
RX 450h Black Line

EXTERIEUR

Koplampen met automatische niveauregeling, dynamisch
Buitenspiegels, elektrochromatisch (zelfdimmend)
Led-koplampen, drievoudig
Sequentiële richtingaanwijzers, voor en achter
Dakrails
Zwarte grille vooraan
Zwarte underrun vooraan
Zwarte buitenspiegels
Sleepvermogen, 2000 kg (geremd) / 750 kg (ongeremd)

VELGEN

20" lichtmetalen velgen Black Sputtering, bandenmaat 235/55 R20

ACTIEVE VEILIGHEID EN RIJDYNAMIEK

Blind Spot Monitor (BSM) met Rear Cross Traffic Alert and Braking 
(RCTAB)

EXTRA UITRUSTING 
bovenop / verschillend van de RX 450h met standaarduitrusting

AUDIO, COMMUNICATIE & INFORMATIE

12,3" touchscreen
Premium audiosysteem met 12 luidsprekers
In dashboard geïntegreerde cd-/dvd-speler voor 1 cd/dvd
Lexus Premium Navigation
Draadloze lader voor smartphone

INTERIEURCOMFORT EN FUNCTIONALITEIT

Elektronische airconditioning met nanoe®-technologie
Geheugenfunctie voor bestuurderspositie (zetel, stuurwiel, 
buitenspiegels) - 3 gebruikersprofielen
Lederen bekleding, voor- en achterzetels (beschikbaar in Black,  
Rich Cream of Black & White Ash)
Deurinleg, Black Open Pore Wood
Inleg bekerhouder vooraan, Black Open Pore Wood
Stuurwiel, leder met Black Open Pore Wood, met paddles
Achterklep, elektrische opening en sluiting met hoogtegeheugenfunctie
Achterklep, te openen met voetbeweging



 © 2022 Lexus Belgium - TBel n.v. behoudt zich het recht voor om details van specificaties en 
uitrusting zonder voorafgaande kennisgeving te wijzigen. Details van specificaties en uitrusting 
kunnen ook gewijzigd worden om te voldoen aan plaatselijke voorwaarden en vereisten. Uw 
plaatselijke erkende Lexus-dealer geeft u graag meer details over dergelijke veranderingen, die 
voor uw regio vereist zouden kunnen zijn.

Opmerking: de vermelde uitrusting en specificaties kunnen optioneel zijn, deel uitmaken van een 
pack of van een bepaald uitrustingsniveau. De koetswerkkleur van het voertuig kan licht afwijken van 
de in deze brochure afgedrukte foto’s. 

De levering en plaatsing van de wettelijke toebehoren zijn in de prijzen van bovengenoemde 
modellen inbegrepen. Onze tarieven, onder welke vorm ook, mogen nooit beschouwd worden als 
een vaste offerte voor de door hen beschreven modellen. Wij behouden ons trouwens het recht voor 
om er op elk ogenblik en zonder waarschuwing passende wijzigingen in aan te brengen. 

Prijzen gelijkvormig met de reglementering van het Ministerie van Economische Zaken. 

Voor meer informatie kunt u terecht op onze website : nl.lexus.be

Zorg dragen voor het milieu is voor Lexus een prioriteit. Wij nemen heel wat maatregelen om ervoor 
te zorgen dat de milieueffecten van onze voertuigen tijdens hun levenscyclus (van het ontwerpen, 
de productie, de distributie, de verkoop en het onderhoud tot de afdanking) tot een minimum 
worden beperkt. Uw dealer zal u graag meer informatie verstrekken over de eisen met betrekking 
tot afgedankte voertuigen.
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Meer info over de RX 450h :
nl.lexus.be/RX
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VERSIE EUR excl. BTW EUR incl. BTW

RX 450h Black Line 62.206,61 75.270,00

OPTIE EUR excl. BTW EUR incl. BTW

Metaalkleur 991,74 1.200,00

TECHNISCHE GEGEVENS Transmissie Cilinderinhoud
cm3

Max. vermogen
kW/pk

Max. koppel
Nm

Fiscaal vermogen 
PK

Gem. verbruik
l/100 km

Gem. CO
2
-uitstoot

g/km

RX 450h AWD Black Line E-CVT 3.456* 193/262** 335* 18 7,8*** 178***

* Benzinemotor.
** Vermogen benzinemotor; systeemvermogen van hybride-aandrijving: 230 kW / 313 pk.
*** De vermelde CO

2
-uitstoot- en verbruikswaarden voldoen aan de WLTP-normen.


