Lexus LC 500h / LC 500

Lexus LC 500h
VARIKLIS, PAVARŲ DĖŽĖ
KODAS ĮRANGA
3,5 V6 Daugiapakopis hibridas
A8
Luxury
3,5 V6 Daugiapakopis hibridas
A3
Luxury + Projekcija ant stiklo + Mark Levinson audio sistema + Išskirtinis odinis salonas
3,5 V6 Daugiapakopis hibridas
AM
Sport
3,5 V6 Daugiapakopis hibridas
0E
Sport +
3,5 V6 Daugiapakopis hibridas
01
Limited Edition
Papildomai
„Metallic“ dažai
*Lexus-Vilnius pasilieka teisę keisti kainas bei komplektaciją be atskiro perspėjimo. Visos kainos nurodytos su PVM.

KAINA, €*
105.700
108.900
113.800
119.100
-----1.160

Lexus LC 500
VARIKLIS, PAVARŲ DĖŽĖ
KODAS
ĮRANGA
5,0 V8 Automatinė, 10 pavarų
A8
Luxury
5,0 V8 Automatinė, 10 pavarų
A3
Luxury + Projekcija ant stiklo + Mark Levinson audio sistema + Išskirtinis odinis salonas
5,0 V8 Automatinė, 10 pavarų
AM
Sport
5,0 V8 Automatinė, 10 pavarų
0E
Sport +
5,0 V8 Automatinė, 10 pavarų
01
Limited Edtion
Papildomai
„Metallic“ dažai
*Lexus-Vilnius pasilieka teisę keisti kainas bei komplektaciją be atskiro perspėjimo. Visos kainos nurodytos su PVM.

KAINA, €*
105.700
108.900
113.800
119.100
------1.160

Lexus LC 500h / LC 500 techniniai duomenys
Modelis

LC 500h

LC 500

Variklis
Darbinis tūris, cm³
Maksimali galia, AG / kW
Maks. sukimo momentas, Nm/aps./min
Ilgis, mm
Plotis, mm
Aukštis, mm
Atstumas tarp ašių, mm
Varantieji ratai
Kuro rūšis
Tuščio automobilio masė, kg
Bendroji automobilio masė, kg
Kuro bako talpa, l
Įsibėgėjimas 0-100 km/h., s
Didžiausias greitis

3,5 l V6 benzininis variklis + elektrinis
3456
359 / 264
348@4900
4770
1920
1345
2870
RWD (galiniai)
Benzinas, 95E ir +
2020 - 2045
2445
82
5.0
250

5,0 l V8
4969
477 / 351
540@4800
4770
1920
1345
2870
RWD (galiniai)
Benzinas, 95E ir +
1960 - 1985
2375
82
4.7
270

Lexus LC 500h / LC 500 automobilio įranga
LUXURY

Panoraminis stogas (neatsidarantis)

(Pagrindinė įranga)
AKTYVIOJI SAUGA IR VAŽIAVIMO DINAMIKA
Lexus Saugumo Sistema +:
- Priešavarinės saugos sistema su pėsčiųjų atpažinimo sistema (PCS)
- Adaptyvioji pastovaus greičio palaikymo sistema (ACC) visame diapazone
- Automatinė tolimųjų šviesų sistema su 3 Bi-LED žibintu (AHB)
- Linijų palaikymo sistema (LKA)
- Kelio ženklų atpažinimas (RSA)
- Jungikliai ant vairo (STD + ACC + LKA)
Važiavimo režimo pasirinkimas:
- ECO / NORMAL / SPORT / SPORT+
Adaptyvi reguliuojama pakaba (AVS)
Integruota automobilio dinamikos valdymo sistema (VDIM)
Elektroninis stovėjimo stabdys
Pagalbinė važiavimo įkalne sistema
Projekcinis spalvotas ekranas ant priekinio stiklo (HUD)
Padangų slėgio įspėjamoji sistema (TPWS)
Statymo jutikliai priekyje ir gale
Nematomų zonų indikacija šoniniuose veidrodėliuose (BSM)
Perspėjimo apie iš galo artėjančius automobilius sistema (RCTA)
IŠORĖ
20 colių lengvojo lydinio ratlankiai su :
- 245/45 padangomis priekyje
- 275/40 padangomis gale
Aliumininės durys (viduje anglies pluoštas)
Priekinių žibintų aukščio reguliavimas
Priekinių žibintų apiplovimas
Šildomas priekinis stiklas
Išoriniai galinio vaizdo veidrodėliai:
- automatiškai užsilenkiantys
- elektrochromatiniai (automatiškai patamsėjantis)
- šildomi
- su atmintimi
Elektrochromatinis (automatiškai patamsėjantis) vidinis galinio vaizdo veidrodėlis
Tamsinti galiniai stiklai

GARSO, KOMUNIKACIJOS IR INFORMACIJOS SISTEMOS
12 garsiakalbių Premium garso sistema:
- į prietaisų skydą integruotas DVD leistuvas
- RDS radijas
- Skaitmeninis garso transliavimas (DAB)
- AUX lizdas išoriniams garso įtaisams ir 2 USB jungtys
- Mobiliojo telefono ir garso įtaisų jungiamumas per „Bluetooth®“
Moderni navigacijos sistema su 10.3" ekranu, reguliuojama jutikliniu kilimėliu
Daugiafunkcinis 8" ekranas
Galinio vaizdo monitorius
SALONO KOMFORTAS IR PATOGUMAS
Aliumininiai akceleratoriaus ir stabdžių pedalai
Durų apdaila su Tahara oda
Lexus durų aliumininės slenksčių plokštelės
Stogo apmušalas „Belleza“
Skydelis nuo saulės „Belleza“
Priekinis vidinis statramstis „Belleza“
Stogo centrinis statramstis „Belleza“
Centrinė durelių apdaila „Belleza“
Prietaisų skydelis su Tahara oda
Bagažinės uždangalas
1 puodelio laikiklis priekyje
Automatiniu būdu atsidaranti priekinė daiktadėžė
Centrinis porankis su Tahara oda
Odinės priekinės sėdynės
Tahara odos nereguliuojamos galinės sėdynės
Priekinis galvos atlošas automatiniu būdu reguliuojamas aukštyn ir žemyn
Reguliuojama nugaros atrama (2 krypčių, vairuotojo ir keleivio)
Elektra reguliuojamas vairas
Šildomas odinis vairas
Vairo stiprintuvas
Šildomos priekinės sėdynės
Elektra reguliuojamos priekinės sėdynės:
- 10 padėčių, elektra reguliuojamos (vairuotojo ir keleivio)
- vairuotojo sėdynė su atmintimi
Ventiliuojamos priekinės sėdynės

Stiklinis stoglangis
Beraktė „Smart Entry“ įlipimo sistema
Išorinės apšviestos durų rankenėlės
Integruotos durų rankenėlės
Lietaus davikliai
2 zonų elektroninė klimato kontrolė (vairuotojo ir keleivio)
PTC (pozityvios temperatūros koeficientas) šildytuvas (tik LC500h)
SAUGUMAS
Apsaugos nuo vagystės sistema:
- imobilizatorius
- įsilaužimo jutiklis (GBS)
- sirena
- pasvirimo jutiklis
Nuo smūgio pasikeliantis variklio gaubtas

PAPILDOMOS GAMYKLINĖS ĮRANGOS KOMPLEKTAS
Pusiau anilinės odos priekinės sėdynės ir Tahara odos sėdynės gale
„Mark Levinson®“ sistema su 13 garsiakalbių:
- į prietaisų skydą integruotas DVD leistuvas
- RDS radijas
- Skaitmeninis garso transliavimas (DAB)
- AUX lizdas išoriniams garso įtaisams ir 2 USB jungtys
- Mobiliojo telefono ir garso įtaisų jungiamumas per „Bluetooth®“
Spalvota projekcija priekiniame stikle (HUD)

SPORT
(papildanti LUXURY komplektaciją)
21 colio lengvojo lydinio ratlankiai su:
- 245/40 padangomis priekyje
- 275/35 padangomis gale
Anglies pluošto Lexus slenksčių plokštelės
Prietaisų skydelis su Tahara oda ir matuokliai su Alcantara oda
Sportinės priekinės sėdynės
Alcantara odos priekinės ir galinės sėdynės
Priekinis galvos atlošas mechaniniu būdu reguliuojamas aukštyn ir žemyn
Elektra reguliuojamos priekinės sėdynės:
- 8 padėčių – elektra reguliuojamos (vairuotojo ir keleivio)
- vairuotojo sėdynė su atmintimi

„Mark Levinson®“ sistema su 13 garsiakalbių:
- į prietaisų skydą integruotas DVD leistuvas
- RDS radijas
- Skaitmeninis garso transliavimas (DAB)
- AUX lizdas išoriniams garso įtaisams ir 2 USB jungtys
- Mobiliojo telefono ir garso įtaisų jungiamumas per „Bluetooth®“
Anglies pluošto stogas
Spalvota projekcija priekiniame stikle (HUD)

SPORT +
(papildanti SPORT komplektaciją)
Stogo apmušalas su „Alcantara“ oda
Skydelis nuo saulės su „Alcantara“ oda
Priekinis vidinis statramstis su „Alcantara“ oda
Stogo centrinis statramstis su „Alcantara“ oda
Centrinė durelių apdaila su „Alcantara“ oda
Bagažinės uždangalas su Alcantara oda
4 vairuojamieji ratai
Vairo stiprintuvas su kintamu pavarų perjungimo stiprintuvu (VGRS)
Riboto slydimo galinis diferencialas (LSD)
Pasikeliantis galinis aptakas
Lexus durų anglies pluošto slenksčių plokštelės

LIMITED EDITION
(papildanti LUXURY komplektaciją)
21 colio lengvojo lydinio ratlankiai su:
- 245/40 padangomis priekyje
- 275/35 padangomis gale
Stogo apmušalas su „Alcantara“ oda
Skydelis nuo saulės su „Alcantara“ oda
Priekinis vidinis statramstis su „Alcantara“ oda
Stogo centrinis statramstis su „Alcantara“ oda
Centrinė durelių apdaila su „Alcantara“ oda
Bagažinės uždangalas su Alcantara oda
Pusiau anilinės odos priekinės sėdynės ir Tahara odos sėdynės gale
Spalvota projekcija priekiniame stikle (HUD)
Riboto slydimo galinis diferencialas (LSD)

