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NAUJASIS NX

PRATARMĖ

„NAUJĄJĮ NX MODELĮ MES KŪRĖME KAIP ITIN RYŠKŲ IR
IŠSKIRTINĮ VISUREIGĮ, KURĮ PAMAČIUS IŠKART NORĖTŲSI
SĖSTIS UŽ VAIRO.“
Vyriausiasis NX inžinierius Takeaki Kato

AMAZING IN
MOTION
Susipažinkite su visiškai nauju Lexus kūriniu – NX modeliu. Tai dėmesį
prikaustančio dizaino automobilis. Savo įspūdingomis kampuotomis formomis
ir pribloškiančia išvaizda išsiskiriantis NX po gatves paskleis Lexus koncepciją
Amazing In Motion. Kaip ir buvo galima tikėtis iš pirmąjį pasaulyje prabangų
visureigį sukūrusios inžinierių komandos, šiam automobiliui būdingos be
galo rafinuotos važiavimo savybės ir pažangių galios agregatų, kuriais Lexus
pirmauja pasaulyje, užtikrinami privalumai. Šią patirtį įkūnijantis naujasis NX dėl
savo novatoriško dizaino, išskirtinio komforto ir išmanių naujoviškų sprendimų
žengia didelį žingsnį į priekį automobilių gamybos raidoje. Trumpai tariant,
Lexus nenuilstamai dirba tol, kol galiausiai sukuria kažką nepaprasta.
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NAUJASIS NX

PRATARMĖ

ĮSPŪDINGAS
NAUJASIS NX
06

SUSIPAŽINKITE IŠ ARČIAU SU ĮSPŪDINGU
URBANISTINIU DIZAINU, NAUJOS KARTOS
HIBRIDINE SISTEMA IR BENZININIU VARIKLIU
SU TURBOKOMPRESORIUMI, TAIP PAT SU
DINAMIŠKAIS F SPORT MODELIAIS.

Naujasis NX visureigis sukurtas stebinti praeivius miesto gatvėse. Jis siūlo lanksčiai pritaikomą erdvę
ir neprilygstamą komfortą penkiems žmonėms, keliaujantiems su savo daiktais. Lexus novatoriškos
visiškai hibridinės sistemos ar benzininio turbininio variklio varomas modelis žaibiškai reaguoja į akceleratoriaus spustelėjimą ir pasižymi stulbinamomis dinaminėmis savybėmis važinėjant mieste. Jame
įdiegtos intuityviosios Lexus technologijos – Touch Pad, panoraminio vaizdo monitorius ir priešavarinės saugos sistema. Naujieji NX F SPORT modeliai su adaptyviąja kintamojo veikimo pakaba, 18
colių lengvojo lydinio ratlankiais, F SPORT vairu ir perforuotos odos sportinėmis sėdynėmis leidžia
mėgautis dar didesne važiavimo dinamika.
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NAUJASIS NX

DIZAINAS

MENO KŪRINYS
MIESTO ERDVĖJE
NAUJAS UNIKALUS NX MODELIS IŠSISKIRIA PLAČIA
STOVĖSENA, IŠRAIŠKINGOMIS LEXUS VERPSTO FORMOS
GROTELĖMIS IR RAFINUOTAIS LED PRIEKINIAIS BEI
GALINIAIS ŽIBINTAIS.
Naujasis NX nepaliks abejingų – jis traukia akį kaip modernaus meno kūrinys.
Norėdami sukurti ryškių ir kartu grakščių linijų automobilį, Lexus dizaineriai
įkvėpimo sėmėsi iš subtilios lydyto metalo estetikos. Vairuotojui priartėjus prie
NX automobilio, jį pasitinka įsižiebęs durelių rankenėlių apšvietimas. Automobilio
charakterį dar labiau pabrėžia šoniniai dinamiški linkiai ir kupė primenantis
siluetas. Priekyje įrengti trijų projekcijų LED žibintai ir strėlės smaigalio formos
dieniniai žibintai atspindi su niekuo nesupainiojamą Lexus stilių. Tarsi deimantai
žėrintys galiniai LED žibintai suformuoja mūsų L pavidalo ženklą, sustiprindami
efektingo visureigio įspūdį.
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NAUJASIS NX

VAŽIAVIMO DINAMIKA

NEPRIPAŽĮSTA
JOKIŲ RIBŲ
ŠIS AUTOMOBILIS LEIS MĖGAUTIS TIKSLIU VALDYMU
SKRODŽIANT MIESTO GATVĖMIS IR SKLANDŽIU BEI
RAFINUOTU VAŽIAVIMU – SAVYBĖMIS, KURIOMIS LEXUS
GARSĖJA VISAME PASAULYJE.
Šiame manevringame miesto visureigyje, kurį išties smagu vairuoti, įdiegta
važiavimo režimo pasirinkimo funkcija. Ji leidžia priderinti NX važiavimo
savybes prie savo nuotaikos. Siūlomi važiavimo režimai nuo ECO iki SPORT
S+. Intensyvaus eismo sąlygomis galima įjungti net elektros (EV) režimą (tik NX
300h). Kai automobilis varomas vien elektra, į aplinką nepatenka nė gramo
teršalų. Tvirta važiuoklė ir adaptyvioji kintamojo veikimo pakaba užtikrina tolygų
ir tikslų valdymą, o E-FOUR ar visų varomųjų ratų sistema suteikia didesnį
pasitikėjimo jausmą važiuojant slidžia kelio danga.
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NAUJASIS NX

PRABANGUS INTERJERAS

INTUITYVI
PRABANGA
NX VISUOMET JAUČIA, KO IR KADA JUMS REIKIA. TODĖL
VAŽIUODAMI ŠIUO AUTOMOBILIU VISUOMET BŪSITE
APSUPTI VISAPUSIŠKO KOMFORTO.
Naujojo NX salone gausu intuityviųjų technologijų, kurios palengvina gyvenimą:
viršuje įrengtas pažangus apšvietimas, kuris iškart įsijungia vos kilstelėjus ranką,
kad nereikėtų ieškoti jungiklio tamsoje, o bagažinės dangtis „įsimena“, kaip
plačiai jį paprastai atidarote. Takumi meistrų išdailintame salone puikuojasi
verpsto formos grotelių įkvėpta centrinė konsolė. Subtilų stilių pabrėžia
analoginis laikrodis ir vidaus apšvietimas. Taip pat minėtinos itin patogios
aštuonių padėčių elektra valdomos priekinės odinės sėdynės, kurios gali būti
šildomos ir vėdinamos, bei elektra valdomos 60:40 santykiu dalijamos galinės
sėdynės, kurias nulenkus galima sudėti slides ar banglentes.
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NAUJASIS NX

PAŽANGIOS TECHNOLOGIJOS

PRITAIKYTAS
MIESTO
GYVENIMUI
JŪS VISUOMET JAUSITĖS PATOGIAI SĖDĖDAMI
IŠTAIGINGOSE ODINĖSE SĖDYNĖSE SU S-FLOW KLIMATO
KONTROLĖS SISTEMA. BE TO, VAŽINĖDAMI MIESTE GREITAI
ĮSITIKINSITE PANORAMINIO VAIZDO MONITORIAUS
TEIKIAMA NAUDA.
Sėdėjimo padėtis čia yra gerokai aukštesnė nei kitų transporto priemonių,
tad patogiai įsitaisę nepriekaištinga apdaila pasižyminčiose NX odinėse
sėdynėse, galite stebėti prieš akis atsiveriantį puikų miesto vaizdą. S-Flow oro
kondicionavimo sistema leidžia mėgautis gaivia salono aplinka bet kokiomis
oro sąlygomis – ji reguliuoja tik naudojamų sėdynių oro srovę. Šaltais rytais,
važiuojant ECO režimu, ypač pravers daug efektyviau veikiantys elektriniai
sėdynių šildytuvai. Panoraminio vaizdo monitorius, perduodantis keturių
nepastebimų kamerų fiksuojamus vaizdus, padės lengviau manevruoti. Šios
kameros įrengtos ant priekinių grotelių, durelių veidrodėlių (jos veikia net tada,
kai veidrodėliai yra nulenkti) ir bagažinės. Be to, vaizdas ekrane pateikiamas su
skaitmeninėmis nuorodomis, kad būtų galima ramiai vairuoti ankštose miesto
vietose.
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NAUJASIS NX

PAŽANGIOS TECHNOLOGIJOS

RYŠYS SU
MIESTU
TOUCH PAD VALDIKLIS LEIDŽIA NAUDOTIS NAVIGACIJOS
SISTEMA IR RYŠIO PASLAUGOMIS, TAIP PAT SIŪLOMAS
BELAIDIS MOBILIOJO TELEFONO KROVIKLIS.
Kad ir kaip būtumėte užsiėmę, važiuodami naujuoju NX automobiliu Jūs galėsite
sekti įvykius ir sužinoti pačią naujausią informaciją. Čia įdiegta daug naujoviškų
technologijų. Iš jų minėtinas belaidis kroviklis, kuris įkrauna mobiliojo telefono
bateriją įdėjus telefoną į konsolės dėtuvę. Intuityvusis Touch Pad valdiklis leidžia
lengvai naudotis Lexus Premium navigacijos sistema ir ryšio paslaugomis –
paieškos internetu, gatvės vaizdo Google Street View®, panoraminio vaizdo
Panoramio® ir eismo informacijos Connected Traffic funkcijomis. Taip pat galima
klausytis savo mėgstamos muzikos per neprilygstamą erdvinio garso Mark
Levinson® Premium sistemą.
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NAUJASIS NX

VISIŠKAI HIBRIDINĖ TECHNOLOGIJA

HIBRIDO GALIA

MODELIŲ SU LEXUS HIBRIDINE SISTEMA GALIA SIEKIA 197
DIN AG, O IŠSKIRIAMO CO2 KIEKIS SUDARO TIK 117 g/km*.
NX 300h montuojama naujausia Lexus hibridinės pavaros sistema, kuri
sklandžiai suderina 2,5 l benzininio ir elektrinių variklių galią, todėl šis miesto
visureigis tolygiai ir tyliai važiuoja ir yra valdomas taip pat lengvai, kaip ir
prabangios klasės standartinis modelis. NX 300h leidžia mėgautis energingu
važiavimu, suvartodamas tik 5,1 l/100 km* degalų. Tai įspūdingas rodiklis tarp
tokio dydžio visureigių. Dėl įrengtos regeneracinės stabdymo sistemos nereikia
įkrauti akumuliatoriaus, o mūsų nepranokstami pasiekimai kuriant hibridines
technologijas lemia itin mažas NX 300h eksploatacines išlaidas. Daugiau
informacijos galite rasti apsilankę interneto svetainėje www.lexus.lt/hybrid.
* NX 300h Comfort su priekiniais varomaisiais ratais duomenys.
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NAUJASIS NX

BENZININIS VARIKLIS SU
TURBOKOMPRESORIUMI

NX 200t
PAJUSKITE TURBININIO VARIKLIO GALIOS IR PAVARŲ
PERJUNGIMO SVIRTELIŲ TEIKIAMĄ MALONUMĄ.
Naujas dinamiškas NX 200t varomas naujo 2,0 l benzininio variklio su
turbokompresoriumi, kuris išvysto 238 DIN AG galią, tad vairuodami šį miesto
visureigį patirsite neišdildomų įspūdžių. NX 200t modelis išsiskiria dviem
aliumininiais išmetamojo vamzdžio antgaliais, kurie primena montuojamus
sportiniuose motocikluose. Jis greitai įsibėgėja, užtikrintai skrieja greitkeliu ir
pasižymi Lexus būdingomis rafinuotomis važiavimo savybėmis. Su elektronine
visų varomųjų ratų sistema komplektuojama itin greitai reaguojanti šešių pavarų
automatinė transmisija su pavarų perjungimo svirtelėmis leidžia mėgautis
tiesioginiu valdymu.
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NAUJASIS NX

F SPORT

SUKURTAS
IŠSISKIRTI
NAUJASIS NX F SPORT PRITAIKYTAS DINAMIŠKAM
VAŽIAVIMUI, KURĮ DAR LABIAU PAGYVINA
AKCELEROMETRAS (G JUTIKLIS).
Naujasis NX F SPORT leis patirti visapusišką vairavimo malonumą – šiam
modeliui būdinga išskirtines dinamines savybes lemianti įranga ir išraiškingas
sportinis dizainas. Žvelgiant į šio modelio išorę, dėmesį prikausto 18 colių
lengvojo lydinio ratlankiai, F SPORT grotelės ir priekinio aptako apdaila. Viduje
energingo vairavimo aistruoliai gali mėgautis perforuotos odos F SPORT
vairu, turbokompresoriaus veikimą rodančiu slėgio matuokliu (tik NX 200t)
ir itin tvirtą atramą užtikrinančiomis odinėmis sėdynėmis, sukurtomis naudojant
„integruotos putodaros“ technologiją. Sportinį interjerą išbaigia aliumininiai
pedalai ir anglies pluošto intarpai. Komplektuojamas su adaptyviąja kintamojo
veikimo pakaba, kurią galima nustatyti taip, kad būtų užtikrinta dar greitesnė
reakcija, NX F SPORT automobilis leidžia mėgautis tolygiu ir dinamišku
važiavimu.
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NAUJASIS NX

Inovatyvi saugos įranga

AŠTRUS
ŽVILGSNIS
PRIEŠAVARINĖS SAUGOS ĮRANGA, PENKIOMIS EURO
NCAP ŽVAIGŽDUTĖMIS ĮVERTINTAS SAUGUMAS
Naujasis NX sukonstruotas taip, kad vairuotojas kuo mažiau nuvargtų. Važiavimo
krypties išlaikymo ir kontrolės sistema neleidžia iškrypti iš važiuojamosios juostos,
o automatinė tolimųjų šviesų sistema reikiamais atvejais automatiškai įjungia
artimąsias šviesas. Priešavarinės saugos sistema padeda išvengti gresiančios
pavojingos situacijos: naudodamasi milimetrinių bangų radiolokaciniu įrenginiu,
ji fiksuoja priekyje esančius objektus ir, iškilus būtinybei, pristabdo automobilį bei
įtempia saugos diržus. Neišvengiamo susidūrimo atveju vairuotoją ir keleivius
apsaugos tvirta apsauginė salono konstrukcija ir aštuonios oro saugos pagalvės.
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NAUJASIS NX

LEXUS KOKYBĖ

TAKUMI
MEISTRIŠKUMAS
30

PRIEŠ IŠRIEDĖDAMAS IŠ GAMYKLOS KIEKVIENAS
NX MODELIS PATIKRINAMAS TAKUMI MEISTRŲ IR
IŠBANDOMAS SIMULIUOJANT TAIFŪNĄ.

Naujasis NX, išsiskiriantis rankomis nugludintomis medienos apdailos detalėmis iš juodojo medžio
(shimamoku) ir nuostabia odine apdaila su dekoratyvinėmis siūlėmis, diktuoja naujus šios klasės miesto
visureigių standartus. Automobiliai gaminami mūsų Kyushu gamykloje itin steriliomis sąlygomis. Prieš
pradėdami darbą dažymo cecho darbuotojai turi pereiti dvi vakuumines kameras, kad nuo jų specialių
kostiumų ir plaukų būtų pašalintos dulkių dalelės. Vandens užtvara, praminta Niagara, užtikrina dar
didesnę apsaugą nuo dulkių. Žvilgantis dangos efektas išgaunamas rankomis švitriniu popieriumi
šlifuojant kiekvieną grunto sluoksnį (tai daug laiko reikalaujantis procesas, kuris paprastai taikomas
pagal specialų užsakymą gaminamiems automobiliams). Galiausiai prieš išgabenant iš gamyklos
kiekvienas NX automobilis išbandomas važiuojant 30 km atstumą.
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NAUJASIS NX

LYDERYSTĖ APLINKOSAUGOS SRITYJE

NAUJOVIŠKAS
POŽIŪRIS
ITIN EFEKTYVIOS LEXUS HIBRIDINĖS SISTEMOS VAROMAM
NX MODELIUI BŪDINGI ENERGIJĄ TAUPANTYS LED
ŽIBINTAI IR EKOLOGIŠKO MARŠRUTO PLANAVIMO
FUNKCIJA.
Pasibaigus eksploatacijos terminui, galima perdirbti iki 85 proc. NX automobilio
su naujausia Lexus hibridine sistema medžiagų. Naujoviškas Lexus perdirbimo
procesas leidžia pakartotinai panaudoti 95 proc. akumuliatoriaus sudedamųjų
dalių. Gamyboje nenaudojama jokių kenksmingųjų medžiagų, tokių kaip švinas,
gyvsidabris ir kadmis. Ekologiškoje Kyushu gamykloje automobiliai gaminami
taikant pasaulyje išgarsėjusią mūsų „taupiosios gamybos“ sistemą, kuri leidžia iki
minimumo sumažinti atliekų kiekį.
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VISIŠKAI HIBRIDINĖ
TECHNOLOGIJA
2004 m. Lexus bendrovė tapo pirmąja prabangių automobilių gamintoja, pradėjusia diegti visiškai hibridinę technologiją. Praėjus dešimtmečiui, parduota per
800 000 Lexus hibridinių modelių. Lexus ir toliau pirmauja šioje srityje. NX 300h įdiegta antrosios kartos Lexus hibridinės pavaros sistema užtikrina rafinuotą
galią, įspūdingą degalų ekonomiją ir ypač mažą teršalų kiekį, o važiuojant elektros (EV) režimu į aplinką apskritai nepatenka nė gramo teršalų.
Daugiau informacijos galite rasti apsilankę interneto svetainėje www.lexus.lt/hybrid.
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2,5 L BENZININIS VARIKLIS
Šis itin efektyvus pagal Atkinsono degimo ciklą
veikiantis keturių cilindrų 155 DIN AG variklis su
įdiegtomis VVT-i vožtuvų valdymo ir optimizuota
elektronine tiesioginio įpurškimo sistemomis yra
NX 300h visiškai hibridinės sistemos pagrindas.
Start & Stop sistema bei išmetamųjų dujų šilumos
regeneracinė sistema padeda dar labiau sumažinti
degalų sąnaudas bei teršalų kiekį.

LEXUS HIBRIDINĖS PAVAROS SISTEMA
Priekyje montuojamas Lexus hibridinės pavaros
elektrinis variklis, generatorius ir galios paskirstymo mechanizmas sujungti į vieną itin kompaktišką
hibridinę transmisiją, kuri nėra didesnė už įprastą
automatinę transmisiją. Energijos srautus valdo pažangus galios valdymo blokas (PCU), kuris kiekvienąkart parenka optimalų galios šaltinį – elektrinį ar
benzininį variklį arba juos abu.

HIBRIDINIS AKUMULIATORIUS
NX 300h automobilyje montuojamas naujoviškos
surenkamos konstrukcijos hibridinis akumuliatorius.
Šis mažai sveriantis, tačiau galingas akumuliatorius
įrengtas po galinėmis sėdynėmis, kad neužgožtų
talpaus krovinių skyriaus. Esant reikalui, NX 300h
hibridinis akumuliatorius įkraunamas naudojant
važiavimo ar stabdymo metu generuojamą elektros energiją, todėl nereikia jokio išorinio krovimo
šaltinio.

ELEKTROS (EV) REŽIMAS
Esant pakankamai įkrautam akumuliatoriui, nedideliu greičiu važiuojantis automobilis trumpą atstumą
gali būti varomas vien elektra. EV režimu važiuojantis automobilis itin tyliai rieda, neišskiria nė gramo teršalų ir nesuvartoja nė lašo degalų. Tai idealus
sprendimas, pavyzdžiui, važiuojant itin intensyvaus
eismo sąlygomis mieste arba uždarose automobilių
stovėjimo aikštelėse.

REGENERACINIS STABDYMAS
Stabdant ar mažinant greitį, priekiniai ir galiniai ratai suka galingus elektrinius variklius, kurie veikia
kaip generatoriai. Kinetinė energija, kuri kitais atvejais virstų nenaudinga šiluma, paverčiama elektros
energija. Ji kaupiama hibridiniame akumuliatoriuje
vėlesniam naudojimui.

VISIŠKAI HIBRIDINĖS SISTEMOS
TECHNINĖS CHARAKTERISTIKOS
Naujojo NX 300h galia siekia 197 DIN AG. Šio
galingo miesto visureigio vidutinis išskiriamo CO2
kiekis tėra 117 g/km*, o jo degalų sąnaudos sudaro
5,1 l/100 km*.
* NX 300h Comfort su priekiniais varomaisiais ratais duomenys.
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IŠMĖGINKITE LEXUS HIBRIDINĖS
TECHNOLOGIJOS PRIVALUMUS

PAJUDĖJIMAS IŠ VIETOS
Pajudėjus iš vietos, įsijungia priekyje ir gale esantys galingi elektriniai varikliai,
kuriais NX 300h varomas važiuojant iki 65 km/h greičiu. Elektros energiją tiekia hibridinis akumuliatorius. Vien elektra varomas automobilis itin tyliai rieda,
nesuvartoja nė lašo benzino ir neišskiria nė gramo teršalų.
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NORMALIOS VAŽIAVIMO SĄLYGOS
Viršijus 65 km/h greitį, beveik nepastebimai įsijungia pagal Atkinsono degimo
ciklą itin sklandžiai veikiantis benzininis variklis. Kai būtina sutelkti didesnę galią,
kartu su juo veikia ir elektriniai varikliai. Beveik tobulai suderindamas šių galios
šaltinių veikimą, NX 300h leidžia patirti išskirtinį vairavimo malonumą, taip pat
užtikrina mažą taršos lygį ir itin kuklias degalų sąnaudas.

MAKSIMALIAI DIDINANT GREITĮ
Iki galo nuspaudus akceleratoriaus pedalą, 2,5 l benzininio variklio galią sustiprina per akimirksnį įsijungę elektriniai varikliai. Varikliams veikiant kartu, sukuriamas galingas sukimo momentas, kad automobilis reikiamu momentu tolygiai
sparčiai pagreitėtų.

MAŽINANT GREITĮ IR STABDANT
Mažinant greitį arba stabdant, automobilio benzininis variklis išsijungia, todėl
į aplinką nepatenka nė gramo teršalų. Nuspaudus stabdžio pedalą ar nukėlus
koją nuo akceleratoriaus, ima veikti regeneracinė stabdymo sistema, kuri efektyviai panaudoja kinetinę energiją (kituose automobiliuose ji pavirsta nenaudinga
šiluma). Kinetinė energija paverčiama elektros energija ir kaupiama hibridiniame
akumuliatoriuje. Dėl šios priežasties visiškai hibridinės Lexus sistemos akumuliatoriaus nereikia įkrauti.
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NAUJOVIŠKI INŽINERINIAI
SPRENDIMAI
NX visureigio galios agregatų asortimentas papildytas įspūdingu nauju benzininiu varikliu su turbokompresoriumi, kuris montuojamas NX 200t modelyje.
Šiam varikliui teko atlaikyti intensyvią tobulinimo programą – jis buvo bandomas itin ekstremaliomis sąlygomis, nuvažiuojant daugiau nei vieną milijoną kilometrų.

2,0 L BENZININIS VARIKLIS SU TURBOKOMPRESORIUMI
Dėl novatoriško vandeniu aušinamų cilindrų galvučių, integruoto išleidimo kolektoriaus ir dviejų kanalų turbokompresoriaus derinio šis naujas Lexus 2,0 l variklis
greitai reaguoja į akceleratoriaus spustelėjimą, užtikrina kvapą gniaužiančias važiavimo savybes ir didelį sukimo momentą žemų sūkių diapazone. Pritaikius naujovišką vožtuvų reguliavimo sistemą, variklis gali dirbti pagal Otto arba Atkinsono degimo ciklą mažesnėms degalų sąnaudoms užtikrinti. Naujasis variklis išbandytas
ypač sudėtingomis sąlygomis, įskaitant kalnų perėjoje praleistas ištisas savaites (važiuojant 3000 m aukštyje ir esant didesniam nei 50°C karščiui). Šio galios
agregato maksimali galia – 238 DIN AG (175 kW), o maksimalus sukimo momentas – 350 Nm.
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DU ALIUMININIAI IŠMETAMOJO
VAMZDŽIO ANTGALIAI
NX dizaineriai NX 200t modeliui sukūrė stulbinamą aliumininį išmetamąjį vamzdį. Jų įkvėpimo
šaltiniu tapo subtiliai ištobulinti sportinių motociklų
išmetamieji vamzdžiai. Pro antgalius sklinda rafinuotas garsas, kurį sukuria unikalios konstrukcijos
ir išskirtinių eksploatacinių savybių variklis su turbokompresoriumi.

ŠEŠIŲ PAVARŲ AUTOMATINĖ
TRANSMISIJA
Nauja automatinė šešių pavarų NX 200t transmisija perduoda maksimalią turbininio variklio galią. Pritaikytas naujas sukimo momento valdymo algoritmas visuomet sąlygoja optimalias variklio apsukas,
todėl užtikrinama greita droselinės sklendės reakcija ir mažos degalų sąnaudos.

D-4S
Priklausomai nuo situacijos, ši pažangi įpurškimo
sistema paskirsto degalų srautą tarp aukšto slėgio
tiesioginio įpurškimo purkštukų ir paskirstyto žemo
slėgio įpurškimo purkštukų. D-4S visuomet užtikrina optimalų degimo procesą. Todėl variklis su šia
technologija lemia mažesnes degalų sąnaudas ir
didelį sukimo momentą mažų sūkių diapazone.

TURBOKOMPRESORIUS
Šis naujas itin efektyvus dviejų kanalų turbokompresorius sukonstruotas taip, kad būtų užtikrintas
didelis sukimo momentas visame sūkių diapazone.
Optimizavus turbinos menčių formą ir sumažinus
guolio mechanizmo trintį, buvo sukurtas kompaktiškas, itin efektyvus ir neįtikėtinai greita reakcija išsiskiriantis turbokompresorius.
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DINAMINĖS VAŽIAVIMO SAVYBĖS
Siekiant užtikrinti tikslų valdymą ir malonius vairavimo pojūčius važiuojant bet kokia kelio danga, naujasis NX buvo išbandytas ir ištobulintas naudojant pažangiausią
pasaulyje vairavimo simuliatorių, taip pat važiuojant šimtus tūkstančių kilometrų atšiauriomis ir dykumos klimato sąlygomis.

YPAČ TVIRTA VAŽIUOKLĖ, ADAPTYVIOJI KINTAMOJO VEIKIMO PAKABA
Naujasis NX su visiškai nauja važiuokle, pakaba ir vairu pasižymi neįtikėtinai maloniomis ir rafinuotomis važiavimo savybėmis. Dėl pritaikytos pažangios lazerinės
varžtų suvirinimo ir klijavimo technologijos šis miesto visureigis yra itin tvirtas, todėl sėdėdami už NX vairo vairuotojai gali mėgautis nepriekaištingu valdymu. Šio
automobilio pakabos sistema, kurią sudaro kompaktiškas MacPherson statramstis priekyje ir ištobulintas dvigubas trikampis balansyras gale, lemia tvirtą sukibimą
su danga, sedanui būdingą dinamiką atliekant posūkius ir išskirtinį stabilumą važiuojant tiesiai. Dar didesniam vairavimo malonumui patirti siūloma adaptyvioji kintamojo veikimo pakaba, kuri sumaniai kontroliuoja keturių ratų amortizavimo jėgą. Ji užtikrina ne tik didesnį važiavimo komfortą, bet ir puikų automobilio valdymą bei
stabilumą.
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PAŽANGŪS AERODINAMINIAI
SPRENDIMAI
NX būdingos išskirtinės aerodinaminės savybės,
kurias lemia beveik plokščias kėbulo dugnas ir
platus galinis aptakas. Siekdami sumažinti bendrą
pasipriešinimo koeficientą, Lexus inžinieriai taip pat
pritaikė naujos konstrukcijos durelių veidrodėlius.
Tokie įdiegti sprendimai ne tik pagerina stabilumą ir
valdymą, bet ir sumažina degalų sąnaudas bei vėjo
keliamą triukšmą.

VAŽIAVIMO REŽIMO PASIRINKIMO
FUNKCIJA
Naudodamasis važiavimo režimo pasirinkimo
valdikliu, įrengtu centrinėje konsolėje šalia pavarų
perjungimo svirtelės, vairuotojas gali rinktis ECO,
NORMAL, SPORT S arba SPORT S+ režimą. Jie
užtikrina maksimalų efektyvumą, leidžia patirti dinamišką valdymą ir rafinuotas važiavimo savybes.

E-FOUR
Visais ratais varomuose NX 300h modeliuose
montuojama E-FOUR sistema lemia sklandų riedėjimą ir tvirtą sukibimą važiuojant nelygiu paviršiumi.
Naujovišką E-FOUR sistemą palaiko galinėje ašyje
įrengtas 68 DIN AG galios elektrinis variklis, kuris
reikiamu momentu per akimirksnį sukuria sukimo
momentą.

PAGALBINĖ VAŽIAVIMO ĮKALNE
SISTEMA
Pagalbinė važiavimo įkalne sistema palaiko stabdžių
slėgį, kad įkalne pradėjęs važiuoti NX automobilis
neriedėtų atgal. Ji taip pat sumažina ratų sukimąsi
važiuojant slidžia įkalne.

TRAUKOS KONTROLĖS SISTEMA
Traukos kontrolės sistema padidina NX ratų sukibimą, ypač tuomet, kai automobilis pajuda iš vietos
ar didina greitį važiuojant nelygia ar slidžia kelio
danga. Nustačiusi ratų prasisukimo riziką, sistema
pakoreguoja situaciją, kad automobilis neprarastų
sukibimo.

STABILUMO KONTROLĖS SISTEMA
Stabilumo kontrolės sistema padeda suvaldyti automobilį, ypač tais atvejais, kai greitai atliekamas posūkis, arba kai automobilis pradeda slysti. Ji stabilizuoja padėtį ir sulėtina automobilio greitį įjungdama
stabdžius arba sumažindama galią.

43

PAŽANGI SAUGOS
ĮRANGA
Naujajam NX visureigiui būdinga neįtikėtinai tvirta apsauginė salono konstrukcija ir aštuonios oro saugos pagalvės.
Ne veltui jis įvertintas penkiomis Euro NCAP žvaigždutėmis. Jame taip pat gali būti montuojama pažangi priešavarinės
saugos sistema. Į novatoriškų pagalbinių vairavimo sistemų sąrašą įtraukta automatinė tolimųjų šviesų sistema, nukrypimo
iš važiuojamosios juostos įspėjimo sistema, nematomų zonų monitorius ir perspėjimo apie iš galo artėjančias transporto
priemones sistema.
SĖDYNĖS SU NUO
KAKLO SUŽALOJIMŲ
APSAUGANČIA SISTEMA
(WIL)
Priekinės sėdynės sukonstruotos taip,
kaip būtų iki minimumo sumažinta
kaklo sužalojimų rizika smūgio iš galo
metu. Dėl sutvirtintų sėdynių rėmų
juosmuo geriau priglunda prie atlošo,
o pakeista galvos atlošų vieta užtikrina
efektyvesnę galvos atramą.

AŠTUONIOS ORO SAUGOS PAGALVĖS
Keleivių apsaugą užtikrina ne tik itin tvirta salono konstrukcija, bet ir aštuonios oro saugos pagalvės. Vairuotojui ir priekiniam keleiviui apsaugoti įrengtos dviejų išsiskleidimo lygių galvos oro saugos pagalvės ir šoninės oro saugos pagalvės. Be
to, susidūrimo iš priekio atveju vairuotoją apsaugo kelių oro saugos pagalvė, o priekyje sėdintį keleivį – sėdynės oro saugos
pagalvė, kuri neleidžia jam pasvirti į priekį, taip ženkliai sumažindama traumų tikimybę. Per visą salono ilgį montuojamos
užuolaidinės oro saugos pagalvės. Visi saugos diržai, išskyrus vidurinės galinės sėdynės, turi įtempiklius. Ši aukšto lygio
saugos įranga naujajame NX modelyje montuojama kaip standartinė.
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PRIEŠAVARINĖS SAUGOS
ĮRANGA
Milimetrinių bangų radiolokacinis įrenginys ir borto kompiuteris įvertina susidūrimo iš priekio riziką. Jei susidūrimo
rizika didelė, vairuotojas įspėjamas
garso bei vaizdo signalais, taip pat padidinamas stabdžių sistemos slėgis. Kai
susidūrimas yra neišvengiamas, automobilis automatiškai pristabdomas iki
reikiamo lygio ir įtempiami priekiniai
saugos diržai.

NUKRYPIMO IŠ VAŽIUOJAMOSIOS
JUOSTOS ĮSPĖJIMO SISTEMA
Ši naujoviška technologija neleidžia vairuotojui netyčia nukrypti iš eismo juostos siųsdama įspėjamuosius
signalus.

NEMATOMŲ ZONŲ MONITORIUS
Galiniame buferyje montuojami radiolokaciniai
įrenginiai fiksuoja gretimose eismo juostose važiuojančias transporto priemones, kurių neįmanoma pastebėti durelių veidrodėliuose. Kai vairuotojas įjungia
posūkio signalą norėdamas persirikiuoti į kitą juostą
ir nepastebi nematomoje zonoje važiuojančios transporto priemonės, nematomų zonų monitorius per
akimirksnį atitinkamame durelių veidrodėlyje aktyvuoja įspėjamąjį signalą.

ADAPTYVIOJI PASTOVAUS GREIČIO
PALAIKYMO SISTEMA
Adaptyvioji pastovaus greičio palaikymo sistema
(ACC) neleidžia vairuotojui nuvargti: ji palaiko nustatytą atstumą tarp NX ir priekyje važiuojančios
transporto priemonės, net kai keičiamas greitis ar
ketinama visiškai sustoti. Kai kelias atsilaisvina, ACC
automatiškai atstato pradinį važiavimo greitį.

AUTOMATINĖ TOLIMŲJŲ ŠVIESŲ
SISTEMA
Automatinė tolimųjų šviesų sistema sujungta su kamera, esančia už galinio vaizdo veidrodėlio. Kai važiuojant tamsiu paros metu kamera užfiksuoja priešais ar priekyje važiuojančio automobilio šviesas, ši
sistema automatiškai įjungia artimąsias šviesas. Taip
apsaugomi kiti vairuotojai nuo apakinimo netyčia užmiršus išjungti tolimąsias šviesas.

PERSPĖJIMO APIE IŠ GALO ARTĖJANČIAS TRANSPORTO PRIEMONES SISTEMA
Važiuojant atbuline eiga, pavyzdžiui, perpildytoje automobilių aikštelėje, perspėjimo apie iš galo artėjančias
transporto priemones sistema (RCTA), naudodamasi
nematomų zonų monitoriaus radiolokaciniu įrenginiu,
nustato, ar užnugaryje nėra nepastebėtos besiartinančios transporto priemonės. Užfiksavusi artėjančią
transporto priemonę, RCTA sistema įspėja vairuotoją
garso signalu ir durelių veidrodėliuose rodomu vaizdiniu
pranešimu.

PENKIOS EURO NCAP ŽVAIGŽDUTĖS
2014 m. naujojo NX saugumas buvo išbandytas autoritetingos Euro NCAP organizacijos. Atlikusi susidūrimo
testus, ši nepriklausoma realiai naujų modelių saugumą
vertinanti institucija NX modeliui skyrė maksimalų įvertinimą – penkias žvaigždutes. Visose vertinimo kategorijose NX surinktų taškų skaičius gerokai viršijo nustatytą
minimumą penkioms žvaigždutėms pelnyti. Daugiausia
taškų jis surinko vertinant saugumą šoninio susidūrimo
su kliūtimi atveju. Taigi NX yra saugiausias automobilis
tarp savo klasės atstovų.

Tam tikrose komplektacijose montuojama kaip papildoma įranga, kaip paketo dalis arba standartinė įranga.
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IŠORĖS ĮRANGA

LED ARTIMŲJŲ ŠVIESŲ/DIENINIAI
ŽIBINTAI
L formos LED dieniniai žibintai visuose modeliuose
montuojami kaip standartinė įranga. LED/halogeniniai priekiniai žibintai yra standartinė Comfort, Business ir Executive modelių įranga.

17 COLIŲ LENGVOJO LYDINIO
RATLANKIAI
Šie 10 stipinų ypač blizgūs ratlankiai komplektuojami
su 225/65 R17 dydžio padangomis, kad būtų užtikrintas mažas pasipriešinimas riedėjimui ir nepriekaištingos eksploatacinės savybės. Comfort komplektacijos modeliuose montuojami kaip standartinė
įranga.
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18 COLIŲ LENGVOJO LYDINIO
RATLANKIAI
Šie ratlankiai su įmantriais U formos stipinais montuojami kaip standartinė įranga Business ir Executive
komplektacijos modeliuose. Jie sudaro ryškaus ir nestandartinio dizaino įspūdį, o kartu su 225/60 R18
dydžio padangomis išryškina sportinį automobilio
charakterį.

18 COLIŲ LENGVOJO LYDINIO
RATLANKIAI
Luxury komplektacijos modeliuose montuojami stilingi ratlankiai su plačiais stipinais sustiprina subtilų
sportinį NX įvaizdį.

TRIJŲ PROJEKCIJŲ L FORMOS LED
PRIEKINIAI/DIENINIAI ŽIBINTAI
Lyg brangakmeniai žėrintys trijų projekcijų L formos
LED priekiniai žibintai naudoja tą patį šviesos šaltinį
artimosioms ir tolimosioms šviesoms. F SPORT, F
SPORT S ir LUXURY modeliuose jie komplektuojami kaip standartinė įranga.

LED GALINIAI ŽIBINTAI
Galinių žibintų bloke elegantiški šviesos diodai išdėstyti Lexus būdinga L forma. Žibintai tarsi įsilieja į bagažinės dureles. Storų sienelių technologija suteikia
žibintams skaidrumo. Tokio dizaino žibintai efektingai
atrodo net kai nešviečia.

LED RŪKO ŽIBINTAI
LED priekiniai rūko žibintai su naujoviška posūkio
šviesų funkcija įrengti greta verpsto formos grotelių
ir LED dieninių žibintų. Jie taip pat padeda sumažinti
bendras automobilio energijos sąnaudas.

17 COLIŲ ŽIEMINIAI LENGVOJO
LYDINIO RATLANKIAI
NX automobiliui sukurti Lexus žieminiai lengvojo
lydinio ratlankiai puikiai dera prie jo ištaigingos išvaizdos. Jie naudotini važinėjant prastomis sąlygomis ir
esant žemai temperatūrai.

18 COLIŲ LENGVOJO LYDINIO
RATLANKIAI
Spindinti juoda chromuota apdaila ir ištaigingas 10
stipinų dizainas sudaro užtikrinto rafinuoto miesto
automobilio įspūdį.

PAŽANGŪS DURELIŲ VEIDRODĖLIAI
Vėjo keliamą triukšmą mažinančiuose ir šildomuose
durelių veidrodėliuose integruoti posūkių žibintai,
nematomų zonų monitorius ir panoraminio vaizdo
kamera. Elektrochromatinė veidrodėlių danga apsaugo nuo apakinimo tamsiu paros metu. Kad būtų
patogiau manevruoti siaurose vietose, elektra valdomus veidrodėlius galima nulenkti.

Tam tikrose komplektacijose montuojama kaip papildoma įranga, kaip paketo dalis arba standartinė įranga.
Galima įsigyti kaip aksesuarą.
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IŠORĖS ĮRANGA

VAIRUOTOJĄ
PASITINKANTIS
APŠVIETIMAS
Vairuotojui priartėjus prie NX automobilio, kišenėje ar rankinėje esantis
išmanusis raktas įjungia įlipimo zonos ir
vidaus apšvietimą. Jis padeda išvengti
tamsoje nematomų kliūčių.

PANORAMINIS STOGAS
Šis gamykloje montuojamas platus stiklinis panoraminis stogas suteikia laisvės pojūtį ir sudaro didesnės erdvės įspūdį. Be to,
pro jį į NX saloną patenka daugiau šviesos. Panoraminis stogas komplektuojamas su elektra valdoma slankiojamąja užuolaida, kuri apsaugo keleivius nuo skaisčios saulės spindulių.

48

ELEKTRA VALDOMA
BAGAŽINĖ
Nuotoliniu būdu valdomos bagažinės
durelės – patogus sprendimas, kuris
ypač praverčia, kai rankos pilnos pirkinių krepšių. Jos taip pat „įsimena“, kiek
plačiai jas paprastai atidarote, ir automatiškai pakyla iki šio lygio.

TAMSINTI LANGAI
Šoniniai langai gale ir galinis langas
montuojami su tonuotais reflektoriniais
stiklais, kurie suteikia keleiviams daugiau privatumo ir nė kiek nesuprastina
už NX automobilio atsiveriančio išorinio pasaulio vaizdo.

ALIUMININIAI STOGO
BAGAŽINĖS LAIKIKLIAI
NX montuojami presuoto aliuminio
stogo bagažinės laikikliai. Jie išryškina
visureigio charakterį ir labai praverčia
gabenant sportinius reikmenis – slides,
dviračius ar bangletes.

STOGLANGIS
Elektra valdomas pakeliamas ir slankiojamas stiklinis stoglangis suteikia
laisvės pojūtį, sudaro erdvesnio ir šviesesnio NX salono įspūdį.

ŠONINIŲ DURELIŲ
APDAILA
Išraiškinga chromuota juostelė palei
durelių apačią išryškina įspūdingą urbanistinį NX dizainą.

PRIEKINIO BUFERIO
APDAILA
Darniai į NX priekinį buferį įsikomponuojanti ir jį papildanti apdailos detalė
sustiprina galingo visureigio įvaizdį ir
suteikia jam individualumo.

GALINIO BUFERIO
APDAILA
Galinį NX buferį juosianti Lexus apdailos detalė jį vizualiai padidina, sukurdama dinamiško ir sportiško žemo
profilio automobilio įvaizdį.

CHROMUOTA
BAGAŽINĖS DURELIŲ
APDAILA
Ši subtili ir neabejotinai stilinga chromuota apdailos detalė išryškina tvirtą
NX galinės dalies konstrukciją.

GALINIO BUFERIO
APSAUGINĖ PLOKŠTELĖ
Stilinga ir praktiška nerūdijančio plieno
plokštelė apsaugo buferio dažytą paviršių nuo įbrėžimų kraunant ar iškraunant daiktus.

Tam tikrose komplektacijose montuojama kaip papildoma įranga, kaip paketo dalis arba standartinė įranga.
Galima įsigyti kaip aksesuarą.
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VIDAUS
ĮRANGA

PRIEKINĖS SĖDYNĖS
Ištaigingų priekinių sėdynių dizainas
sukurtas naudojant „integruotos putodaros“ technologiją, kuri pirmąkart
pritaikyta F SPORT modeliuose. Ši
automobilių sporto įkvėpta gamybos
technologija leidžia sukurti patogesnes
sėdynes ir užtikrinti tvirtesnę jų šoninę
atramą, palyginti su įprastais metodais.
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ERGONOMIŠKAS DIZAINAS
Optimaliai pritaikyta sėdimosios dalies
forma ir tvirtumas, kad būtų sumažinta įtampa jautrioje dubens srityje. Dar
didesniam patogumui siūlomas platus
sėdynių reguliavimo diapazonas, kuris
leidžia nustatyti tinkamą padėtį stambesnio kūno sudėjimo žmonėms.

ODINIS VAIRAS
Dailus optimalaus storio odinis vairas su atramomis pirštams patogiai
priglunda prie rankų. Jame integruoti
įvairių įrenginių (jei jie komplektuojami
automobilyje) valdikliai – garso sistemos, telefono, daugiafunkcio ekrano ir
adaptyviosios pastovaus greičio palaikymo sistemos.

ŠILDOMAS VAIRAS
Aukštesnėse komplektacijose montuojamas šildomas vairas, kuris leidžia
mėgautis dar didesniu komfortu šaltesniais orais. Vairo šildytuvas aktyvuojamas jungikliu ir išsijungia automatiškai
praėjus nustatytam laikui.

ŠILDOMOS/VĖDINAMOS
SĖDYNĖS
Odinės vairuotojo ir priekinio keleivio
sėdynės gali būti šildomos ir vėdinamos. Ši sistema sustiprina prabangos
pojūtį ir ypač praverčia esant nemalonioms oro sąlygoms.

SĖDYNIŲ REGULIAVIMAS
Naujasis automobilis išsiskiria ne tik
įspūdinga erdve priekyje ir gale sėdinčių keleivių kojoms, bet ir priekinėmis
sėdynėmis – kad būtų dar patogiau,
jos reguliuojamos elektra aštuoniomis
kryptimis. Taip pat siūloma juosmens
atrama ir nustatymų atminties funkcija.

S-FLOW KLIMATO
KONTROLĖS SISTEMA
Efektyvus dviejų zonų oro kondicionierius pasižymi mažomis energijos
sąnaudomis. Tai lemia S-Flow technologija, sumaniai aktyvuojanti klimato kontrolės funkciją tik ten, kur sėdi
žmonės.

SMART ENTRY SISTEMA
Vairuotojui priartėjus prie NX automobilio, jo kišenėje esantis raktas
įjungia jaukų visų durelių rankenėlių
apšvietimą, o jas palietus – durelės atsirakina. Įspūdingai išdailintose durelių
rankenėlėse nesimato rakto skylės. Tai
pirmąkart pasaulyje pritaikytos tokio
dizaino rankenėlės.

ŠVIEČIANČIOS
SLENKSČIŲ PLOKŠTELĖS
Lexus slenksčių plokštelės – ne tik
stilinga dizaino detalė, bet ir patikima
apsauga nuo dažyto durelių slenksčių
paviršiaus pažeidimų. Šlifuotą aliumininę plokštelių apdailą išryškina subtiliai
šviečiantis logotipas.

IŠMANIOJI SALONO
APŠVIETIMO SISTEMA
Viršuje įrengta išmanioji salono apšvietimo sistema, kuri vos kilstelėjus ranką
automatiškai įsijungia, kad nereikėtų
ieškoti jungiklio tamsoje. Ši technologija įkūnija mūsų „organiškos nuojautos“
principą.

LANKSČIAI PRITAIKOMA
ERDVĖ
Praktiškos 60:40 santykiu dalijamos
nulenkiamos galinės sėdynės visuose
NX modeliuose komplektuojamos kaip
standartinė įranga. Todėl šiuo visureigiu
galima be vargo gabenti didesnius daiktus, pavyzdžiui, sportinius dviračius ar
banglentes. Nulenkus visas galines sėdynes, galima sudėti stambesnius krovinius.

ELEKTRA VALDOMOS
GALINĖS SĖDYNĖS
Galima rinktis vien elektra valdomą sėdynių nulenkimo mechanizmą, kai sėdynės reguliuojamos patogiai įrengtais
valdikliais. Gale sėdintys keleiviai taip pat
gali pusiau nulenkti savo sėdynių atlošus,
kad būtų patogiau sėdėti.

PATOGI DĖTUVĖ KONSOLĖJE
Maža dėtuvė su tarpikliu centrinėje konsolėje sukurta įkvėpimo semiantis iš tradicinių japoniškų medinių dėžučių. Ji puikiai
tinka mažiems daiktams, pavyzdžiui,
bilietams ir monetoms, laikyti. Nuimamo
dėtuvės dangtelio kitoje pusėje įrengtas
kosmetinis veidrodėlis.

ELEKTRINIS STOVĖJIMO
STABDYS
Patogumo ir saugumo sumetimais elektrinio stovėjimo stabdžio jungiklis įrengtas centrinėje konsolėje (šalia pavarų
perjungimo svirtelės ir važiavimo režimo
valdiklio).

Tam tikrose komplektacijose montuojama kaip papildoma įranga, kaip paketo dalis arba standartinė įranga.
Galima įsigyti kaip aksesuarą.
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Garso
sistema ir
multimedijos
įranga

LEXUS NAVIGACIJOS
SISTEMA
NX gali būti montuojama Lexus navigacijos sistema. Ji veikia kartu su
centre įrengtu Lexus Media Display
ekranu. Tai sparčiai veikianti ir lengvai
valdoma sistema, kuri siūlo įvairių žemėlapio vaizdo parinkčių.
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LEXUS MEDIA DISPLAY
NX montuojama Lexus Media Display
sistema, kurią sudaro 7 colių ekranas ir
sukamasis ratukas garso bei klimato kontrolės sistemoms reguliuoti ar
energijos monitoriaus rodmenims peržiūrėti. Naudojantis MirrorLink ryšio
funkcija, prie ekrano galima prijungti
suderinamus išmaniuosius telefonus.

LEXUS HOTSPOT
Lexus Hotspot maršrutizatorius užtikrina WiFi ryšį NX automobilyje. 2G/3G
tinklo zonoje vienu metu galima naudotis
penkiais įrenginiais, tokiais kaip planšetė,
nešiojamasis kompiuteris ar telefonas. Be
to, Lexus Hotspot palaiko jų tarpusavio
sąsają automobilyje. Su Lexus Hotspot
galima naudoti bet kokią SIM duomenų
kortelę. Maršrutizatorius jungiamas prie
automobilio elektros įrangos, kad būtų
užtikrintas pastovus energijos tiekimas.

PAGALBINIS
AUTOMOBILIO STATYMO
MONITORIUS
Įjungus atbulinės eigos pavarą, Lexus
Media Display ekrane pasirodo automobilio gale fiksuojamas vaizdas.
Esant įrengtai aukštesnio lygio Lexus
Premium navigacijos sistemai, taip pat
rodomos orientacinės linijos, padedančios manevruoti statant automobilį.

PANORAMINIO VAIZDO
MONITORIUS
Keturios kameros fiksuoja vaizdą
aplink visą automobilį 360° kampu. Tai
padeda lengviau manevruoti siaurose
vietose. Pirmąkart Lexus pritaikytas
panoraminio vaizdo monitorius kuria
virtualų trimatį NX vaizdą, o ekrane
rodomos linijos, kurios padeda manevruoti siaurose miesto vietose.

NAUJAUSIA
MULTIMEDIJOS ĮRANGA
Naujajam NX 300h modeliui siūloma
pati naujausia multimedijos įranga. Tai
Lexus Premium navigacijos sistema su
Lexus ryšio paslaugomis, tokiomis kaip
Google Street View®. Ji gali padėti pasirinkti net patį ekologiškiausią maršrutą.

TOUCH PAD
Dar viena pirmąkart Lexus pritaikyta
naujovė – Touch Pad valdiklis su Remote
Touch sąsaja, leidžiantis vairuotojui ir
priekyje sėdinčiam keleiviui lengvai valdyti centrinį 7 colių multimedijos ekraną.
Šiuo ergonomiško dizaino įrenginiu taip
pat lengva naudotis, kaip ir išmaniuoju
telefonu ar planšete.

LEXUS PREMIUM NAVIGACIJOS SISTEMA
7 colių ekranas su ryškia trimate grafika ir
daugybe žemėlapio vaizdavimo parinkčių valdomas Touch Pad valdikliu arba
balso komandomis. Sistema taip pat gali
sukurti išmaniuoju telefonu nuskaitomą
QR kodą, padedantį pasiekti galutinę
paskirties vietą pėsčiomis.

LEXUS RYŠIO PASLAUGOS
Naujasis NX siūlo įvairias paslaugas: paieškos internetu, gatvės vaizdo
Google Street View®, panoraminio
vaizdo Panoramio® ir eismo informacijos
Connected Traffic funkcijas. Be to, Jūs
galite pasinaudoti dar vienu itin patogiu
sprendimu – suplanuoti kelionės maršrutą nešiojamuoju ar planšetiniu kompiuteriu ir persiųsti jį į savo NX navigacijos
sistemą.

PIONEER® GARSO SISTEMA SU 8 ARBA 10 GARSIAKALBIŲ
Pioneer® garso sistema su 8 garsiakalbiais komplektuojama kaip standartinė įranga. Ją
sudaro AM/FM radijas su RDS funkcija, CD grotuvas ir Bluetooth® sąsaja. Aukštesnio
lygio sistema su 10 garsiakalbių turi DAB stoties nustatymo įtaisą ir DVD grotuvą, o priekinėse durelėse įrengti 16 cm garsiakalbiai atkuria tikslesnį garsą.

MARK LEVINSON® GARSO
SISTEMA
Aukščiausios kokybės erdvinio garso sistema Mark Levinson® su 14 garsiakalbių
ir GreenEdge™ technologija specialiai
pritaikyta prie akustinių NX savybių. Ši 7.1
kanalo skaitmeninė erdvinio garso įranga
yra tikra namų kino sistema su Clari-Fi™
technologija, atkuriančia suspausto skaitmeninio MP3 failo garso kokybę.

BELAIDIS KROVIKLIS
Naudodamiesi patogiai NX centrinėje
konsolėje įrengtu indukciniu belaidžiu
baterijų krovikliu, galite įkrauti suderinamą išmanųjį telefoną ar kitą elektroninį
įrenginį.

Tam tikrose komplektacijose montuojama kaip papildoma įranga, kaip paketo dalis arba standartinė įranga.
Galima įsigyti kaip aksesuarą.
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F SPORT
Naujieji NX 300h F SPORT ir NX 200t F SPORT modeliai sukurti tos pačios
komandos, kuri ištobulino LFA superautomobilį ir išskirtinėmis eksploatacinėmis
savybėmis pasižymintį RC F kupė, tad jie įkūnija šių nuostabių Lexus automobilių dvasią. Išskirtiniai modeliai su sportine pakaba ir aktyviaisiais amortizatoriais,
įtrauktais į standartinės įrangos sąrašą, gali būti komplektuojami ir su adaptyviąja
kintamojo veikimo pakaba bei papildyti SPORT S+ važiavimo režimu, kad patirtumėte dar labiau įkvepiantį vairavimo jausmą.
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F SPORT ŽENKLIUKAS
F SPORT logotipas, nors ir nekrenta į
akis, tačiau yra šio automobilio išskirtinumo ženklas. F raidė reiškia mūsų
aukštos klasės F SPORT modelių gimimo vietą ir pagrindinę jų bandymų
trasą – Fudži kalno papėdėje nusidriekusį Fudži greitkelį.

18 COLIŲ F SPORT
LENGVOJO LYDINIO
RATLANKIAI
Tik F SPORT modeliuose komplektuojami išskirtiniai penkių dvigubų stipinų
lengvojo lydinio ratlankiai su tamsia
metalo blizgesio apdaila pabrėžia dinamišką automobilio charakterį.

F SPORT DIZAINAS
Naujasis NX F SPORT yra neabejotinai dinamiškas automobilis, atpažįstamas iš išraiškingų priekinių verpsto formos grotelių
su specialiais L pavidalo intarpais. Apatiniame priekiniame aptake įrengtas aerodinaminis aptakas didesnei prispaudimo jėgai
užtikrinti, taip pat minėtinos plačios apatinių grotelių angos.

JUODI VEIDRODĖLIŲ
GAUBTAI
Dėmesį prikaustančiam naujajam NX
F SPORT būdingas juodas durelių
veidrodėlių korpusas. Tai kontrastinga
F SPORT dizaino detalė, pabrėžianti
įspūdingo naujojo visureigio dinamišką
prigimtį.

DARK ROSE (TAMSIAI
ROŽINIAI) ODINIAI
APMUŠALAI
NX F SPORT interjerui būdingi gyvybingos tamsiai rožinės spalvos (Dark
Rose) odiniai apmušalai su juoda
stogo panele. Šiame modelyje montuojamos išskirtinės naujo dizaino F
SPORT sėdynės, sukurtos naudojant
„integruotos putodaros“ technologiją.
Jos užtikrina tvirtesnę atramą atliekant
posūkius. Sidabro spalvos anglies
pluošto intarpai puikiai papildo perforuotus sportinius pedalus, slenksčių
plokšteles ir kitus F SPORT vidaus
apdailos elementus. Preciziškos dvigubos raudonos siūlės ant sėdynių,
prietaisų skydelio ir pavarų perjungimo
svirtelės dar labiau sustiprina dinamiško automobilio įspūdį.

F SPORT VAIRAS
Šis dailus vairas su F SPORT logotipu
įkvėptas mūsų legendinio LFA superautomobilio. Prie vairo atitinkamai
priderintas perforuota oda aptrauktos
F SPORT pavarų perjungimo svirtelės
dizainas. Tai sukuria jaudinančios sportinės aplinkos įspūdį.

AKCELEROMETRAS
(G JUTIKLIS)
Dinamišką važiavimą pagyvina naujasis akcelerometras (G jutiklis), daugiafunkciame ekrane rodantis NX F
SPORT veikiančias šoninę ir išilginę jėgas. Ekrane taip pat rodomas vairo pasukimo kampas, droselinės sklendės
padėtis ir hidraulinių stabdžių slėgis.

SLĖGIO MATUOKLIS
NX 200t F SPORT įrengtas slėgio
matuoklis, kuris fiksuoja variklio turbokompresoriaus dinaminį veikimą.
Ekrane taip pat rodoma temperatūra ir
alyvos slėgis.

PERFORUOTI SPORTINIAI
PEDALAI
Naujųjų NX F SPORT modelių perforuoti aliumininiai pedalai atspindi
lenktyninių automobilių dizainą. Jie
užtikrina tvirtą sukibimą, neleisdami
nuslysti kojai.
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TECHNINIAI DUOMENYS
NX 300h AWD (FWD)

NX 200t AWD (FWD)

PAGRINDINIAI DUOMENYS
Maksimali galia (DIN AG/kW)

197/145

238/175

CO2 emisija (g/km)*

117

183

Pagreitėjimas iki 100 km/h (s)

9,2

7,1 (7,3)

Maksimalus greitis (km/h)

180

200

Pasipriešinimo koeficientas (Cd)

0,32

0,34 (0,33)

Darbinis tūris (cm3)

2494

1998

Cilindrų/vožtuvų skaičius

L4/16

L4/16

Maksimali galia (DIN AG/kW esant aps./min.)

155/114 esant 5700

238/175 esant 4800–5600

Maksimalus sukimo momentas (Nm/aps./min.)

210 esant 4200–4400

350 esant 1650–4000

Maksimali galia (DIN AG/kW)

143/105

—

Maksimalus sukimo momentas (Nm)

270

—

Maksimali galia (DIN AG/kW)

68/50 (—/—)

—

Maksimalus sukimo momentas (Nm)

139 (—)

—

Mieste (l/100 km)

5,1

10,4 (10,3)

Užmiestyje (l/100 km)

5,0 (5,0)

6,5 (6,2)

Vidutinės (l/100 km)

5,1 (5,1)

7,9 (7,7)

Degalų bako talpa (l)

56

60

Bendroji automobilio masė

2395 (2330)

2350 (2295)

Parengto automobilio masė (min./maks.)

1785/1905 (1720/1840)

1735/1860 (1680/1805)

Maksimali velkamoji galia su stabdžiais

1500 (0)

1500

Maksimali velkamoji galia be stabdžių

750 (0)

750

Su visomis sėdynėmis (iki bagažinės uždangalo)

475

500

Esant nulenktoms galinėms sėdynėms (iki stogo)

1520

1545

VARIKLIS

HIBRIDINIO MODELIO TECHNINIAI DUOMENYS
Elektrinis variklis priekyje

Elektrinis variklis gale

DEGALŲ SĄNAUDOS*

SVORIS (kg)

BAGAŽINĖS TALPA (l)

* Degalų sąnaudos ir CO2 kiekis matuojami kontroliuojamoje aplinkoje, naudojant automobilį su europietiška standartine įranga, laikantis 80/1268/EEB direktyvos, įskaitant jos pataisas, reikalavimų. Norėdami gauti daugiau informacijos apie automobilį su europietiška standartine įranga, arba
jei ketinate jį pirkti, kreipkitės į įgaliotąjį Lexus importuotoją. Jūsų automobilio degalų sąnaudos ir CO2 reikšmės gali skirtis nuo išmatuotųjų. Automobilio degalų sąnaudas ir anglies dvideginio kiekį lemia vairavimo stilius ir kiti veiksniai (pavyzdžiui, kelio danga, eismo sąlygos, automobilio būklė,
padangų slėgis, montuojama įranga, apkrova, keleivių skaičius ir pan.).
Daugiau techninių duomenų, įskaitant visą atnaujintą informaciją, galite rasti interneto svetainėje www.lexus.lt
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Su 235/55 R18 padangomis tarpvėžės plotis priekyje ir gale – 1570.
Esant įrengtam stoglangiui, vidaus aukštis priekyje siekia 950, o su panoraminiu stogu jis sudaro 976.
Esant įrengtam stoglangiui, vidaus aukštis gale siekia 967, o su panoraminiu stogu jis sudaro 938.
Pastaba: matmenys tekste ar iliustracijose nurodyti milimetrais.

1  
2

3
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LEXUS MODELIŲ NX 300h
ir NX 200t ĮRANGA
COMFORT
VIDUS
Tekstiliniai sėdynių apmušalai
Mechaniniu būdu reguliuojamos šešių padėčių priekinės
sėdynės
Ryškiai juodi intarpai
3 stipinų oda trauktas vairas
Valdikliai ant vairo:
- garso sistemos, ekrano, telefono, balso komandos
Oda traukta pavarų perjungimo svirtelė
Priekinis centrinis porankis su dėtuve ir dviem puodelių laikikliais
Galinis centrinis porankis su dėtuve ir dviem puodelių laikikliais
Standartinės slenksčių plokštelės

KOMFORTO ĮRANGA
Pastovaus greičio palaikymo sistema
Priekinio stiklo valytuvai su lietaus jutikliu
Šildomos priekinės sėdynės
Elektroninė klimato kontrolės sistema:
- 2 zonų, automatinė oro recirkuliacijos valdymo sistema
- žiedadulkių ir nemalonaus kvapo šalinimo funkcijos, S-Flow
technologija
Elektra valdomi priekiniai ir galiniai langai
Įlipimo sistema su apšvietimu
Automatinis durelių užraktas
12 V elektros lizdas
60:40 santykiu dalijamos nulenkiamos suoliuko tipo galinės
sėdynės
Važiavimo režimo pasirinkimo funkcija:
- ECO, NORMAL, SPORT
Elektros (EV) režimas (tik NX 300h modeliuose)
Laikina atsarginė padanga
Beraktė užvedimo sistema
Vilkimo funkcija (tik NX 300h AWD ir NX 200t modeliuose)
GARSO, KOMUNIKACIJOS IR INFORMACINĖ
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ĮRANGA
Eco važiavimo indikatorius
Pavarų perjungimo svirtelės (tik NX 200t modeliuose)
Galios matuoklis (tik NX 300h modeliuose)
Keturių skalių prietaisų skydelis (Optitron):
- pagrindiniai trimačiai matuokliai su nelinijine skale
- metalo blizgesio paviršius ir sidabro spalvos apdailos
elementai
7 colių stacionarus spalvotas Lexus Media Display ekranas
centre:
- valdomas ratuku
- patobulintos daugiafunkcio centrinio ekrano funkcijos
- MirrorLink funkcija
Pioneer® garso sistema su 8 garsiakalbiais ir vienos angos CD
grotuvu
AM/FM radijas su skaitmeninio signalo procesoriumi (DSP)
4,2 colio TFT daugiafunkcis ekranas, Bluetooth® sąsaja
mobiliajam telefonui ir garso įrenginiams prijungti
Skaitmeninio garso transliacijos technologija (DAB)
AUX lizdas (suderinamas su VTR) ir USB jungtis
Analoginis laikrodis su apšvietimu

SAUGOS ĮRANGA
Iš viso 8 oro saugos pagalvės:
- vairuotojo ir priekinio keleivio galvos ir šonų
- vairuotojo kelių ir priekinio keleivio sėdynės
- šoninės užluolaidinės per visą salono ilgį
Priekinio keleivio oro saugos pagalvės išjungimo funkcija
Smūgio energiją sugerianti kėbulo konstrukcija
Garsinė ir vaizdinė priekinių saugos diržų įspėjamoji sistema
ISOFIX tvirtinimo sistema galinėse kraštinėse sėdynėse
Priekinių ir galinių kraštinių saugos diržų įtempikliai
Priekinės sėdynės su apsaugos nuo kaklo slankstelių sužalojimų
sistema (WIL) ir aktyviaisiais galvos atlošais
Stabdžių antiblokavimo sistema (ABS)
Pagalbinė stabdymo sistema (BAS)
Elektrinis vairo stiprintuvas (EPS)

Traukos kontrolės sistema (TRC)
Stabilumo kontrolės sistema (VSC)
Pagalbinė važiavimo įkalne sistema (HAC)
Elektroninė stabdymo jėgos paskirstymo sistema (EBD)
Aktyvieji stabdžių žibintai
Padangų slėgio kontrolės sistema (TPWS)
Elektroniniu būdu valdoma regeneracinė stabdymo sistema
(ECB-R) – tik NX 300h modeliuose
Elektrinis stovėjimo stabdis (EPB)
APSAUGOS ĮRANGA
Apsaugos sistema:
- imobilizatorius
- įsilaužimo jutiklis, signalizacija, pasvirimo detektorius
Į greitį reaguojantis automatinis durelių užraktas
Dvigubas durelių užraktas
IŠORĖ
Durelių rankenėlės:
- be rakto skylutės, su įlipimo zoną apšviečiančiomis
lemputėmis
17 colių 10 stipinų lengvojo lydinio ratlankiai su 225/65 R17
padangomis
Priekiniai žibintai:
- LED artimųjų šviesų ir halogeniniai tolimųjų šviesų
Šviesos diodai (LED):
- dieniniai žibintai
- galiniai kombinuotieji žibintai su rūko lempomis
Ultravioletinius spindulius (UV) ir šilumą sulaikantis tamsintas
stiklas
Durelių veidrodėliai:
- valdomi elektra, automatiškai nulenkiami ir šildomi
Priekiniai žibintai su plautuvais
Integruoti stogo skersiniai (nekomplektuojama su panoraminiu
stogu)
Ryklio peleko formos antena
Savaime atsinaujinanti kėbulo paviršiaus danga
Paslėptas galinis išmetamasis vamzdis (tik NX 300h

modeliuose)
Du aliumininiai galiniai išmetamieji vamzdžiai (tik NX 200t
modeliuose)
Vandenį atstumiantys priekinių durelių langai
Ratų arkos su apsauginėmis metalu dengtomis juostomis

PAPILDOMOS GAMYKLINĖS ĮRANGOS KOMPLEKTAS
Priešavarinės saugos sistema (PCS):
- su milimetrinių bangų radiolokaciniu įrenginiu
Adaptyvioji pastovaus greičio palaikymo sistema (ACC): bet
koks greitis
PAPILDOMOS GAMYKLINĖS ĮRANGOS KOMPLEKTAS
Priešavarinės saugos sistema (PCS):
- su milimetrinių bangų radiolokaciniu įrenginiu
Adaptyvioji pastovaus greičio palaikymo sistema (ACC): bet
koks greitis
18 colių 5 dvigubų stipinų lengvojo lydinio ratlankiai su 225/60
R18 padangomis
Automobilio statymo galinio vaizdo monitorius su rodomomis
orientacinėmis linijomis

BUSINESS

EXECUTIVE

18 colių 5 dvigubų stipinų lengvojo lydinio ratlankiai su 225/60
R18 padangomis
LED priekiniai rūko žibintai su posūkių žibintų funkcija
Sintetinės odos Tahara sėdynių apmušalai
Sidabro spalvos intarpai
Elektrochromatinis (automatiškai patamsėjantis) galinio vaizdo
veidrodėlis
Smart Entry & Start sistema
Durelių rankenėlės su LED apšvietimu
Elektra valdomos galinės durelės (su Smart Entry funkcija)
Pagalbiniai statymo jutikliai priekyje ir gale
Automobilio statymo galinio vaizdo monitorius su rodomomis
orientacinėmis linijomis

Tamsinti galiniai stiklai:
- šoniniai gale ir galinis
Elektra reguliuojamos sėdynės su lygios odos apmušalais:
- 8 nustatymo padėtys (vairuotojo ir priekinio keleivio)
Metalinės durelių slenksčių plokštelės
Šildomas vairas
Belaidis išmaniojo telefono kroviklis Qi
Metalinės durelių slenksčių plokštelės

(COMFORT komplektaciją papildanti įranga)

PAPILDOMOS GAMYKLINĖS ĮRANGOS KOMPLEKTAS
Priešavarinės saugos sistema (PCS):
- su milimetrinių bangų radiolokaciniu įrenginiu
Adaptyvioji pastovaus greičio palaikymo sistema (ACC): bet
koks greitis

PAPILDOMOS GAMYKLINĖS ĮRANGOS KOMPLEKTAS
Priešavarinės saugos sistema (PCS):
- su milimetrinių bangų radiolokaciniu įrenginiu
Adaptyvioji pastovaus greičio palaikymo sistema (ACC): bet
koks greitis
Panoraminis stogas

(BUSINESS komplektaciją papildanti įranga)

PAPILDOMOS GAMYKLINĖS
ĮRANGOS KOMPLEKTAS
Priešavarinės saugos sistema (PCS):
- su milimetrinių bangų radiolokaciniu įrenginiu
Adaptyvioji pastovaus greičio palaikymo sistema (ACC): bet
koks greitis
PAPILDOMOS GAMYKLINĖS ĮRANGOS KOMPLEKTAS
Priešavarinės saugos sistema (PCS):
- su milimetrinių bangų radiolokaciniu įrenginiu
Adaptyvioji pastovaus greičio palaikymo sistema (ACC): bet
koks greitis
Stoglangis
PAPILDOMOS GAMYKLINĖS ĮRANGOS KOMPLEKTAS
Priešavarinės saugos sistema (PCS):
- su milimetrinių bangų radiolokaciniu įrenginiu
Adaptyvioji pastovaus greičio palaikymo sistema (ACC): bet
koks greitis
Panoraminis stogas
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LEXUS MODELIŲ NX 300h
ir NX 200t ĮRANGA
LUXURY

(EXECUTIVE komplektaciją papildanti įranga)
Panoraminis stogas
18 colių 5 plačių stipinų lengvojo lydinio ratlankiai su 225/60
R18 padangomis
Trijų projekcijų priekiniai LED žibintai (artimųjų ir tolimųjų šviesų)
Automatinė tolimųjų šviesų sistema (AHB)
Elektra nulenkiami elektrochromatiniai durelių veidrodėliai:
- trijų nustatymų atminties funkcija
- pasilenkiantys įjungus atbulinės eigos pavarą
Vėdinamos sėdynės su lygios odos apmušalais:
- 8 nustatymo padėtys (vairuotojo ir priekinio keleivio)
- vairuotojo sėdynė su 3 nustatymų atminties funkcija
- vairuotojo sėdynė su 2 padėčių juosmens atrama
Medinės apdailos detalės: tamsios juodmedžio (shimamoku)
arba bambuko
Raktas-kortelė
Lexus Premium navigacijos įranga su Touch Pad valdikliu ir
Remote Touch sąsaja
Lexus ryšio paslaugos:
- paieškos internetu, gatvės vaizdo Google Street View® ir
panoraminio vaizdo Panoramio® funkcijos
- maršruto persiuntimo į automobilio navigacijos sistemą,
eismo informacijos Connected Traffic ir Traffic Bar funkcijos
- skaitmeninio vietovės reljefo modelio kūrimo, maršruto
sekimo registracijos funkcijos
- ekologiško maršruto paieškos ir informavimo apie greičio
matuoklius funkcijos
- skubių pranešimų apie eismo įvykius ir paieškos pagal
paskirties vietos QR kodą funkcijos
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Skaitmeninis panoraminis 360° kampu fiksuojamas automobilio
aplinkos vaizdas:
- durelių veidrodėliuose papildomai įrengta miniatiūrinė
kamera
Erdvinio garso sistema Mark Levinson® Premium su 14
garsiakalbių ir Clari-Fi™ technologija
Nematomų zonų monitorius durelių veidrodėliuose (BSM) su
perspėjimo apie iš galo artėjančius automobilius sistema (RCTA)
60:40 santykiu dalijamos elektra valdomos ir nulenkiamos
suoliuko tipo galinės sėdynės
Priešavarinės saugos sistema (PCS):
- su milimetrinių bangų radiolokaciniu įrenginiu
Adaptyvioji pastovaus greičio palaikymo sistema (ACC): bet
koks greitis
Elektra reguliuojamas vairas su atitraukimo ir grąžinimo į pradinę
padėtį funkcija
Nukrypimo iš važiuojamosios juostos įspėjimo sistema (LDA)
PAPILDOMOS GAMYKLINĖS ĮRANGOS KOMPLEKTAS
Elektra valdomas pakeliamas ir slankiojamas stiklinis stoglangis

F SPORT

(COMFORT komplektaciją papildanti įranga)
F SPORT tamsinti 18 colių 5 dvigubų stipinų lengvojo lydinio
ratlankiai su 235/55 R18 padangomis
Šildomas vairas
Trijų projekcijų priekiniai LED žibintai (artimųjų ir tolimųjų šviesų)
LED priekiniai rūko žibintai su posūkių žibintų funkcija
Tamsinti galiniai stiklai:
- šoniniai gale ir galinis
F SPORT išorės dizaino elementai:
- juodi durelių veidrodėliai
- aerodinamiškas priekinis buferis su aptaku
- juodos akytos grotelės
- F SPORT logotipas ant šoninių sparnų
F SPORT vidaus dizaino elementai:
- slėgio matuoklis (tik NX 200t modeliuose)
- G jutiklis (akcelerometras)
- tamsūs anglies pluošto intarpai
- metalinės durelių slenksčių plokštelės
- perforuoti aliuminio pedalai ir atrama kojoms
- vairas su pavarų perjungimo svirtelėmis
- vairas ir pavarų perjungimo svirtelė su perforuotos odos
apdaila
- juoda stogo apdaila
F SPORT lygios odos sėdynės:
- užtikrinama geresnė sėdynių šoninė atrama
- pagamintos naudojant Lexus unikalią „integruotos
putodaros“ technologiją
- 8 nustatymo padėtys (vairuotojo ir priekinio keleivio)
- vairuotojo sėdynė su 2 padėčių juosmens atrama

F SPORT S

Elektrochromatinis (automatiškai patamsėjantis) galinio vaizdo
veidrodėlis
Smart Entry & Start sistema
Elektra valdomos galinės durelės (su Smart Entry funkcija)
Elektra reguliuojamas vairas su atitraukimo ir grąžinimo į pradinę
padėtį funkcija
Pagalbiniai statymo jutikliai priekyje ir gale
Automobilio statymo galinio vaizdo monitorius su rodomomis
orientacinėmis linijomis
Belaidis išmaniojo telefono kroviklis Qi
F SPORT pakaba
Aktyvieji amortizatoriai priekyje ir gale
Adaptyvioji kintamojo veikimo pakaba (AVS):
- su Sport S+ važiavimo režimu
Adaptyvioji pastovaus greičio palaikymo sistema (ACC): bet
koks greitis
Priešavarinės saugos sistema (PCS):
- su milimetrinių bangų radiolokaciniu įrenginiu
Elektra reguliuojamas vairas su atitraukimo ir grąžinimo į pradinę
padėtį funkcija
Aktyvioji garso valdymo sistema (ASC) (tik NX 300h modeliuose)

Panoraminis stogas
Lexus Premium navigacijos įranga su Touch Pad valdikliu ir
Remote Touch sąsaja
Lexus ryšio paslaugos:
- paieškos internetu, gatvės vaizdo Google Street View® ir
panoraminio vaizdo Panoramio® funkcijos
- maršruto persiuntimo į automobilio navigacijos sistemą, eismo
informacijos Connected Traffic ir Traffic Bar funkcijos
- skaitmeninio vietovės reljefo modelio kūrimo, maršruto sekimo
registracijos funkcijos
- ekologiško maršruto paieškos ir informavimo apie greičio
matuoklius funkcijos
- skubių pranešimų apie eismo įvykius ir paieškos pagal
paskirties vietos QR kodą funkcijos
Garso sistema su 10 garsiakalbių
Dvi USB jungtys
Nukrypimo iš važiuojamosios juostos įspėjimo sistema (LDA)
Automatinė tolimųjų šviesų sistema (AHB)

PAPILDOMOS GAMYKLINĖS ĮRANGOS KOMPLEKTAS
Elektra valdomas pakeliamas ir slankiojamas stiklinis stoglangis

PAPILDOMOS GAMYKLINĖS ĮRANGOS KOMPLEKTAS
Elektra valdomas pakeliamas ir slankiojamas stiklinis stoglangis

(F SPORT komplektaciją papildanti įranga)
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AKSESUARAI
NUIMAMAS VILKIMO
KABLYS*
Su NX važiuokle sujungtas kablys užtikrina tolygų vilkimo ir stabdymo jėgų
pasiskirstymą ir sumažina automobilio pažeidimų riziką. Kablio velkamoji
galia – 1500 kg. Nenaudojamą kablį
galima nuimti. Specialiai NX pritaikytų jungiamųjų kablio laidų komplekte
yra apsauginiai įtaisai, kurie apsaugo
automobilio elektros sistemą nuo priekabos sistemos gedimų.

* Nekomplektuojama priekiniais ratais varomuose NX 300h
modeliuose.

GUMINIAI GRINDŲ
KILIMĖLIAI
Nepriekaištingai apsaugo NX salono
grindis nuo purvo, nešvarumų, smėlio
ir dulkių. Kilimėlis vairuotojo pusėje
turi fiksatorius, kurie jį pritvirtina, kad
neslidinėtų.
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TEKSTILINIAI GRINDŲ
KILIMĖLIAI
Prabangūs juodi veliūriniai kilimėliai
pasižymi geromis garsą sugeriančiomis savybėmis. Vairuotojo kilimėlis
turi fiksatorius, kurie jį pritvirtina, kad
neslidinėtų.

BAGAŽINĖS ĮKLOTAS
Įklotas pagamintas iš tvirto lankstaus
plastiko. Jam būdingas neslystantis
paviršius ir aukšti kraštai. Patiestas bagažinėje patikimai apsaugo jos dangą nuo purvo, nešvarumų, smėlio ir
skysčių.

GALINIS SULANKSTOMAS
DVIRAČIŲ LAIKIKLIS
Tai saugus būdas vienam arba dviem
dviračiams (tarp jų kalnų, sportiniams
bei elektriniams) gabenti. Dėl modernios nepriklausomos konstrukcijos
laikiklį galima palenkti, kai reikia patekti
į bagažinę, net ir esant pritvirtintiems
dviračiams. Be to, jis yra visiškai sulankstomas, todėl jį lengva montuoti,
patogu valdyti bei laikyti. Laikiklis komplektuojamas su apsauginiu užraktu,
kuris leidžia prirakinti dviratį prie laikiklio, o laikiklį – prie automobilio, taip
pat su integruotais žibintais ir numerio
lentelės laikikliu bei 7 jungčių lizdu.

VĖJO DEFLEKTORIAI
Aerodinamiškų formų deflektoriai
įrengti keleivių komfortui užtikrinti: jie
sumažina vėjo keliamą triukšmą ir turbulenciją važiuojant atvirais langais.

NEŠIOJAMASIS DVD GROTUVAS
Nešiojamasis DVD grotuvas su 7 colių ekranu keleiviams neleis nuobodžiauti
leidžiantis į tolimas keliones. Jis įstatomas į priekinės sėdynės atloše esantį Lexus
dėklą. Grotuvas suderinamas su įvairiomis laikmenomis, turi USB, SD kortelių ir
išmaniojo telefono AV įvesties lizdus. Su tinkamu adapteriu jį galima naudoti net ir
namie. Papildomai galima įsigyti dar vieną dėklą, DVD grotuvą ir belaides ausines.

STOGO BAGAŽINĖ
Aptakių formų bagažinė pasižymi puikiomis aerodinaminėmis savybėmis, o
jos talpa siekia 410 l. Ją galima atidaryti iš abiejų pusių, kad būtų lengviau
sukrauti ir iškrauti daiktus. Bagažinė
yra pilkos sidabro spalvos, su Aeroskin
tekstūros dangčiu ir centriniu daugiataškiu užraktu.

iPAD® LAIKIKLIS
Saugiai įdėtas į priekinės sėdynės atloše esantį Lexus dėklą laikiklis tampa
stabiliu planšetės pagrindu – keleiviai
gali patogiai naudotis šiuo įrenginiu keliaudami. Galima rinktis su maitinimo
šaltiniu ir be jo.
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VIDAUS APDAILOS DERINIAI
TEKSTILĖ1

Black

TAHARA SINTETINĖ ODA2

Platinum

Black

Ivory

Saddle Tan

Garnet Red

APDAILOS DETALĖS5

Black

Topaz Brown

Black su Dark
Rose detalėmis

Dark Rose su
Black detalėmis

F SPORT ODA4

ODA3

Black

Ivory

Silver

Black

F SPORT APDAILOS DETALĖS6

Shimamoku

Bamboo

Carbon

Tekstiliniai apmušalai yra Comfort standartinė komplektacija.
Tahara apdaila yra Business standartinė komplektacija.
Odinė apdaila yra Executive ir Luxury standartinė komplektacija.
4
Unikalaus dizaino ir išskirtinių spalvų F SPORT odinė apdaila yra F SPORT ir F SPORT S standartinė komplektacija.
5
Black apdailos detalės yra Comfort standartinė komplektacija. Silver apdailos detalės yra Business ir Executive standartinė komplektacija. Shimakoku ar Bamboo medienos apdailos detalės yra Luxury
  standartinė komplektacija.
6
Carbon apdailos detalės yra F SPORT standartinė komplektacija.
1

2

3

Trijuose tolesniuose puslapiuose pristatomi galimi vidaus apdailos deriniai. Įgaliotoji Lexus atstovybė mielai Jums padės visais iškilusiais klausimais.
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Platinum tekstilė su Black apdailos detalėmis
(Comfort komplektacija)

Black Tahara apdaila su Silver apdailos detalėmis
(Business komplektacija)

Topaz Brown Tahara apdaila su Silver apdailos detalėmis
(Business komplektacija)
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VIDAUS APDAILOS DERINIAI
Ivory oda su Shimamoku detalėmis
(Luxury komplektacija)
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Saddle Tan oda su Bamboo detalėmis

Garnet Red oda su Shimamoku detalėmis

(Luxury komplektacija)

(Luxury komplektacija)

Dark Rose oda su Black odinėmis F SPORT detalėmis ir Carbon intarpais
(F SPORT ir F SPORT S komplektacija)

Black su Dark Rose odinėmis F SPORT detalėmis ir Carbon intarpais

Black F SPORT oda su Carbon intarpais

(F SPORT ir F SPORT S komplektacija)

(F SPORT ir F SPORT S komplektacija)
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IŠORĖS SPALVOS
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SONIC WHITE (085)

MERCURY GREY (1H9)

SATIN SILVER (1J4)

SONIC TITANIUM (1J7)

BLACK (212)1

STARLIGHT BLACK (217)

MORELLO RED (3R1)

SIENNA BROWN (4V3)2

ULTRASONIC BLUE (8U1)

METEOR BLUE (8W3)2

1
2

Nemetalizuoti dažai
Netaikoma F SPORT modeliams.

Pastaba: dėl spausdinimo trūkumų dažyto paviršiaus spalvos gali šiek tiek skirtis nuo matomų iliustracijose.
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LEXUS CARE
Lexus siekia kurti nepaprasta. Tai pasakytina tiek apie pačius automobilius,
tiek apie mūsų teikiamas paslaugas bei techninės priežiūros programas.
Lexus Care – tai aukščiausios kokybės automobilio priežiūros programa,
taikoma per visą jo eksploatavimo laiką. Siūlomi specialūs paslaugų ir techninės priežiūros planai parengti taip, kad pasinertumėte į vairavimo teikiamus malonumus ir išvengtumėte visų rūpesčių.
Lexus automobiliai komplektuojami su pažangiausiomis pasaulyje technologijomis, įkūnijančiomis nuostabią japonų svetingumo (Omotenashi)
dvasią. Mūsų unikalus požiūris į gaminamus automobilius neatsiejamas ir
nuo mūsų klientų: mes siekiame jais pasirūpinti tarsi svečiais savo namuose.
Tai pasaulinio lygio aptarnavimo koncepcija, kurią galima pastebėti net ir
smulkmenose.
Pristatę kiekvieną naują Lexus automobilį, mes juo rūpinamės taip pat, kaip
ir savo klientu. Įgaliotųjų Lexus atstovybių darbuotojai pasiryžę teikti aukščiausios kokybės paslaugas, kad klientai liktų visapusiškai patenkinti. Patogiai įsitaisę mūsų komfortiškame laukiamajame ir gurkšnodami kavą Jūs
galite sužinoti naujienas ar panaršyti internete. Mūsų technikos specialistai
stengiasi kuo efektyviau atlikti reikiamus darbus, kad Jūs kuo mažiau užgaištumėte laukdami savo automobilio.
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LEXUS TEIKIAMOS PASLAUGOS

LEXUS GARANTIJA

LEXUS MOBILUMAS

Jūs galite drąsiai patikėti savo Lexus automobilį mūsų
tikriems profesionalams. Tai puiki galimybė Lexus
techninės priežiūros specialistams pademonstruoti
savo puikius gebėjimus ir tinkamai pasirūpinti
Jūsų automobiliu. Nuodugnios mūsų darbuotojų
mokymo ir nuolatinio tobulėjimo programos leidžia
užtikrinti aukščiausią priežiūros paslaugų kokybę.
Mes visomis išgalėmis siekiame apsaugoti Jus nuo
rūpesčių prižiūrėdami Jūsų Lexus automobilį, kad jis
visuomet būtų nepriekaištingos būklės.

• 3 metų arba 100 000 km ridos
bendroji garantija
• 3 metų garantija nuo rūdžių ir dažyto
paviršiaus defektų
• 12 metų garantija antikorozinei dangai
• 5 metų arba 100 000 km ridos garantija
tam tikriems hibridiniams komponentams

Mes siekiame, kad keliaudami savo Lexus
automobiliu bet kurioje Europos šalyje galėtumėte
mėgautis ramybe. Štai kodėl mes siūlome pagalbos
kelyje programą Lexus Euro Assistance 24*. Joje
numatytos paslaugos pirmuosius trejus metus nuo
automobilio įsigijimo teikiamos nemokamai. Ši
programa padės Jums visuomet išlikti mobiliems
kelyje, kad ir kas nutiktų. Sugedus Lexus automobiliui,
jo vagystės atveju arba patekus į avariją, galima
pasinaudoti įvairiomis paslaugomis, tokiomis kaip
apgyvendinimas viešbutyje, automobilio nuoma,
automobilio pargabenimas į savininko gyvenamąją
vietą ir pan.

• Darbus atlieka kvalifikuoti Lexus meistrai.
• Naudojamos originalios Lexus dalys.
• Lexus fiksuojama techninės priežiūros darbų
istorija padeda išlaikyti aukštą automobilio
išliekamąją vertę.
• Pateikiama išsami vizualios saugumo patikros
ataskaita.
• Lexus techninės priežiūros paslaugos
pritaikytos prie Jūsų poreikių.
• Naudojami modernūs prietaisai ir įranga.

* Šių paslaugų teikimo sąlygos kiekvienoje šalyje gali skirtis. Daugiau
informacijos teiraukitės įgaliotoje Lexus atstovybėje.

SUSIPAŽINKITE
SU NAUJUOJU
NX
Dėl bandomojo važiavimo kreipkitės į artimiausią įgaliotąją
Lexus atstovybę.
Daugiau informacijos apie naująjį NX modelį ieškokite:
www.lexus.lt/nx
www.facebook.com/Lexuslietuva

© 2015 Lexus Europe* pasilieka teisę be išankstinio įspėjimo keisti bet kokius techninius duomenis ir
informaciją apie įrangą. Techniniai duomenys ir informacija apie įrangą taip pat gali būti keičiami atsižvelgiant
į vietos rinkos sąlygas ir reikalavimus. Apie visus šiuos galimus pakeitimus Jūsų rinkoje teiraukitės vietinėje
Lexus atstovybėje.
Pastaba: šioje brošiūroje vaizduojami modeliai ir nurodytos jų specifikacijos gali skirtis nuo Jūsų rinkoje
platinamų modelių ir juose montuojamos įrangos. Automobilių kėbulo spalvos gali šiek tiek skirtis nuo tų,
kurios matomos šio leidinio nuotraukose.
Norėdami gauti daugiau informacijos, apsilankykite mūsų interneto svetainėje: www.lexus.lt
Aplinkosauga yra vienas Lexus prioritetų. Mes imamės visų įmanomų priemonių, kad iki minimumo
sumažintume neigiamą poveikį aplinkai. Jos taikomos per visą mūsų produktų gyvavimo ciklą, apimantį
kūrimo procesą, gamybą, platinimą, prekybą ir priežiūrą iki automobilio eksploatavimo pabaigos. Prekybos
atstovybės darbuotojai suteiks daugiau informacijos apie atitarnavusiems automobiliams taikomus
reikalavimus.
* Lexus Europe yra Toyota Motor Europe NV/SA padalinys.
Išleista 2015 m. vasario mėn. Estijoje.

