
SPECIFICATIONS مــواصــفــات
 Engine 3.5 L V6 RWD, Hybrid Electric المحرك  

 Power 354HP أقصى قوة  

 Torque 35.7 Kg-m / 5100rpm أقصى عزم  

 Transmission Multi Stage Hybrid ناقل الحركة  

 Dimension LxWxH (mm) 5235x1900x1460 mm (L x W x H) األبعاد   

 Fuel Tank Capacity 82 Liters سعة خزان الوقود  

EXTERIOR FEATURES الميزات الخارجية
 - 3-Eye Projector LED Headlamps مصابيح أمامية كاشفة بتقنية LED و 3 عيون    -  

 - LED Cornering Lamps and Rear Fog Lamps مصابيح انعطاف بتقنية LED ومصابيح ضباب خلفية  -  

 - 20” Premium Grade Wheels عجالت فئة بريميير مقاس 20 بوصة  -  

 - Run Flat Tyres  إطارات تعمل أثناء خلوها من الهواء  -  

 - Power Moonroof with Jam Protection فتحة سقف كهربائية مع نظام حماية من اإلغالق على عائق  -  

INTERIOR FEATURES التصميم الداخلي
 - Semi Aniline Leather Seat Material    مقاعد مصنوعة من جلد شبه األنيلين  -  

 - 28 Way Power Front Seat with Memory مقعد أمامي كهربائي بميزة الذاكرة قابل للتعديل بـ 28 وضعيات  -  

 - 12.3” Display with Remote Touch and 3D Navigation شاشة عرض 12.3.بوصة مع تحكم عن بعد ونظام مالحة ثالثي األبعاد  -  

 - Mark Levinson 23 Speaker Premium Audio نظام مارك ليفنسون الصوتي من 23 مكبر صوتي بريميم  -  

 - Power Rear Full Sunshade
  (World First)

مظالت شمسية كاملة لألبواب الخلفية تعمل على الكهرباء   -   
)األولى من نوعها في العالم(

SAFETY & CONVENIENCE السالمة واألمان
 - Pre-Crash Safety System نظام التحذير ما قبل االصطدام  -  

	 -	Blind	Spot	Monitor	(BSM)	with	Rear	Cross	Traffic
  Alert (RCTA)  

نظام مراقبة النقطة العمياء (BSM) و نظام مراقبة حركة   -   
 (RCTA) المرور خلف المركبة

 - Lane Keeping Assist + Adaptive 
Cruise Control

نظام المساعدة على البقاء في المسار + نظام التحكم  -   
الكيفي بالسرعة

 - Vehicle Stability & Traction Control (VSC + TRC) (VSC + TRC) ظام التحكم بثبات وجر السيارة  -  

 - Remote Engine Starter نظام تشغيل المحرك عن بعد  -  

RETAIL PRICE AED 425,000 (WITH VAT) السعر 425,000 درهم )تشمل ضريبة القيمة المضافة(

2020 LEXUS LS 500h
PLATINUM

 LS 500h 2020 لـكزس
بالتينيوم



SPECIFICATIONS مــواصــفــات
 Engine 3.5 L V6 RWD, Hybrid Electric المحرك  

 Power 354HP أقصى قوة  

 Torque 35.7 Kg-m / 5100rpm أقصى عزم  

 Transmission Multi Stage Hybrid ناقل الحركة  

 Dimension LxWxH (mm) 5235x1900x1460 mm (L x W x H) األبعاد   

 Fuel Tank Capacity 82 Liters سعة خزان الوقود  

EXTERIOR FEATURES الميزات الخارجية
 - 3-Eye Projector LED Headlamps مصابيح أمامية كاشفة بتقنية LED و 3 عيون    -  

 - LED Cornering Lamps and Rear Fog Lamps مصابيح انعطاف بتقنية LED ومصابيح ضباب خلفية  -  

 - 20” Premium Grade Wheels عجالت فئة بريميير مقاس 20 بوصة  -  

 - Run Flat Tyres  إطارات تعمل أثناء خلوها من الهواء  -  

 - Power Moonroof with Jam Protection فتحة سقف كهربائية مع نظام حماية من اإلغالق على عائق  -  

INTERIOR FEATURES التصميم الداخلي
 - Semi Aniline Leather Seat Material    مقاعد مصنوعة من جلد شبه األنيلين  -  

 - 28 Way Power Front Seat with Memory مقعد أمامي كهربائي بميزة الذاكرة قابل للتعديل بـ 28 وضعيات  -  

 - Ottoman Seats with Rear Seat Massage مقاعد على الطراز العثماني مع ميزة التدليك في المقاعد الخلفية   -  

 - Four Zone Auto Airconditioning System نظام تكييف هواء رباعي المنطقة  -  

 - 12.3” Display with Remote Touch and 3D Navigation شاشة عرض 12.3 بوصة مع تحكم عن بعد ونظام مالحة ثالثي األبعاد  -  

 - Mark Levinson 23 Speaker Premium Audio نظام مارك ليفنسون الصوتي من 23 مكبر صوتي بريميم  -  

 - Power Rear Full Sunshade  
(World First)

مظالت شمسية كاملة لألبواب الخلفية تعمل على الكهرباء   -   
)األولى من نوعها في العالم(

SAFETY & CONVENIENCE السالمة واألمان
 - Pre-Crash Safety System نظام التحذير ماقبل االصطدام  -  

	 -	Blind	Spot	Monitor	(BSM)	with	Rear	Cross	Traffic
  Alert (RCTA)  

نظام مراقبة النقطة العمياء (BSM) و نظام مراقبة حركة   -   
 (RCTA) المرور خلف المركبة

 - Lane Keeping Assist + Adaptive 
Cruise Control

نظام المساعدة على البقاء في المسار + نظام التحكم  -   
الكيفي بالسرعة

 - Vehicle Stability & Traction Control (VSC + TRC) (VSC + TRC) نظام التحكم بثبات وجر السيارة  -  

 - Remote Engine Starter نظام تشغيل المحرك عن بعد  -  

RETAIL PRICE: AED 475,000 (WITH VAT) السعر: 475,000 درهم )تشمل ضريبة القيمة المضافة(

2020 LEXUS LS 500h
TITANIUM

 LS 500h 2020 لـكزس
تيتانيوم


