
נתונים טכניים
כפולה נשלטת אלקטרוניתהנעה

6000/299הספק משולב )כ"ס/סל"ד(
14.2מומנט מנוע חשמלי אחורי )קג"מ(
34.2מומנט מנוע חשמלי קדמי )קג"מ(

4800/32.3מומנט )קג"מ/סל"ד(
3.5 ליטר/V6נפח ותצורת מנוע

145פליטת מזהמים CO2 )ג'/ק"מ(
7.8תאוצה מ-0 ל-100 קמ"ש )שניות(

רציפה עם בקרה אלקטרונית )E-CVT(תיבת הילוכים אוטומטית
6.3 )15.9 ק"מ לליטר(תצרוכת דלק ממוצעת )ליטר ל-100 ק"מ(

מידות
4770אורך כללי )מ"מ(
1885רוחב כללי )מ"מ(

235/60R18מידות צמיגים
496נפח קיבולת תא מטען )ליטר(

מערכות בטיחות
10 כריות אוויר מתנפחות בהדרגה בהתאם לעוצמת הפגיעה ברכב

VSC — מערכת בקרת יציבות הרכב

VDIM — מערכת בקרת בטיחות מרכזית

משענות ראש קדמיות בעלות מנגנון להגנה על הראש וחוליות הצוואר

EXECUTIVE - חבילה אבזור סטנדרטי
דיבורית BluETOOTh )בהתאם לסוג המכשיר(

)EaSY aCCESS ,הגה עם כוונון חשמלי )אנכי ואופקי
מושבים בריפוד עור מלא

מושבים קדמיים בעלי כוונון חשמלי וחבילת זיכרון לנהג
מערכת בקרת אקלים דיגיטלית מפוצלת לנהג ולנוסע

)KEYlESS( מערכת פתיחה, נעילה והתנעה ללא מפתח
מצלמה אחורית, תצוגה במראה הפנימית
מראות צד חשמליות מתקפלות אוטומטית

מצב EV MODE לנסיעה באמצעות המנוע החשמלי בלבד
lED פנסים קדמיים ואחוריים עם תאורת יום

רדיו-דיסק קורא MP3 הכולל 9 רמקולים, חיבור uSB ופיקוד מההגה
שמשות כהות לנוסעים מאחור

RX450h



)2WD מוצעת בגרסת( TECh חבילת
מסך “8 צבעוני בטכנולוגיית REMOTE TOuCh דור 2 לשליטה במערכות הרכב

מערכת מולטימדיה משודרגת הכוללת DVD ו- 12 רמקולים
ממשק מערכת הטלפון על גבי המסך הצבעוני )בהתאם לסוג המכשיר(

מצלמת עזר לחנייה המשדרת למסך הצבעוני

)aWD מוצעת בגרסת( PREMIuM TECh חבילת
דיפוני עץ בדלתות ובקונסולה המרכזית

דלת תא מטען בעלת פתיחה וסגירה חשמלית
הגה וידית הילוכים בשילוב עץ ועור

חיישני חנייה קדמיים ואחוריים עם חיווי על גבי המסך הצבעוני
חלון גג פנוראמי

מסך “8 צבעוני בטכנולוגיית REMOTE TOuCh דור 2 לשליטה במערכות הרכב
מערכת מולטימדיה משודרגת הכוללת DVD ו- 12 רמקולים

ממשק מערכת הטלפון על גבי המסך הצבעוני )בהתאם לסוג המכשיר(
מצלמת עזר לחנייה המשדרת למסך הצבעוני

מראות צד מתכהות ומתקפלות אוטומטית כולל זיכרון
פנסים קדמיים XEnOn אקטיביים )I-aFS( ומערכת שטיפת פנסים

235/55R19 19“ צמיגים רחבים, חישוקי מגנזיום

מחיר כולל מע"מ
389,000 ₪מחיר הרכב

TECh 30,000 ₪מחיר חבילת
*PREMIuM TECh 79,000 ₪חבילת

6,000 ₪צבע מטאלי
4,549 ₪אגרת רישוי

 נתוני צריכת דלק בליטרים ל-100ק"מ* 

6.34משולב6.0בינעירוני6.5עירוני               

RX450h

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

TECh-בתוספת לחבילת ה*



נתונים טכניים
כפולה אדפטיביתהנעה

6200/277הספק )כ"ס/סל"ד(
4700/35.2מומנט )קג"מ/סל"ד(

3.5 ליטר/V6נפח ותצורת מנוע
250פליטת מזהמים CO2 )ג'/ק"מ(

8תאוצה מ-0 ל-100 קמ"ש )שניות(
6 הילוכים )אפשרות לתפעול ידני(תיבת הילוכים אוטומטית

10.6 )9.4 ק"מ לליטר(תצרוכת דלק ממוצעת )ליטר ל-100 ק"מ(

מידות
4770אורך כללי )מ"מ(
1885רוחב כללי )מ"מ(

235/60R18מידות צמיגים
496נפח קיבולת תא מטען )ליטר(

מערכות בטיחות
VSC — מערכת בקרת יציבות הרכב

VDIM — מערכת בקרת בטיחות מרכזית

משענות ראש קדמיות בעלות מנגנון להגנה על הראש וחוליות הצוואר
10 כריות אוויר מתנפחות בהדרגה בהתאם לעוצמת הפגיעה ברכב

 TECh - אבזור סטנדרטי
דיבורית BluETOOTh )בהתאם לסוג המכשיר(

)EaSY aCCESS ,הגה עם כוונון חשמלי )אנכי ואופקי
מושבים בריפוד עור מלא

מושבים קדמיים בעלי כוונון חשמלי וחבילת זיכרון לנהג
מערכת בקרת אקלים דיגיטלית מפוצלת לנהג ולנוסע

)KEYlESS( מערכת פתיחה, נעילה והתנעה ללא מפתח
מצלמת עזר לחנייה על גבי המסך הצבעוני

מראות צד חשמליות מתקפלות אוטומטית
 XEnOn פנסים קדמיים

lED פנסים קדמיים ואחוריים עם תאורת יום
מערכת מולטימדיה הכוללת נגן  DVD, 12 רמקולים, חיבור uSB ופיקוד מההגה

שמשות כהות לנוסעים מאחור

RX350



PREMIuM TECh חבילת
דיפוני עץ בדלתות ובקונסולה המרכזית

דלת תא מטען בעלת פתיחה וסגירה חשמלית
הגה וידית הילוכים בשילוב עץ ועור

חיישני חנייה קדמיים ואחוריים עם חיווי על גבי המסך הצבעוני
חלון גג פנוראמי

I-aFS מערכת פנסים אקטיבית
235/55R19 19“ צמיגים רחבים, חישוקי מגנזיום

F-SPORT חבילת
דיפוני אלומיניום בקונסולה מרכזית ובדלתות

דלת תא מטען בעלת פתיחה וסגירה חשמלית
F-SPORT הגה וידית הילוכים בגימור עור מחורר

העברת הילוכים ספורטיבית מההגה
חיישני חנייה קדמיים ואחוריים עם חיווי על גבי המסך הצבעוני

חלון גג פנוראמי
I-aFS מערכת פנסים אקטיבית

מתלים בכיול ספורט כולל מוטות מייצבים רוחביים
F-SPORT לוחיות סף דלת בעיצוב

F-SPORT פגוש קדמי וגריל בעיצוב
235/55R19 19“  צמיגים רחבים, חישוקי מגנזיום מושחר

מחיר כולל מע"מ
409,000 ₪מחיר הרכב

PREMIuM TECh 40,000 ₪חבילת
F-SPORT 55,000 ₪חבילת

6,000 ₪צבע מטאלי
4,549 ₪אגרת רישוי

RX350

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

15
 נתוני צריכת דלק בליטרים ל-100 ק"מ* 

10.6משולב14.4בינעירוני8.5עירוני               




