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sistemul Eco, prin indicatorul Eco Driving, oferă în 
timp real informații despre cât de tare este apăsată 
accelerația. Un display TFT multifuncțional, color, 
de 4,2 inchi se găsește în centru panoului de instru-
mente. Iluminarea sa e direct legată de modul de 
lucru selectat prin Drive Mode Select, dar poate 
oferi și informații legate de telefon sau sistemul au-
dio. Pentru prima dată la un Lexus, NX introduce 
lumini ambientale cu aprindere prin atingere, iar 
cea din interior se aprinde automat când pasagerii 
intră în mașină. O serie de spații de depozitare am-
plifică aspectele practice, însă noutatea absolută  
o reprezintă posibilitatea rabatării electrice a ban-
chetei. Sistemul denumit „Rear Power Seat“, ofe-
rit opțional și operat prin comenzi aflate pe bord 
sau pe fiecare parte a banchetei, sau în portbagaj, 
pliază spătarul 60:40 în mai puțin de 10 secunde. 
Întregul interior este creat cu o mare atenție pentru 
detalii și, cu toate că stilul Lexus poate părea uneori 
destul de încărcat, are farmecul său. O notă aparte 
o reprezintă inserțiile de lemn Shimamoku.

O serie de tehnologii noi completează oferta 
de lux a lui NX, premiera fiind suportul de încăr-
care wireless pentru telefonul mobil. Localizat în 
consola centrală, acesta permite smartphone-uri-
lor și altor dispozitive compatibile cu standardul 
internațional de încărcare wireless (qi protocol) 

să se reîncarce prin simpla plasare în suport, fără 
niciun cablu. NX este echipat și cu o cameră video 
panoramică, de 360°, care îl ajută pe șofer să par-
cheze și să manevreze în cele mai înguste spații, 
inclusiv în off-road, până la viteze de 20 km/h. 
O rulare confortabilă este asigurată de head-up 
display-ul color care proiectează în raza vizuală 
a șoferului informații legate de deplasare, regla-
je audio și navigație. O nouă interfață Remote 
Touch Interface cu touchpad îl ajută pe acesta să 
navigheze rapid prin meniuri, fără a-și lua ochii 
de la drum. O atmosferă ambientală plăcută este 
oferită de cele două sisteme audio disponibile în 
funcție de echipare: Pioneer Premium Sound cu 
opt sau zece boxe, respectiv un sistem cu 14 di-
fuzoare Mark Levinson. Ambele beneficiază de 
procesoare de sunet, dar, în plus, sistemul Mark 
Levinson asigură o înaltă calitate oricăror tipuri 
de fișiere comprimate prin sistemul Clari-Fi.

Deși în viitor va exista și o variantă cu pro-
pulsie clasică – turbo pe benzină, de 2,5 litri și cu 
tracțiune integrală, aceasta fiind și varianta de 
bază –, la startul vânzărilor NX vine cu o propul-
sie hibridă îmbunătățită. Premiera o constituie 
însuși faptul că NX introduce propulsia hibridă 
autentică în acest segment, în filosofia Lexus 
aceasta reprezentând cel mai bun compromis în-

Lexus NX 300h

Preț (euro) nc.

Concurenți:   BMW X3, Audi Q5 

Putere maximă totală (CP) 197

0–100 km/h (s) 9.2

Viteză maximă (km/h) 180

Consum mediu ECE (l/100 km) 5,4

Emisii CO2 (g/km) 125

Propulsie Motor termic: benzină, L4, 2494 cmc, 155 CP/ 
5700 rpm, 210 Nm/4200 rpm. Motor electric: motor genera-
tor (voltaj maxim AC 650 V) curent alternativ, 105 kW  
(143 CP), tracțiune integrală, cutie de viteze cu variație 
continuă (ECVT), cu posibilitate de schimbare manuală

Caroserie SUV cu 5 locuri. L x l x h: 4630 x 1845 x 1645 mm. 
Ampatament: 2660 mm. Volum portbagaj: 555–1600 l.  
Masă la gol: 1730 kg

Date tehNice

tre confortul la rulare, performanțe, rafinament și 
economie. Deși sistemul utilizat nu este nou, NX 
vine cu o serie de îmbunătățiri. Acesta combină 
un propulsor termic de 2,5 litri cu unul sau două 
motoare electrice, puterea totală furnizată fiind 
de 197 CP. Unitatea electronică de control a siste-
mului a fost însă special dezvoltată pentru NX, re-
zultatul fiind un consum mediu de 5,0 l/100 km. 
Nouă este și transmisia dispusă longitudinal, care 
funcționează pe principiul unei cutii cu variație 

Materiale de calitate,   
un design elaborat și   

de o com plexitate  
rar întâlnită


