
RX
RX350/350L



Classic
3.5L Direct Injection 24-Valve, DOHC - V6 Engine with VVT-i
Power: 296 HP/6300 rpm & Torque: 37.7 Kg.M/4600 - 4700 rpm (Net) 
(For RX350 Only) 
Power: 290 Hp/6300 RPM & Torque: 36.5 Kg. M/4600-4700 rpm (Net) 
(For RX350L Only)
8 - Speed Multi-Mode Automatic Transmission
Drive Train Layout: All Wheel Drive 
Innovative Technology

235/55R20 Medium Grey Alloy Wheels (W/Noise Reduction)
Fuel Tank Capacity: 72 Ltr
Futuristic Safety

Advanced Braking & Stability Control Systems Comprising of :
- Anti-Lock Braking System (ABS)
- Brake Assist System (BAS)
- Electronic Brake-Force Distribution (EBD)
- Traction Control (TRC)
- Vehicle Stability Control (VSC)
Anti-Theft System with Engine Immobilizer and Alarm
Auto Ignition Sensing Door Lock Function
Passive Head Rest (Front Seats)
ISOFIX Child Seat Restraint Anchors on Rear
Seatbelts with Pre-tensioners and Force Limiters
- SRS Airbags for Improved Protection :
- Smart’ Front Airbags for Driver and Front Passenger (2)
- Curtain Shield Front and Rear Airbags (2+2)
- Knee Airbags - Driver 
- Rear Side Airbags (2)
- Side Airbags for Driver and Front Passenger (2)
Electrochromic Inside Rear View Mirror – Day & Night 
Whiplash Injury Lessening (WIL) Concept Seats
Lane Change Assist with Blind Spot Monitor + Rear Cross Traffic Alert
Front Turn Signal Lamp
Bi - LED Headlamps
Back Guide Monitor
Auto Electrochromic Outside Rear View Mirror + Memory + Blind Spot 
Monitor with Logo Illumination
Seat Material: Fabric (For RX350) & Smooth Leather (For RX350L)
Luxury

8” Display Audio Screen with Controller
Multi-Information Display with 4.2” Colour TFT Screen
Electric Parking Brake
Roof Rail
Intermittent Wiper - With Time Adjustment (For RX350L)
Time Adjustment + Rain Sensing Intermittent Wiper (For RX350 Only)
Back Door Inner Garnish
Outer Mirror-Integrated LED Turn Signal Lamps 
Tilt & Slide Moonroof
LED Package (Door Courtesy Lamp + Luggage Room + Vanity) 
Front Fog and Driving Lamp - LED
Rear Fog Lamp
Cruise Control 
Electroluminescent Instrumentation Panel 
Front and Rear Door Scuff Plate
iPod & USB Connectivity - Auxiliary Port 
Multi-function True Hands-free Bluetooth 
One-touch Feature with Jam Protection for all Windows
Auto and Easy Power Back Closer Door 
Rear Bumper Step Guard
Power Windows & Door Locks
Steering: Leather

Rear Seats: Manually Adjustable Folding & Reclining
Seats: D + P Front Seat  (8-Way) Power Adjustable 
Seats: D + P Lumbar Support (2-Way)
Remote Engine Starter
Audio System: 9-Speaker Lexus Premium Surround Sound System with AM/
FM Radio,LDA DVD with Bluetooth Audio
Prestige   (RX350 Only)                                        (Classic+)

Innovative Technology

235/55R20 (Dark Silver)
Futuristic Safety

3-Eye LED Headlamps
Auto Electrochromic Outside Rear View Mirror+ Memory+ Blind Spot 
Monitor + Panoramic View Monitor
Auto and Easy Power Back Closer Door  + Emblem Sensor
Back Monitor with Panoramic View
Front Turn Signal Lamp with LED + Sequential
Adapative Variable Suspension (AVS)
Head-up Display 
Seat Material: Semi-Aniline Leather
Luxury

Smart Card Key Entry System
Rear Door Sunshade - Manually Operated
Rear Seats: Power Adjustable Folding & Reclining
Air Conditioner: Standard + Auto Recirculation
Side Protection Moulding - Chrome Plated
Door Trim - Wood with Illumination
Steering: Wood
Seats: D + P Front Seat 10-Way Power Adjustable with Memory
Seats: D + P Lumbar Support (4-Way)
Seat Air Conditioner - D + P (Ventilation Only)
Headlamp Cleaner
LED Package (Luggage Room + Vanity)
Panaromic Glass Roof
Navigation System with 12.3” Display Screen
Audio System:
12-Speaker Lexus Premium Surround Sound System with AM/FM Radio, 
EMV DVD with Bluetooth Audio
 Platinum                                                                 (Prestige+)

Innovative Technology

235/55R20 Sonic Titanium Garnish Colour Trim
Futuristic Safety

LED HI +AHS (Adaptive High-Beam System)
All Speed Adaptive Cruise Control
Pre-Crash System (PCS) with Milliwave Radar
Pre-Crash Brakes and Safety Seatbelts
Luxury

Twin Screen Rear DVD Entertainment System + 2 Headphones 
Audio System

15-Speaker Mark Levinson - Premium Surround System with AM/FM/SW 
Radio, In-Dash DVD Player with Bluetooth Audio
 F Sport  (RX350 Only)                                      (Platinum +)

Innovative Technology

235/55R20
Luxury

F Sport Steering Wheel with Paddle Shifter
Seat Material: F Sport Smooth Leather
Aluminum Door Trim with Illumination 
Drilled Alluminium Sport Pedal / F Sport Logo on Steering Wheel
Twin Screen Rear Entertainment System + 2 Headphones -WITHOUT

Safety Kit - Locally Installed Accessory



كال�سيك

 حمرك بحقن مبا�صر �صعة 3.5 لرت 6 ا�صطوانات على �صكل v ، 24 �صماًما بكامة علوية مزدوجة وتقنية توقيت ال�صمام املتغري 

مع التحكم الذكي املزدوج 

القوة: 296 ح�صاًنا/ 6300 دورة يف الدقيقة، العزم: 37.7 كلجم – مرت/ 4600 - 4700 دورة يف الدقيقة )�صايف(

)اآر اإك�س 350 فقط( 

القوة: 290 ح�صاًنا/ 6300 دورة يف الدقيقة، العزم: 36.5 كلجم– مرت/4600 - 4700 دورة يف الدقيقة )�صايف(

)اآر اإك�س 350 اإل فقط( 

ناقل حركة اآيل 8 �صرعات متعدد الأنظمة

دفع على كل العجالت 

 
التقنية املبتكرة

عجالت اأملنيوم رمادية متو�صطة قيا�س 235 / 55 اآر 20 ) مع خمف�س لل�صجيج(  

�صعة خزان الوقود : 72 لرًتا

 
ال�سالمة امل�ستقبلية

اأنظمة متطورة للكبح والتحكم يف الثبات ت�صمل: 

-      مكابح مانعة لالنغالق 

-      نظام معززات للكبح 

-      توزيع اإلكرتوين لقوة الكبح 

-      حتكم يف قوة ال�صحب 

-      حتكم يف ثبات ال�صيارة

 نظام مانع لتدوير املحرك للحماية من ال�صرقة مع جهاز اإنذار 

خا�صية قفل الأبواب اآلًيا عند ا�صت�صعار ت�صغيل املحرك 

م�صاند راأ�س كامنة )للمقعدين الأماميني( 

نقاط تثبيت ملقعد الطفل يف اخللف مطابقة ملعايري الأيزوفك�س 

اأحزمة اأمان املقاعد بخا�صية ال�صد امل�صبق وحمددات القوة 

و�صائد هوائية بخا�صية التثبيت الإ�صايف ملزيد من احلماية: 

-    و�صادتان هوائيتان “ذكيتان” لل�صائق والراكب الأمامي 

-     و�صائد هوائية �صتائرية واقية يف الأمام واخللف )2+2(

-      و�صادة هوائية حلماية ركبة ال�صائق 

-      و�صادتان هوائيتان جانبيتان يف اخللف 

-      و�صادتان هوائيتان جانبيتان لل�صائق والراكب الأمامي

املراآة الداخلية من الإلكرتوكروم – بخا�صية التعتيم التلقائي

نظام باملقاعد لتقليل اأثر الإ�صابة املرتدة على فقرات العنق 

م�صاعد عند تغيري حارة ال�صري مع مراقبة لنقاط الروؤية املخفية + تنبيه عن ال�صيارات العابرة عند الرجوع للخلف

اإ�صارات انعطاف اأمامية  

امل�صابيح الأمامية: اإل اإي دي ثنائية 

�صا�صة مراقبة يف اخللف 

املراآتان اجلانبيتان بتعتيم اآيل من الإلكرتوكروم مع ذاكرة + مراقبة للنقطة املخفية + �صعار م�صيء 

 قما�س ) لفئة اآر اإك�س 350( وجلد اأمل�س ) لفئة اآر اإك�س 350 اإل( 
تنجيد املقاعد :

 
الفخامة

�صا�صة اجلهاز املو�صيقي قيا�س 8 بو�صات مع متحكم 

عر�س للمعلومات املتعددة عرب �صا�صة  تي اإف تي ملونة قيا�س 4.2 بو�صة 

مكابح انتظار كهربائية 

ق�صبان فوق ال�صقف

م�ّصاحات متقطعة ال�صربات - مع اإمكانية �صبط التوقيت ) فئة اآراإك�س 350 اإل فقط(  

م�ّصاحات متقطة ال�صربات مبوؤقت وتعمل تلقائًيا عند ا�صت�صعار هطول الأمطار) فئة اآراإك�س 350 فقط( 

حلية داخلية للباب اخللفي 

املراآتان اخلارجيتان مدمج بهما اإ�صارات انعطاف اإل اإي دي 

فتحة �صقف قابلة لالإمالة والنزلق 

م�صابيح اإل اإي دي ) م�صباح الباب يف حجرية الأمتعة + مراآة الزينة(

م�صابيح ال�صباب الأمامية والقيادة من نوع اإل اإي دي

م�صابيح �صباب خلفية 

مثبت �صرعة 

جمموعة عدادات باإ�صاءة براقة 

�صفائح على عتبات الأبواب الأمامية واخللفية 

مو�صل اآي بود وخمرج يو اإ�س بي – مقب�س اإ�صايف 

بلوتوث متعدد اخل�صائ�س بدون ا�صتعمال اليدين 

فتح وقفل كل النوافذ بلم�صة واحدة مع حماية �صد الحتبا�س احلراري

غلق اآيل �صل�س وبتحكم كهربائي يف الباب اخللفي 

عتبة حماية على ال�صدام اخللفي 

حتكم كهربائي يف قفل النوافذ والأبواب

ك�صوة جلدية لعجلة القيادة 

املقاعد اخللفية: بتحكم يدوي يف الطي والنحناء

املقاعد: حتكم كهربائي يف )8 و�صعيات( مبقعدي ال�صائق والراكب الأمامي

املقاعد: �صبط و�صادة راحة اأ�صفل الظهر مبقعدي ال�صائق والراكب الأمامي يف و�صعيتني 

 ت�صغيل املحرك عن ُبعد

جهاز لكز�س املو�صيقي الفاخر ي�صمل 9 �صماعات بنظام ال�صوت املحيطي، راديو مبوجتني، بخا�صية حتليل التمييز اخلطي 

وم�صغل ا�صطوانات دي يف دي مع بلوتوث �صوتي 

بر�ستيج ) اآر اإك�س 350 فقط(                                                                                                                             )+ كال�سيك( 

التقنية املبتكرة 

اإطارات قيا�س  235 / 55 اآر20  بعجالت ف�صية غامقة 

ال�سالمة امل�ستقبلية 

امل�صابيح الأمامية اإل اإي دي ثالثية العيون 

املراآتان اجلانبيتان بتعتيم اآيل من الإلكرتوكروم مع ذاكرة + مراقبة للنقطة املخفية + مراقبة بروؤية بانورامية  

غلق اآيل �صل�س وبتحكم كهربائي يف الباب اخللفي + جهاز ا�صت�صعارداخل �صعار لكز�س

�صا�صة مراقبة خلفية بروؤية بانورامية 

اإ�صارات النعطاف الأمامية من نوع اإل اإي دي وتعمل ب�صكل تتابعي 

نظام تعليق متغري ومتكيف 

�صا�صة عر�س على الزجاج الأمامي 

تنجيد املقاعد: من اجللد �صبيه الأنيلني 

الفخامة 

نظام دخول بالبطاقة الذكية 

مظلة واقية من ال�صم�س على الباب اخللفي – ت�صغيل يدوي

املقاعد اخللفية: بتحكم كهربائي يف الطي والنحناء 

مكيف الهواء – قيا�صي + اإعادة تدوير للهواء بطريقة اآلية 

حلية حماية جانبية مطعمة بالكروم 

زخارف خ�صبية على بطانة الأبواب مع اإنارة

تطعيمات خ�صبية على عجلة القيادة 

املقاعد: حتكم كهربائي يف مقعدي ال�صائق والراكب الأمامي )10 و�صعيات( مع ذاكرة

املقاعد: 4 و�صعيات ل�صبط و�صادة راحة اأ�صفل الظهر مبقعدي ال�صائق والراكب الأمامي 

مكيف هواء مبقعدي ال�صائق والراكب الأمامي ) تهوية فقط( 

م�ّصاحة للم�صابيح الأمامية 

م�صابيح اإل اإي دي ) يف حجرية الأمتعة + مراآة الزينة( 

�صقف زجاجي بانورامي

اجلهاز املو�سيقي

جهاز لكز�س املو�صيقي الفاخر ي�صمل 12 �صماعة بنظام ال�صوت املحيطي ، راديو مبوجتني، مب�صغل ا�صطوانات دي يف دي ب�صا�صة 

اإلكرتونية متعددة مع بلوتوث �صوتي 

)+بر�ستيج(  بالتينم                                         

التقنية املبتكرة 

اإطارات قيا�س 235 / 55 اآر20  بزخارف وحلية من لون تيتينيوم �صونك

ال�سالمة امل�ستقبلية 

ال�صعاع بعيد املدى مب�صابيح اإل اإي دي مع نظام �صعاع متكيف بعيد املدى

مثبت �صرعة متكيف مع كل ال�صرعات 

نظام لل�صالمة قبل الت�صادم مع رادار دقيق املوجات

مكابح واأحزمة اأمان تعمل قبل وقوع الت�صادم 

الفخامة

نظام ترفيه دي يف دي ب�صا�صتني يف اخللف+ �صماعتي اأذن

اجلهاز املو�سيقي 

غل ا�صطوانات دي يف دي بلوحة  مارك ليفن�صون الفاخر 15 �صماعة بنظام ال�صوت املحيطي مع راديو بثالث موجات وم�صَّ

الت�صغيل مع بلوتوث �صوتي 

اإف �سبورت )اآراإك�س 350 فقط(                                                                               )+ بالتينم( 

التقنية املبتكرة 

235 /55 اآر20  

الفخامة

عجلة قيادة اإف �صبورت بها ذراعني لتغيري ال�صرعة 

تنجيد املقاعد: جلد اأمل�س اإف �صبورت 

زخارف اأملنيوم على الأبواب باإنارة 

 دوا�صات ريا�صية من الأملنيوم املثقوب / �صعار اإف �صبورت على عجلة القيادة 

بدون: نظام ترفيه دي يف دي ب�صا�صتني يف اخللف + �صماعتي اأذن

حقيبة ال�صالمة - كماليات جمهزة حملًيا



INTERIOR 
COLOURS

WhiteDark Rose

BlackTopaz Brown

Rich Cream

Ivory

Noble Brown

EXTERIOR  COLOURS
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Sleek Ecru Metallic (4U7)

)4U 7( بيج اأمل�س معدين

Amber CS (4X2)

 )4x 2( عنرب كري�صتايل

Deep Blue MC (8x5)

)8x 5( اأزرق غامق مايكا

White Nova GF  (083) 

اأبي�س نوفا ب�صرائح زجاجية )083(

Graphite  Black GF(223)

اأ�صود جرافيت ب�صرائح

زجاجية )223( 

Red MC. CS (3R1)

)3R 1( اأحمر مايكا كري�صتايل

Sonic Quartz (085)

كوارتز �صونك )085( 

Heat Blue Contrast  
Layering  (8X1)

)8X1( اأزرق متوهج بطبقات متباينة

Sonic Titanium (1J7)

)1J 7( تايتينيوم �صونك

Black (212)

اأ�صود )212( 

Platinum Silver ME (1J4)

)1J 4( ف�صي بالتيني معدين


