Lexus RC 300 / 300h

Lexus RC 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
Papildomai
LHD – Lexus Hybrid Drive

KODAS
AR
AS
B2
B8
01
02

ĮRANGA
Executive
Executive + 10.3“ Navigacija
F SPORT S
F SPORT S + stoglangis
Luxury
Luxury + Stoglangis
„Metallic“ dažai

* Kainos pateiktos su PVM. Lexus-Vilnius pasilieka teisę keisti kainas bei komplektaciją be atskiro perspėjimo.
10‘3 Lexus PREMIUM navigacija:
-10‘3 Lexus PREMIUM navigacija su 10 garsiakalbių audio sistema
- Rodymas spalvotame 10's colių centriniame ekrane
- 10 garsiakalbių audio sistema, DVD grotuvas
- Pažangi navigacijos sistema naudojanti (veikianti su ) SD kortele
- Mobilaus interneto „Lexus connected service“ paslaugos:
- online paieška
- Google street view
- maršruto persiuntimas į automobilį
- ekologiškas maršrutas
- pranešimai apie eismo įvykius
- greičio radarų perspėjimas,
- QR kodas maršruto tikslo vietoje ( galima dubliuoti maršruto tikslą išmaniąjame telefone) ir kitos funkcijos

KAINA,
EUR su PVM*
48 900
51 200
57 700
58 700
55 700
56 700
900

Lexus RC 300h techniniai duomenys
Modelis
Variklis
Darbinis tūris, cm³
Maksimali galia, AG / kW
Maksimalus sukimo momentas Nm/aps./min
Kuro rūšis
Kuro sąnaudos pagal WLTP: kombinuotos l / 100 km
CO2 emisija, pagal WLTP , g/km
Svoris
Tuščio automobilio masė, kg
Bendroji automobilio masė, kg
Bagažinės tūris, l
Kuro bako talpa. L
Maksimalus greitis, km/h
Įsibėgėjimas 0-100 km/h, s
Pavarų dėžė

RC 300h
2.5 VVT-i Lexus Hybrid Drive
2494
223 /164
221 / 4200-5400
Benzinas
6,7
153
1736 - 1775
2170
450
66
190
8,6
Automatinė, E-CVT

Lexus RC 300h automobilio įranga
EXECUTIVE
(Pagrindinė įranga)
INTERJERAS, KOMFORTAS IR PATOGUMAS
- Elektroninė 2-ių zonų klimato kontrolės sistema su S Flow technologija
- Elektra valdomi langų pakėlėjai
- Natūralios perforuotos odos sėdynių apmušalai
- Šildomos ir ventiliuojamos priekinės sėdynės
- 8 kryptimis elektra reguliuojamos priekinės sėdynės
- Smart Entry“ ir „Push start“ mygtukas
- „Piano Black“ intarpai interjere
-Oda aptraukta pavarų perjungimo svirtis
3 stipinų, oda trauktas , šildomas vairas
- reguliuojamas rankiniu būdu
- pavarų perjungimo rankenėlės prie vairo
Elektra valdomas bagažinės atidarymas/uždarymas
„Smart Entry and Start“ sistema
Elektrochromatinis (automatiškai patamsėjantis) galinio vaizdo veidrodėlis
Padangų remonto komplektas
Galinis centrinis porankis
Padangų remonto komplektas
60:40 sulenkiamos galinės sėdynės
Tekstiliniai kilimėliai
AUDIO,KOMUNIKACIJA IR INFORMACIJA
4,2 colio spalvotas daugiafunkcis ekranas skydelyje
„Lexus Media Display“ sistema:
-7 colių ekranas
- Liečiamas " TOUCH PAD" valdiklis centrinėje konsolėje
- 6 garsiakalbių audio sistema su Gracenote®
- FM/CD grotuvas
- Ryklio peleko formos antena
- Galinio vaizdo kamera
- Analoginis laikrodis su baltos šviesos LED apšvietimu
- „Bluetooth®“ laisvųjų rankų ir garso įranga
- Multifunkcinis vairas su valdymo mygtukais
- Dvi USB jungtys ir AUX lizdas
AKTYVIOJI SAUGA IR VAŽIAVIMO DINAMIKA
Lexus Saugumo Sistema (LSS+):
- Kliūčių aptikimo ir smūgio prevencijos sistema PreCrash su automatiniu diržų
pritraukimu ir automobilio stabdymu (PCS)
- Adaptyvioji kruizo kontrolė (ACC virš 40km)
- Nukrypimo iš eismo juostų perspėjimas su eismo juostų palaikymo asistentu
(LDA+LKA)

- Kelio ženklų (leistinas greitis, įspėjamieji ženklai) atpažinimo sistema (TSR)
- Automatinė tolimųjų šviesų sistema (AHB)
- Aktyvioji stabdymo sistema
- Padangų slėgio įspėjimo sistema (TPWS)
STABDYMO, STABILUMO, VAIRAVIMO IR TRAUKOS SISTEMOS
- Stabdžių antiblokavimo sistema (ABS)
- Elektroninė stabdymo jėgos paskirstymo sistema, (EBD)
- Elektroniniu būdu valdoma regeneracinė stabdžių sistema, (ECB-R)
Elektrinis vairo stiprintuvas (EPS)
- Traukos kontrolės sistema, (TRC)
- Stabilumo kontrolės sistema, (VSC)
- Pagalbinė stabdymo sistema,( BAS)
Važiavimo režimo pasirinkimo funkcija
- ECO / NORMAL / SPORT S
Pagalbinė važiavimo įkalne sistema (HAC)
- Integruota automobilio dinamikos valdymo sistema, (VDIM)
PASYVIOJI SAUGA
8 oro saugos pagalvės:
- Vairuotojo bei priekinio keleivio, galvai, šonams ir keliams
- Šoninės ir užuolaidinės per visą salono ilgį
- Smūgio energiją sugerianti kėbulo konstrukcija
- Smūgio metu pasikeliantis variklio dangtis (Pop Up Hood)
- Garsinis ir vaizdinis saugos diržų priminimo signalas
- ISOFIX“ tvirtinimas kraštinėse galinėse sėdynėse
- Saugos diržų įtempikliai priekinėse ir galinėse sėdynėse
- Kaklo traumų tikimybę mažinančios priekinės sėdynės (WIL) su aktyviaisiais
galvos atlošais
APSAUGOS ĮRANGA
Apsaugos nuo vagystės sistema
- imobilizatorius
- įsilaužimo jutiklis / signalizacija /posvyrio jutiklis
Automatinis durelių užraktas
Dvigubas durelių užraktas
IŠORĖ
18 colių 5 stipinų lengvojo lydinio ratlankiai su 235/45 R18 padangomis
LED žibintai:
- LED dienos žibintai
- Šviesos diodų (LED) priekiniai žibintai su automatinio lygio funkcija ir
apiplovimu
- Galiniai kombinuoti žibintai kartu su rūko žibintais LED
- Priekiniai posūkių žibintai
Kelkraščio apšvietimo žibintai
- Elektra reguliuojami ir šildomi

- Su integruotais posūkių signalų indikatoriais
Ultravioletinius spindulius (UV) ir šilumą sulaikantis tamsintas stiklas
Vandenį atstumianti priekinių šoninių langų danga
Lietaus jutiklis
Priekiniai ir galiniai statymo jutikliai
PAPILDOMOS GAMYKLINĖS ĮRANGOS KOMPLEKTAS 1
10‘3 Lexus PREMIUM navigacija su 10 garsiakalbių audio sistema

- Rodymas spalvotame 10's colių centriniame ekrane
- 10 garsiakalbių audio sistema, DVD grotuvas
- Pažangi navigacijos sistema naudojanti (veikianti su ) SD kortele
- Mobilaus interneto „Lexus connected service“ paslaugos:
- online paieška
- Google street view
- maršruto persiuntimas į automobilį
- ekologiškas maršrutas
- pranešimai apie eismo įvykius
- greičio radarų perspėjimas,
- QR kodas maršruto tikslo vietoje ( galima dubliuoti maršruto tikslą
išmaniąjame telefone) ir kitos funkcijos
F SPORT S
(papildanti „EXECUTIVE“ komplektaciją)
19 colių „F SPORT“ dizaino lengvojo lydinio ratlankiai:
- su 235/40 R19 padangomis priekyje
- su 265/35 R19 padangomis gale
10‘3 Lexus PREMIUM navigacija:
- Mark Levinson® „Premium Surround Sound system“ erdvinio garso Sistema:
- 17 garsiakalbių audio sistema, DVD grotuvas

- Rodymas spalvotame 10's colių centriniame ekrane
- Pažangi navigacijos sistema naudojanti (veikianti su ) SD kortele
-Mobilaus interneto „Lexus connected service“ paslaugos:
- online paieška
- Google street view
- maršruto persiuntimas į automobilį
- ekologiškas maršrutas
- pranešimai apie eismo įvykius
- greičio radarų perspėjimas,
- QR kodas maršruto tikslo vietoje ( galima dubliuoti maršruto tikslą
išmaniąjame telefone) ir kitos funkcijos
10‘3 Lexus PREMIUM navigacija
17 garsiakalbių Mark Levinson® „Premium Surround Sound system“ erdvinio
garso sistema
Sportinė pakaba
Adaptyvinė kintama pakaba (AVS)
Durų veidrodėliai:
- automatiškai užsilenkiantys
- su aklosios zonos technologija (BSM)
Perspėjimas apie iš galo artėjančius automobilius (RCTA)
Elektra valdomas įvairiomis kryptimis reguliuojamas vairas
Vairo padėties, vairuotojo sėdynės ir durų veidrodėlių atmintys
Pavaros režimas SPORT S +
LED priekiniai žibintai:
„Šviesos diodo (LED) trigubi L formos žibintai
„F SPORT“ IŠORĖS DIZAINO ELEMENTAI:
- Aerodinaminiai priekinis ir galinis bamperiai
- Akyto tinklelio verpsto formos grotelės
-„F“ logotipas ant priekinių sparnų ir gale
„F SPORT“ VIDAUS DIZAINO ELEMENTAI:
- Aliumininiai perforuoti sportiniai pedalai
- Perforuotos odos apdaila ant vairo ir pavarų svirties
- Aliumininės slenksčių plokštelės su išskirtiniu „F Sport S“ dizainu
- Priekinės sėdynės „F SPORT S“ dizaino
- Brushed Metal intarpai

PAPILDOMOS GAMYKLINĖS ĮRANGOS KOMPLEKTAS 1
Elektra valdomas stoglangis
LUXURY
(papildanti „EXECUTIVE“ komplektaciją)
19 colių smulkių stipinų lengvo lydinio ratlankiai
- su 235/40 R19 padangomis priekyje
- su 265/35 R19 padangomis gale
10‘3 Lexus PREMIUM navigacija:
- Mark Levinson® „Premium Surround Sound system“ erdvinio garso Sistema:
- 17 garsiakalbių audio sistema, DVD grotuvas

- Rodymas spalvotame 10's colių centriniame ekrane
- Pažangi navigacijos sistema naudojanti (veikianti su ) SD kortele
-Mobilaus interneto „Lexus connected service“ paslaugos:
- online paieška
- Google street view
- maršruto persiuntimas į automobilį
- ekologiškas maršrutas
- pranešimai apie eismo įvykius
- greičio radarų perspėjimas,
- QR kodas maršruto tikslo vietoje ( galima dubliuoti maršruto tikslą
išmaniąjame telefone) ir kitos funkcijos
Durų veidrodėliai:
- Elektra nulenkiami
- Elektrochromatiniai
- su aklosios zonos technologija (BSM
Vairuotojo sėdynė, vairas ir durų veidrodėliai su atminties funkcija
LED priekiniai žibintai:
„Šviesos diodo (LED) trigubi L formos žibintai
Medžio intarpai ant daiktadėžės
Raktas-kortelė
PAPILDOMOS GAMYKLINĖS ĮRANGOS KOMPLEKTAS 1
Elektra valdomas stoglangis

