ES

LexusThailand www.lexus.co.th
Lexus Elite Club Application

082021

ES

ES300h

I N T E L L I G E N C E SI X

CO N C E P T
Is it possible to experience extraordinary joy in daily life?
We created the new ES to do just that. To the
regular tasks of moving you from place to place,
it adds pleasure, comfort, and peace of mind, turning
the routine into special experiences. The rejuvenated
ES injects excitement into your everyday.

คำำ�ถามคืือ เป็็นไปได้้ไหมที่่�ความสุุขแสนพิิเศษจะเกิิดขึ้้�นกัับเราได้้ในทุุกวััน?
เราต้้องการให้้เลกซััส ES คืือคำำ�ตอบว่่า “ใช่่” สำำ�หรัับคำำ�ถามนี้้� นอกเหนืือ
จากหน้้าที่่�พื้้�นฐานที่่�รถยนต์์พึึงกระทำำ�อย่่างการพาคุุณจากจุุดหนึ่่�งไป
อีีกจุุดหนึ่่�ง ES ยัังถููกสร้้างขึ้้�นเพื่่อเติิมความเพลิิดเพลิิน มอบความสบาย
ทั้้�งกายใจ และเปลี่่�ยนกิิจวััตรธรรมดาของคุุณให้้เป็็นประสบการณ์์พิิเศษ
ความลงตััวใหม่่ของ ES คืือสีีสัันพิิเศษที่่�จะเติิมชีีวิิตชีีวาให้้ทุุกๆ วัันของคุุณ
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THE NEW LEXUS ES
REFINE YOUR JOURNEY

Note: Vehicles pictured and specifications detailed in this catalog may vary
from models and equipment available in your area. Please inquire at your local
dealer for details on the availability of features.

หมายเหตุ: ภาพและรายละเอียดของรถยนต์ที่ปรากฎในแคตตาล็อกอาจต่างจากรุ่นและ
อุปกรณ์ที่มีจ�ำหน่ายในประเทศไทย กรุณาสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมจากตัวแทนจ�ำหน่าย
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I N T E L L I G E N C E SI X

DESIGN

THE NEW LEXUS ES

Given the beautiful proportions, low center of gravity, and coupe like
styling, you would never guess at the spacious interior. It delivers an emotional
design that excites occupants, while capturing the attention
of people passing by.
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คุุณอาจไม่่อยากเชื่่อสิ่่�งที่่�ตาเห็็น...ภายใต้้รููปลัักษณ์์ที่่�ปราดเปรีียวราวกัับรถคููเป้้
สััดส่่วนที่่�สวยงาม และการจััดวางตััวรถให้้มีีจุุดศููนย์์ถ่่วงที่่�ต่ำำ�� หากมองจากภายนอกคุุณ
อาจไม่่คาดคิิดว่่าห้้องโดยสารของ ES จะกว้้างขวางและโอ่่โถงถึึงเพีียงนี้้� นี่่�คืือรถยนต์์ที่่�
ทำำ�ให้้เราตื่่นเต้้นทุุกครั้้�งที่่�ได้้นั่่�ง และตราตรึึงทุุกครั้้�งที่่�ได้้มอง

EXTERIOR

INTERIOR

The flowing roof line that slopes towards the
rear complements the balanced proportions
and accentuates the wide, low stance. The sharp
front face and rich contrast of the side profile
contribute to a powerful presence that invites
you to experience exhilarating driving.

The interior provides a comfortable,
human-centered space. Controls in the snug
cockpit have been laid out so that drivers don’t
need to change their line of sight or posture,
while passengers enjoy a calm, relaxing space
with ample legroom.

เส้้นกรอบที่่�ลื่่นไหลจากหลัังคาจรดไฟท้้ายถููกลากขึ้้�นเพื่่อ
สร้้างสมดุุลให้้กัับสััดส่่วนทั้้�งหมด รัับกัันกัับช่่วงฐานล้้อที่่�
กว้้างและตััวรถที่่�ดููต่ำำ��ลง ดีีไซน์์ด้้านหน้้ารถที่่�คมกริิบต่่อเนื่่อง
กัับด้้านข้้างที่่�มีีมิิติิจััดจ้้านขัับให้้ตััวรถโดดเด่่นออกมาจาก
ทุุกฉากหลััง ราวกัับกำำ�ลัังเชิิญชวนให้้เข้้าไปพบกัับ
ความเร้้าใจที่่�หลัังพวงมาลััย

คุุณ คืือศููนย์์กลางของทุุกกระบวนการคิิดการออกแบบ
ภายในห้้องโดยสารนี้้� ทุุกองค์์ประกอบมีีเป้้าหมายคืือ
ความสะดวกและสบาย การควบคุุมทุุกสิ่่�งในรถถููกจััดวางไว้้
รอบตััวคุุณ ในตำำ�แหน่่งและระยะที่่�คุุณไม่่จำำ�เป็็นต้้องเสีียสมาธิิ
ในการขัับขี่่� พร้้อมทั้้�งมีีพื้้�นที่่�มากพอสำำ�หรัับวางขา
ได้้อย่่างสบายที่่�เบาะหลััง ท่่ามกลางความเงีียบสงบ
และผ่่อนคลาย
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Note: Vehicles pictured and specifications detailed in this catalog may vary
from models and equipment available in your area. Please inquire at your local
dealer for details on the availability of features.

หมายเหตุุ: ภาพและรายละเอีียดของรถยนต์์ที่่�ปรากฎในแคตตาล็็อกอาจต่่างจากรุ่่�นและ
อุุปกรณ์์ที่่�มีีจำำ�หน่่ายในประเทศไทย กรุุณาสอบถามข้้อมููลเพิ่่�มเติิมจากตััวแทนจำำ�หน่่าย
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INTELLIGENCE SIX

PERFORMANCE

Simply depress the accelerator or turn a corner, and you’ll realize the ES refines the basics of performance.
The smooth acceleration and optimized cornering control realize response that resonates with the driver’s feelings.
Even turning at an intersection you often drive through, you’ll experience a warm thrill of excitement.

ชััดเจนตั้้�งแต่่เริ่่�มกดคัันเร่่ง หรืือแค่่หัักพวงมาลััยเลี้้�ยวที่่�ทางแยก คุุณจะรัับรู้้�ได้้ถึึงสมรรถนะที่่�ถููกปรัับใหม่่หมดตั้้�งแต่่พื้้�นฐานของเลกซััส ES
การไล่่ระดัับความเร็็วที่่�นุ่่�มนวลและการควบคุุมตััวรถขณะเลี้้�ยวจะทำำ�ให้้คุุณรู้้�สึึกเป็็นธรรมชาติิราวกัับเป็็นการเคลื่่อนไหวของคุุณเอง
แม้้จะขัับผ่่านแยกเดิิมๆ ที่่�เคยผ่่านอยู่่�ทุุกวััน...ความเร้้าใจที่่�แฝงอารมณ์์อบอุ่่�นของ ES จะทำำ�ให้้ทุุกสิ่่�งไม่่เหมืือนเดิิม

THE NEW LEXUS ES

EPS (Electric Power Steering)
The parallel rack electric power steering system
provides crisp, clean response as soon as you start
turning the steering wheel. A newly-developed
steering column offers enhanced rigidity and
excellent steering feel.

ระบบพวงมาลััยพาวเวอร์์ไฟฟ้้า EPS
การใช้้ระบบบัังคัับเลี้้�ยวแบบขนาน ทำำ�ให้้การควบคุุม
พวงมาลััยพาวเวอร์์ไฟฟ้้าทำำ�ได้้อย่่างเฉีียบคม
ตอบสนองได้้ตั้้�งแต่่วิินาทีีแรกที่่�หัักพวงมาลััย
พร้้อมคอพวงมาลััยที่่�เลกซััสพััฒนาใหม่่ให้้แข็็งแรง
ยิ่่�งกว่่าเดิิม มอบความรู้้�สึึกที่่�ดีีเยี่่�ยมขณะขัับขี่่�

Performance dampers*
Performance dampers in the front and rear boost the
feeling of unity between car and driver. The dampers
quickly absorb body flex and minuscule vibrations
while driving to sharpen handling characteristics and
contribute to the excellent ride comfort and quietness.

ตััวซัับแรงกระแทกประสิิทธิิภาพสููง*
ติิดตั้้�งที่่�ช่่วงล่่างทั้้�งหน้้าและหลัังเพื่่อเพิ่่�มความรู้้�สึึกเป็็นหนึ่่�ง
เดีียวกัันระหว่่างรถและคนขัับ ตััวซัับแรงกระแทกจะดููดซัับแรง
จากการบิิดตััวและแรงสั่่�นสะเทืือนขณะขัับขี่่� เพื่่อช่่วยให้้การ
ควบคุุมรถทำำ�ได้้เฉีียบคมยิ่่�งขึ้้�น พร้้อมเพิ่่�มความสบายและ
ความเงีียบสงบในห้้องโดยสาร

*สำำ�หรัับเกรด Premium และ F SPORT เท่่านั้้�น *For Premium & F SPORT Grade Only

GA-K (Global Architecture-K) platform
Lexus developed a new platform for the ES from scratch to create the foundation for excellence in core criteria, including design, dynamic performance, ride quality,
quietness, and safety. For dynamic performance, the location and angle of the steering wheel and pedals were reviewed to create a posture that supports easy driving.
To augment the vehicle’s excellent DNA with its a low center of gravity and uniform lateral weight distribution, the geometry of the high-rigidity body and chassis were
optimized to deliver excellent straight-line driving stability, stable cornering, and braking stability. In addition, the integration of advanced features including the newlydeveloped parallel rack EPS (Electric Power Steering), and performance dampers provide secure and pleasant handling that closely responds to the driver’s intentions.
Finally, we aggressively blocked vibrations and reduced every aspect of sensitivity to vibration to reduce noise and vibrations from the engine and tires, to provide
a comfortable ride with outstanding quietness.

โครงสร้้างตััวถััง GA-K (Global Architecture-K)
นวััตกรรมที่่�เลกซััสคิิดค้้นขึ้้�นใหม่่ทั้้�งหมด เป็็นการสร้้างพื้้�นฐานที่่�ดีีเยี่่�ยมให้้กัับ ES เพื่่อต่่อยอดไปสู่่�ความสมบููรณ์์แบบในทุุกๆ ด้้าน ทั้้�งการออกแบบ สมรรถนะการขัับขี่่� ความเงีียบสงบ
และความปลอดภััย สำำ�หรัับสมรรถนะการขัับขี่่�นั้้�นเลกซััสได้้ปรัับตำำ�แหน่่งและองศาการจััดวางพวงมาลััยและแป้้นเหยีียบต่่าง ๆ เพื่่อสร้้างท่่านั่่�งที่่�ช่่วยให้้ขัับขี่่�ได้้ง่่ายที่่�สุุด และเพื่่อตอบรัับ
กัับ DNA อัันดีีเลิิศของรถ ที่่�เกิิดจากตำำ�แหน่่งจุุดศููนย์์ถ่่วงที่่�ต่ำำ��และการกระจายน้ำำ��หนัักที่่�สมดุุล เลกซััสได้้พััฒนาตััวถัังและเพลาให้้มีีความแข็็งแกร่่งสููง สร้้างความมั่่�นคงดีีเลิิศทั้้�งขณะ
ขัับทางตรง เข้้าโค้้ง และเบรก นอกจากนั้้�นยัังได้้รวมเอาเทคโนโลยีีที่่�ล้ำำ��ยุุค ทั้้�งพวงมาลััยพาวเวอร์์ไฟฟ้้า EPS (Electric Power Steering) ที่่�เลกซััสพััฒนาขึ้้�นใหม่่ล่่าสุุด และระบบซัับรัับ
แรงกระแทกคุุณภาพสููงไว้้ใน ES เพื่่อให้้คุุณควบคุุมรถได้้อย่่างปลอดภััยและเพลิิดเพลิิน สั่่�งการทุุกการเคลื่่อนไหวได้้อย่่างใจคิิด ที่่�สำำ�คััญ แรงสั่่�นสะเทืือนทุุกระดัับจากทุุกช่่องทางได้้ถููก
กำำ�จััดออกจากห้้องโดยสาร ให้้เหลืือเพีียงความเงีียบสงบ คุุณจึึงแทบไม่่รู้้�สึึกถึึงการสั่่�นสะเทืือนใดๆ จากล้้อและเครื่่องยนต์์
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Multi material body
The ring-shaped body structure helps to reduce body torsion. A V-shaped brace
behind the rear seats contributes to coupling rigidity for excellent stability. In
addition, body rigidity is enhanced by the extensive use of advanced technologies
including laser screw welding and structural body adhesives. Optimizing the use
of hot-stamp and high-tensile steel in key body components also reduces weight
while contributing to excellent collision safety.

ตััวถัังจากวััสดุุผสมผสาน
โครงสร้้างตััวถัังรููปทรงวงแหวนช่่วยลดการบิิดตััวของรถ เสริิมด้้วยแท่่งยึึดรููปทรงตััว V
ที่่�ด้้านหลัังเบาะหลััง ช่่วยเพิ่่�มความแข็็งแกร่่งให้้ตััวประกบเพลา จึึงทำำ�ให้้ตััวรถมีีความมั่่�นคง
เกาะถนนดีีเยี่่�ยม โดยในการประกอบตััวถัังเลกซััสได้้เลืือกใช้้เทคโนโลยีีอััจฉริิยะต่่างๆ มา
เพิ่่�มความแข็็งแกร่่งให้้ตััวรถ เช่่นการเชื่่อมตััวถัังด้้วยเทคโนโลยีี Laser Screw Welding
เป็็นการใช้้เลเซอร์์ที่่�มีีความร้้อนต่ำำ��ไม่่ทำำ�ให้้ตััวถัังเสีียรููป จึึงมีีความแม่่นยำำ�และทนทานสููง
ใช้้กาวเชื่่อมตััวถัังทนความดัันสููง ชิ้้�นส่่วนหลัักต่่างๆ ของรถใช้้เหล็็กความแข็็งแกร่่งสููง
นำำ�มาขึ้้�นรููปร้้อน เพื่่อช่่วยลดน้ำำ��หนัักรวมของรถและเพิ่่�มความปลอดภััยเมื่่อเกิิดการชน

Note: Vehicles pictured and specifications detailed in this catalog may vary
from models and equipment available in your area. Please inquire at your local
dealer for details on the availability of features.

หมายเหตุุ: ภาพและรายละเอีียดของรถยนต์์ที่่�ปรากฎในแคตตาล็็อกอาจต่่างจากรุ่่�นและ
อุุปกรณ์์ที่่�มีีจำำ�หน่่ายในประเทศไทย กรุุณาสอบถามข้้อมููลเพิ่่�มเติิมจากตััวแทนจำำ�หน่่าย
7

I NPTEERL FLO
I GREMNACNECSI
EX

THE NEW LEXUS ES

Suspension
The geometry of the newly-developed McPherson strut front suspension was optimized to realize excellent steering response and turning stance,
together with premium ride comfort. The arm positions on the trailing-arm double-wishbone rear suspension were optimized to smoothly handle
uneven road surfaces, providing an excellent blend of handling stability and ride comfort.

ระบบกัันสะเทืือน
เลกซััสได้้พััฒนาโครงสร้้างระบบกัันสะเทืือนด้้านหน้้าแบบ McPherson strut ขึ้้�นใหม่่ เพื่่อให้้ตอบสนองต่่อพวงมาลััยได้้อย่่างดีีเยี่่�ยม มีีวงเลี้้�ยวที่่�แคบลง ให้้ความสบาย
เหนืือระดัับขณะขัับขี่่� และยัังได้้พััฒนาตำำ�แหน่่งจุุดยึึดของระบบกัันสะเทืือนด้้านหลัังแบบ trailing-arm double-wishbone เพื่่อเพิ่่�มความนุ่่�มนวลเมื่่อขัับบนถนนขรุุขระ
เลกซััส ES จึึงมีีทั้้�งการขัับขี่่�ที่่�มีีเสถีียรภาพและสบาย

Brakes
Engineered for excellent braking force, control and
response, the brakes provide intuitive response
to the driver’s input, feeding driving pleasure by
supporting exciting driving with peace of mind. In
addition, the ES is equipped with an electric parking
brake, further enhancing easy operation and driving
enjoyment.

Hybrid System
The new hybrid system aims to transform people’s image of hybrid performance
even as it realizes exceptional fuel efficiency. By combining the excellent
response of the 2.5-liter L4 engine with a compact, small lightweight battery and
sophisticated control capabilities, it delivers a smooth natural acceleration feel,
responding instantly to accelerator inputs.

ระบบเบรก
วิิศวกรของเลกซััสได้้พััฒนาระบบเบรกให้้โดดเด่่นทั้้�งในเรื่่อง
แรงเบรก การควบคุุม และการตอบสนอง ทำำ�งานตามการ
ควบคุุมของผู้้�ขัับได้้อย่่างใจคิิด มอบความรู้้�สึึกเพลิิดเพลิิน
และปลอดภััยในขณะขัับขี่่� มาพร้้อมเบรกมืือไฟฟ้้าที่่�ควบคุุมได้้
อย่่างง่่ายดาย คุุณจึึงสนุุกกัับการขัับขี่่�ได้้เต็็มที่่�

Drive mode select
Drive mode select provides integrated control of
multiple systems to let you tune performance to suit
your driving style. You can select and change
between three modes: Eco, Normal, Sport.

โหมดการขัับขี่่�
ปรัับตั้้�งค่่าการขัับขี่่�ของรถได้้ง่่ายดายด้้วยสวิิตช์์เลืือกโหมด
การขัั บ ขี่่� ต ามสไตล์์ ก ารขัั บ ขี่่� ที่่ � เ ป็็ น ตัั ว คุุ ณ โดยมีีทั้้� ง โหมด
ประหยััดน้ำำ��มััน (Eco) โหมดปกติิ (Normal) และโหมดสปอร์์ต
(Sport)
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ระบบไฮบริิดใหม่่
สิ่่�งที่่�โลกเคยเข้้าใจเกี่่�ยวกัับไฮบริิดจะต้้องเปลี่่�ยนไป เลกซััสต้้องการลบ
ภาพความเชื่่อแบบเดิิมๆ และแสดงให้้เห็็นว่่าเครื่่องยนต์์ไฮบริิดสามารถ
ให้้ ส มรรถนะที่่� จั ั ดจ้ ้ า นพร้้ อ มประหยัั ดน้ำ ำ � �มั ั น ดีีเยี่่� ย มได้้ จ ริิ ง โดยนำำ �
เครื่่องยนต์์สมรรถนะแรงอย่่างเครื่่องยนต์์ 4 สููบแถวเรีียง ขนาด
2.5 ลิิ ต ร (A25A-FXS) จัั บ คู่่�แบตเตอรี่่� ข นาดกะทัั ดรั ั ด น้ำำ � �หนั ั ก เบา
และระบบการควบคุุ ม ที่่� ล ะเอีียดซัั บ ซ้้ อ น เพื่่ อ สร้้ า งอารมณ์์ ก ารทำำ �
ความเร็็วที่่�ราบลื่่นและเป็็นธรรมชาติิ ตอบสนองได้้ทัันทีีที่่�แตะคัันเร่่ง

2.5-liter L4 engine (A25A-FXS)
The newly-developed 2.5-liter L4 engine delivers a sophisticated blend
of dynamic performance, fuel efficiency and environmental friendliness.
Reviewing the engine’s basic design, adopting a longer stroke and
high-efficiency intake ports, and enhancing the flow of air in the
cylinders realize high-speed combustion. Additional refinements include
multi-hole direct injectors, a continuously variable-capacity oil pump,
a variable cooling system, and VVT-iE on the intake-side valves.*

เครื่่องยนต์์ 4 สููบแถวเรีียง ขนาด 2.5 ลิิตร (A25A-FXS)
พััฒนาใหม่่ล่่าสุุด ผสมผสานคุุณสมบััติิทั้้�งสมรรถนะการขัับขี่่� การประหยััดน้ำำ��มััน
และความเป็็นมิิตรต่่อสิ่่�งแวดล้้อม โดยเลกซััสได้้ปรัับแต่่งการออกแบบเครื่่องยนต์์
ตั้้�งแต่่ขั้้�นพื้้�นฐาน และเปลี่่�ยนมาใช้้พอร์์ทไอดีีที่่�มีีประสิิทธิิภาพยิ่่�งขึ้้�น รวมทั้้�งเพิ่่�ม
การไหลเวีียนของอากาศในกระบอกสููบเพื่่อเร่่งการจุุดระเบิิดให้้เร็็วขึ้้�น นอกจาก
นั้้�นยัังปรัับแต่่งหััวฉีีดน้ำำ��มัันตรงเป็็นแบบหลายรูู ตััวปั๊๊�มน้ำำ��มัันความจุุแปรผัันได้้
ระบบหล่่อเย็็นแบบแปรผัันได้้ และเปลี่่�ยนมาใช้้วาล์์วไอดีีแบบ VVT-iE*
*VVT-iE : Variable Valve Timing-intelligent by Electric motor.

Note: Vehicles pictured and specifications detailed in this catalog may vary
from models and equipment available in your area. Please inquire at your local
dealer for details on the availability of features.

หมายเหตุุ: ภาพและรายละเอีียดของรถยนต์์ที่่�ปรากฎในแคตตาล็็อกอาจต่่างจากรุ่่�นและ
อุุปกรณ์์ที่่�มีีจำำ�หน่่ายในประเทศไทย กรุุณาสอบถามข้้อมููลเพิ่่�มเติิมจากตััวแทนจำำ�หน่่าย
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Refining the advanced levels of luxury and utility experienced in the previous generation model enables
the driver and passengers to enjoy premium comfort, for a quality of luxury comfort that
is consistently a step ahead.

สััมผััสความสบายที่่�หาใครเทีียบได้้ยาก จากความหรููหราและฟัังก์์ชัันการใช้้งานต่่างๆ ที่่�เลกซััสยกระดัับ
ในทุุกรายละเอีียดให้้ดีียิ่่�งขึ้้�นกว่่า ES ทุุกรุ่่�นที่่�เคยมีีมา

Newly Designed 3-eye LED headlamps with BladeScan Adaptive High-beam System*
The ultra compact 3-eye LED headlamps combine a beautiful, sharply-defined design
with excellent light distribution.

LED rear combination lamps
The L-shaped rear combination lamps reinforce the ES’s Lexus identity.
The three-dimensional design was engineered to combine high visibility
with distinctive style.

ไฟหน้้า LED แบบ 3-eye ดีีไซน์์ ใหม่่ พร้้อมเทคโนโลยีีไฟสููงอััจฉริิยะเบลดสแกน*
ดีีไซน์์เรีียบหรููกะทััดรััด ครบทั้้�งรููปลัักษณ์์ที่่�สวยหมดจดและการกระจายแสงที่่�ดีีเยี่่�ยม

ไฟท้้าย LED
ดีีไซน์์รููปทรงตััว L ที่่�ตอกย้ำำ��ตััวตนของเลกซััสให้้ยิ่่�งชััดเจน ออกแบบให้้
มีีมิิติิและความลึึก ไม่่เพีียงเพื่่อสร้้างความแตกต่่างแต่่ยัังช่่วยให้้มองเห็็น
ได้้ชััดเจนจากระยะไกลแม้้ในความมืืด

*For Grand Luxury and higher grades / *สำำ�หรัับเกรด Grand Luxury ขึ้้�นไป

Hands-free power trunk lid
Even if both hands are full, when carrying the Electronic Key you can
open and close the trunk lid automatically by moving your foot under
the rear bumper and out again.

ฝากระโปรงท้้ายเปิิด-ปิิดด้้วยระบบไฟฟ้้า
ฝากระโปรงท้้ายเปิิดอััตโนมััติิด้้วยระบบไฟฟ้้าโดยไม่่ต้้องสััมผััสตััวรถ
ด้้วยระบบเซนเซอร์์บริิเวณใต้้กัันชน เพื่่อความสะดวกสบายสููงสุุด
โดยเฉพาะเวลาที่่�คุุณมีีสััมภาระในมืือเป็็นจำำ�นวนมาก
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EMV touch displays/meter
The EMV (Electro Multi-Vision) enables simple touch
operation, with a high-resolution wide screen that is easyto-read even when the menu and maps are displayed
simultaneously. Ergonomics helps refine the display’s
position in front of the driver for easy viewing and
operation, optimizing the angle and the position of
the unit to minimize intrusion into the driver’s line of sight.
The result is an interface that is easy to focus on and
enables intuitive fingertip operation, while maintaining
forward visibility and a comfortable driving position.
The EMV displays incoming calls, audio system and other
information, and coordinates display of select
information with the multi-information display integrated
into the 12.3-inch color TFT (Thin Film Transistor)
Optitron meter

Apple CarPlay
Guests can use their iPhone® through the Lexus
ES’s display. When their iPhone is connected,
commands for driving directions, phone calls, and
sending and receiving messages via Siri® are
enabled.

Active Noise Control
Active Noise Control uses engine rpm and
a dedicated microphone to identify and reduce
muffled engine sound by outputting an
opposite-phase sound from the speakers to
cancel it out, significantly enhancing quietness
in the cabin.

Apple CarPlay

ระบบควบคุุมเสีียงรบกวนแบบแอคทิิฟ
ปรัับระดัับการตััดเสีียงรบกวนโดยใช้้ไมโครโฟนเป็็น
ตััวดัักจัับเสีียงจากเครื่่องยนต์์ เพื่่อวััดระดัับว่่าต้้อง
ควบคุุมเสีียงรบกวนมากแค่่ไหน โดยระบบจะปล่่อย
คลื่่นเสีียงที่่�ตรงข้้ามกัับคลื่่นเสีียงจากเครื่่องยนต์์
ออกมาทางลำำ�โพงเพื่่อหัักล้้างกััน จึึงเพิ่่�มความ
เงีียบให้้ห้้องโดยสารได้้เต็็มที่่�

คุุณสามารถควบคุุมไอโฟนของคุุณผ่่านหน้้าจอในเลกซััส
ES ได้้อย่่างง่่ายดาย เพีียงเชื่่อมต่่อไอโฟนของคุุณ
เข้้ากัับระบบ คุุณก็็สามารถสั่่�งการ Siri® ให้้ควบคุุม
ทั้้�งระบบนำำ�ทาง โทรออกหรืือรัับสาย รวมทั้้�งส่่งและรัับ
ข้้อความได้้อย่่างง่่ายดาย

หน้้าจอ EMV แบบสััมผััส / มาตรวััด
ความสะดวกสบายในการใช้้งานคืือวััตถุุประสงค์์หลััก จอ EMV
แบบสััมผััสของเลกซััส ES ใหม่่จึึงมีีขนาดที่่�กว้้างขึ้้�นและมาพร้้อม
ความละเอีียดที่่�สููงขึ้้�น เพื่่อให้้คุุณอ่่านข้้อมููลต่่างๆ ได้้อย่่างชััดเจน
และง่่ายดายแม้้ขณะเปิิดแสดงผลทั้้�งแผนที่่�และเมนููพร้้อมกัันในจอ
เดีียว ตำำ�แหน่่งของจอถููกกำำ�หนดตามหลัักสรีีรศาสตร์์ ให้้อยู่่�ใน
องศาที่่�เอื้้�อต่่อการใช้้งานสููงสุุดและรบกวนสายตาขณะขัับรถ
น้้อยที่่�สุุด จึึงใช้้งานได้้อย่่างเป็็นธรรมชาติิ สะดวกเพีียงปลายนิ้้�ว
สััมผััส ไม่่จำ�ำ เป็็นต้้องละสายตาหรืือเปลี่่�ยนท่่าจากการขัับขี่่� ประเภท
ข้้อมููลที่่�แสดงบนหน้้าจอ EMV ประกอบด้้วยสายเรีียกเข้้า ระบบ
เครื่่องเสีียง และข้้อมููลอื่่นๆ รวมทั้้�งสามารถเลืือกแสดงผลข้้อมููล
บางชนิิดควบคู่่�กัับหน้้าจอ multi-information ในจอ TFT สีีขนาด
12.3 นิ้้�ว

หมายเหตุุ: ภาพและรายละเอีียดของรถยนต์์ที่่�ปรากฎในแคตตาล็็อกอาจต่่างจากรุ่่�นและ
Note: Vehicles pictured and specifications detailed in this catalog may vary
from models and equipment available in your area. Please inquire at your local อุุปกรณ์์ที่่�มีีจำำ�หน่่ายในประเทศไทย กรุุณาสอบถามข้้อมููลเพิ่่�มเติิมจากตััวแทนจำำ�หน่่าย
dealer for details on the availability of features.
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nanoe-X
The climate control system integrates advanced nanoe-X technology, which
releases microscopic, negatively-charged “nanoe-X” particles containing 10
times the OH radicals of conventional nanoe systems, helping to purify the
cabin air and effectively deodorize the seats and upholstery. The high
moisture content of ions displays a healthy moisturizing effect on skin and hair.

Lexus Climate Concierge*
The powerful energy-efficient air conditioning system provides
3-zone independent control of the temperature in the driver’s seat,
front passenger’s seat and rear seats. A control panel for rear seat
passengers is conveniently located in the rear center armrest.

ระบบควบคุุมอุุณหภููมิิอััจฉริิยะ Lexus Climate Concierge*
แบ่่งการดููแลอุุณหภููมิิออกเป็็น 3 ส่่วนแยกจากกััน โดยแยกระหว่่าง
บริิเวณคนขัับ ผู้้�โดยสารตอนหน้้า และผู้้�โดยสารตอนหลััง โดยผู้้�โดยสาร
ตอนหลัังสามารถปรัับอุุณหภููมิิได้้เองที่่�แผงควบคุุมบริิเวณที่่�วางแขน
กลางเบาะหลััง

ระบบปรัับอากาศภายในห้้องโดยสารแบบ nanoe-X
ระบบปรัับอากาศมาพร้้อมเทคโนโลยีีอััจฉริิยะ nanoe-X ที่่�จะปล่่อยประจุุลบ nanoe-X
อานุุภาคเล็็กระดัับกล้้องจุุลทััศน์์ ซึ่่�งบรรจุุอนุุมููลไฮดรอกซิิลหนาแน่่นกว่่าประจุุ nanoe
ทั่่�วไปถึึง 10 เท่่า จึึงช่่วยฟอกอากาศในห้้องโดยสารได้้มีีประสิิทธิิภาพยิ่่�งขึ้้�น ทั้้�งยัังกำำ�จััด
กลิ่่�นอัับจากเบาะและส่่วนต่่างๆ ในห้้องโดยสารได้้อย่่างดีีเยี่่�ยม นอกจากนั้้�นประจุุไอออน
ยัังมีีความชื้้�นสููง จึึงช่่วยให้้ความชุ่่�มชื่่นแก่่ผมและผิิวได้้อีีกด้้วย

LED ambient illumination
Subtle Lexus hospitality is seen in the elegant and functional design of the instrument panel
and its real stitching detail. The use of LED ambient illumination to indirectly light the lower
instrument panel and front and rear door trim, creates a feeling at night of being gently
enveloped. The brightness can be adjusted to suit your preference.

ไฟ LED สร้้างบรรยากาศ
เลกซััสต้้องการนำำ�เสนอความใส่่ใจในการต้้อนรัับแขกผู้้�มีีเกีียรติิผ่่านทุุกรายละเอีียดในรถของเรา
ไม่่ว่่าจะเป็็นการออกแบบส่่วนต่่างๆในห้้องโดยสารให้้เอื้้�อต่่อผู้้�ใช้้งานอย่่างสููงสุุด ไปจนถึึงฝีีตะเข็็บที่่�เย็็บ
อย่่างประณีีตโดยช่่างชั้้�นครูู รวมทั้้�งการสร้้างบรรยากาศที่่�นุ่่�มนวลให้้ห้้องโดยสารด้้วยไฟ LED
ที่่�เรืืองสว่่างบริิเวณส่่วนล่่างของแผงควบคุุมและที่่�ประตููทั้้�ง 4 บาน ให้้ความรู้้�สึึกละมุุนละไม
พร้้อมเลืือกปรัับระดัับความสว่่างได้้

*Not available in F SPORT

*ไม่่มีี ในเกรด F SPORT

Rear armrest and multi-operation panel
The rear seats feature a center armrest with
convenient cupholders. An integrated control
panel lets occupants adjust the audio system,
seat recline* and other settings, further enhancing
passenger pleasure.

แผงควบคุุมอเนกประสงค์์บริิเวณที่่�วางแขนกลางเบาะหลััง
เบาะหลัังของเลกซััส ES มาพร้้อมที่่�วางแขนตรงกลางเบาะ
ติิดตั้้�งที่่�วางแก้้วเพื่่อความสะดวกสบาย พร้้อมแผงควบคุุมที่่�
ช่่วยให้้ผู้้�โดยสารสามารถควบคุุมระบบเครื่่องเสีียง ปรัับเอน
พนัักพิิง* รวมทั้้�งสั่่�งการฟัังก์์ชัันอื่่นๆ ในรถได้้อย่่างง่่ายดาย
*Not available in F SPORT

*ไม่่มีี ในเกรด F SPORT

Reclining power rear seats*
The reclining power rear seats provide up to 8° of
recline to create an even more relaxing space.
Wireless charger
For wireless charging of batteries, simply place Qi-compatible
smartphones and electronic devices on the charging tray in the
center console box.

เบาะนั่่�งตอนหลัังปรัันเอนด้้วยไฟฟ้้า*
เพิ่่�มความสบายยิ่่�งขึ้้�นด้้วยเบาะนั่่�งตอนหลัังที่่�ปรัับเอนได้้ถึึง
8 องศา ด้้วยสวิิทช์์ควบคุุมแบบไฟฟ้้าที่่�สะดวกสบาย
*For Premium only

*สำำ�หรัับเกรด Premium เท่่านั้้�น

แท่่นชาร์์จโทรศััพท์์แบบไร้้สาย
สำำ�หรัับสมาร์์ทโฟนที่่�รองรัับการชาร์์จแบบไร้้สาย คุุณสามารถวาง
โทรศััพท์์ลงบนแท่่นชาร์์จที่่�อยู่่�บริิเวณตรงกลางกล่่องคอนโซลได้้
อย่่างง่่ายดาย
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หมายเหตุุ: ภาพและรายละเอีียดของรถยนต์์ที่่�ปรากฎในแคตตาล็็อกอาจต่่างจากรุ่่�นและ
Note: Vehicles pictured and specifications detailed in this catalog may vary
from models and equipment available in your area. Please inquire at your local อุุปกรณ์์ที่่�มีีจำำ�หน่่ายในประเทศไทย กรุุณาสอบถามข้้อมููลเพิ่่�มเติิมจากตััวแทนจำำ�หน่่าย
dealer for details on the availability of features.
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Pre-Collision System*
When the millimeter-wave radar and monocular camera sensors detect a vehicle ahead, a pedestrian
during the day or at night, or a cyclist during the day and determine that a collision is likely, it alerts
the driver and activates pre-crash brake assist when the driver depresses the brake pedal.
If the driver cannot depress the brake pedal, it activates the pre-crash brakes to help avoid
a collision or mitigate the impact force.

PKSB (Parking Support Brake)
PKSB detects stationary objects such as walls in the direction of travel, as well as vehicles
approaching from behind while reversing, and alerts the driver on the display and with a buzzer.
In addition, in the event that the system determines a collision is likely, it applies drive force and
brake force control to help avoid minor collisions and mitigate damage.

ระบบป้องกันก่อนการชน*
เรดาร์และกล้องที่ตัวรถจะคอยประเมิณสถานการณ์ว่าอาจเกิดการชนคนหรือผู้ขับขี่จักรยาน หรือรถคันอื่น ๆ
หรือไม่ หากมีความเสยี่ งจะชนระบบจะส่งสัญญาณเตือนคนขับพร้อมช่วยกระตุน้ แรงเบรกเพิม่ เมื่อผู้ขบั เหยียบเบรก
หรือหากผู้ขับไม่เหยียบเบรกเมื่อมีสัญญาณเตือนระบบจะทำ�การเบรกเองโดยอัตโนมั ติ

ระบบช่วยเบรกขณะถอยจอด
เพิ่มความสะดวกและปลอดภัยขณะถอยออกจากที่จอดด้วยระบบช่วยเบรก PKSB ซึ่งจะตรวจหาวัตถุ
บริเวณท้ายรถ ทั้งวัตถุนิ่งเช่นกำ�แพง และวัตถุเคลื่อนไหวเช่นรถยนต์ที่กำ�ลังเคลื่อนเข้ามาใกล้ และจะ
ส่งสัญญาณเตือนผู้ขับบนหน้าจอพร้อมเสียงเตือน และหากประเมินว่าอาจเกิดการชน ระบบจะควบคุม
กำ�ลังขับและแรงเบรกโดยอัตโนมั ติตามที่จำ�เป็น เพื่อหลีกเลี่ยงการชนหรือลดความรุนแรงจากการปะทะ

LTA (Lane Tracing Assist)*
When Lane Tracing Assist is activated, it alerts the driver of possible lane
or road deviations and helps assist steerring to avoid them. In addition,
while driving on highways and automobile-only roads with Dynamic
Rader Cruise Control (with full speed range) activated, it helps assist
steering to keep the lane.

Blind Spot Monitor System
When the quasi-millimeter-wave radars in the rear bumper detect vehicles in adjacent
lanes that aren’t visible in the door mirrors, the system activates an LED warning
indicator in the relevant door mirror the moment a vehicle enters this blind spot.

ระบบติิดตามช่่องทางวิ่่�ง*
เมื่่อเปิิดใช้้งาน ระบบจะช่่วยรัักษารถให้้อยู่่�ในเลนเพื่่อความปลอดภััย โดยหากรถเริ่่�ม
เฉออกจากเลนหรืือแนวถนน ระบบจะส่่งสััญญาณเตืือนผู้้�ขัับและช่่วยหน่่วงพวงมาลััย
เพื่่อรัักษาแนวการวิ่่�งของรถ และหากขัับขี่่�บนทางหลวงโดยเปิิดระบบ Dynamic Rader
Cruise Control และใช้้ความเร็็วจนถึึงระดัับที่่�ตั้้�งค่่าไว้้ ระบบ LTA จะช่่วยควบคุุม
พวงมาลััยเพื่่อรัักษารถให้้วิ่่�งอยู่่�ในเลนอีีกด้้วย
BladeScan Adaptive High-beam System (AHS)*
In the BladeScan AHS, LED light is projected onto a plate rotating at high speed
called a ‘blade mirror’, with the reflected light passing rapidly through a lens to
illuminate the forward direction. The LEDs switch on and off with optimal timing
to enable fine control of light distribution, enhancing the range of illumination
while blocking a small area in front of the car. This enables the BladeScan system
to provide a broad field of high-beam illumination with natural light distribution
to enhance the visibility of road shoulder and other more distant areas, supporting early driver recognition of pedestrians and road signs without dazzling the
drivers of oncoming or preceding vehicles.

ระบบปรัับไฟสููง-ต่ำำ��อััจฉริิยะ พร้้อมเทคโนโลยีี BladeScan*
เทคโนโลยีีไฟสููงอััจฉริิยะ BladeScan AHS ทำำ�งานโดยส่่องลำำ�แสงจากหลอด LED
ลงบนแผ่่นโลหะที่่�เรีียกว่่า ‘กระจกใบมีีด’ ซึ่่�งหมุุนตััวด้้วยความเร็็วสููง โดยแสงที่่�สะท้้อนจาก
แผ่่นกระจกจะส่่องสว่่างผ่่านเลนส์์เพื่่อฉายลำำ�แสงไปด้้านหน้้า โดยไฟ LED เหล่่านี้้�จะถููก
เปิิดและปิิดในจัังหวะที่่�ถููกคำำ�นวณอย่่างดีีเยี่่�ยมเพื่่อควบคุุมการกระจายแสงแบบละเอีียด จึึง
สามารถเปิิดลำำ�แสงเฉพาะในบริิเวณที่่�ต้้องการ และปิิดลำำ�แสงในบริิเวณที่่�จำำ�เป็็นแม้้เป็็นเพีียง
พื้้�นที่่�เล็็กๆ ด้้านหน้้ารถ เพื่่อป้้องกัันไม่่ให้้ลำำ�แสงเข้้าตารถคัันหน้้าหรืือรถที่่�สวนมา แต่่ยัังคง
ฉายไฟสููงให้้ความสว่่างอย่่างชััดเจนแม้้บริิเวณไหล่่ทางและบริิเวณที่่�ไกลออกไป ช่่วยให้้ผู้้�ขัับ
มองเห็็นคนเดิินเท้้าหรืือป้้ายจราจรได้้ชััดเจนโดยไม่่รบกวนเพื่่อนร่่วมทาง
Dynamic Radar Cruise Control*
In addition to maintaining a constant speed, Dynamic Radar Cruise
Control uses the radar and camera sensors to detect a vehicle driving
ahead and maintain an appropriate distance between vehicles.

ระบบควบคุุมความเร็็วแบบแปรผััน*
นอกจากจะช่่วยรัักษาความเร็็วให้้คงที่่�โดยไม่่ต้้องเหยีียบคัันเร่่งแล้้ว
ระบบจะตรวจวััดระยะห่่างจากรถคัันหน้้าด้้วยเรดาร์์และกล้้องบริิเวณหน้้ารถ
พร้้อมลดและเพิ่่�มความเร็็วอััตโนมััติิให้้สอดคล้้องกัับรถคัันหน้้าเพื่่อ
คงระยะห่่างที่่�ปลอดภััยอยู่่�เสมอ
*For Grand Luxury and higher grades
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*สำำ�หรัับเกรด Grand Luxury ขึ้้�นไปเท่่านั้้�น

ระบบเตืือนมุุมอัับสายตา
ทำำ�งานด้้วยเรดาร์์ความละเอีียดระดัับ Quasi-millimeter ที่่�ติิดตั้้�งอยู่่�บริิเวณกัันชนหลััง
เพื่่อคอยตรวจหารถยนต์์ในเลนข้้างเคีียงที่่�อาจอยู่่�ในมุุมอัับสายตาและมองเห็็นได้้ไม่่ชััดเจน
ในกระจกมองข้้าง หากตรวจพบจะแสดงสััญลัักษณ์์เตืือนบนกระจกฝั่่�งที่่�มีีรถคัันดัังกล่่าว
Panoramic View Monitor*
To help check areas surrounding the vehicle that are difficult to see from the driver’s seat, the system shows a
bird’s-eye view of the vehicle in real time on the 12.3-inch EMV displays, using a composite image taken by
cameras mounted on the front, sides, and rear of the vehicle.

จอแสดงผลแบบรอบทิิศทาง*
เพื่่อช่่วยคุุณตรวจสอบสภาพแวดล้้อมในตำำ�แหน่่งที่่�มองเห็็นได้้ยากจากตำำ�แหน่่งผู้้�ขัับ จอภาพ EMV (Electro Multi-Vision)
ขนาด 12.3 นิ้้�ว จะแสดงภาพเสมืือนที่่�ประมวลผลจากกล้้องบริิเวณด้้านหน้้า ด้้านข้้าง และด้้านหลัังรถให้้ผู้้�ขัับสามารถ
มองเห็็นรถได้้จากมุุมสููง
*สำำ�หรัับเกรด Grand Luxury ขึ้้�นไป
*For Grand Luxury and higher grades

SRS (Supplemental Restraint System) airbags**
The ES features dual-stage SRS airbags (front seats),
SRS knee airbags (front seats),
SRS side airbags (front and outboard rear seats)
and SRS curtain shield airbags (front and rear seats).

ถุุงลมเสริิมความปลอดภััย SRS**
เลกซััส ES มาพร้้อมถุุงลมเสริิมความปลอดภััยแบบ SRS (เบาะหน้้า)
ถุุงลมเสริิมความปลอดภััย SRS บริิเวณหััวเข่่า (เบาะหน้้า)
ถุุงลมเสริิมความปลอดภััย SRS ด้้านข้้าง (เบาะหน้้าและเบาะหลัังริิมนอก)
และม่่านกัันกระแทก (เบาะหน้้าและเบาะหลััง)
** The systems functions (except for SRS airbags) may not operate properly
depending on the weather, road and vehicle conditions or other factors.
Be sure to read the Owner’s Manual carefully.

** การทำำ�งานของระบบ (ยกเว้้นถุุงลมเสริิมความปลอดภััย SRS) อาจทำำ�งานได้้ไม่่ถููกต้้อง
ซึ่่�งขึ้้�นอยู่่�กัับสภาพอากาศ ถนน และสภาวะของรถยนต์์ หรืือปััจจััยอื่่นๆ
กรุุณาอ่่านคู่่�มืือการใช้้รถอย่่างละเอีียด.
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F

The F SPORT is designed to extend the limits of the ES’s smooth performance.
The exterior features an exclusive mesh radiator grille, rear lower bumper garnish, and other design cues that highlight the F SPORT’s fearless and
aggressive personality. In the cabin, a selection of exclusive features heightens expectation of exhilarating performance.
The specially-tuned suspension delivers sharp steering feel, flat cornering and a smooth ride,
while additional refinements realize exceptional performance in various driving situations.
G

F SPORT เติิมความจัั ดจ้้ านเร้้ าใจ ขยายขีีดจำำ�กัั ดของ ES ให้้ มากกว่่าแค่่ความนุ่่�มสบาย บ่่งบอกความเป็็น F SPORT ด้้วยกระจัั งหน้้ าลายตะแกรงสีีดำำ�
ที่่�มีเี ฉพาะสายพัั นธุ์์� F SPORT เท่่านั้้�น พร้้อมกัั นชนท้้ ายแบบพิิเศษ และรายละเอีียดที่่เ� สริิมบุุคลิิกของรถให้้ดุุดัั นแบบไม่่เกรงกลัั วใคร ห้้องโดยสารตกแต่่ง
ให้้สร้้ างความเร้้ าใจได้้ตั้้ง� แต่่แรกสัั มผัั ส พร้้อมช่่วงล่่างที่่ปรั
� ั บจููนมาเป็็นพิิเศษเพื่่อให้้ตอบสนองพวงมาลัั ยได้้อย่่างเฉีียบคม เข้้ าโค้้ งได้้อย่่างแม่่นยำำ�
และยัั งคงนุ่่�มนวลในทุุกการขัั บขี่่� รวมทั้้�งรายละเอีียดอีีกมากมายที่่�ซ่อ่ นอยู่่�ในรถ ที่่ช่� ว่ ยให้้เลกซัั ส ES F SPORT เป็็นรถที่่�น่า่ ประทัั บใจในทุุกการขัั บขี่่�อย่่างแท้้ จริิง

F_Trunk lid garnish & rear combination lamps molding (jet black plating) / G_Rear bumper

F_ชุดแต่งฝากระโปรงท้ายและกรอบไฟท้าย (สีดำ�เจ็ทแบล็ก) / G_กันชนท้าย

E

D
A
C

B

A_Front mesh grille / B_Grille molding (jet black plating) / C_Side garnish / D_Aluminum wheels / E_Front fender emblems

A_กระจังหน้าลายตาราง / B_ขึ้นรูปอย่างประณีตพร้อมสีดำ�ขลับ / C_รายละเอียดตกแต่งด้านข้าง / D_ล้ออลูมินัม / E_สัญลักษณ์ที่ซุ้มล้อหน้า
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Performance dampers
Performance dampers in the front and rear
heighten the sense of oneness between car
and driver. They quickly absorb body flex and
minuscule vibrations while driving to sharpen
handling characteristics, as well as contributing
to the excellent ride comfort and quietness.

AVS (Adaptive Variable Suspension system)
Advanced AVS provide seamless, continuously variable control, electronically optimizing the
damping force of the shock absorbers in response to the vehicle’s movement. It isolates shocks
and provides a flat ride even on road surfaces with large undulations and rough patches, further
enhancing the excellent steering response and stability while also realizing pleasant ride comfort.
During cornering, the system works with the specially-tuned suspension to maintain a natural
stance, letting you enjoy aggressive driving. In addition, drive mode select offers the choice of
Eco, Normal, Sport S/S+, and Custom Modes.

ตััวซัับแรงกระแทกประสิิทธิิภาพสููง
ES F SPORT ติิดตั้้�งโช้้คอััพสมรรถนะสููงทั้้�งคู่่�หน้้า
และหลัังเพื่่อเพิ่่�มความเป็็นหนึ่่�งเดีียวระหว่่างรถและผู้้�ขัับ
โดยโช้้คอััพจะดููดซัับการบิิดตััวของรถอย่่างรวดเร็็ว
พร้้อมลดการสั่่�นสะเทืือนแม้้ในระดัับที่่�น้้อยที่่�สุุด เพื่่อ
ให้้การควบคุุมพวงมาลััยเป็็นไปอย่่างเฉีียบคม รวดเร็็ว
พร้้อมทั้้�งเพิ่่�มความสบายและความเงีียบให้้ห้้อง
โดยสาร

ระบบช่่วงล่่างอััจฉริิยะ AVS
ช่่วงล่่างอัันชาญฉลาดที่่�ปรัับจููนมาเป็็นพิิเศษ ปรัับการทำำ�งานตามสภาวะการขัับขี่่�ที่่�แตกต่่างกัันได้้อย่่างราบรื่่นและ
นุ่่�มนวล โช้้คอััพควบคุุมด้้วยระบบไฟฟ้้าซึ่่�งปรัับระดัับโดยอััตโนมััติิตามการขัับเคลื่่อนของรถ สกััดกั้้�นไม่่ให้้แรงสั่่�น
สะเทืือนมาถึึงห้้องโดยสาร จึึงขัับขี่่�ได้้ราบเรีียบและนุ่่�มนวลแม้้บนถนนขรุุขระ นอกจากนั้้�นยัังช่่วยให้้การควบคุุม
พวงมาลััยเฉีียบคมและช่่วยเพิ่่�มเสถีียรภาพให้้ตััวรถ จึึงนั่่�งสบายยิ่่�งขึ้้�นกว่่าเดิิม และในขณะเข้้าโค้้งระบบจะรัักษา
ระดัับความสููงของพื้้�นรถให้้เป็็นไปตามธรรมชาติิ เพื่่อให้้ความสนุุกสนานในการขัับขี่่�อย่่างเต็็มสมรรถนะ สำำ�หรัับ
โหมดการขัับขี่่�สามารถเลืือกได้้ทั้้�ง Eco, Normal, Sport S/S+ และโหมด Custom ปรัับแต่่งได้้เอง

หมายเหตุุ: ภาพและรายละเอีียดของรถยนต์์ที่่�ปรากฎในแคตตาล็็อกอาจต่่างจากรุ่่�นและ
Note: Vehicles pictured and specifications detailed in this catalog may vary
from models and equipment available in your area. Please inquire at your local อุุปกรณ์์ที่่�มีีจำำ�หน่่ายในประเทศไทย กรุุณาสอบถามข้้อมููลเพิ่่�มเติิมจากตััวแทนจำำ�หน่่าย
dealer for details on the availability of features.
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F SPORT multi-information display
The meter ring on the large TFT (Thin Film Transistor)
color multi-information display slides to the side at a touch of a switch
on the steering wheel.
I
H

หน้าจอ multi-information แบบ F SPORT
วงแหวนรอบจอ multi-information TFT แบบสีขนาดใหญ่
สามารถเลื่อนสไลด์ไปด้านข้างได้เมื่อกดปุ่มสั่งการที่พวงมาลัย

M

L

J

K

H_Meters & multi-information display / I_Clock / J_Steering wheel / K_Aluminum pedals / L_Shift lever knob / M_Trim

H_มาตรวัดและหน้าจอ multi-information / I_นาฬิกา / J_พวงมาลัย / K_แป้นเหยียบอลูมินัม / L_คันเกียร์ / M_รายละเอียดภายในห้องโดยสาร

F SPORT meters
Evolved from the LFA supercar, the advanced interface of the F SPORT’s sliding
meter ring uses motion graphics that combine beautiful design with excellent
visibility to display a range of functions that instantly communicate important
information according to its priority.

มาตรวััดแบบ F SPORT
พััฒนาจากมาตรวััดของเลกซััส LFA ซููเปอร์์คาร์์ระดัับโลก ให้้สามารถสไลด์์ไปมาได้้
พร้้อมด้้วยการแสดงผลแบบเคลื่่อนไหวที่่�รวมความสวยงามของดีีไซน์์เข้้ากัับความชััดเจน
ในการมองเห็็นไม่่ว่่าจะใช้้งานในฟัังก์์ชั่่�นใด สื่่อสารข้้อมููลตามลำำ�ดัับความสำำ�คััญได้้ชััดเจนง่่ายดาย
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F SPORT front seats
The exclusive sports seats evoke the sharp design of the LC’s sports seats. An ‘integrated foaming’ structure
contributes to the excellent fit and holding performance. Optimized for the F SPORT, these seats combine
outstanding comfort with excellent support for the body during sports driving.

เบาะนั่งคู่หน้าแบบ F SPORT
ดีไซน์ โดดเด่นที่มีเฉพาะในรุ่น F SPORT เท่านั้น ได้รับแรงบันดาลใจมาจากเบาะของสปอร์ตคูเป้อย่างเลกซัส LC ใช้ โฟมขึ้นรูป
อย่างดีที่เหมาะกับสรีระ และคงรูปได้ โดยไม่เสียทรง โอบกระชับร่างกายได้อย่างพอดีแต่ยังคงนั่งสบายตามมาตรฐานเลกซัส
ให้คุณเพลิดเพลินกับสมรรถนะแบบสปอร์ตของรถได้อย่างเต็มที่

หมายเหตุุ: ภาพและรายละเอีียดของรถยนต์์ที่่�ปรากฎในแคตตาล็็อกอาจต่่างจากรุ่่�นและ
Note: Vehicles pictured and specifications detailed in this catalog may vary
from models and equipment available in your area. Please inquire at your local อุุปกรณ์์ที่่�มีีจำำ�หน่่ายในประเทศไทย กรุุณาสอบถามข้้อมููลเพิ่่�มเติิมจากตััวแทนจำำ�หน่่าย
dealer for details on the availability of features.
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THE NEW LEXUS ES

< S M O OT H L E AT H E R > ( L u x u r y & G ra n d L u x u r y )

EXTERIOR & INTERIOR

COLORS
The ES is available in a selection of captivating and stimulating exterior and interior colors. Its
rich form shows a changing face to the world in different light conditions such as sunlight and
streetlights at night, providing a dramatic view that changes with the location and time of day.

พร้้อมให้้ เลืือกสรร สีีภายนอกและภายในของรถยนต์์ที่่�ชวนหลงใหลของรุ่่�น ES
ด้้ วยรููปแบบที่่� ให้้ความนุ่่�มนวลและอวดโฉมในแบบที่่�แตกต่่างกัั นภายใต้้ แสงไฟที่่ต่� ่างกัั นออกไป
เช่่น แสงแดดและแสงไฟบนท้้องถนนยามค่ำำ��คืืน ซึ่่�งให้้ มุุมมองอัั นน่่าพิิสมัั ยที่่�จะเปลี่่�ยนไปตามสถานที่่�และช่่วงเวลา

White Nova Glass Flake <083>*

Sonic Quartz <085>**

Sonic Titanium <1J7>

Sonic Chrome <1L1>

Sonic Iridium <1L2>

Black <212>

Black

Hazel

< S E M I - A N I L I N E L E AT H E R > ( Pre m i u m )

Black

Hazel

< SY N T H E T I C L E AT H E R > ( F S P O RT )

Black

Flare Red

< S M O OT H L E AT H E R > ( L u x u r y & G ra n d L u x u r y )

< S E M I - A N I L I N E L E AT H E R > ( Pre m i u m )

Black

Graphite Black Glass Flake <223>

Red Mica Crystal Shine <3R1>

Black

Hazel

<TRIM>

Black

Walnut (Sumi Black)

Ice Ecru Mica Metallic <4X8>

Flare Red
ES300h

F SPORT

Interior Color

Black

Trim

Sunlight Green Mica Metallic <6X0>
*สำำ�หรัับเกรด F SPORTเท่่านั้้�น
** ไม่่มีีในเกรด F SPORT

Heat Blue Contrast Layering <8X1>*
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Deep Blue Mica <8X5>**

*F SPORT Only
**Not available in F SPORT

18-inch aluminum wheels
(Luxury)

18-inch aluminum noise reduction wheels
(Grand Luxury and Premium)

Hazel

< SY N T H E T I C L E AT H E R > ( F S P O RT )

19-inch aluminum wheels
(F SPORT)

083

WHITE NOVA GF.

085

SONIC QUARTZ

1J7

SONIC TITANIUM

1L1

SONIC CHROME

1L2

SONIC IRIDIUM

212

BLACK

223

GRAPHITE BLACK GF.

3R1

RED MC.CS.

Premium

Flare Red

Black

Grand Luxury
Hazel

Black

Hadori Aluminum

•
••
••
••
••
•
−

4X8

ICE ECRU M.M.

6X0

SUNLIGHT GREEN M.M.

8X1

HEAT BLUE CL.

8X5

DEEP BLUE MC.

: Available combination.

Aluminum (Hadori)

−

•
••
••
••
••
•
−

−

Luxury

Hazel

Black

Hazel

−

−

Walnut Black
−

••
••
••
••
•
•
−

−

••
••
••
••
•
•
−

Note: Vehicles pictured and specifications detailed in this catalog may vary
from models and equipment available in your area. Please inquire at your local
dealer for details on the availability of features.

−

••
••
••
••
•
•
−

−

••
••
••
••
•
•
−

••
••
••
••
•
•
−

••
••
••
••
•
•
−

หมายเหตุุ: ภาพและรายละเอีียดของรถยนต์์ที่่�ปรากฎในแคตตาล็็อกอาจต่่างจากรุ่่�นและ
อุุปกรณ์์ที่่�มีีจำำ�หน่่ายในประเทศไทย กรุุณาสอบถามข้้อมููลเพิ่่�มเติิมจากตััวแทนจำำ�หน่่าย
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SPECIFICATIONS
ES300h F SPORT

มิิติิและน้ำำ��หนัักรถ
ความยาวโดยรวม (มม.)
ความกว้้างโดยรวม (มม.)
ความสููงโดยรวม (มม.)
ความยาวฐานล้้อหน้้า-หลััง (มม.)
ความกว้้างฐานล้้อ (หน้้า) (มม.)
ความกว้้างฐานล้้อ (หลััง) (มม.)
ปริิมาตรห้้องสััมภาระท้้าย (ลิิตร)
น้ำำ��หนัักตััวถัังรถ (กก.)
น้ำำ��หนัักสุุทธิิ (กก.)
ความจุุถัังน้ำำ��มัันเชื้้�อเพลิิง (ลิิตร)
ชนิิดน้ำำ��มัันเชื้้�อเพลิิง
เครื่่องยนต์์ และ มอเตอร์์ไฮบริิด
ประเภท
ความจุุกระบอกสููบ (ซีีซีี)
แรงบิิดสููงสุุด (นิิวตัันเมตร/รอบต่่อนาทีี)
ไฮบริิดแบตเตอรี่่�
ประเภท
กำำ�ลัังรวมทั้้�งระบบ (แรงม้้า)
สมรรถนะ
อััตราเร่่ง 0-100 กม./ชม. (วิินาทีี)
อััตราการสิ้้�นเปลืืองน้ำำ��มัันเชื้้�อเพลิิงเฉลี่่�ย
(กม./ลิิตร)
มาตรฐานมลพิิษ
ค่่าเฉลี่่�ยมลพิิษ CO2 (กรััม/กม.)
โครงสร้้างรถ
ระบบส่่งกำำ�ลััง
ระบบรองรัับหน้้า
ระบบรองรัับหลััง
ระบบช่่วงล่่างไฟฟ้้า
ขนาดล้้อและยาง

ES300h
Grand Luxury

ES300h Premium

ES300h Luxury

DIMENSION
Length (mm)

4975

Width (mm)

1865

Height (mm)

1445

Wheelbase (mm)

2870

Wheel Tread Front (mm)

1600

Wheel Tread Rear (mm)

1617

Luggage Space (L)

473

Curb Weight (kg)

1680 - 1740

Gross Vehicle Weight (kg)

2150

Fuel Tank Capacity (L)

50

Fuel Type

91 or higher

ENGINE AND MOTOR GENERATOR (HV)
Type (2AR-FSE)

L-4 2.5L (VVT-iE intake, VVT-I exhaust)

Displacement (cc)

2487

Max. Torque (Nm/rpm)

221/3600 - 5200

Hybrid Battery

Nickel-Metal hydride

Motor Type

Permanent magnet synchronous motor

Total System Output PS (KW)

218 (160)

PERFORMANCE
Acc. 0 - 100 km/hr (sec)

8.9

Fuel Consumption (Avg) (km/L)

23.2

Emission Standard

EURO 4

CO2 Emission (g/km)

100

CHASSIS
Transmission

E-CVT

Front Suspension

MacPherson Strut

Rear Suspension
Adaptive Variable Suspension (AVS)
Tire & Wheel Size

อุุปกรณ์์ภายนอก
หลัังคามููนรููฟ
ไฟส่่องสว่่าง
ไฟ Daytime Running Light
ระบบไฟส่่องทางเข้้า
ระบบทำำ�ความสะอาดไฟหน้้า
ระบบปรัับไฟหน้้า สููง/ต่ำำ�� อััตโนมััติิ
อุุปกรณ์์ภายใน
ระบบปรัับอากาศแบบแยกส่่วน
ระบบปรัับสภาพอากาศภายในห้้องโดยสารแบบ

EXTERIOR FEATURE

เบาะหุ้้�มหนััง

Seat Cover Material

หััวเกีียร์์แบบหุ้้�มหนััง
พวงมาลััยหุ้้�มหนัังพร้้อมลายไม้้
ระบบปรัับเบาะหน้้าไฟฟ้้าพร้้อมปุ่่�มบัันทึึก
3 ตำำ�แหน่่ง
ปุ่่�มปรัับดัันหลัังไฟฟ้้าเบาะคู่่�หน้้า
ระบบระบายลมเบาะนั่่�งตอนหน้้า
ระบบปรัับเบาะหลัังแบบไฟฟ้้า
ม่่านบัังแดดหลัังแบบไฟฟ้้า
ม่่านบัังแดดข้้างประตููหลััง
ไฟเรืืองแสงรอบห้้องโดยสาร

Shift Lever & Knob (Leather)

Moon Roof

Double Wishbone
O
235/40R19 SM
F SPORT

O

Head Lamp

235/45R18 SM AL-HIGH

O

O

Ultra Compact 3-LED

235/45R18 SM
AL-STD

O
Bi-LED

LED Day Time Running Light

O

O

O

O

Illuminated Entry System

O

O

O

O

Head Lamp Cleaner

O

O

O

-

Automatic High Beam System

Adaptive (BladeScan)

-

INTERIOR FEATURE
Auto Air conditioner with Pollen Filter
Nanoe-X

2-zone

3-zone

3-zone

3-zone

O

O

O

O

F SPORT Synthetic
Leather

Semi-Aniline Leather

Smooth Leather

Smooth Leather

ระบบการทำำ�งาน

OPERATION SYSTEM

ระบบปรัับเลืือกรููปแบบการขัับขี่่�

Drive Mode Select System

ปุ่่�มควบคุุมแบบแยกส่่วนสำำ�หรัับที่่�นั่่�งตอนหลััง
พวงมาลััยปรัับระดัับ 4 ทิิศทาง ด้้วยไฟฟ้้า
ระบบเครื่่องเสีียง Pioneer และเครื่่องเล่่น DVD
ระบบเชื่่อมต่่อแบบไร้้สาย (Bluetooth)
จอแสดงผลการสั่่�งงานผ่่านปุ่่�มควบคุุมกลาง
แบบระบบสััมผััส
ระบบแผนที่่�นำำ�ทาง
ระบบกระโปรงท้้ายไฟฟ้้า
พร้้อมระบบป้้องกัันการหนีีบ
ระบบปรัับเบาะและพวงมาลััยอััตโนมััติิ
เมื่่อผู้้�ขัับขี่่�ขึ้้�นลงจากรถ
ระบบชาร์์จโทรศััพท์์ไร้้สาย
ระบบ Apple CarPlay
ระบบจอแสดงผลบนกระจก

Rear Seat Controller

ระบบความปลอดภััย

SAFETY FEATURE

ถุุงลมเสริิมความปลอดภััย (ที่่�นั่่�งตอนหน้้า)
ม่่านถุุงลมเสริิมความปลอดภััยด้้านข้้าง
ถุุงลมเสริิมความปลอดภััยด้้านข้้าง
(สำำ�หรัับที่่�นั่่�งตอนหน้้าและตอนหลััง)
ถุุงลมนิิรภััย SRS บริิเวณหััวเข่่า
(สำำ�หรัับที่่�นั่่�งตอนหน้้า)
ระบบป้้องกัันก่่อนการชน
ระบบช่่วยเตืือนการออกนอกเลนพร้้อม
ระบบสั่่�นเตืือนที่่�พวงมาลััย
ระบบควบคุุมความเร็็วอััตโนมััติิ
ระบบช่่วยเปลี่่�ยนเลน
พร้้อมสััญญาณเตืือนมุุมอัับสายตา
สััญญาณเตืือนด้้านท้้ายขณะถอยหลััง
ระบบช่่วยเบรกอััตโนมััติิขณะถอยจอด
ระบบควบคุุมการทรงตััวของรถ
ระบบป้้องกัันการลื่่นไถล

ES300h F SPORT

ES300h Premium

ES300h
Grand Luxury

ES300h Luxury

ECO/Normal/Sport/
Sport+

ECO/Normal/Sport

ECO/Normal/Sport

ECO/Normal/Sport

-

O

O

O

W/Memory

W/Memory

W/Memory

W/Memory

Pioneer Speakers Audio with DVD Player

O

O

O

O

Bluetooth

O

O

O

O

12.3-inch

12.3-inch

12.3-inch

12.3-inch

Steering Column

EMV (Electro Multi-Vision)
Touchscreen Display
Navigation System

O

O

O

O

W/Kick sensor

W/Kick sensor

W/Kick sensor

W/Kick sensor

Easy & Access Power System

O

O

O

O

Wireless Charger

O

O

O

O

Apple CarPlay

O

O

O

O

Head Up Display

O

-

-

-

Front Air Bag (D:P)

O

O

O

O

Curtain Air Bag

O

O

O

O

Side Air Bag (D:P:R)

O

O

O

O

Knee Air Bag (D:P)

O

O

O

O

Pre-Collision System

O

O

O

-

Lane Tracing Assist with
Steering Wheel Vibration

O

O

O

-

Auto & Easy Closer Door

Cruise Control

All Speed Adaptive

All Speed Adaptive

All Speed Adaptive

O

Lane Change Assist with
Blind Spot Monitor (BSM)

O

O

O

O

Rear Cross Traffic Alert (RCTA)

O

O

O

O

Parking Brake Assist System (PKSB)

O

O

O

O

Vehicle Stability Control (VSC)

O

O

O

O

Traction Control System (TRC)
+ Drive Start Control (DSC)

O

O

O

O

ระบบเบรกแบบป้้องกัันล้้อล็็อค
ระบบช่่วยเบรก

Anti-Lock Brake System (ABS)

O

O

O

O

Brake Assist (BA) with
Auto Glide Control (AGC)

O

O

O

O

ระบบช่่วยออกตััวบนทางลาดชััน
ระบบป้้องกัันการโจรกรรมแบบ Immobilizer
พร้้อมสััญญาณเตืือนอััตโนมััติิ
ระบบช่่วยจอด พร้้อมจอแสดงภาพด้้านหลััง

Hill Start Assist

O

O

O

O

Security System, Immobilizer with Auto Alarm

O

O

O

O

Parking Assist (Back Monitor with Clearance
Sonar)

Panoramic View

Panoramic View

Panoramic View

O

Nanoe-X
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Aluminum

O

O

O

with F SPORT logo

O

O

O

8-way D only (Mem)

10-way D:P (Mem.)

10-way D only (Mem)

10-way D only (Mem)

D only 2Way

D:P 4Way

D: 4 way P: 2 way

D: 4 way P: 2 way

Front Seat Ventilation

O

O

O

O

1600mm

Electric Rear Seat Reclining

-

O

-

-

1865mm

Power Rear Sun Shade

O

O

O

O

Manual Rear Door Sun Shade

-

O

O

O

Ambient Lighting

O

O

O

O

Leather Steering Wheel with Wood
Electric Front Seat Adjuster with
3-Memory Slots
Front Seat Lumbar Support

1445mm

1617mm

ë• Toyota Motor Thailand reserves the right to alter any detail of specifications
and equipment without notice. Details of speciﬁcations and equipment are also
subject to change to suit local conditions and requirement. Please enquire with
our Authorized Dealers for details.
Note: Vehicles pictured and speciﬁcations detailed in this catalogue may vary
from models and equipment available.
ë• Vehicle body color might differ slightly from the printed photos in this catalogue.
ë• Please see Ownerû’s Manual for important cautions and instructions.

2870mm
4975mm

• บริษัท โตโยตา มอเตอร ประเทศไทย จำกัด ขอสงวนสิทธิ์ ในการเปลี่ยนแปลงขอมูลและอุปกรณ โดย
ไมตองแจงใหทราบลวงหนา อาจมีการปรับรายละเอียดขอมูลจำเพาะและอุปกรณใหเหมาะกับ
ภาวะแวดลอมและเงื่อนไขตางๆ สำหรับรายละเอียดเพิ่มเติมกรุณาติดตอผูแทนจำหนายอยาง
เปนทางการ
หมายเหตุ : รูปรถและรายละเอียดขอมูลในแคตตาล็อกนี้อาจแตกตางกันตามรุนและอุปกรณของรถ
• สีของรถที่ปรากฎในภาพอาจแตกตางจากสีจริงเนื่องจากระบบการพิมพ
• กรุณาศึกษาการทำงานของอุปกรณตางๆ ของรถใหเขาใจโดยละเอียดจากคูมือการใชรถ
กอนการใชงาน เพื่อการใชงานอยางถูกตองและประโยชนสูงสุดของตัวทานเอง
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