauktas šildomas vairas su medžio intarpais ir pavarų valdymo
rankenėlėmis
3 zonų elektroninė klimato kontrolė su automatine recirkuliacija
Elektra valdoma galinio lango ir rankinė galinių durų užuolaidėlė
F SPORT
(papildanti „COMFORT“ komplektaciją)
Trigubi LED priekiniai žibintai
Juodos akyto tinklelio verpstės formos grotelės
Perforuoti aliuminio pedalai ir atrama kojai
F SPORT logotipai šonuose ant sparnų
Intarpai F Aliuminium
2 kryptimis elektra reguliuojama vairuotojo sėdynė su juosmens atrama
2 lygių adaptyvi automatinė tolimųjų šviesų sistema (AHS)
Adaptyvi ( prisitaikanti) artimųjų šviesų sistema (AFS)
Kintanti pakaba (AVS)
Reguliuojama priekinės ir galinės važiuoklės standumas
Šildomos priekinės sėdynės
3 stipinų, šildomas, perforuota oda trauktas vairas su pavarų valdymo rankenėlėmis

Važiavimo režimo pasirinkimo funkcija
ECO / NORMAL / SPORT/SPORT +
Sportinė pakaba
Reguliuojama priekinės ir galinės važiuoklės standumas
10 garsiakalbių Pioneer® garso sistema su 1 CD grotuvu
8 colių TFT LCD daugiafunkciniamis ekranas
19 colių F SPORT dizaino ratlankiai su 235/40 R19 padangomis
Sekvenciniai posūkių indikatoriai
F SPORT Tahara sėdynių apmušalai
Šildomos priekinės sėdynės
Sekvenciniai posūkių indikatoriai

F SPORT S
(papildanti F SPORT komplektaciją)
17 garsiakalbių Mark Levinson® Premium Surround garso sistema
12,3 colių multimedijos ekranas
Projekcija ant stiklo ( HUD)
Belaidis telefono įkroviklis

