
NX 450h+ Plug-in Hybrid
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MERE SOFISTIKERET

SKABT TIL 
SPÆNDING  

Stærkt design, førende Lexus Plug-in 
Hybridteknologi og ydeevne der får dig til at 
føle mere. Lexus NX 450h+ er som intet før.

Spænding og glæde fås som standard i denne luksus SUV. Det dristige 
design og den flotte styling giver blot et lille vink om de kræfter, der venter 
dig, når du sætter dig bag rattet. Tag plads i Tazuna-cockpittet, designet 
til dine behov, med de vigtigste instrumenter lige ved hånden. I NX er der 
tænkt på alt, så du og dine passagerer kan nyde en køreoplevelse uden 
sidestykke. Sæt dig godt til rette og nyd turen.

LEXUS PLUG-IN HYBRIDTEKNOLOGI. 

Lexus NX 450h+ anvender både Lexus Plug-in og Self-Charging Hybrid-
teknologier, som er udviklet af vores eksperter med 15 års erfaring indenfor 
elektrificering. Fantastisk power og acceleration, i kombination med best-
in-class brændstofsøkonomi og emissioner kendetegner NX Plug-in. 
Og det er uden at gå på kompromis med pladsen eller brændstoftankens 
kapacitet. Ganske enkelt, byder NX på en fantastisk køreoplevelse, både 
gennem byen og på landevejene..

POWER, RAFFINERING OG DYNAMIK. 

Sæt dig bag rattet i Lexus NX og mærk den elektrificerede styrke og 
agilitet. Du får fornemmelsen af at være forenet med bilen, takket være 
motorens stilhed, de forbedrede aerodynamiske egenskaber og et lavere 
tyngdepunkt. Når du drejer eller accelererer, er der et smukt samspil 
mellem drivkraften, det faste chassis og den ultra-præcise styring. Denne 
dynamiske præcision er lige dele spænding og afslapning. Det er det vi 
kalder Lexus Driving Signature.

Lexus NX er her. Er du klar? 
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MERE LUKSURIØS

HÅNDVÆRK  
I SÆRKLASSE
Det lækre interiør skabt af Takumi 
kunsthåndværkere i NX 450h+ vækker dine 
sanser.

NX byder dig velkommen ved at dørhåndtagene lyser op og synliggør 
eventuelle forhindringer. I kabinen lyser startknappen og det stilrene 
instrumentbræt op. Tag plads bag rattet og vælg det lys, du synes passer 
bedst til humøret. Det er ægte Omotenashi – navnet givet til den gamle 
japanske filosofi om gæstfrihed, der kendetegnes ved at værten forudser 
gæstens behov, før de selv gør.

FØRERCENTRERET TAZUNA COCKPIT. 

Når du sidder i den førercentrerede kabine, som kaldes Tazuna Cockpittet, 
er din fokus på vejen foran. Vores Takumi-håndværkere har sørget for at 
dine sanser vækkes, og at alt det, du skal bruge, er intuitivt placeret lige 
inden for rækkevidde. Den elegante udførsel af håndværket er tydelig i hver 
detalje, fra måden hvorpå dørene lukker til sædernes håndsyede søm og den 
uovertrufne kabinestilhed. 

FØRSTEKLASSES KØREOPLEVELSE. 

I NX nyder både du og dine passagerer en fantastisk køreoplevelse. Der 
er fokus på både komfort og rummelighed, der giver en afslappende 
loungeoplevelse, og skaber det perfekte auditorie til NXs standard lydanlæg, 
der byder på kvalitetslyd med 10 højttalere. Og med S-Flow klimakontrol bliver 
turen endnu mere behagelig, da systemet mærker hvilke sæder, der er i brug, 
og hvor solen skinner, og justerer indeklimaet derefter.

01 Det “Tazuna”-baserede cockpit giver føreren en unik følelse af kontrol og oversigt. 
02 Den nye 14-tommers touchscreen er enkel at bruge, og en af de største i sin klasse. 
03 De flotte sæder i NX F SPORT giver ekstra sidestøtte i sving. 
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MERE CONNECTED MERE AFSLAPPET

KLASSELEDENDE SIKKERHED. 

Følelsen af velvære, som er kernen i enhver Lexus, er kun forbedret i NX, som 
er udstyret med den nyeste generation af Lexus Safety System+. Pre-Collision 
System-teknologien er opgraderet, så den kan opdage motorcykler, forhindre 
kollisioner i kryds og opfange modkørende biler. Emergency Steering Assist 
hjælper dig med at undgå sammenstød med cyklister eller fodgængere, når 
de kommer lidt for tæt på eller over i din vejbane. Derudover er Pre-Collision 
System og Adaptive Cruise Control forbedret, og det nye E-Latch Electronic 
Entry and Exit System advarer dig og forhindrer døråbning og eventuel ulykke, 
skulle der komme trafik eller cyklister kørende bagfra.

Uanset, hvor du kører hen i din NX, kan du have ro i sindet og bare nyde turen. 

FREMTIDSFOKUS
NX byder på ledende multimedia- og 
sikkerhedsteknologi, der sikrer, at du føler dig 
selvsikker og tryg bag rattet.

Når du sætter dig ind i NX, bliver du mødt af klassens største HD touchskærm, 
der er centralt placeret. Den intuitive navigation er blot et udtryk for den 
moderne teknologi, der ligger bag. Du får også glæde af Head-Up Displayet, 
der projicerer hastighed, sikkerhedsadvarsler og navigationskommandoer 
direkte på forruden. 

Og den innovative teknologi stopper ikke der, med Lexus Safety System + får 
du en klasseførende sikkerhedspakke, der giver dig ro i sindet, mens du kører.

NY MULTIMEDIA OG LEXUS LINK. 

NX kommer med den næste generations multimediesystem, som er inklusiv 
cloud navigation. Systemet er nemt og hurtigt at bruge og kan opdatere de 
nyeste kort trådløst med Over the Air-teknologi. Download den smarte Lexus 
Link app på telefonen og få adgang til Connected Services som f.eks. sporing 
af køreture. Derudover kan du varme bilen op, inden du sætter dig ind, så den 
er klar til dig på de kolde morgener. Der findes også plug-in hybrid connected 
services som en lade-timer, lade-planlægning, og kontrolindstillinger.
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FARVER | EKSTERIØR FARVER | INTERIØR

1 Fås kun til F SPORT.
2 Ikke tilgængelig til F SPORT.
3 Heldækkende farve.

* Bemærk venligst: På grund af trykafvigelser kan farverne variere  fra de viste farver, når de ses i virkeligheden.  

1 Tahara er standard på Business-modeller.
2 Blød læder er standard på Executive- og Luxury-modeller. 
3 Læderindtrækket i F SPORT er eksklusivt designet til F SPORT. 
4 Indlæg i sølv er standard på Business- og Executive-modellerne. Træindlæg er standard på Luxury-modellerne.
5 Aluminiumsindlæg er standard på F SPORT.

F WHITE | 0831 SONIC WHITE | 0852

SONIC TITANIUM | 1J7

BLACK | 2123 GRAPHITE BLACK | 223

RED | 3T23 TERRANE KHAKI | 6X4

BLAZING CARNELIAN | 4Y1 CELESTIAL BLUE | 8Y6

SAPPHIRE BLUE | 8X11

SONIC GREY | 1L1

Flare Red

Dark Rose

Dark Rose

Black and  
Rich Cream

Black and  
Rich Cream

White

Hazel

Hazel

F Aluminium

TAHARA LÆDERINDTRÆK1

LÆDERINDTRÆK2

Black

Black

F SPORT LÆDERINDTRÆK3

DEKORATIVT INDLÆG4

Black

Silver Wood

F SPORT DEKORATIVT INDLÆG5
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NX 450h+ TEKNISKE SPECIFIKATIONER BESØG OS

Forbrugsangivelser er baseret på WLTP (www.lexus.dk/wltp). For uddybende information henvises til brochurematerialet og www.lexus.dk. Bemærk at forbrugstallene er vejledende og kan ændres efter endelig homologering. Bemærk også 
at specifikationer, udstyr og priser kan ændres uden forudgående varsel. Tilvalg af fabriksmonteret ekstraudstyr kan påvirke bilens forbrugstal. Evt. ændringer af forbrug vil have indflydelse på bilens pris og kan påvirke den grønne ejerafgift. Der 
tages forbehold for trykfejl. Skriv til copenhagen@lexus.dk hvis du har specifikke spørgsmål.

VÆR VORES 
GÆST

Hver eneste gæst der besøger os, vil få 
oplevelsen af den traditionelle japanske 

gæstfrihed, Omotenashi.

Omotenashi betyder gæstfrihed og høflig service, men det rækker langt 
ud over god service. Det er et gammelt koncept, der handler om at forudse 
gæsternes behov, allerede før de opstår. Hos Lexus indgår Omotenashi-
konceptet i alt fra, hvordan vi designer og producerer vores biler, til den 
oplevelse du får, når du besøger os og gennem hele din bils levetid. 

Kom forbi Lexus København og mød vores personale, der vil byde dig 
velkommen som en gæst i deres eget hjem.

MOTOR  NX 450h+ AWD

Kapacitet (cm3) 2487
Cylindre L4 / 16
Maks hestekræfter (DIN hk @ rpm) 185 @ 6000
Maks power (kW @ rpm) 136 @ 6000
Maks drejningsmoment (Nm @ rpm) 227 @ 3200 - 3700

ELEKTRISK MOTOR

Type AC synkron, permanent magnet
(AC synkron, permanent magnet/ induction)

Maks hestekræfter (DIN hk)             for / bag 182 / 54
Maks power (kW)                               for / bag 134 / 40
Maks drejningsmoment (Nm)         for / bag 270 / 121

KRAFTOVERFØRSEL

Type Electronic-Continuously Variable Transmission

Drive E-FOUR

TOTAL SYSTEM OUTPUT1

Total power (DIN hp) 306
Total power (kW) 225

OPLADNING

Batteri type Lithium ion
Batteri kapacitet (kWh) 18,1
Maximum opladningskræft AC (kW) 6,6
0 - 100% opladningstid AC (h : min) fra 2:30 til 9:00

YDEEVNE

Maks. hastighed (km/t) n/a
Maks. EV hastighed (km/t) 135
Acceleration 0-100 km/t (sek) 6,3

EV RÆKKEVIDDE² (km)

Kombineret 64+

UDLEDNING STANDARD

Euro Class EURO 6D-ISC

KAPACITET

Benzintank kapacitet (l) 55
Anhængertrækskapacitet, uden bremse (kg) 750
Anhængertrækskapacitet, med bremse (kg) 1500



© 2021 Lexus Europe* forbeholder sig retten til at ændre detaljer i specifikationer og udstyr uden 
varsel. Detaljer om specifikationer og udstyr kan også ændres i henhold til lokale forhold og krav. 
Spørg Lexus København om lignende ændringer kan være aktuelle i dit område.

Bemærk venligst, at de biler som er afbilledet og specifikationer, der er beskrevet i denne brochure, 
kan variere fra de modeller og det udstyr, der er tilgængeligt i dit område. Lakfarven på bilen kan 
afvige noget fra billederne i denne brochure, grundet forskelle i trykfarver.

For yderligere information kan du besøge vores hjemmeside: www.lexus.dk 

* Lexus Europe er en del af Toyota Motor Europe NV / SA.
Trykket i Danmark, oktober 2021

UDFORSK  
MERE ONLINE

Tag dig tid til at udforske, hvilken udstyrsklasse, der vil passe bedst til 
din livsstil. Bliv klogere på service i verdensklasse og tilmeld dig vores 
nyhedsbrev. Hvis du er interesseret i, hvordan den nye NX føles at køre, 
så kontakt os på copenhagen@lexus.dk


