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Lexus RX450h L Luxury komplektacija 
 

Prisitaikanti TUNELINĖ „Blade Scan Adaptive High Beam“ automatinė tolimųjų šiesų sistema (AHS) 
20 colių 10 dvigubų stipinų blizgantys „hyper chrome“ lengvojo lydinio ratlankiai su 235/55R20 padangomis 
Erdvinė 7.1 kanalų garso sistema Mark Levinson® Premium Surround System su 15 garsiakalbių 
Adaptyvioji kintamojo veikimo pakaba (AVS) 
Papildomi „CUSTOM / SPORT S+“ režimai (keičia variklio, vairo ir adaptyvinės pakabos AVS nustatymus) 
Plonas raktas „kortelė“ 
HUD - spalvotas 10 colių projektorius priekiniame lange (greitis / Eco važiavimas / navigacijos posūkiai / juostų kirtimas / lauko 
temperatūra / ACC ir PSC informacija / pėsčiujų PBA+PB informacija / kelio ženklai: greitis ir įspėjamieji) 
„Nematomų zonų“ monitorius (BSM) 
Judančių objektų skaneris važiuojant atbulomis (RCTAB) su automatiniu stabdymu 
360° „panoraminis“ automobilio aplinkos vaizdas: 4 parkavimosi kameros su daugiafunkcine apžvalgos sistema: priekinė kamera / šoninės 
kameros / įvairių zonų priartinimas / pagalbinės judančios „trajektorijos“ kreivės 
Natūralios „EXCLUSIVE“ perforuotos odos interjeras 
Prailginama vairuotojo ir priekinio keleivio sėdynės šlaunų pagalvėlė 
Vairuotojo ir priekinio keleivio sėdynių juosmens aukščio reguliavimas 
3-jų padėčių atmintis priekinio keleivio sėdynei 
Elektra valdomos 60/40 dalimis galinių sėdynių nugarėlės 
Tik RX450hL - mechaniškai nulenkiamos dalimis 40/20/40 galinių sėdynių nugarėlės 
Mechaninės galinių durelių užuolaidėlės 
Medžio apdaila (pasirenkama) / jaukus apšvietimas durelėse 
Šviečiantys priekinių durelių dekoratyviniai slenksčiukai su LEXUS logotipais 
Lietimui jautrus 12.3" Multimedia ir Navigacijos ekranas 
Lexus Premium Navigacija: 44 Europos šalių navigacijos sistema, ekrano rodinių padalijimo funkcija / DVD grotuvas 
Elektra valdomas bagažinės dangtis 
Bekontaktė „kick open“ bagažinės dangčio atidarymo galimybė (valdymas koja) 
Elektra šildomos galinės kraštinės sėdynės (reguliuojamo galingumo) 
Elektrochromatiniai „tamsėjantys“ išoriniai durelių veidrodėliai (su 3-jų padėčių atmintimi) 
3-jų padėčių vairo padėties atmintis 
3 zonų salono klimato kontrolė (trečia zona 6-7 vietose) 
Elektra sulankstomos trečios eilės sėdynės (su mechaniniu pogalvių reguliavimu) 
2 puodelių laikikliai 3 eilėje / centrinis porankis 2 eilėje su 2xUSB jungtimis 
 

LEXUS SAFETY SYSTEM+: 
- Kliūčių aptikimo ir smūgio prevencijos sistema PreCrash su automatiniu diržų pritraukimu ir automobilio stabdymu (PCS) 
- Pėsčiojo atpažinimo ir stabdymo perspėjimo sistema (PBA+PB) (šviesiu ir tamsiu paros metu) 
- Eismo juostoje važiuojančio dviratininko atpažinimo ir perspėjimo sistema (tik šviesiu paros metu) 
- Atstumą palaikanti adaptyvi pastovaus greičio palaikymo sistema (DRCC) (visi greičiai) 
- Eismo juostų sekimo asistentas “Lane Tracing Assist (LTA)” (eismo juostos linijų kirtimo perspėjimas ir vairo korekcija) 
- Kelio ženklų (leistinas greitis, įspėjamieji ženklai) atpažinimo sistema (RSA) 
- Automatinė tolimųjų šviesų sistema (AHB) 

Automobilio saugaus valdymo asistentai: 
- Stabdžių antiblokavimo sistema (ABS) 
- Kritinio stabdymo stiprinimas (BAS) 
- Elektroninė stabdžių galios paskirstymo sistema (EBD) 
- „Aktyvūs“ galiniai stabdžių žibintai (EBS) (mirksi esant kritiniam stabdymui BAS, labiau informuoja važiuojančius paskui) 
- Jautrus greičiui elektrinis vairo stiprintuvas (EPS) 
- Traukos kontrolės sistema (TRC) 
- Automobilio stabilumo kontrolės sistema (VSC) 
- Pagalbinė važiavimo įkalne sistema (HAC) 
- Integruota automobilio dinamikos valdymo sistema (VDIM) 
- Padangų slėgio kontrolės sistema (TPWS) (kiekvienam ratui atskirai) 

10 SRS oro saugos pagalvių: 



 

 
 

 UAB „AUTOTOJA“                                                                                      

Savanorių pr. 447A, LT – 49185 Kaunas  
Tel.: 8 37 40 80 33, el. p. lexus@lexuskaunas.lt 
www.lexuskaunas.lt                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    

- priekinės vairuotojui ir keleiviui (atjungiama priekinio keleivio oro pagalvė) 
- kojų vairuotojui ir keleiviui 
- šoninės priekinėse sėdynėse vairuotojui ir keleiviui 
- šoninėse galinėse išorinėse sėdynėse galiniams keleiviams 
- lubose priekinių ir galinių langų 

ISOFIX tvirtinimo sistema galinėse kraštinėse sėdynėse 
Priekinės sėdynės su aktyviomis galvos atramomis ir stuburo sužalojimus sumažinančia konstrukcija (WIL) 
Smūgio energiją išskaidantis ir sugeriantis kėbulo karkasas (su metalo lakštų ir varžtų klijavimo technologija)  
 

IŠORĖS IR VIDAUS ĮRANGA 
Trijų projekcijų priekiniai diodiniai LED žibintai (artimos ir tolimos šviesos) 
Šviesos diodai LED:  

- dienos šviesos žibintai L-shape 
- priekiniai ir galiniai rūko žibintai 
- galiniai visi žibintai  
- posūkio apšvietimo žibintai 
- dinaminiai „bėganti eilutė“ priekiniai ir galiniai posūkių signalai 

Priekiniai žibintai su automatiniu apšvietimo aukščio palaikymu ir apiplovimu vandens srove 
Priekiniai ir galiniai parkavimo davikliai su automatiniu stabdymu ICS (stacionarioms kliūtims) 
Tamsinti galinių durelių ir bagažo skyriaus langai 
Valytuvų lietaus daviklis su reguliuojamu jautrumu 
Šildomas priekinis stiklas valytuvų zonoje 
Saulės UV spindulius ir šilumą atspindintis priekinis stiklas 
Triukšmą slopinantys priekinis ir priekinių durelių stiklai 
Integruoti stogo bėgeliai (sidabro spalvos) 
Bagažinės skyriaus suvyniojamas roletas (su saugojimo vieta bagažinės grindyse) 
Nerūdijančio plieno priekinių durelių dekoratyviniai slenksčiukai su LEXUS logotipu 
 

APSAUGOS ĮRANGA 
Automatinis durų užsirakinimas (nustatymas pagal greitį / pavarų svirties padėtį) 
Imobilizatorius, salono tūrio jutiklis, posvyrio jutiklis, stiklo dūžio jutiklis 
Gamyklinė signalizacija su autonomine sirena 
Dvigubo užrakto DOUBLE LOCK sistema 
 

GARSAS, KOMUNIKACIJA IR INFORMACIJA 
Lietumui jautrus 8‘‘ colių Multimedia 
Lexus Navigacija: 44 Europos šalių navigacijos sistema  
Lietimui jautrus „TOUCH PAD“ valdiklis centrinėje konsolėje 
Galinė parkavimo kamera su pagalbinėmis kreivėmis ekrane 
Išmaniujų telefonų suderinamumas (iOS Apple CarPlay® pradedant nuo iPhone 5 su naujausia iOS versija, vėliau bus ir Android Auto®) 
Lexus Link Connected Services (informacija bus tikslinama) 
Pioneer® audio sistema su 9 garsiakalbių, DVD grotuvas ir „subwoofer“ 
Bluetooth® laisvų rankų įranga telefonams ir muzikos įrenginiams 
Skaitmeninis radijas DAB 
Analoginis „rodyklės“ laikrodis su GPS tikslinimu ir LED apšvietimu 
Spalvotas 4,2 colių borto kompiuteris pagrindiniame prietaisų skydelyje (TFT technologija, dubliuoja Lexus Display Audio informaciją) 
Ant vairo montuojami valdikliai: garso, borto kompiuterio, Bluetooth®, atstumo nustatymo DRCC, linijų kirtimo LTA 
 

SALONO KOMFORTO ĮRANGA 
Lexus Climate Concierge – automatiškai šildomos ir vėsinamos priekinės sėdynės 
Elektroninė 2 zonų klimato kontrolė su orą jonizuojančia NANOE® technologija (su automatine oro recirkuliacijos funkcija „AUTO“) 
Natūralios perforuotos odos interjeras su funkcijomis: 
- vairo ir vairuotojo sėdynės atsitraukimas išlipant / užvedant 
- elektra valdomos 8-nių krypčių (įskaitant juosmens srities reguliavimą) priekinės sėdynės 
- 3-jų padėčių atmintis tik vairuotojui (sėdynė ir vairas) 
- mechaniškai nulenkiamos dalimis 40/20/40 galinių sėdynių nugarėlės 
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Savaime tamsėjantis „AUTO“ elektrochromatinis salono galinio vaizdo veidrodėlis 
Elektra reguliuojamas oda aptrauktas šildomas vairas su pavarų perjungimo svirtelėmis „+/-„ 
Elektra valdomi priekiniai ir galiniai langai (švelnus uždarymas) 
Važiavimo režimo pasirinkimo funkcija ECO / NORMAL / SPORT 
Priekinė centrinė daiktadėžė su atrama rankoms ir jungtimis viduje: audio/video AUX, 6xUSB / 2x12V įkroviklių jungtys 
Belaidis kroviklis “Qi” technologija (išmaniems telefonams su specialia baterijos “nugarėle”) 
Įlipimo apšvietimo sistema (durų rankenėlės, po išoriniais veidrodėliais, salono priekyje kojoms) 
Centrinis porankis galinėse sėdynėse su daiktų dėtuve ir 2 puodelių laikikiais 
Pilnai beraktė (priekinės ir galinės durelės / bagažinės dangtis) atrakinimo ir užvedimo sistema „Smart Entry &Start“ 
Durelių veidrodėliai: elektra reguliuojami ir šildomi / su integruotais posūkių signalais ir aplinkos apšvietimu / elektra nulenkiami 
Keičiamų spalvų prietaisų skydelio apšvietimas: mėlynas Eco / mėlynas Normal / raudonas Sport 
Dvigubo rodymo prietaisų skydelis: hibridinės sistemos galios pasiskirstymas (Eco/Normal) / variklio tachometras (Sport) 
Hibridinės sistemos galios pasiskirstymo indikacija: įkrovimas (Charge) / optimalus (Eco) / pilnas galingumas (Power) 
 
 
GALIMOS GAMYKLINĖS OPCIJOS: 
 
METALIKO DAŽAI, kaina 1030,- Eur su PVM 
 
PAKETAS: Stoglangis, kaina 1200,- Eur su PVM 
Stoglangis : Stoglangis: 2-jų padėčių elektra valdomas stoglangis su vidaus užuolaida 
 
PAKETAS: Medžiu puoštas vairas + stoglangis,  kaina 1650,- Eur su PVM 
Stoglangis : Stoglangis: 2-jų padėčių elektra valdomas stoglangis su vidaus užuolaida 
 
PAKETAS: Stoglangis + CAPTAIN SEATS,  kaina 1200,- Eur su PVM 
Stoglangis:  2-jų padėčių elektra valdomas stoglangis su vidaus užuolaida 
CAPTAIN SEATS: 6 vietos 
 
 
 
 
Pastaba: UAB „AUTOTOJA“ pasilieka teisę keisti informaciją be išankstinio perspėjimo.  
 
 


