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Legenda

Lexus LS 500h

Televisão digital

Bancos dianteiros com memória e capacidade para armazenar até 3 perfis

Coluna de direção com recolhimento automático

Acabamento interno com revestimento em couro (no volante, manopla de transmissão, painel central, console central).

Acabamento interno com revestimento em madeira: painel central, volante, console central e detalhe das portas.

Sistema de Luzes Diurnas de LED (Daytime Running Lights - DRL Mode)

Grade frontal em formato Spindle Grille

Ar-condicionado digital integrado four zone, frio e quente

Gerenciamento automático do ar-condicionado por sensores infravermelhos

Bancos dianteiros e traseiros com massageador

Antena shark fin

Bancos dianteiros com regulagem para 28 posições e função Return & Away para motorista

Comando elétrico interno para abertura e fechamento do porta-malas e sistema hands-free

Espelho retrovisor interno antiofuscante (eletrocrômico)

Câmera com visão 360º (traseira, dianteira, laterais)

Sistema de áudio Mark Levinson com rádio AM/FM, DVD player compatível com CD-R/RW, MP3 e WMA + 23 alto-falantes (incluso 1 subwoofer) com tecnologia QLI (Quantum Logic 

Immersion) permitindo um ajuste ainda mais preciso

Sistema multimídia Lexus com tela de LCD de 12,3 polegadas

Smart Entry

Teto solar elétrico com sistema antiesmagamento e acionamento por um toque

Air bags de cortina (2)

Air bags de joelho (2): um para motorista e um para passageiro dianteiro

Controle de Cruzeiro Adaptativo (ACC)

Air bags laterais (4): um para motorista, um para passageiro dianteiro e dois para passageiros traseiros

Air bags frontais (2): um para motorista e um para passageiro dianteiro

Sistema De Colisão Frontal (Pre-Crash)

Controle de velocidade de cruzeiro (cruise control)

Luzes de leitura individual dianteira e traseira e iluminação traseira em LED

Sistema Bluetooth® (acesso pelo sistema multimídia Lexus) com microfone e amplificador

Head-up display colorido (600 mm x 150 mm)

Cintos de segurança dianteiros (2) de três pontos com regulagem de altura, pré-tensionador, limitador de força, redutor de tensão e fivela de acesso fácil

Descansa-braços traseiro com tela touch com: trolecontrole do ar-condicionado, sistema de massagem, ajuste dos bancos e sistema de entretenimento. Entradas: USB (2), HDMI (1) e fones de ouvido (2)

Limpador do para-brisa com sensor de chuva

Telas de para-sol traseira (elétrica / manual) cobrindo toda a área da janela

Seleção de modo de condução (ECO, Normal, Comfort, Sport S, Sport S+, Custom, EV)

Espelhos retrovisores externos com: regulagem elétrica, rebatimento elétrico, sistema de aquecimento (antiembaçante),  recurso Tilt Down, memória e antiofuscante (eletrocrômico).

Assistente de Manutenção de Faixa (LKA)

Faróis com sistema antiofuscante (AHB)

Bancos dianteiros e traseiros com sistema de ventilação e aquecimento

Bancos com revestimento em couro

Luzes internas de LED

Lanternas traseiras de LED

Porta-objetos do lado esquerdo do painel, no console central e nas portas dianteiras e traseiras

Air bags de assento (2): um para passageiro dianteiro e dois para passageiros traseiros

Cintos de segurança traseiros de três pontos com pré-tensionador, limitador de força e redutor de tensão

Sistema de navegação (GPS)

Start Button

Volante multifuncional: controle de áudio, computador de bordo, telefone, paddle shifters e controle de velocidade de cruzeiro

Banco com regulagem para 22 posições, memória e função Return

Luzes de neblina traseira

Coluna de direção com regulagem elétrica de altura e profundidade

Controle Touchpad (Sistema Multimídia Lexus)

Console central dianteiro com: descansa-braços, entrada 12V (3), USB (2), AUX (1) e porta-copos

Relógio analógico

Vidros laterais dianteiros hidrofóbicos (repelentes à água)

Sistema de Entretenimento para o banco traseiro (Rear Seat Entertainment - RSE) com tela de LCD de 11.6 polegadas

Sistema de Gerenciamento Integrado de Dinâmica do veículo (Vehicle Dynamics integrated Management - VDIM)

Faróis de LED com lavador e regulagem automática de altura

Sistema de Controle de Estabilidade Veicular (Vehicle Stability Control - VSC)

Sensores de estacionamento dianteiros e traseiros

Sistema de Assitência ao Arranque em Subida (Hill-start Assist Control - HAC)

Sistema de Controle Eletrônico de Tração (Traction Control - TRC)

Luzes de Fenagem de Emergência


