MEDIA INFO

Lexus RX L – mobilný salónik v štýle
omotenaši
Nový model RX L, ktorý ako prvý Lexus v Európe ponúka sedem miest na sedenie, otvára množstvo
nových príležitostí. Či chcete odviezť viac ľudí alebo mať viac priestoru na batožinu a väčší náklad,
niet jednoduchšieho riešenia.
Vnútorný priestor modelu RX L je navrhnutý tak, aby sa dal ľahko prispôsobiť, čím sa maximalizuje
potenciál, ktorý ponúka jeho väčšia dĺžka. A táto vynikajúca funkčnosť je samozrejme spojená so
všadeprítomným luxusom charakteristickým pre značku Lexus, ako aj s myslením vychádzajúcim
z princípu pohostinnosti omotenaši, ktorý zabezpečuje, že bude postarané o potreby a pohodlie
všetkých na palube.
Keď potrebujete v najzadnejšom treťom rade dve sedadlá navyše – na rodinný výlet alebo večerný
program s priateľmi –, stačí jednoducho stlačiť tlačidlo a sedadlá sa rýchlo a hladko zdvihnú do
potrebnej polohy. Na uľahčenie ovládania sú k dispozícii dva ovládače, ktoré sú prakticky umiestnené
na druhom rade sedadiel a v batožinovom priestore.
Rovnako bez námahy môžete sedadlá uložiť do roviny do zadnej časti podlahy, a zväčšiť si tak dĺžku
batožinového priestoru na 1 067 mm. Zadné plató zabezpečí, že zostanú ukryté pred zvedavými
pohľadmi. A keď ho nepotrebujete, môžete ho úhľadne uložiť do vyhradeného priestoru pod
podlahou batožinového priestoru.
Každému detailu sa venovala dôsledná pozornosť. Napríklad sklápacie sedadlá v druhom rade
neobsahujú žiadne odhalené časti, takže pri vystupovaní alebo nastupovaní nehrozí riziko zachytenia
alebo zavadenia. Prístup k tretiemu radu sedadiel je jednoduchý – zabezpečujú ho jednodotykové
tlačidlá na ovládanie naklonenia a posúvania sedadiel v druhom rade smerom dopredu, ako aj
schodík na podlahe, vďaka ktorému sa poľahky dostanete dnu.

Keď sú sedadlá z tretieho radu uložené, sedadlá v druhom rade majú rozsah posunu 150 mm – čo je
viac než v akomkoľvek súčasnom sedemmiestnom luxusnom SUV, takže sa môžete pohodlne
natiahnuť.
Model RX L ako vozidlo, ktoré je účelovo skonštruované ako sedemmiestne, poskytuje kompletný
luxus, komfort a pohodlie v celom svojom rozsahu. Trojzónová klimatizácia umožňuje cestujúcim
v treťom rade samostatne si nastaviť vyhrievanie a vetranie, a to pomocou ovládacích prvkov
umiestnených po stranách tretieho radu sedadiel. Ovládať ich môže aj vodič prostredníctvom
multimediálnej obrazovky.
Multifunkčná konzola s lakťovou opierkou v treťom rade obsahuje aj dva držiaky na nápoje a dva
konektory USB – ideálne pre deti na pripojenie herných zariadení počas dlhých ciest.
A toto všetko je len prídavok k už zavedenej vysokej špecifikácii vybavenia modelového radu
Lexus RX. Podľa modelového stupňa výbavy, ktorý si vyberiete, sem patria prvky ako 12,3-palcová
multimediálna a navigačná obrazovka, zákazkový audiosystém Mark Levinson s priestorovým zvukom
a sústavou 15 reproduktorov, elektricky ovládané dvere batožinového priestoru s funkciou
„bezdotykového“ otvárania a zatvárania, vyhrievané a vetrané predné sedadlá s funkciou
elektrického nastavenia a svetlá s technológiou Full LED.
Prvoradá zostáva bezpečnosť a model RX L, rovnako ako jeho päťmiestny kolega RX, úspešne získal
najvyššie päťhviezdičkové hodnotenie v nezávislom testovaní organizácie Euro NCAP. Jeho vynikajúci
výkon odráža účinnosť prvkov aktívnej bezpečnosti, ktoré sú obsiahnuté v balíku aktívnych
bezpečnostných systémov pod zastrešujúcim názvom Lexus Safety System +. Vďaka prednárazovému
bezpečnostnému systému, dynamickému radarovému tempomatu, asistentovi udržania vozidla
v jazdnom pruhu, systému rozpoznávania dopravných značiek a automatickým diaľkovým svetlám (v
najvyššom stupni výbavy Executive, adaptívne diaľkové svetlá v luxusnom stupni výbavy Luxury) je
vodič maximálne vybavený na to, aby dokázal uvedomelo jazdiť a zároveň bol chránený pred rizikom
nehôd.
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