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GIÁ VÀ THÔNG SỐ KỸ THUẬT 
Giá: VND 2.932.000.000 

Động cơ 

Kiểu động cơ V6 24 van DOHC với Công nghệ Van biến thiên thông minh kép 

Dung tích xy lanh 3.456 cc 

Đường kính lòng xy lanh x kỳ động cơ 94 x 83 mm 

Tỷ số nén 10.8 : 1 

Hệ thống nhiên liệu Phun xăng điện tử 

Công suất cực đại 274 mã lực / 5.600 vòng/phút 

 

 

Khả năng vận hành 

Vận tốc tối đa 200 km/h 

Mômen xoắn cực đại 346 Nm / 4.700 vòng/phút 

Khả năng tăng tốc 8 giây (0 – 100 km/h) 

 

RX 350 



www.Lexusvietnam.org Hotline: 0944 444 212 

 

2 

Bán kính vòng quay tối thiểu (lốp) 5,7 m 

Kiểu hộp số Hộp số tự động 6 cấp 

Hệ thống lái Trụ lái điều chỉnh 4 hướng bằng điện 

 

Khung gầm 

Hệ thống giảm xóc  

Trước Thanh giằng MacPherson độc lập với lò xo 

Sau Tay đòn kép với lò xo 

Kích thƣớc 

Tổng thể  

Dài 4.770 mm 

Rộng 1.885 mm 

Cao 1,720 mm 

Chiều dài cơ sở 2.740 mm 

Chiều rộng cơ sở  

Trước 1.630 mm 

Sau 1,620 mm 

Trọng lƣợng  

Trọng lượng không tải 2.085 kg 

Trọng lượng toàn tải 2.545 kg 

Thể tích thùng nhiên liệu 72 lít 

Bánh & Lốp 

235 / 55 R19 mâm hợp kim  

Bánh sơ cua  

 

Thiết bị tiêu chuẩn 

Hệ thống khóa thông minh  

Hệ thống khởi động thông minh  

Cảm biến gạt mưa tự động  

Bộ điều khiển hành trình  

Màn hình hiển thị đa thông tin  



www.Lexusvietnam.org Hotline: 0944 444 212 

 

3 

Tích hợp phím chức năng trên vô lăng  

Đèn báo chuyển làn  

Thiết bị giải trí bên trong 

Dàn âm thanh Mark Levinson® 15 loa  

Đầu DVD, AUX, USB  

Thiết bị an toàn 

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 phụ rèm cho hàng ghế trước và sau  

Túi khí bên hông cho hàng ghế trước và sau  

Hệ thống chiếu sáng  

Đèn pha cao áp Xenon (HID)  

Hệ thống đèn pha tự điều chỉnh theo góc cua (AFS)  

Khác  

Hệ thống kiểm soát chống trơn trượt (TRC)  

Hệ thống quản lý xe tích hợp thông minh (VDIM)  

Hệ thống ổn định thân xe (VSC)  

Hệ thống chống bó cứng phanh (ABS)  

Cảm biến hỗ trợ đỗ xe của Lexus  

Khóa bảo vệ trẻ em  

Hệ thống hỗ trợ lực phanh khẩn cấp (BA)  

Ghế ngồi  

Ghế người lái và người ngồi trước có thể điều chỉnh điện 10 hướng  

Hệ thống bơm hơi tựa lưng ghế  

Hệ thống sưởi và làm mát cho hàng ghế trước  

Chất liệu ghế Da thật 

 
Ghi chú:    - Bảo hành: 03  năm 
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                                  Màu sắc lựa chọn: 

 
TRẮNG NGỌC TRAI 

 

 
XÁM THỦY NGÂN 

 

 
BẠC ÁNH KIM 

 

 
ĐỎ THẪM 
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NÂU ĐẬM 

 

 
NÂU NHẠT 

 

 
ĐEN 

  

 

 

Giới thiệu 

 
TIỆN NGHI & THIẾT KẾ 

 

Thiết kế & Tính năng nổi bật 

 

Thiết kế bên ngoài mạnh mẽ của xe đủ sức lôi cuốn mọi sự chú ý. Khi đến gần, xe sẽ chiếu sáng đường đi để chào đón 

bạn. RX 350 chính là nơi hội tụ của hai yếu tố sang trọng và tiện nghi.  
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THIẾT KẾ ẤN TƢỢNG 

 

Nhìn ở phía trước, lưới tản nhiệt hình con suốt ấn tượng và hệ thống đèn pha mắt hình đá quý khiến mỗi hành trình của 

bạn là một trải nghiệm không thể nào quên. 

 

 
BÁNH XE KIỂU THỂ THAO 19 INCH 

Bánh xe hợp kim kiểu thể thao được sơn màu than chì đậm và có trục khỏe khoắn với thiết kế chấu xoắn. 
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CỬA SAU ĐIỀU KHIỂN TỰ ĐỘNG 

Điều khiển mở và đóng cửa bằng điện dễ dàng bằng cách dùng chìa khóa điện tử hoặc công tắc trên bảng táp lô. 

 
Tinh tế, lịch lãm mà thân thiện, ấm cúng 

RX 350 được thiết kế thỏa mãn mọi nhu cầu của bạn. Từ những chi tiết quan trọng cho đến những chi tiết tưởng như 

bình thường nhất, tất cả đều được chăm chút nhằm mang lại cho bạn cảm giác lái thoải mái và tràn đầy niềm vui. 

 
 
 

AN TOÀN 

 

Thiết bị an toàn được cải tiến đáng kể 

Hai triệu dữ liệu thử nghiệm - đó là kết quả tạo ra từ mô hình thử nghiệm va chạm kỹ thuật số của Lexus. Điều này 

cho phép chúng tôi hiểu đầy đủ về cách cơ thể con người phản ứng với sự va chạm. Với kiến thức đó, chúng tôi có 

thể áp dụng rất nhiều công nghệ và cải tiến để đảm bảo sự an toàn của bạn khi lưu thông trên đường.  
 

Đảm bảo an toàn trên đường 

Các tính năng bảo đảm an toàn công nghệ tiên tiến cho phép người lái điều khiển xe dễ dàng và tự tin hơn.  
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HỆ THỐNG ỔN ĐỊNH THÂN XE 

 

Nhờ vào công suất động cơ và lực phanh được điều chỉnh tự động, bạn có thể an tâm lái xe và kiểm soát được mọi 

tình huống trên đường. 

 

 

QUAN SÁT BAO QUÁT CÁC GÓC CUA 

 

Hệ thống đèn pha trước có khả năng tự điều chỉnh cho phù hợp với góc cua sẽ giám sát tốc độ và góc bánh trước rồi 

điều khiển đèn pha để chiếu sáng ngã rẽ sắp đến giúp bạn có thể nhìn thấy chướng ngại phía trước. 
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HỆ THỐNG NGĂN NGỪA CHẤN THƢƠNG CỔ 

Gối tựa đầu bảo vệ chủ động được thiết kế vừa vặn ở các ghế trước nhằm giảm thiểu chấn thương vùng cổ bằng cách 

chuyển động chéo lên để đỡ đầu và vai cùng một lúc. 

 

CÔNG NGHỆ ỨNG DỤNG TRÊN XE 

Áp dụng công nghệ hàng đầu trong khoang hành khách 

Sự kết hợp lý tưởng giữa các tính năng thân thiện, dễ sử dụng và công nghệ tiên tiến có thể đáp ứng mọi nhu cầu của 

bạn và mang đến cho bạn trải nghiệm lái xe tuyệt vời.  

 

 

ĐIỀU KHIỂN NHANH CHÓNG & DỄ DÀNG 

 

Với nút điều khiển trung tâm, bạn có thể dễ dàng truy cập dữ liệu xe và điều khiển dàn âm thanh, điều hòa nhiệt độ 

và kết nối Bluetooth thông qua màn hình hiển thị đa thông tin. 
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HỆ THỐNG KHÓA THÔNG MINH 

 

Với chìa khóa thông minh bên người, xe sẽ nhận biết được bạn đang đến gần và sẽ tự động mở khóa cửa, mang đến cho bạn sự 

thoải mái và tiện nghi nhất. 

 

MÀN HÌNH HIỂN THỊ THÔNG TIN 

 

Truy cập dữ liệu xe và điều khiển hệ thống âm thanh, điều hòa và hệ thống kết nối Bluetooth. 
  

 

 

 

THƢ VIỆN ẢNH 
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