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בטיחות

8 כריות אוויר עם פתיחה מבוקרת )2 קדמיות, 2 צד קדמיות, 2 לברכיים, 2 מסוג “וילון”(

Isofix – עיגון כיסא ילדים במושב האחורי

Pop Up Hood – מכסה מנוע אקטיבי להגנה על הולכי רגל

צמיגי Run Flat – מונעים ירידת לחץ פתאומית ומאפשרים נהיגה ללא אוויר כלל לטווח מוגבל

WIL – מנגנון בטיחות לשמירה על הראש וחוליות הצוואר במושבים הקדמיים

TRC - מערכת בקרת אחיזת כביש

VDIM - מערכת בקרת בטיחות מרכזית

ECB-R – מערכת בקרת בלימה אלקטרונית

VSC – מערכת בקרת יציבות הרכב

EPS – מערכת היגוי תלוי מהירות

TPWS – מערכת התראה לירידת לחץ אויר בצמיגים

EBD – מערכת חלוקת כוח בלימה אלקטרוני

ABS – מערכת למניעת נעילת גלגלים בעת בלימה

BAS – מערכת עזר לבלימה

HAC – מערכת עזר לזינוק בעליה

EBS – ואיתות בלימת חירום  LED פנסי בלימה אחוריים בטכנולוגיית

פנסי ערפל קדמיים

מיגון

אימובילייזר מקורי

מולטימדיה

Mirror Link – מציג את יישומי הטלפון החכם על גבי המסך המרכזי )בהתאם לסוג הטלפון(

מערכת שמע עם רדיו דיסק קורא MP3 ו- 6 רמקולים

שליטה מההגה על מערכת השמע, הטלפון והגדרות הרכב

חיבור USB ו- AUX לנגני שמע חיצוניים

קישורית טלפון Bluetooth הכוללת ניגון קבצי שמע מהטלפון )בהתאם לסוג המכשיר(

EXECUTIVE חבילת

מושבים ספורטיביים בריפוד Tahara משולב בד

חלון גג חשמלי

LUXURY חבילת

מושבים בריפוד עור מלא

מושבים קדמיים בעלי כוונון חשמלי – 8 מצבים

חימום למושבים הקדמיים

מצלמת עזר לחניה המשדרת למסך המרכזי

חיישני חניה אחוריים וקדמיים עם חיווי על גבי המסך המרכזי

 *PREMIUM  חבילת

חלון גג חשמלי

דיפוני עץ בדלתות ומעל לתא הכפפות

)Keyless( מערכת פתיחה, נעילה והתנעה ללא מפתח

)Easy Access( )הגה עם כוונון חשמלי )אנכי ואופקי

אוורור למושבים הקדמיים

מראות צד מתכהות ומתקפלות אוטומטית בעת נעילת הרכב

חבילת זיכרון למושב הנהג, ההגה והמראות, בעלת 3 זיכרונות

חיפוי Tahara בצידי הקונסולה המרכזית

לוחית סף דלת מאלומיניום

מפרט אבזור סטנדרטי

נוחות

Drive Mode Select – בורר מצבי נהיגה

ECO - לנסיעה חסכונית בדלק ••••

NORMAL - מספק את האיזון המושלם שבין צריכת דלק לביצועים ••••

SPORT – מעניק חווית נהיגה ספורטיבית, תגובת המצערת מתחדדת, כיול ההגה משתנה ושעון סל”ד מופיע במקום שעון המערכת ההיברדית ••••

מתג EV Mode לנסיעה באמצעות המנוע החשמלי בלבד עד למהירות של 40 קמ”ש בהתאם למצב הסוללה ••••

)Cruise Control( בקרת שיוט

העברת הילוכים ספורטיבית מההגה

חיישן גשם להפעלת מגבים אוטומטית במהירויות משתנות

חיישן אורות להפעלת אורות אוטומטית

חלונות חשמל One Touch קדמיים ואחוריים

Kw -מד הספק מנוע ב

מסך “4.2 צבעוני בלוח השעונים להצגת מידע על מערכות הרכב

מסך “7 צבעוני – Lexus Display Audio לשליטה על מערכות הרכב

מערכת בקרת אקלים דיגיטלית מפוצלת נשלטת באמצעות ממשק מגע

מראות צד מתקפלות חשמלית

מראה מרכזית מתכהה אוטומטית נגד סנוור

משענות יד קדמיות ואחוריות עם תא אחסון ומעמד לכוסות

פנסים קדמיים Bi-Xenon עם מערכת שטיפת פנסים

פנסי איתות במראות הצד

שמשה קדמית בציפוי הדוחה מים

)UV( שמשות קדמיות וצידיות מסננות קרינה

LED שעון אנלוגי עם תאורת רקע בטכנולוגית

עיצוב

ידית הילוכים והגה בחיפוי עור

תאורת יום Day Time Running Lights( LED( מתחת לפנסי החזית 

LED פנסים אחוריים בטכנולוגיית

 225/45R17 17“ חישוקי מגנזיום

IS 300hמפרט טכני

מנוע בנזין

Dual VVT-i מנוע בנזין

2,494נפח מנוע בסמ”ק

L4/16צילינדרים / שסתומים

181/6000הספק כ”ס / סל”ד

22.6/4200-5400מומנט קג”מ / סל”ד

 מנוע חשמלי

223הספק מערכת כולל – בנזין וחשמל )כ”ס(

143הספק מנוע חשמלי )כ”ס(

30.6מומנט מנוע חשמלי )קג”מ(

 ביצועים

200מהירות מירבית )קמ”ש(

8.4תאוצה מ-0 ל-100 קמ”ש )שניות(

צריכת דלק

21.7בין עירונית )ק”מ/1 ליטר(

21.7עירונית )ק”מ/1 ליטר(

22.7משולבת )ק”מ/1 ליטר(

66נפח קיבולת מיכל דלק )ליטר(

2מדד ציון ירוק

103פליטת CO2 )גר’/ק”מ(

 מערכת הינע הינע                                                                                                    

אחוריתהנעה

 אוטומטית רציפה עם בקרהתיבת הילוכים
)E-CVT( אלקטרונית

מערכת מתלים ובלמים

דיסקים מאוורריםבלמים אחוריים

דיסקים מאוורריםבלמים קדמיים

רב חיבורימתלים אחוריים

עצמות עצה כפולותמתלים קדמיים

מידות ומשקולות

4665אורך כללי )מ״מ(

1810רוחב כללי )מ״מ(

1430גובה כללי )מ״מ(

1620-1720משקל עצמי )ק״ג(

2145משקל כולל )ק״ג(

2800מרחק סרנים )מ״מ(

450נפח קיבולת תא מטען )ליטר(

10.4קוטר סיבוב )מ׳(

0.26מקדם גרר

— באשר לנתונים המופרטים בעלון זה: עשויים לחול שינויים במוצר לאחר ההכנה לדפוס של עלון זה בתאריך 01.09.13, ט.ל.ח
— במהלך זמן האספקה, היצרן שומר לעצמו את הזכות לערוך שינויים במבנה ובצורה, בגווני הצבעים ובמפרט המוצע, כל עוד השינויים סבירים מבחינת הקונה ואינם פוגעים בטובת המוכר.

2800 מ”מ בסיס גלגלים

4665 מ”מ 1810 מ”מאורך  כללי רוחב

1430 מ”מ

גובה

LUXURy -בתוספת לחבילת ה*

דרגת זיהום אוויר מרכב מנועי**

זיהום מזעריזיהום מירבי

**הדרגה מחושבת עפ"י תקנות “אוויר נקי“ )גילוי נתוני זיהום אוויר מרכב מנועי בפרסומת(, התשס"ט 2009
2

EEC/80/1268 נתוני היצרן עפ"י בדיקות מעבדה מוסמכת לפי התקן האירופי*

נתוני צריכת דלק בליטרים ל-100 ק"מ*

משולבעירוני בינעירוני 4.64.64.4


