ES 300h

SOFISTICAÇÃO
E ESPORTIVIDADE
O ES 300h é construído na novíssima plataforma
Arquitetura Global – K (GA-K), proporcionando à Lexus a oportunidade
de explorar os limites do design. A traseira apresenta linhas imponentes e um
conjunto óptico de LED, que contribuem para a percepção de uma linha contínua
a partir de qualquer ângulo de visão. A filosofia de design L-finesse da Lexus une
harmoniosamente os conceitos de tecnologia e sofisticação. Para maior concentração
no trajeto, todas as funções do veículo estão focalizadas na área do motorista para fácil
acesso com mudança mínima de postura. Além disso, as informações de consumo e de
utilização do sistema híbrido são automaticamente alteradas mediante o modo de condução
selecionado. O Head-up Display complementa os itens do painel, projetando os dados no para-brisa.

A nova geração da grade frontal
Spindle Grille característica da
marca projetada pelos takumis
incorpora desempenho e um
design inconfundível

Costuras perfeitas e
materiais com texturas
de altíssima qualidade

Design com presença marcante
e esportividade que evoca um
excelente desempenho de
condução

DESEMPENHO
Desenvolvido com a tecnologia Lexus
Hybrid Drive, o Lexus ES 300h é movido pela
combinação eficiente entre um motor a combustão de
quatro cilindros DOHC1 16V VVT-i2 (intake) a gasolina e um
motor elétrico, totalizando uma potência de 217 cavalos.
O modelo ES 300h oferece uma sensação extraordinária ao dirigir. Para
tornar essa experiência ainda mais extraordinária, você pode selecionar o modo
de condução de sua preferência, conforme seu estilo de dirigir: Eco, Normal,
Sport e EV. A tração dianteira e a transmissão Hybrid Transaxle, somadas à
aerodinâmica do modelo e à tecnologia Hybrid Drive, contribuem para uma
excelente economia de combustível e um desempenho
extraordinário.
Motor de quatro cilindros, 2,5 litros,
DOHC 16V VVT-i. Os motores
Lexus são minuciosamente
examinados por meio de
tomografia computadorizada

Transmissão
Hybrid Transaxle

Tecnologia híbrida:
resultado da
combinação eficiente
entre um motor a
combustão e um
motor elétrico

ELEGÂNCIA INTRIGANTE
A filosofia de design L-finesse da Lexus une
harmoniosamente os conceitos de tecnologia e
sofisticação. A elegância intrigante do modelo ES 300h,
com linhas marcantes e um perfil ousado, impressiona
desde o primeiro momento em que você o vê. As rodas
de liga leve de 18” marcam o ar esportivo do modelo,
resultando no equilíbrio perfeito entre luxo e esportividade.

Grade frontal e para-choque
moldados sob o conceito de
design Lexus, Spindle Grille

Visual ousado com novas
lanternas traseiras de LED e
para-choque traseiro

DOHC: Double Overhead Camshaft (Duplo Comando de Válvulas).
VVT-i: Variable Valve Timing with Intelligence (Comando de Válvulas Variável Inteligente).
3
LED: Light-emitting Diode (Diodo Emissor de Luz).
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Rodas de liga leve de 18”
conferem modernidade
e sofisticação

Faróis de full LED3 e luzes diurnas de
LED em forma de L. As luzes diurnas
permanecem acesas enquanto o carro
está em movimento, conferindo forte
identidade ao modelo

Teto solar elétrico com
sistema antiesmagamento e
acionamento por um toque

TECNOLOGIA
INTUITIVA

O ES 300h vem com sistemas de conectividade Apple CarPlay®, Android Auto® e Miracast e com o exclusivo sistema
multimídia Lexus com tela de LCD1 de 12,3” e funções de áudio compatíveis com DVD(a), CD-R/RW, MP3, WMA2, AAC3
e rádio AM/FM + TV digital(a) + sistema de navegação (GPS4)(b) + câmera de ré + sistema Bluetooth® acessados pelo
controle central Remote Touch. Quer mais? O ar-condicionado dual zone com tecnologia Nanoe umidifica os íons com
partículas de água, evitando o ressecamento da pele e do cabelo dos ocupantes do veículo. Há também Head-up Display
(HUD) colorido, que projeta no para-brisa informações sobre o veículo.

Controle central touchpad: acesso às
funções do sistema multimídia com o
toque dos dedos, sem tirar a mão do
console central

Sistemas de conectividade Apple CarPlay®, Android Auto®
e Miracast com tela de LCD de 12,3” para o motorista. Acesso às
funções da câmera de ré (com guide monitor), DVD player, sistema de
navegação (GPS) e Bluetooth® por meio do controle Remote Touch

Head-up Display
(com informações sobre
velocidade, navegação GPS,
áudio e assistente de direção)

Os sensores nas portas dianteiras e
no porta-malas destravam o carro
automaticamente ao se aproximar a
chave (Smart Entry)

Carregador para
celular sem fio

Sistema de ignição
simplificado ao toque
de um botão

CONFORTO
INCOMPARÁVEL
Banco do motorista com regulagem para dez
posições, sistema Easy Access, memória para
três perfis e ajuste das pernas e lombar

Coluna de direção com memória

Ar-condicionado dual zone
e sistema de aquecimento e
ventilação para os bancos frontais
(motorista e passageiro)

Desenvolvido para oferecer conforto extraordinário,
o modelo Lexus ES 300h apresenta vidro traseiro
com cortina elétrica e rebatimento automático quando
a marcha à ré é engatada e vidros laterais traseiros com
cortinas manuais, complementando o conforto oferecido aos
ocupantes do veículo. O banco do motorista tem recolhimento
automático e controle de memória com capacidade para
armazenar até três perfis. Já os bancos dianteiros têm sistemas
de ventilação e aquecimento, além de regulagem elétrica para
dez posições para o assento do motorista, incluindo ajustes de
distância, inclinação, altura, lombar e pernas.

Comando elétrico interno para
abertura e fechamento do porta-malas
e sistema hands-free

LEXUS
SAFETY SYSTEM
Se, para você, segurança é tão importante quanto para nós, o Lexus ES 300h é o seu carro. A linha ES conta com o Lexus Safety System, composto
de itens de segurança desenvolvidos com a mais alta tecnologia, como assistente de pré-colisão, controle de velocidade de cruzeiro adaptativo e
sistema de mudança de faixa. Além disso, o sedã têm os sistemas de Controle de Estabilidade Veicular (VSC 5), Controle Eletrônico de Tração (TRC 6)
e freios a disco nas quatro rodas com ABS 7, EBD 8 e BAS 9.

Sistema de Alerta
de Mudança de Faixa
(Lane Departure Alert – LDA)

Controle de cruzeiro adaptativo
(Adaptive Cruise Control)
acima de 40 km/h

Sistema de proteção
com dez air bags que
oferece alta proteção

Sensores de ré: mais segurança
durante as manobras

Sensores de estacionamento dianteiros (4)
e traseiros (4) + alerta de tráfego traseiro
(Rear Cross Traffic Alert)

Sistema de Identificação de
Ponto Cego (Blind Spot Monitor)

Sistema de freio a disco nas
quatro rodas com ABS, EBD e BAS

Assistente de pré-colisão (Pre-Crash System –
PCS) com alerta sonoro e visual e, se necessário,
frenagem automática (acima de 20 km/h)

1
LCD: Liquid-crystal Display (Tela de Cristal Líquido). 2WMA: Windows Media Audio. 3AAC: Advanced Audio Coding. 4GPS: Global Positioning System (Sistema de Posicionamento Global). 5VSC: Vehicle Stability Control. 6TRC: Traction Control. 7ABS: Anti-lock Braking System
(Sistema de Freio Antitravamento). 8EBD: Electronic Brakeforce Distribution (Distribuição Eletrônica da Força de Frenagem). 9BAS: Brake Assist System (Sistema de Assistência à Frenagem). (a)Por questões de segurança, as imagens da TV digital e do DVD player não serão exibidas
enquanto o veículo estiver em movimento. (b)O funcionamento do GPS depende da disponibilidade de sinal da região, bem como de outros fatores, como visão desobstruída do céu. A recepção do sinal, por sua vez, pode ser interrompida facilmente por películas protetoras nos vidros,
telefones móveis ou dispositivos eletrônicos, rastreadores próximos ao GPS, existência de árvores, edifícios ou fiação elétrica. Nem todos os municípios do território nacional estão presentes na área de cobertura do mapa. Micro SD Card: Para sua segurança, não manuseie o cartão de
memória SD Card quando estiver dirigindo. Quando o cartão de memória SD Card não estiver inserido, nenhum mapa será exibido no sistema multimídia. Recomenda-se que, ao deixar o veículo, o condutor mantenha o SD Card em local não visível a fim de evitar que seja roubado.
No caso de perda, roubo ou dano (que impossibilite o uso), outro cartão de memória SD Card poderá ser adquirido na concessionária Lexus.

MOTORIZAÇÃO

TRANSMISSÃO

4 cilindros DOHC 16V, VVT-iE (intake), VVT-i (exhaust)
Combustível – gasolina/elétrico
Potência (cv/rpm) – 176/5.700
Torque (kgf.m/rpm) – 22,1/5.200
Cilindrada (cm3) – 2.487

Hybrid Transaxle

Motor elétrico
Potência (cv) – 118
Torque (kgf.m) – 20,2
Potência combinada (cv) – 217,5

TRAÇÃO
4x2

PNEUS E RODAS
Pneus – 235/45
Rodas – liga leve de 18”

DIREÇÃO
Eletroassistida progressiva (EPS)

DIMENSÕES E CAPACIDADES
Altura (mm) – 1.445
Comprimento (mm) – 4.975
Distância entre eixos (mm) – 2.870

Largura (mm) – 1.865
Porta-malas (l) – 454
Tanque de combustível (l) – 50

CONFORTO E CONVENIÊNCIA
• Ar-condicionado digital integrado dual zone, sensor de umidade,
purificador de ar, tecnologia Nanoe e sistema S-Flow (direcionamento
automático do fluxo de ar para o banco do passageiro, quando ocupado)
• Banco do motorista com regulagem elétrica para dez posições: ajuste de
distância, reclinação do encosto, altura, lombar, pernas, função Return &
Away e memória para três perfis
• Banco do passageiro dianteiro com regulagem elétrica para oito
posições: ajuste de distância, inclinação, altura e lombar
• Bancos traseiros com descansa-braços central e porta-copos (2)
• Coluna de direção com memória e regulagem elétrica de altura
e profundidade
• Computador de bordo com tela colorida de TFT (7”) e funções de
informações de condução, navegação GPS, áudio, assistente de direção,
indicação de mensagens de alerta e configurações
• Controle de cruzeiro adaptativo (Adaptive Cruise Control)
acima de 40 km/h
• Controle de velocidade de cruzeiro (cruise control)
• Controle touchpad para o sistema multimídia Lexus
• Cortina elétrica para o vidro traseiro
• E
 ntrada para conexão USB dianteira (2) e traseira (2) e Aux-in (1)
• Espelho retrovisor interno com antiofuscamento eletrocrômico
• Espelhos retrovisores externos autorretráteis com indicador de direção,
regulagem elétrica e memória
• Freio de estacionamento elétrico (EPB)
• Gancho para transporte dianteiro (2) e traseiro (1)
• Head-up Display (com informações sobre velocidade,
navegação GPS, áudio e assistente de direção)
• Limpador do para-brisa com temporizador de velocidade
e sensor de chuva

• L uz de iluminação lateral (cornering lamp)
• Para-sol do motorista e do passageiro dianteiro com espelho
de cortesia + porta-documentos para motorista
• Porta-luvas com iluminação e chave
• Porta-malas com iluminação e abertura e fechamento elétrico
e sistema de abertura hands-free (sensor por movimento embaixo
do para-choque traseiro)
• Seleção de modo de condução (Eco, Normal, Sport e EV)
• Sistema de aquecimento e ventilação para os bancos frontais
(motorista e passageiro)
• Sistema de controle de som ativo (Active Noise Control): emissão
de frequência sonora para neutralizar os ruídos dos motores
• Sistema multimídia Lexus com áudio compatível com DVD, CD-R/RW,
MP3, WMA e AAC + rádio AM/FM + sistema de navegação por GPS
+ TV digital + Bluetooth® e tela de LCD de 12,3”
• Sistemas de conectividade: Apple CarPlay®, Android Auto®
e Miracast
• Sistema Welcome Lights (acendimento automático das maçanetas,
luzes internas e luzes de cortesia por identificação de aproximação
da chave do veículo)
• Smart Entry: sistema de destravamento das portas dianteiras e traseiras
• Start Button: sistema de ignição do motor por botão
• Vidros dianteiros com isolamento acústico (para-brisa e vidros do
motorista e passageiro) e vidros do motorista e passageiro repelentes à
agua (hidrofóbicos) e com proteção UV
• Volante multifuncional com funções de controle de áudio, voz,
computador de bordo, telefone, controle de velocidade de
cruzeiro e paddle shift
• Wireless charger (carregador de celular sem fio)

SEGURANÇA
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

 ir bags de cortina: dois sistemas com duas bolsas cada
A
Air bags de joelho (2): um para motorista e um para passageiro dianteiro
Air bags frontais (2): um para motorista e um para passageiro dianteiro
Air bags laterais (4): para motorista e passageiros dianteiro e traseiros
Assistente de pré-colisão (Pre-Crash System – PCS) com alerta sonoro
e visual e, se necessário, frenagem automática (acima de 20 km/h)
Aviso sonoro para chave na ignição, faróis ligados e portas abertas
Câmera de ré com guide monitor (sistema multimídia Lexus)
Cinto de segurança central (1) de três pontos com sistema de retração de
emergência (ERL) e aviso luminoso quando não utilizado
Cintos de segurança dianteiros (2) de três pontos com regulagem de
altura, pré-tensionador, limitador de força e aviso sonoro e luminoso
quando não utilizado
Cintos de segurança traseiros (2) de três pontos com pré-tensionador,
limitador de força, sistema de retração de emergência (ERL) e aviso
luminoso quando não utilizado
Controle Eletrônico de Estabilidade (VSC)
Controle Eletrônico de Tração (TRC)
Desembaçador do vidro traseiro com temporizador de velocidade
Farol alto com sistema adaptativo de iluminação

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

F aróis de neblina traseiros
Luz auxiliar de freio (brake light) de LED
Portas traseiras com trava de segurança para crianças
Sensores de estacionamento dianteiros (4) e traseiros (4) + alerta de
tráfego traseiro (Rear Cross Traffic Alert)
Sistema antifurto com aviso sonoro em caso de obstrução das
portas e dos vidros e movimentação do veículo quando estacionado
Sistema de Alerta de Mudança de Faixa (Lane Departure
Alert – LDA)
Sistema de alerta em caso de esquecimento de pessoa ou objeto
no banco dianteiro e bancos traseiros
Sistema de Assistência de Partida em Aclive (Hill-start Assist System)
Sistema de corte de combustível em colisões
Sistema de Identificação de Ponto Cego (Blind Spot Monitor)
Sistema de travamento automático das quatro portas com sensor
de velocidade
Sistema Isofix para fixação de assento infantil no banco traseiro
com dois pontos de ancoragem
Vidros elétricos nas quatro portas com sistema antiesmagamento
e controle de velocidade

CORES EXTERNAS

Branco Sônico (085)

Cinza Mercúrio (1H9)

Prata Platinum (1J4)

Preto Grafite (223)

Vermelho Coral (3R1)

Azul Royal (8X5)

REVESTIMENTO DE COURO*
E ACABAMENTO DE MADEIRA**

Banco preto +
Shimamoku preto

Banco marrom +
Shimamoku marrom

Off white + Shimamoku preto

*Acabamento interno com partes revestidas de couro (parte anterior dos
bancos dianteiros e traseiros e parte anterior dos apoios de cabeça dianteiros
e traseiros) e partes revestidas de material sintético derivado de PVC (laterais
e parte posterior dos bancos dianteiros, laterais dos bancos traseiros e laterais
e parte posterior dos apoios de cabeça dianteiros e traseiros). **Itens em
padrão madeira: material de resina plástica, imitação de madeira. As opções
de madeira estão condicionadas à escolha da cor do revestimento de couro,
conforme combinação apresentada neste material.

Cinza Titânio (1J7)

ATENDIMENTO E SERVIÇOS EXCLUSIVOS LEXUS

5 ANOS DE GARANTIA

A Lexus é a única marca automotiva de luxo que oferece cinco anos de garantia de fábrica sem limite de quilometragem
contra defeitos de fabricação. Consulte o livrete de garantia, o manual do proprietário ou o site www.lexus.com.br
para mais informações.(a)

ASSISTÊNCIA 24 HOR AS

Um serviço de assistência com profissionais 24 horas à sua disposição, em todo o território nacional,
países integrantes do Mercosul e Chile.(b)

MANUTENÇÃO PREÇO FECHADO

A Lexus disponibiliza os valores de manutenção de todos os seus modelos com preços fixos em território nacional.

CAR CARE

Sabendo que o cliente Lexus é apaixonado por carros, proporcionamos a você a satisfação de ter
o seu veículo sempre novo. O Car Care oferece os melhores serviços estéticos, como hidratação do couro
e higienização, entre outros. Consulte os serviços disponíveis com o Distribuidor Exclusivo Lexus.

PNEUS

Todos os detalhes do seu veículo Lexus são importantes, inclusive os pneus.
Na Rede de Serviços Autorizada Lexus, você encontra os pneus das melhores marcas e
profissionais especializados para indicar o produto mais adequado para o seu veículo.

GARANTIA DE 8 ANOS DO SISTEMA HÍBRIDO

Além do período de 5 (cinco) anos de cobertura básica (descrito no manual do proprietário), a Lexus oferece cobertura diferenciada,
estendida por mais 36 (trinta e seis) meses, contra defeitos de fabricação e montagem para alguns componentes do sistema híbrido
(bateria híbrida, módulo de controle da bateria híbrida, módulo de controle de energia e inversor/conversor). O período total dessa
cobertura é de 8 (oito) anos ou 200.000 (duzentos mil) quilômetros, o que primeiro ocorrer, para uso particular ou comercial.
TABELA DE MANUTENÇÃO – DE 10 MIL KM A 50 MIL KM (c)
MO DE LO

1ª
revisão(d)

2ª
revisão

3ª
revisão

4ª
revisão

5ª
revisão

ES 300h

R$ 501,01

R$ 885,00

R$ 678,00

R$ 1.302,00

R$ 678,00

Os preços relativos à tabela de manutenção dos veículos têm validade de 1º de julho de 2020 a 30 de setembro de 2020 e são aplicáveis em todo o território nacional aos veículos: CT 200h, UX 250h, NX 300h, NX
300, NX 200t, ES 300h, ES 350h, RX 350 e RX 450h. Os preços incluem as peças e lubrificantes genuínos Lexus e mão de obra da sua rede de concessionárias. Para mais detalhes dos serviços prestados, consulte o
livrete de garantia ou o manual do proprietário. A primeira revisão tem valor fechado sem o valor da mão de obra, que será gratuita se realizada conforme quilometragem ou intervalo de tempo especificados no livrete de
garantia. (a)Garantia válida para veículos da marca Lexus comercializados no Brasil a partir de junho de 2012 pelo Distribuidor Exclusivo Lexus ou pela Rede de Distribuição e Serviços Autorizada Lexus. (b)Na impossibilidade
de fornecer um meio de transporte alternativo em tempo hábil, seja devido à estrutura local ou ao horário do evento. Consulte regras e condições para utilização deste serviço no site www.lexus.com.br. (c)A tolerância para
a realização de todas as revisões é de ± 1.000 km se a revisão for realizada pelo valor do hodômetro ou ± 1 mês se a revisão for
realizada pelo tempo, o que ocorrer primeiro, conforme o livrete de garantia. (d)A primeira revisão com mão de obra gratuita pode ser
realizada em qualquer concessionária do Distribuidor Exclusivo Lexus, da Rede de Distribuição e Serviço Autorizada Lexus ou
da Rede de Serviços Autorizada Lexus no território brasileiro. A gratuidade da mão de obra da primeira revisão está vinculada ao
L e x u s , m a r c a d e l u x o d a To y o t a
cumprimento dos limites de 9.000 a 11.000 km ou de 11 a 13 meses, o que ocorrer primeiro, a partir da data da venda do veículo.

L E X U S . C O M . B R

SAC: 0800-5398-727 (0800-LEXUSBR)

POP 12-0220A

clientes@sac.lexus.com.br

Conheça uma maneira inteligente de adquirir o seu Lexus.
www.lexusprivilege.com.br

C O N H E Ç A

No trânsito, dê sentido à vida.
/LexusBrasil

/lexusbrasil

/lexusdobrasil

A

L I S T A

D E

C O N C E S S I O N Á R I A S

L E X U S . C O M . B R
/lexus-brasil

L e x u s , m a r c a d e l u x o d a To y o t a

No Programa Brasileiro de Etiquetagem Veicular de 2020, o veículo ES 300h obteve nota A, com consumo de 15,7 km/l na cidade (gasolina) e 14,2 km/l na estrada (gasolina). Valores de referência medidos em
condições-padrão de laboratório, conforme NBR 7024, e ajustados para simular condições mais comuns de utilização, podendo não corresponder ao consumo verificado pelo motorista com o uso do veículo,
que depende das condições do trânsito, do combustível, do veículo e dos hábitos do motorista. Para saber mais, consulte www.inmetro.gov.br e www.conpet.gov.br. A Lexus é a única marca automotiva de luxo que
oferece cinco anos de garantia de fábrica contra defeitos de fabricação, contados a partir da entrega do veículo zero-quilômetro ao primeiro proprietário, sem limite de quilometragem para uso particular e com
limite de cinco anos de garantia ou 100.000 quilômetros para uso comercial (o que ocorrer primeiro), para veículos da marca Lexus comercializados no Brasil a partir do ano/modelo 2020/2020, desde que todas
as manutenções (preventivas, corretivas e emergenciais) sejam realizadas por meio da rede de concessionárias autorizadas Lexus. Para mais informações, consulte o livrete de garantia, o manual do proprietário
de seu veículo ou o site lexus.com.br. *Automaticamente válida para veículos híbridos e registrados na base de dados do Detran do município de São Paulo. Ouvir música com potência acima de 85 decibéis pode
causar danos ao sistema auditivo. Material de divulgação do modelo Lexus ES 300h linha 2020, atualizado em agosto de 2020.

