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AISTI INNOSTUS

LADATTU YLELLISYYDELLÄ
UUDEN RX:N VETOVOIMAN TAUSTALLA ON NAUTINNOLLINEN 

AJOKOKEMUS JA UPEA MUOTOILU.

Täysin uusi RX innostaa välittömästi. Uusi ”spindle body” -muotoilu kääntää katseita ja antaa viidennen sukupolven 
ikoniselle SUV-mallille välitöntä itsevarmuutta. Ohuemmat ja terävämmät, kolmiosaiset LED-ajovalot taas 
korostavat voimakasta ilmettä. Coupén kaltaisen olemuksen luomiseksi mallille tunnusomaisen ”leijuvan katon” 
efektin luovat mustat takapilarit ovat nyt ulkonäöltään kolmiulotteisempia. Dynaamisuutta lisää pidempi konepelti 
ja akseliväli sekä isot, 21-tuumaiset vanteet.

LADATTAVAA JA ITSELATAAVAA TEHOA

RX:ssä näkyy ja tuntuu Lexuksen pitkä kokemus sähköistettyjen voimalinjojen edelläkävijänä. 2,5-litraisella 
bensiinimoottorilla ja 18,1 kWh:n litiumioniakulla varustettu RX 450h+ Plug-in Hybrid tarjoaa 306 hv tehoa ja 
kiihtyy 0-100 km/h 7,0 sekunnissa. Sähköajokantama on jopa 65 km ja kun ladattava akku on ajettu tyhjäksi, se 
jatkaa toimintaansa itselataavan hybridin tavoin säilyttäen erinomaisen tehokkuuden ja polttoainetaloudellisuuden.

RX 500h Performance Hybrid on Lexuksen ensimmäinen ahdettuun bensiinimoottoriin pohjautuva 
itselataava hybridi. Sen tehokkuuden taustalla on täysin uusi hybridijärjestelmä, joka koostuu 2,4-litraisesta 
ahdetusta moottorista ja kuusivaihteisesta automaattivaihteistosta. Se kiihtyy 0-100 km/h nopeasti, vain 
5,9 sekunnissa, 371 hv:n tehon ja 645 Nm:n väännön ansiosta ja tarjoaa huippuluokan ajodynamiikan DIRECT4-
nelivetojärjestelmän avulla.

VERTAANSA VAILLA OLEVA AJOKOKEMUS

Eikä siinä vielä kaikki. Yhdessä kevyemmän ja jäykemmän alustan, matalamman painopisteen ja uuden 
takajousituksen kanssa nämä sähköistetyt voimalinjat tarjoavat muutakin kuin säväyttävää tehoa ja poikkeuksellista 
taloudellisuutta. Ne luovat ainutlaatuisen yhteyden auton ja kuljettajan välille. Tuloksena on mukava, hienostunut 
ja poikkeuksellisen palkitseva ajokokemus. Se on paras toteutuksemme koskaan Lexus Driving Signaturesta.

”Halusimme määrätietoisesti säilyttää täysin uudessa RX-
mallissa Lexukselta tutun ylivertaisen laadun, ajomukavuuden ja 
hienostuneisuuden, sekä nostamaan ajokokemuksen seuraavalle 

tasolle ainutlaatuisen Lexus Driving Signaturen tarjoamiseksi.” 

KOJI SATO 
PRESIDENT, LEXUS INTERNATIONAL
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KOE ÄÄRIMMÄINEN 
MUKAVUUS

PERINTEET JA TULEVAISUUDEN YHDISTÄVÄ MATKUSTAMO 

TARJOAA AINUTLAATUISTA YLELLISYYTTÄ.

”Omotenashi ” on sana, jota kuulet usein Lexuksella .  Se on muinainen japanilainen 
vieraanvaraisuusfilosofia, joka ennakoi tarpeita. Kun istahdat RX:n matkustamoon, huomaat välittömästi 
Lexuksen kuuluisien Takumi-käsityöläisten kädenjäljen ja sen, miten heidän maailmanluokan 
ammattitaito antaa syvän tunteen Omotenashista sekä kuljettajalle että matkustajille.

KULJETTAJAKESKEINEN OHJAAMO

RX:n Tazuna-ohjaamossa kaikki kuljettajalle oleellinen informaatio ja hallintalait teet ovat 
käytettävissä mahdollisimman helposti ja luontevasti. Oikeanlaisen tunnelman voi viimeistellä 
valitsemalla sopivan sävyn tunnelmavalaistukseen 64 eri värin paletista.

Tarkoituksenmukainen ja intuitiivinen suunnittelu tarjoaa tilan tuntua, enemmän jalkatilaa ja 
tyylikkäämpää muotoilua. Semianiliininahan ja nahan lisäksi voit myös valita ensimmäistä kertaa 
verhoilumateriaaliksi korkealaatuisen, vegaanisen nahan. Matkustamossa käytetään kaikista 
hienoimpia materiaaleja, jotka kokeneiden artesaanien käsissä luovat modernia ylellisyyttä huokuvan 
ympäristön.

ENSILUOKKAINEN MATKUSTUSKOKEMUS

Matkustajien osalta RX:ssä on painotettu hyvinvointia ja ylellisyyttä, mitkä ovat olleet tunnusomaisia 
ominaisuuksia mallille jo vuosien ajan. Huippuluokan ergonomian ja erinomaisen tuen lisäksi 
istuimet tarjoavat mukavuutta lämmityksen ja tuuletuksen avulla. Matkustajat voivat myös nauttia 
21-kaiuttimisen Mark Levinson® Premium Surround Sound -audiojärjestelmän erinomaisesta 
äänenlaadusta, joka on huolella optimoitu mallin sisätiloja varten.

AISTI YLELLISYYS
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TURVALLISUUS  
ENNEN KAIKKEA

RX:N INNOVATIIVISET TEKNOLOGIAT TARJOAVAT 

TURVALLISEMPAA JA NAUTINNOLLISEMPAA AJOA.

Lexuksella mukavuus ei tarkoita vain upeasti käsin viimeisteltyjä verhoiluja tai edistynyttä ilmastointia, 
joka pitää matkustamon lämpötilan sopivana ja kosteuttaa ihoa ja hiuksia. Se on mielenrauhaa 
tiedosta, että kuljettaja ja matkustajat ovat turvassa jokaisella matkalla edistyneiden turvajärjestelmien 
avulla. Ja tiedosta, että viimeisimmät liitettävyysteknologiat ja kuljettajaa avustavat järjestelmät 
varmistavat mahdollisimman rentouttavan matkan.

SEURAAVAN TASON TURVALLISUUTTA

Parannettu kolmannen sukupolven Lexus Safety System + tarjoaa jatkuvaa tukea tarkkailemalla 
ympäristöä ja hälyttämällä vaaratilanteista sekä tarvittaessa puuttumalla tilanteisiin millisekunneissa 
törmäyksen välttämiseksi. Se auttaa välttämään entistä enemmän onnettomuuksia. Proaktiivinen 
ajoavustin tekee ajamisesta turvallisempaa, sillä tarvittaessa järjestelmä hälyttää, hidastaa tai 
jopa pysäyttää auton, mikäli olet esimerkiksi nukahtanut. Oven turva-avaustoiminto estää oven 
aukaisun, mikäli takaa lähestyy auto tai polkupyöräilijä.

NÄE SUUREMPI KUVA

360 asteen panoraamakamerajärjestelmän avulla voit ajaa helpommin ahtaissa tiloissa. Se luo 
3D-kuvan autosta näyttäen näkymän ylhäältä päin samalla kun näytöllä näkyvät apuviivat auttavat 
ohjauksessa. Side Clearance View -näkymä auttaa arvioimaan tilaa ohittaessa toista autoa ahtaalla 
kadulla. Advanced Park -järjestelmän avulla voit pysäköidä RX:n automaattisesti.

IHMISKESKEISTÄ TEKNOLOGIAA

Vakiona kaikissa RX-malleissa oleva 14” teräväpiirtokosketusnäyttö on ihanteellinen älypuhelimesi 
sovellusten käyttöön. Järjestelmä on varustettu pilvipohjaisella navigaatiolla ja verkon yli tapahtuvilla 
päivityksillä, joten voit aina nauttia ajan tasalla olevasta tiedosta.

Lexus Link -sovelluksen avulla voit hyödyntää Connected-palveluita, kuten tarkastaa autosi lukituksen, 
säätää ilmastointia ennen matkaasi tai väläyttää vilkkuja löytääksesi auton helpommin. Sen lisäksi 
pääset käsiksi ajoanalytiikkaan, voit tarkastaa polttoaineen määrän ja paikantaa auton. RX 450h+ 
Plug-in Hybrid -mallia varten käytössäsi on lisäksi ladattaville malleille tarkoitettuja toimintoja, kuten 
akun lataustason tarkastus ja latauksen ajoitus.

MULTIMEDIA, CONNECTED-PALVELUT JA TURVALLISUUS
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VÄRIVAIHTOEH DOT | ULKOPUOLI

1 Ainoastaan F SPORT -malliin.
2 Ei saatavilla F SPORT -malliin.

Huomioithan, että tulostuksesta aiheutuvien sävyerojen takia auton todellinen maalisävy saattaa hieman erota kuvitusten väreistä.

F WHITE | 0831 SONIC WHITE | 0852 SONIC PLATINUM | 1L2

SONIC GREY | 1L1

MORELLO RED | 3R12

DEEP BLUE | 8X52

SONIC TITANIUM | 1J72

SONIC COPPER | 4Y5

SAPPHIRE BLUE | 8X11

GRAPHITE BLACK | 223

TERRANE KHAKI | 6X42
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VÄRIVAIHTOEH DOT | SISÄTILAT

1 Tahara-verhoilu on vakiona Comfort-varustetasossa.
2 Nahkaverhoilu on vakiona Executive-varustetasossa.
3 Semianiliininahkaverhoilu on vakiona Luxury-varustetasossa.
4 F SPORT -nahkaverhoilu on vakiona F SPORT -varustetasossa.
5 Black Herringbone Pattern Film -somiste on vakiona Comfort- ja Executive -varustetasoissa. Dark Bamboo tai Ash Sumi Black -puusomisteet ovat valittavissa Luxury-varustetasoon.  

F Aluminium -somiste on vakiona F SPORT -varustetasossa.

F SPORT -SOMISTE5

F AluminiumAsh Sumi Black Dark Bamboo

SOMISTEET5

Black 
Herringbone 
Pattern Film

Dark Sepia

Dark Sepia Ammonite Sand

TAHARA-ERIKOISVERHOILU1 NAHKAVERHOILU2

Black Ammonite Sand Black

SEMIANILIININAHKAVERHOILU3

Black Dark Rose

F SPORT -NAHKAVERHOILU4

Black

Hazel

Ammonite Sand
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TEKNISET TIEDOT

1 Yhdistettynä polttomoottori ja sähkömoottori.
2 Toteutuva latausteho ja -aika voivat vaihdella ilmoitetusta ohjearvosta. Ne riippuvat esimerkiksi käytetystä latauspisteestä ja samaan aikaan ladattavien autojen määrästä, ulkolämpötilasta, auton käytöstä, akun 

varauksesta ja lämpötilasta sekä peräkkäisten (pika)latausten tiheydestä. Suurin hetkellisesti saavutettava latausteho voi poiketa selvästi keskimääräisestä lataustehosta. Latausteho voi olla akun lämpötilasta 
johtuen merkittävästi tavanomaista matalampi esimerkiksi Suomen talviolosuhteissa tai lämpimänä kesäpäivänä. Lisäksi auton energiankulutus voi kasvaa, mikäli akun lämpötilaa joudutaan nostamaan tai laskemaan 
lataukseen soveltuvalle tasolle.

3 Huomioithan, että kaikki esitellyt luvut ovat alustavia ja vahvistetaan ajoneuvon lopullisella tyyppihyväksynnällä.
4 Vetokoukku on saatavilla lisävarusteena.

Kaikki esitellyt luvut ovat alustavia ja voivat muuttua ilman erillistä ilmoitusta. Ajantasaiset tekniset tiedot löytyvät osoitteesta www.lexus.fi

MOOTTORI RX 450h+ RX 500h

Tilavuus (cm3) 2 487 2 393
Sylinterit / venttiilit L4 / 16 L4 / 16

SÄHKÖMOOTTORI

Tyyppi Vaihtovirta-synkronikestomagneetti Vaihtovirta-synkronikestomagneetti 

VAIHTEISTO

Tyyppi E-CVT Kuusivaihteinen automaatti
Voimansiirtojärjestelmä E-FOUR-neliveto DIRECT4-neliveto

JÄRJESTELMÄN KOKONAISTEHO1

Kokonaisteho (hv) 306 371
Kokonaisteho (kW) 225 273

LATAUS2

Akun tyyppi Litiumioni Bipolar-nikkelimetallihydridi
Akun kapasiteetti (kWh) 18,1 —
Enimmäislatausteho, AC (kW) 6,6 —
Latausaika 0-100 %, AC (h) 2,5 - 9 —

SUORITUSKYKY

Huippunopeus (km/h) 200 210
Kiihtyvyys 0-100 km/h (s) 7,0 5,9

POLTTOAINEEN KULUTUS3

Yhdistetty (l/100 km) 1,1 - 1,2 8,2 - 8,5

CO2-PÄÄSTÖT3

Yhdistetty (g/km) 24 - 26 182 - 189

SÄHKÖAJOKANTAMA3

Yhdistetty (km) 65 - 69 —

PÄÄSTÖLUOKKA3

Euro Class EURO 6d with OBD EURO 6d with OBD

MASSAT4

Polttoainetankin tilavuus (l) 55 65
Vetomassa, jarruton (kg) 750 750
Vetomassa, jarrullinen (kg) 2 000 2 000

MITAT

Pituus (mm) 4 890 4 890
Leveys (mm) 1 920 1 920
Korkeus (mm) 1 695 1 695



TUNNE ARVOSTUS

TERVETULOA 
LEXUKSEN 
VIERAAKSI

HALUAMME PALVELLA ASIAKKAITAMME 

MUINAISEN JAPANILAISEN 

VIERAANVARAISUUSFILOSOFIAN MUKAISESTI.

Omotenashi on japania ja tarkoittaa vieraanvaraista ja kohteliasta palvelua. 
Se on myös vanha käsite, joka keskittyy ennakoimaan toisen tarpeita jo 
ennen niiden syntymistä. Omotenashi vaikuttaa siihen, miten me Lexuksella 
suunnittelemme automme, ja yhtä lailla siihen, miten kohtelemme sinua, 
Lexuksen omistajaa. Ei vain auton hankinnan yhteydessä, vaan koko 
auton käyttöiän ajan. Haluamme, että tunnet itsesi arvostetuksi jokaisessa 
kanssamme tekemässäsi vuorovaikutuksessa. Tunnet itsesi enemmän kuin 
asiakkaaksi.

Koet Omotenashin joka kerta, kun vierailet liikkeissämme. Ystävällisen 
henkilökunnan lämpimässä vastaanotossa, joka toivottaa sinut tervetulleeksi 
ikään kuin olisit vieraana heidän kotonaan. Oleskelutilan kutsuvassa 
ilmapiirissä ja vaikuttavissa tiloissa voit nauttia virvokkeita, seurata uutisia, 
nauttia nopeasta internetistä tai jatkaa työtäsi. Tietäen, että Lexus-
teknikkomme työskentelevät tarkasti ja tehokkaasti saadakseen sinut takaisin 
tielle mahdollisimman sulavasti ja ilman häiriöitä päivääsi.

MIELENRAUHAA LEXUS RELAX -TURVAN AVULLA

Lexus Relax on osoitus luottamuksestamme autojemme laatuun. Kun 
valmistajan takuu päättyy, voit olla edelleen täysin rauhassa 12 kuukauden 
turvalla, jonka saat huoltaessasi autosi meillä. Turvaa on mahdollista jatkaa 
10 vuoteen / 160 000 kilometriin asti.

LEXUS EASY

Lexus Easy tarjoaa monipuolisia rahoitusvaihtoehtoja uuden, turvallisen 
ja sinulle parhaiten sopivan auton hankintaan ja huolehtimiseen. Voit itse 
valita, mitä palveluita haluat sisällyttää sopimukseesi, ja kun valitset myös 
huollot ja, tiedät autosi kuukausittaiset kustannukset sopimuskaudelta ja voit 
keskittyä nauttimaan ajosta. Kysy lisää Lexus-jälleenmyyjältäsi.

Lisätietoja saat Lexus-jälleenmyyjältäsi.



© 2022 Lexus Europe* pidättää oikeuden muuttaa mitä tahansa määritelmiä tai varusteita 
ilman erillistä ilmoitusta. Määritelmien yksityiskohdat ja varusteet voivat vaihdella 
paikallisolosuhteiden tai muiden vaatimusten mukaan. Voit pyytää omaa aluettasi koskevia 
lisätietoja paikalliselta Lexusmyyjältäsi. Huom! Kuvien ajoneuvot ja kaikki tämän esitteen 
tavaraselosteet voivat vaihdella mallin, varusteiden tai alueellisen saatavuuden mukaan. 
Auton todellinen sävy saattaa erota tässä esitteessä olevien kuvien väreistä.

Lisätietoja saat osoitteesta www.lexus.fi

Ympäristöstä huolehtiminen on Lexukselle ensiarvoisen tärkeää. Teemme paljon 
työtä minimoidaksemme ympäristölle aiheutuvia vaikutuksia aina suunnittelusta tuotantoon, 
jakeluun, myyntiin, huoltopalveluun ja ajoneuvojemme elinkaaren loppuun asti. Jälleenmyyjäsi 
antaa mielellään lisätietoja ajoneuvojamme koskevista säädöksistä.

* Lexus Europe on osa Toyota Motor Europe NV/SA:aa. 

Painettu Euroopassa elokuussa 2022

TUTUSTU TARKEMMIN VERKOSSA
Löydä itsellesi parhaiten sopiva varustetaso, tutustu maailmanluokan rahoitus- ja palvelutarjontaamme ja tilaa uutiskirjeemme.

https://www.lexus.fi/mallisto/rx


