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*Imagem ilustrativa 

 

 

 

 Motor elétrico: 
o Tipo de motor - Magnetos Permanentes 
o Potência Sistema (kW) - (cv) - 150 - 204 
o Binário máximo (Nm) - 300 
 

 Bateria EV: 
o Tipo de bateria - Iões de lítio 
o Voltagem Nominal (v)- 355,2 
o Capacidade da bateria (Ah) - 153 
o Potência total da bateria (kWh) – 288 
 

 Carregamento: 
o Velocidade máxima de carregamento AC (kW) - 6,6 
o Velocidade máxima de carregamento DC (kW) - 50  
o 0-80% Carregamento AC - 2,3 kW (h) - 23h 
o 0-80% Carregamento AC - 6,6 kW (h) - 8h 
o 0-80% Carregamento DC (h) - 50' 

 

 Consumo: 
o WLTP (kW/100 kM - 17,1 
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 Autonomia (km): 
o WLTP (km) - 314 
o Circuito Urbano (km) – 410 
 

 Performance dinâmica: 
o Velocidade Máxima (km/h) - 160 
o Aceleração 0-100 km/h (s) - 7.5 
 

 Transmissão: 
o Triple axes, 2-stage reduction 
 

 Suspensão: 
o Suspensão Dianteira - MacPherson 
o Suspensão Traseira – Wishbone 
 

 Travões: 
o Travões Dianteiros - Discos Ventilados 
o Travões Traseiros - Discos Ventilados 
 

 Dimensões: 
o Comprimento (mm) - 4495 
o Largura (mm) - 1840 
o Altura (mm) - 1545 
o Distância entre eixos (mm) – 2640 
 

 Capacidades: 
o Número de lugares - 5 
o Capacidade da bagageira (l) (até à chapeleira) - 367 
o Capacidade da bagageira (l) (até ao tejadilho) – 486 
 

 Pesos: 
o Peso Bruto (kg) – 1840 
 

 Pneus e Jantes: 
o Liga Leve de 17" com pneus 215/60 R17 
o Kit de reparação de pneus 
 

 Exterior: 
o Vidros das portas traseiras e bagageira escurecidos 

com proteção UV 
o Espelhos retrovisores com regulações elétricas, 

aquecimento, recolha elétrica e indicador de mudança 
de direção 

o Barras de tejadilho 
 

 Conforto e comodidade: 
o Sensor de Chuva 
o Espelho retrovisor interior manual (sem ante 

encandeamento automático) 
o Abertura e fecho manual da tampa da bagageira 
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o Iluminação interior do habitáculo e pés 
o Controlo de Climatização de 2 zonas com sensor de 

humidade 
o Travão de mão eletrónico com função "HOLD" 
 

 Interior: 
o Painel de instrumentos: Japanese Paper 
o Coluna de direção com regulação elétrica 
o Rodapés das embaladeiras em resina 
 

 Bancos: 
o Bancos em tecido 
o Bancos dianteiros com 8 posições de ajuste elétrico 
o Bancos dianteiros com ajustes elétricos (condutor e 

passageiro) 
o Apoio lombar com ajuste elétrico 
 

 Multimédia e navegação: 
o Lexus Media Display: ecrã central a cores de 7” 
o Sistema de áudio com 6 altifalantes 
o Rádio preparado para emissão digital (DAB) 
o Monitor de assistência ao estacionamento 
 

 Iluminação e segurança: 
o Lexus Safety System + 

 - Sistema de Segurança de Pré-Colisão (PCS) 
 - Cruise Control Adaptativo (sem restrição de 
velocidade) 

- Comandos adicionais no volante (ACC, LDA) 
- Sistema de alerta à mudança de Faixa de 

Rodagem (LDA) 
- Assistência à manutenção na faixa de rodagem 

(LKA) 
-Sistema de reconhecimento dos sinais de 

trânsito (RSA) 
o Óticas dianteiras com nivelamento automático 

(estático) 
o Faróis de nevoeiro traseiros LED 
o Controlo Ativo do Som 

 

 Performance: 
o Seletor do Modo de Condução: ECO / NORMAL / 

SPORT 
o Barra anti aproximação dianteira 
o Barra anti aproximação traseira 
 

 Segurança passiva: 
o Airbags SRS de cortina (dianteiros e traseiros) 
o Airbags SRS de joelho (condutor e passageiro) 
o Airbags SRS frontais (condutor e passageiro) 
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o Airbags SRS laterais (condutor e passageiro) 
o Aviso audiovisual para colocação dos cintos de 

segurança dianteiros 
o Pré-tensores dos cintos de segurança, bancos 

dianteiros e traseiros esquerdo e direito 
o Bancos dianteiros com Sistema de Proteção da Coluna 

Cervical (WIL) 
o Possibilidade desligar o airbag frontal (passageiro) 
o Sistema de fixação ISOFIX (bancos traseiros esquerdo 

e direito) 
 

 Proteção: 
o Fecho de portas automático 
o Sistema antirroubo (alarme) - imobilizador / sensor de 

intrusão / sirene 
 

*A aplicação Lexus Car Configurator foi desenvolvida para lhe apresentar dados 
que incluem indicações relativas às especificações e preços dos veículos. Esforçamo-nos para 
garantir que estas informações estão em conformidade com os produtos atualmente disponíveis 
para os nossos clientes. No entanto, as especificações e os preços podem ser sujeitos a alterações 
sem aviso prévio e não apresentamos quaisquer declarações ou garantias relativamente à exatidão 
das informações, à disponibilidade das especificações de qualquer produto apresentado nem à 
exatidão dos preços indicados na aplicação Configurador de Automóveis. Não apresentamos 
igualmente quaisquer declarações relativamente à disponibilidade de qualquer veículo específico 
em qualquer país específico no qual esta aplicação, Configurador de Automóveis, esteja disponível. 
Adicionalmente, as imagens apresentadas relativamente a qualquer produto no Configurador de 
Automóveis podem incluir equipamento opcional não fornecido como equipamento de série. Para 
receber as informações mais recentes e definitivas de preços e especificações para a sua viatura, 
por favor visite ou contacte o Cocontratante no Acordo Quadro, Toyota Caetano Portugal, S.A. 
(1) Os preços indicados são fornecidos apenas a título indicativo. Os preços apresentados são os 
preços de venda a público recomendados, não incluem as despesas de legalização e transporte nem 
o eco valor e podem ser alterados sem 
aviso prévio. 

 

 

 Preço em Euros s/IVA 44.567,13 
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