
Lexus LX350 - Equipamentos 

Conforto/Conveniência 

Smart Entry: destravamento automático de portas e porta-malas ao 

aproximar a chave do carro 

O 

Start Button: sistema de ignição simplificado ao toque de um botão O 

Função Hold (veículo parado em Drive sem acionar o pedal de freio) X 

Hill-starting assist system O 

Seleção de modo de condução Snow 

Indicador ECO-Driving** O 

Paddle-Shifter no Volante X 

Ar-condicionado integrado frio e quente 2 ZONAS 

Sensor infravermelho para gerencimento do ar condicionado X 

Volante com revestimento em padrão couro* O 

Volante com revestimento em padrão madeira* X 

Manopla de Transmissão com revestimento em padrão couro* O 

Manopla de Transmissão com revestimento em padrão madeira* X 

Bancos com revestimento em padrão couro* O 



Banco do motorista com regulagem elétrica 10 modos 

(distância/inclinação/altura/lombar/afastamento 

automático) 

Banco do passageiro com regulagem elétrica 8 modos (distância/inclinação/altura/lombar)

Bancos com memória Somente motorista 

Bancos do motorista;passageiro/traseiro com ventilação/aquecimento X 

Bancos do motorista e passageiro com ventilação/aquecimento X 

Bancos do motorista e passageiro com aquecimento O 

Banco traseiro com regulagem elétrica (ajuste lombar e para apoio de 

cabeça) 

X 

Bancos do traseiro direito com massageador e esquerdo com 

relaxamento 

X 

Descança-braços traseiro com controles de ar-condicionado; 

massagem e sistema de entretenimento traseiro 

X 

Porta bebidas refrigerado no banco traseiro X 

Bancos traseiros com descança-braços central e porta copos O 

Coluna de direção regulável elétrica em altura e profundidade O 

Recolhimento automático da Coluna de Direção O 

Comando elétrico de abertura e fechamento do porta-malas O 



Sistema de fechamento de portas (sucção das portas ao encostar no 

veículo) 

X 

Controle de velocidade de cruzeiro O 

Limpador do pára-brisa com temporizador de velocidade O 

Sensor de chuva O 

Teto Solar elétrico com sistema antiesmagamento e acionamento por 

um toque 

OPT 

Cortina elétrica nos vidros laterais traseiros e no vidro traseiro X 

Cortina manual nos vidros laterais traseiros e elétrica no vidro 

traseiro 

X 

Luz de leitura individual dianteira e traseira iluminação traseira para 

leitura (2 pontos) 

O 

Pára-sol do motorista e passageiro com espelho de cortesia e 

iluminação 

O 

Espelho de cortesia e iluminação para os bancos traseiros X 

Luz de cortesia nos retrovisores externos O 

Luz de cortesia nas soleiras dianteiras O 

Porta-revistas nos bancos dianteiros O 

Porta-objetos no painel central O 



Console com porta-copos e porta-objetos nas portas dianteiras O 

Porta-objetos na lateral do painel e nas portas traseiras O 

Descança-braços dianteiro com porta-copos O 

Câmera de Ré com guide 

Sensor de Estacionamento dianteiro e traseiro O 

Assistente para estacionamento lateral e 90 graus (Intelligent Park 

Assist - IPA) 

X 

Sistema Multimedia Lexus 8" 

Rádio AM/FM, MP3 e WMA O 

Disqueteira para 6 CDs X 

DVD Player O 

Entrada Auxiliar (Aux-in) e Entrada USB O 

Bluetooth® O 

Alto-falantes 12 

Tweeters 4 

Relógio Digital 

Sistema de Entretenimento para os bancos traseiros (Rear Seat O 



Entertainment - RSE) 

Retrovisores externos com regulagem elétrica e indicadores de 

direção 

O 

Retrovisores externos com memória O 

Retrovisores externos com função tilt down O 

Retrovisor interno antiofuscante (eletrocrômico) O 

Vidros e travas elétricas nas 4 portas O 

Volante Multifuncional (controle de áudio, computador de bordo, 

telefone e controle de cruzeiro) 

O 

Desembaçador do vidro traseiro O 

Hodômetro digital total e parcial O 

Computador de bordo (consumo instantâneo, consumo médio, 

autonomia e temperatura externa) 

O 

Segurança 

Vidros Laterais frontais repelentes à agua 

Air bag frontal para motorista e passageiro dianteiro 

Air bag lateral para motorista e passageiro dianteiro/traseiro 

Air bag tipo cortina 



Air bag de joelho para motorista e passageiro dianteiro 

Air bag inferior no assento traseiro (atrás do passageiro) 

Apoio de cabeça do motorista e passageiro dianteiro com sistema mecânico anti-colisão traseira 

Cintos de segurança dianteiros com pré-tensionador e limitador de força 

Cintos de segurança traseiros com pré-tensionador e limitador de força 

Cintos de segurança traseiros de 3 pontos 

Chave com comandos integrados (trava das portas, alarme e abertura do porta-malas) 

Imobilizador por código eletrônico na chave 

Faróis de neblina 

Faróis de xenon com lavador e regulagem automática de altura 

Sistema adaptativo de luzes dianteiras (Adaptative Front light System - AFS) 

Sistema de acendimento automático (Daytime Running Lights - DRL mode) 

Freio a disco nas 4 rodas com ABS, EBD e BA 

Controle Eletrônico de Tração (TRC) 

Controle Eletrônico de Estabilidade do Veículo (VSC) 

Gerenciamento Integrado de Dinâmica do Veículo (Vehicle Dynamics Integrated Management - VDIM) 



Legenda: O = item de série - X = não disponível 

 


