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LS 460LS 600h Lמפרט אבזור  

 נוחות

בלם חניה אלקטרוני

)Cruise Control ( בקרת שיוט

)Easy Access ,הגה עם כוונון חשמלי )אנכי ואופקי

וילון אחורי חשמלי

חבילת זיכרון למושב נהג ונוסע, מראות צד והגה, בעלת 3 זכרונות

חבילת תאורה פנימית )תאורת LED : מראות איפור, תא כפפות, תיבת הילוכים, מסעד רגליים קדמיות ואחוריות, ידיות הדלתות 

ותא האחסון במשענת יד קדמית(

חגורות בטיחות קדמיות מתכווננות ופונקצית זיכרון לחגורת הנהג

חיישן גשם להפעלת מגבים אוטומטית במהירויות משתנות

חיישני חניה קדמיים ואחוריים עם חיווי על גבי מסך המגע

חלון גג חשמלי

חלונות חשמל One Touch קדמיים ואחוריים

מושב נהג ונוסע עם כוונון חשמלי בעל 10 ו-8 מצבים בהתאמה

מושבים בעלי כוונון חשמלי לתמיכה בגב הנהג - 4 מצבים

מושבים בעלי כוונון חשמלי לתמיכה בגב הנוסע - 2 מצבים

מושבים בריפוד עור מלא

מושבים קדמיים מאווררים ומחוממים

מושבים אחוריים מחוממים

מערכת בקרת אקלים דיגיטלית מפוצלת לצד שמאל וצד ימין ומסנן אוויר

)Hold( מערכת בלימה מבוקרת למצב עמידה, נשלטת מההגה

מערכת חניה אוטומטית

)Keyless( מערכת פתיחה, נעילה והתנעה ללא מפתח

מצלמת עזר לחניה עם תצוגה על גבי מסך המגע

מראות איפור לנוסעים מאחור

מראות צד ופנימית מתכהות אוטומטית

מראות צד מתקפלות חשמלית ומפשירות אדים כולל לחצן לקיפול אוטומטי

משענת יד קדמית ואחורית הכוללת תא אחסון ומחזיק כוסות

משענות ראש קדמיות מתכווננות חשמלית

)AVS( מתלי אוויר עם מערכת מתלים משתנה אדפטיבית

-מתג EV Mode לנסיעה באמצעות המנוע החשמלי בלבד

סגירת דלתות רכה )ואקום(

Isofix - עיגון כסא ילדים במושב אחורי

פיקוד מההגה על מערכת השמע והטלפון

)i-AFS( עם מערכת ניקוי פנסים ומערכת תאורה אקטיבית Bi-Xenon פנסים קדמיים-

 )i-AFS( עם מערכת ניקוי פנסים ומערכת תאורה אקטיבית LED פנסים קדמיים-

שליטה על מושב הנוסע מעמדת הנהג או מאחור

 UV שמשות מבודדות חום וקרינת

שמשה קדמית בציפוי מונע מים

12V שקע מצת מאחור

תאורת כניסה לרכב )סף כניסה ומראות חיצוניות(

)ECD( בלוח המחוונים לכוונון אוטומטי במידת השקיפות Optitron תצוגת

תצוגת מחשב מרכזי להצגת מידע על מערכות הרכב

 עיצוב                                                                                                    

דיפוני עץ בדלתות, לוח מחוונים וקונסולת תיבת ההילוכים

ידית הילוכים והגה בשילוב עץ

 235/50R18 18צמיגים רחבים, חישוקי סגסוגת קלה ״-

 245/45R19 19צמיגים רחבים, חישוקי סגסוגת קלה ״-

צבע מטאלי

צבע מתחדש להגנה מפני שריטות

   סטנדרט      אופציה     - לא קיים

LS 460LS 600h Lמפרט אבזור 

בטיחות                                                                                                    

חגורות בטיחות במושבים אחוריים וקדמיים בעלות מנגנון קדם מותחן

מנגנון בטיחות להגנה על ראש וחוליות הצוואר במושבים הקדמיים כולל משענות ראש אקטיביות

TRC - מערכת בקרת אחיזת כביש

VDIM - מערכת בקרת בטיחות מרכזית

VSC - מערכת בקרת יציבות הרכב

EPS - מערכת היגוי חשמלית משתנה בהתאם למהירות

VGRS - מערכת היגוי עם יחסי העברה משתנים

EBD - מערכת חלוקת כוח בלימה אלקטרוני

ABS - מערכת למניעת נעילת גלגלים בעת בלימה

BAS - מערכת עזר לבלימה

LED פנסי בלימה אחוריים בטכנולוגיית

8 כריות אויר עם פתיחה מבוקרת: 2 קדמיות, 2 לברכיים, 2 צד קדמיות, 2 מסוג ״וילון״

 מיגון                                                                                                    

אימובילייזר אלקטרוני    

מערכת אזעקה מקורית )ללא גלאי נפח(

נעילת דלתות כפולה  

מולטימדיה

USB מערכת שמע כוללת 10רמקולים, מחליף ל-6 תקליטורים וחיבור-

USB ל-6 תקליטורים וחיבור DVD כוללת 19 רמקולים, מחליף Mark Levinson מערכת שמע מתוצרת

מסך מגע “8 צבעוני רב-תכליתי לשליטה על מערכות הרכב

מסך LCD "9 ליושבים מאחור

Bluetooth קישוריות טלפון

                                                                                                    Premium חבילת

אתחול תכונות מושבים אחוריים מעמדת הנהג

וילונות צד אחוריים חשמליים

)Smart Card( כרטיס חכם לזיהוי

מושבים אחוריים מאווררים הכוללים מערכת עיסוי לגב תחתון

מושבים ומשענות ראש אחוריים מתכווננים חשמלית כולל זיכרון

מושבי עור בעיבוד מיוחד Semi-Aniline )נאפה(

מערכת בקרת אקלים 4 אזורים )שליטה על המיזוג ליושבים מאחור לצד ימין ושמאל(

משענת יד אחורית רב-תפקודית )שליטה על מיזוג אויר, שמע, מושבים ווילונות(

סגירה חשמלית לתא מטען

פנים דלתות הרכב בחיפוי עור נאפה ותקרת הרכב בחיפוי אלקנטרה

-קונסולה קדמית תחתונה בחיפוי עור

-תא קירור במשענת יד אחורית

2 כריות אוויר צד לנוסעים מאחור

                                                                                                    *High Premium חבילת

-הדום חשמלי למושב הנוסע הימני האחורי

-מושב אחורי ל-2 או 3 נוסעים הכולל מערכת עיסוי מלאה במושב הימני

-מערכת בקרת אקלים בטכנולוגית אינפרא אדום לניטור ושמירת טמפרטורת גוף אופטימלית

-משענת ראש של מושב הנוסע הקדמי מתקפלת חשמלית

-נגן DVD נפרד לצפיה במסך האחורי

-קונסולה אחורית מרכזית קבועה בשילוב עץ ועור )גרסת 2 מושבים בלבד(

-שולחן עבודה מתקפל בחיפוי עץ )גרסת 2 מושבים בלבד(

LS600h L-ב Premium-אופציונאלי בנוסף לחבילת ה *

LS 460LS 600h L מפרט טכני

מנוע

Dual VVT-iEDual VVT-iEמנוע בנזין

46084969נפח מנוע בסמ״ק

V832/V8/32צילינדרים / שסתומים

6400/3816400/394הספק כ״ס/סל״ד

4100/50.34000/53מומנט קג״מ/סל״ד

מנוע חשמלי

445-הספק מערכת כולל - בנזין וחשמל )כ״ס(

224-הספק )כ״ס(

30.6-מומנט )קג״מ(

ביצועים

5.76.3תאוצה מ-0 ל-100קמ״ש )שניות(

250250מהירות מירבית )קמ״ש(

צריכת דלק

16.511.3עירונית  )ליטר/100 ק״מ(

7.98.0בין עירונית )ליטר/100 ק״מ(

1משולבת )ליטר/100 ק״מ( 1 .19.3

8484נפח קיבולת מיכל דלק )ליטר(

9595סוג דלק אוקטן

261219פליטת CO2 )גר�/ק״מ(

מדד ציון ירוק

מערכת הינע

כפולה אדפטיביתאחוריתהנעה

רציפה עם בקרה אלקטרונית E-CVTאוטומטית 8 הילוכיםתיבת הילוכים

מערכת מתלים ובלמים

דיסקים מאוורריםדיסקים מאוורריםבלמים אחוריים

דיסקים מאוורריםדיסקים מאוורריםבלמים קדמיים

מתלי אוויר אדפטיבייםמתלי אוויר אדפטיבייםמתלים אחוריים

מתלי אוויר אדפטיבייםמתלי אוויר אדפטיבייםמתלים קדמיים

מידות ומשקולות

50605180אורך כללי )מ״מ(

18751875רוחב כללי )מ״מ(

14651480גובה כללי )מ״מ, ללא גגון(

29703090מרחק סרנים )מ״מ(

24952825משקל כולל )ק״ג(

1945-20552320-2375משקל עצמי )ק״ג(

450/510370 ללא/עם חבילת הפרימיוםנפח תא מטען  )ליטר(

10.811.8קוטר סיבוב )מ�(

-באשר לנתונים המפורטים בעלון זה: עשויים לחול שינויים במוצר לאחר ההכנה לדפוס של עלון זה בתאריך 1.3.10, 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.

-צריכת דלק מבוססת על נתוני יצרן על פי ממצאי הניסויים שנעשו במעבדה מוסמכת לפי התקן האירופי EEC 1268/80 בסימולציה של תנאי נסיעה עירונית ובין עירונית.
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