
SPECIFICATIONS مــواصــفــات
 Engine 5.0L, V8 المحرك  

 Power 471 HP/7100 rpm أقصى قوة  

 Torque 55 kg-m/4800 rpm (EEC net) أقصى عزم  

 Transmission 10-Speed Sport Direct Shift ناقل الحركة  

 Dimension LxWxH (mm) 4770x1920x1345 mm (L x W x H) األبعاد   

 Fuel Tank Capacity 82 Liters سعة خزان الوقود  

EXTERIOR FEATURES الميزات الخارجية
 - 3 Ultra Compact LED Projector Headlamps  LED 3 مصابيح أمامية كاشفة مدمجة بالكامل بتقنية  -  

 - 20” Aluminum Noise Reduction Wheels عجالت ألمنيوم منخفضة الضوضاء مقاس 20 بوصة   -  

 - Glassroof فتحة سقف زجاجية  -  

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

 - Mark Levinson Surround Sound System with
  13 Speakers

نظام مارك ليفنسون الصوتي المحيطي  -  
مع 13 مكبر صوتي   

 - Lexus Navigation System نظام لكزس للمالحة  -  

 - Large Magnesium Paddle Shifts مقابض تبديل السرعة مصنوعة من المغنيسيوم  -  

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

 - Vehicle Stability & Vehicle Dynamics Integrated 
Management (VSC + VDIM)

نظام التحكم بثبات المركبة ونظام اإلدارة الديناميكية المتكاملة   -  
 (VSC + VDIM) في المركبة

	 -	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 نظام المساعدة على البقاء في المسار  -  

RETAIL PRICE: AED 395,000 (WITH VAT) السعر: 395,000 درهم )تشمل ضريبة القيمة المضافة(

2020 LEXUS LC 500 
PLATINUM

LC 500 2020 لـكزس
بالتينيوم 



SPECIFICATIONS مــواصــفــات
 Engine 5.0L, V8 المحرك  

 Power 471 HP/7100 rpm أقصى قوة  

 Torque 55 kg-m/4800 rpm (EEC net) أقصى عزم  

 Transmission 10-Speed Sport Direct Shift ناقل الحركة  

 Dimension LxWxH (mm) 4770x1920x1345 mm (L x W x H) األبعاد   

 Fuel Tank Capacity 82 Liters سعة خزان الوقود  

EXTERIOR FEATURES الميزات الخارجية
 - 3-Eye Bi-Beam LED Headlamps -  مصابيح أمامية ثنائية الشعاع بتقنية LED و 3 عيون   

 - 18” High Grade Alloy Wheels عجالت ألمنيوم عالية الجودة مقاس 18 بوصة   -  

 - Carbon Roof سقف من ألياف الكربون  -  

 - Active Rear Wing جناح خلفي متحرك  -  

INTERIOR FEATURES التصميم الداخلي
 - Alcantara Sport Seat مقاعد رياضية مصنوعة من جلد الكانتارا  -  

 - Mark Levinson Surround Sound System with
  13 Speakers

نظام مارك ليفنسون الصوتي المحيطي  -  
مع 13 مكبر صوتي   

 - Lexus Navigation System نظام لكزس للمالحة  -  

 - Large Magnesium Paddle Shifts مقابض تبديل السرعة مصنوعة من المغنيسيوم  -  

SAFETY & CONVENIENCE السالمة واألمان
 - Pre-Crash Safety System نظام تحذير ما قبل التصادم  -  

 - Adaptive Variable Suspension& Vehicle Dynamics 
Integrated Management (AVS + VDIM)

نظام التعليق المتغير التكيفي ونظام اإلدارة الديناميكية المتكاملة   -  
(AVS + VDIM) في المركبة

	 -	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 نظام المساعدة على البقاء في المسار  -  

RETAIL PRICE: AED 445,000 (WITH VAT) السعر: 445,000 درهم )تشمل ضريبة القيمة المضافة(

2020 LEXUS LC 500 
CARBON

LC 500 2020 لـكزس
كربون 


