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RX 350 RX 450hRX 450h 2WDמפרט אבזור  

 נוחות

אפשרויו כוונון למושבים האחוריים

בקרת אקלים דיגיטלית ומסנן אוויר 

)Cruise Control( בקרת שיוט

דיבורית Bluetooth )בהתאם לסוג המכשיר( 

 )Easy Access ,הגה עם כוונון חשמלי )אנכי ואופקי

חבילת זיכרון- 3 זיכרונות למושב הנהג וההגה

חבילת זיכרון- 3 זיכרונות למראות צד

חבילת תאורה פנימית )תאורת LED: מראות איפור, תא כפפות, תיבת הילוכים ותא אחסון 
במשענת יד קדמית(

חיישן גשם להפעלת מגבים אוטומטית במהירויות משתנות

חימום מושבים קדמיים

חלון גג חשמלי

חלונות חשמל One Touch קדמיים ואחוריים

Kw-מד הספק מנוע חשמלי ב

מושבים בריפוד עור מלא

מושבים קדמיים בעלי כוונון חשמלי - 8 מצבים  

מנגנון קיפול מושבים אחוריים 40/20/40  

מערכת בקרת אקלים דיגיטלית מפוצלת לנהג ולנוסע  

 i-AFS מערכת פנסים אקטיבית

  )Keyless( מערכת פתיחה, נעילה והתנעה ללא מפתח

מצלמה אחורית על גבי מסך "2.4 במראה הפנימית

מראה פנימית מתכהה אוטומטית נגד סנוור

מראות צד מתכהות אוטומטית נגד סנוור

מראות צד מתקפלות חשמלית ומפשירות אדים   

משענת יד קדמית ואחורית עם תא אחסון ומעמד לכוסות  

  Isofix - עיגון כסא ילדים במושב אחורי

פיקוד מההגה על מערכת השמע, טלפון, הגדרות הרכב ופקודות קוליות  

פנסים קדמיים Bi-Xenon עם מערכת שטיפת פנסים  

שמשות כהות לנוסעים מאחור  

שמשה קדמית בציפוי מונע מים  

  )UV( שמשות קדמיות-צידיות מסננות קרינה

שלושה שקעים חשמליים 12V, בתאי האחסון הקדמיים ובתא המטען  

תצוגת מחשב מרכזי להצגת מידע על מערכות הרכב  

  )OLED( אורגנית LED תצוגת לוח המחוונים בטכנולוגית תאורת

 עיצוב                                                                                                    

ידית הילוכים והגה בציפוי עור  

ספויילר אחורי 

   235/60R18 18” צמיגים רחבים, חישוקי מגנזיום

RX 350RX 450hRX 450h 2WD מפרט טכני

מנוע בנזין

Dual VVT-iVVT-iVVT-iמנוע בנזין

6200/2776000/2496000/249הספק כ״ס/סל״ד

4700/35.24800/32.34800/32.3מומנט קג״מ/סל״ד

345634563456נפח מנוע בסמ״ק

V624/V624/V6/24צילינדרים / שסתומים

מנוע חשמלי

167167-מנוע חשמלי קדמי - הספק כ״ס

34.234.2-מנוע חשמלי קדמי - מומנט קג״מ

-68-מנוע חשמלי אחורי - הספק כ״ס

-14.2-מנוע חשמלי אחורי - מומנט קג״מ

ביצועים

200200180מהירות מירבית )קמ״ש(

8.07.88.2תאוצה מ-0 ל-100קמ״ש )שניות(

צריכת דלק

8.56.06.0בין עירונית )ליטר/100 ק״מ(

1543מדד ציון ירוק

10.76.36.1משולבת )ליטר/100 ק״מ(

726565נפח קיבולת מיכל דלק )ליטר(

14.46.56.2עירונית  )ליטר/100 ק״מ(

250145140פליטת CO2 )גר� /ק"מ(

מערכת הינע

קדמיתכפולה נשלטת אלקטרוניתכפולה אדפטיביתהנעה

אוטומטית 6 הילוכים )אפשרות תיבת הילוכים
לתפעול ידני(

אוטומטית רציפה עם בקרה 
)E-CVT( אלקטרונית

אוטומטית רציפה עם בקרה 
)E-CVT( אלקטרונית

מערכת מתלים ובלמים

דיסקים מאוורריםדיסקים מאוורריםדיסקים מאוורריםבלמים אחוריים

דיסקים מאוורריםדיסקים מאוורריםדיסקים מאוורריםבלמים קדמיים

עצמות עצה כפולותעצמות עצה כפולותעצמות עצה כפולותמתלים אחוריים

מקפרסוןמקפרסוןמקפרסוןמתלים קדמיים

מידות ומשקולות

477047704770אורך כללי )מ״מ(

168516851685גובה כללי )מ״מ, ללא גגון(

254527002615משקל כולל )ק״ג(

2050-21602115-22052050-2110משקל עצמי )ק״ג(

274027402740מרחק סרנים )מ״מ(

496 / 4961570 / 4961570 /1570נפח תא מטען/עם קיפול מושבים אחוריים )ליטר(

188518851885רוחב כללי )מ״מ(

11.411.411.4קוטר סיבוב )מ׳(

 סטנדרט         אופציה          לא קיים 

 RX 350RX 450hRX 450h 2WD שמע                                                                                                    

    MP3 מערכת שמע עם רדיו-דיסק מחליף ל-6 דיסקים קורא

מערכת שמע הכוללת 9 רמקולים  

חיבור USB ו- AUX לנגני שמע חיצוניים  

RX 350RX 450hRX 450h 2WD מיגון                                                                                                    

אימובילייזר אלקטרוני ומערכת אזעקה מקורית   

נעילת דלתות כפולה  

בטיחות                                                                                                    

חגורות בטיחות במושבים קדמיים בעלות מנגנון קדם מותחן 

  WIL -  מנגנון בטיחות לשמירה על ראש וחוליות הצוואר במושבים קדמיים

  TRC - מערכת בקרת אחיזת כביש

  VDIM - מערכת בקרת בטיחות מרכזית

  ECB - מערכת בקרת בלימה אלקטרונית

  VSC - מערכת בקרת יציבות הרכב

  EPS - מערכת היגוי תלוי מהירות

  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  

10 כריות אוויר: 2 קדמיות, 2 צד קדמיות, 2 מסוג "וילון", 2 לברכי הנהג והנוסע  ו-2 צד אחוריות

- התמונות להמחשה בלבד.
477 ס״מ

168.5 ס״מ

274 ס״מ

188.5 ס״מ

— באשר לנתונים המופרטים בעלון זה: עשויים לחול שינויים במוצר לאחר ההכנה לד[פוס של עלון זה בתאריך 01.04.11, ט.ל.ח
— צריכת דלק מבוססת על נתוני היצרן על פי ממצאי הניסויים שנעשו במעבדה מוסמכת לפי התקן האירופי EEC 1268/80 בסימולציה של תנאי נסיעה עירונית ובין עירונית.

— 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.

                                                                                                    PREMIUM TECH חבילת

דיפוני עץ בדלתות ובקונסולה המרכזית  

ידית הילוכים והגה בשילוב עץ ועור   

ממשק מערכת הטלפון על גבי המסך הצבעוני

מסך “8 צבעוני בטכנולוגיית Remote Touch לשליטה על מערכות הרכב  

מערכת שמע משודרגת בעלת 12 רמקולים 

מצלמת עזר לחנייה וחיישני חנייה קדמיים ואחוריים עם חיווי על גבי המסך הצבעוני

מראות צד מתכהות ומתקפלות אוטומטית כולל זיכרון

  235/55R19   19“ צמיגים רחבים, חישוקי מגנזיום
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