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GIÁ VÀ THÔNG SỐ KỸ THUẬT 

VND 5.354.000.000 

Động cơ 

Kiểu động cơ 5,7L V8 32 van DOHC với Công nghệ van biến thiên 

thông minh kép 

Dung tích xy lanh 5.663 cc 

Công suất tối đa 362 mã lực / 5.600 vòng/phút 

Hệ thống điện tử điều khiển thời điểm đóng mở van 

biến thiên 

Hệ thống van biến thiên thông minh kép và Hệ thống điều 

phối van nạp điện tử 

Khả năng vận hành 

Vận tốc tối đa 220 km/h 

Mômen xoắn cực đại 530 Nm / 3.200 vòng/phút 

Khả năng tăng tốc 7,5 giây (0 – 100 km/h) 

Kiểu hộp số Hộp số tự động 6 cấp tích hợp bộ chuyển đổi tự động điều 

khiển điện 

Phanh Phanh đĩa có thông gió 
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Bộ truyền động Hệ dẫn động 4 bánh 

Hệ thống lái Thanh răng và bánh răng 

Hệ thống biến thiên tỉ số truyền tay lái (VGRS) 
 

Khung gầm 

Hệ thống giảm xóc  

Trước Tay đòn kép với thanh cân bằng 

Sau Kiểu liên kết 4 điểm với lò xo 

Kích thước 

Tổng thể  

Dài 5.135 mm 

Rộng 1.970 mm 

Cao 1.865 mm 

Chiều dài cơ sở 2.850 mm 

Bánh & Lốp 

Mâm hợp kim 285 / 50 R20 

Lốp dự phòng 

Thiết bị tiêu chuẩn 

Hệ thống khoá thông minh 

Hệ thống khởi động xe thông minh 

Chức năng điều khiển hành trình 

Màn hình đa thông tin TFT 3,5" 

Tính năng Bluetooth, Gọi điện rảnh tay, Phân luồng âm thanh thông qua thiết bị hỗ trợ A2DP 

Tích hợp các phím chức năng trên vô lăng 

Hệ thống treo thích ứng (AVS) 

Hệ thống điều chỉnh chiều cao chủ động (AHC) 

Thiết bị giải trí bên trong 

Giắc kết nối audio / USB 

DVD với Hệ thống giải trí hai màn hình hàng ghế sau 

Dàn âm thanh vòm Mark Levinson® với 19 loa 

Thiết bị an toàn 
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Hệ thống túi khí 

Túi khí cho người lái và người ngồi ghế trước 

Túi khí đầu gối cho người lái và người ngồi ghế trước 

Túi khí bên cho người lái và người ngồi ghế trước 

Túi khí rèm ghế trước và sau 

Túi khí bên hông cho ghế sau 

Hệ thống chiếu sáng 

Đèn pha Xenon và Halogen 

Đèn LED chiếu sáng ban ngày (DRL) 

Hệ thống đèn pha có khả năng tự điều chỉnh cho phù hợp với góc cua (AFS) 

Hệ thống đèn pha chiếu xa tự động (AHB) 

Khác 

Hệ thống kiểm soát độ bám đường (TRC) 

Hệ thống ổn định thân xe (VSC) 

Hệ thống chống bó cứng phanh (ABS) 

Hệ thống khóa an toàn cho trẻ em (CRS) 

Dây đai an toàn 3 điểm của ghế trước với bộ căng đai tự động, hệ thống giới hạn lực siết và hệ thống giảm độ căng 

của dây đai an toàn 

Dây đai an toàn 3 điểm của ghế sau với bộ căng đai tự động, hệ thống giới hạn lực siết và hệ thống giảm độ căng 

của dây đai an toàn 

Hệ thống hỗ trợ phanh khẩn cấp (BA) 

Hệ thống an ninh; Cảm biến chống trộm đột nhập 

Cần gạt nước cảm ứng mưa 

Hệ thống giám sát quanh xe với 4 camera địa hình 

Cảm biến trước và sau do nhà sản xuất thiết kế và lắp đặt 

Tiện nghi 

Cửa sổ trời Nghiêng / Trượt, Chế độ một lần chạm với hệ thống chống kẹt 

Ốp nội thất 

Gương chiếu hậu bên ngoài chống chói (tự động điều chỉnh độ sáng) 
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Gương chiếu hậu bên trong chống chói (tự động điều chỉnh độ sáng) 

Hệ thống điều hoà nhiệt độ tự động theo 4 vùng độc lập 

Hộp giữ lạnh 

Tay lái điều chỉnh 4 hướng bằng điện có bộ nhớ 

Kính chắn gió cách âm 

Ghế 

Ghế người lái và ghế khách trước điều chỉnh bằng điện 

Chức năng sưởi và làm mát ghế người lái và hành khách phía trước 

Thông số kỹ thuật, thiết bị và dữ liệu kỹ thuật dựa trên thông tin có sẵn tại thời điểm xuất bản tài liệu này và có 

thể thay đổi không báo trước. 

Chính sách Bảo hành và Dịch vụ Bảo dưỡng 

Chiếc xe Lexus của quý khách sẽ được hưởng thời gian bảo hành 3 năm và không giới hạn số ki-lô-mét. 

TIỆN NGHI & THIẾT KẾ 

Nội thất sang trọng tinh tế 

Thiết kế bên ngoài mạnh mẽ và khỏe khoắn nhưng nội thất bên trong vẫn thể hiện được sự tinh tế sang trọng. 

Ngay giây phút đầu tiên bước vào chiếc xe LX 570, bạn sẽ cảm nhận được khoang hành khách cao cấp tiện nghi 

và cảm giác thoải mái như trong chính ngôi nhà của bạn. 

 

KHÔNG GIAN LÝ TƯỞNG 
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Với hệ thống điều hoà không khí theo 4 vùng độc lập, bạn có thể điều chỉnh máy điều hoà nhiệt độ để tạo ra 

không gian hoàn hảo cho tất cả hành khách trên xe. 

VẬN HÀNH 

Tự tin chinh phục mọi thử thách 

Dù đang di chuyển trên đường cao tốc bằng phẳng hay những địa hình hiểm trở, chiếc LX 570 mạnh mẽ với 

không gian nội thất sang trọng chắn chắn sẽ giúp bạn tự tin chinh phục mọi thử thách mà vẫn mang đến cho bạn 

cảm giác thoải mái tuyệt vời. 

 

THÁCH THỨC MỌI ĐỊA HÌNH 

Khi lái xe off-road, các chế độ lái phù hợp với từng loại địa hình sẽ giúp bạn có thể sẵn sàng đối mặt với bất kỳ 

tình huống nào. Dù điều kiện đường sá lầy lội, cát lún hay đất đá hiểm trở, các chế độ được cài đặt trên xe LX 

570 đều được điều chỉnh để giúp người lái điều khiển xe tốt nhất. 
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VỮNG BƯỚC CHINH PHỤC 

Hệ dẫn động 4 bánh giúp xe dễ dàng vượt qua mọi thử thách trên đường như ổ gà hay khúc cua gấp. Khả năng 

chinh phục mọi địa hình tuyệt vời của xe giúp tối ưu hóa độ bám đường và cho phép thực hiện những khúc cua 

gấp trên những đoạn đường chật hẹp. 

 

CÔNG SUẤT MẠNH MẼ ẤN TƯỢNG 

Mômen xoắn cực đại 530 Nm ở tốc độ vòng tua 3,200 vòng/phút cho phép chiếc xe đạt được công suất mạnh mẽ 

cần thiết để chinh phục bất kỳ cuộc phiêu lưu mạo hiểm nào. 

Vận hành mạnh mẽ 

Hãy sẵn sàng cho những chuyến đi đầy phấn khích với LX 570. Với động cơ V8 dung tích 5,7 lít đầy ấn tượng 

của xe, bạn có thể thoải mái khám phá những địa hình mới đầy thử thách thú vị. 

 

AN TOÀN 
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Đảm bảo an toàn tuyệt đối 

Qua sử dụng công nghệ giả lập lái xe tiên tiến nhất, chúng tôi học hỏi và hiểu những thách thức tiềm ẩn đối với 

người lái và phản ứng của người lái khi lưu thông thực tế. Hiểu rõ giúp chúng tôi có thể phát triển những thiết bị 

an toàn để hỗ trợ người lái và hành khách tốt hơn. 

 

An tâm trên mọi cung đường 

Với khả năng vận hành bền bỉ và thân xe chắc chắn, xe LX 570 giúp người lái và hành khách an toàn khi chinh 

phục mọi địa hình hay những chướng ngại bất ngờ. 

 

PHANH HIỆU QUẢ VỚI NHIỀU ĐỊA HÌNH KHÁC NHAU 

Với hệ thống chống bó cứng phanh hiệu quả trên nhiều địa hình khác nhau, phanh của mẫu xe này được điều 

chỉnh để phù hợp với nhiều tình huống lái xe. Dù đang chạy trên đường đá sỏi hay trơn trượt, xe LX 570 có thể 

dừng lại ngay nhờ bộ kiểm soát phanh ưu việt 

CÔNG NGHỆ ỨNG DỤNG TRÊN XE 

Được áp dụng những công nghệ ưu việt hàng đầu, chiếc LX 570 không chỉ mang lại cho bạn cảm giác phấn 

khích, hào hứng, đam mê chinh phục mọi thử thách mà còn giúp bạn tận hưởng cảm giác vô cùng thoải mái dễ 

chịu trong không gian nội thất đẳng cấp và tinh tế. 
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HỆ THỐNG GIẢI TRÍ CHO HÀNG GHẾ SAU 

Hành khách có thể giải trí với những thiết bị đẳng cấp hàng đầu trong suốt hành trình. Hệ thống giải trí ở ghế 

ngồi sau được trang bị hoàn chỉnh với đầu đĩa DVD, hai màn hình VGA kích thước 9 

Màu sắc lựa chọn 

 

 

TRẮNG NGỌC TRAI 
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XÁM THỦY NGÂN 

 

  

ĐEN 

 

  

ĐỎ THẪM 
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NÂU NHẠT 

 

  

BẠC ÁNH KIM 

DỊCH VỤ HẬU MÃI TOÀN DIỆN 

Khi sở hữu một chiếc xe Lexus, khách hàng không những tận hưởng những chiếc xe sang trọng hàng đầu với 

những công nghệ đỉnh cao mà còn được trải nghiệm trọn vẹn về dịch vụ chăm sóc khách hàng toàn diện của 

Lexus. Từ những yêu cầu dịch vụ thông thường đến những dịch vụ đặc biệt, tất cà đều dược đáp ứng hoàn 

hảo bởi Lexus. 

 

 

THƯ VIỆN ẢNH 
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