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THE NEW LEXUS IS
DRIVEN BY THE DRIVEN

หัวใจสำคัญ
ของการพัฒนา IS ใหม

“At the heart of our approach to developing the next generation IS was our
ultimate aim of creating inspired sports driving that embodies the IS spirit.
To achieve this, we reversed the development process by building the car first
and experiencing the results, and then developed the individual elements
required to realize the driving pleasure and breakthrough performance we
were after. The results are easy to judge for yourself. Just take hold of the
steering wheel, depress the accelerator, and drive. From this point, let your
body and soul do the understanding.”

มีเปาหมายสูงสุดคือการสรางสรรครถสปอรตที่เปนเลิศ ซึ่งเต็มเปยมดวยจิตวิญญาณของ IS
โดยเราไดยอนกระบวนการในการพัฒนารถ โดยผลิตรถขึ้นมาเพื่อทดลองใชงานจริงกอน
แลวจึงปรับแตงทีละองคประกอบอยางละเอียด เพื่อใหตอบสนองการขับขี่ไดดีเยี่ยมในทุกจังหวะ
จนบรรลุประสิทธิภาพสูงสุด ซึ่งทั้งหมดนี้คุณสามารถพิสูจนไดดวยตัวเอง เพียงสัมผัส
พวงมาลัย เหยียบคันเรง แลวปลดปลอยรางกายและจิตใจไปกับรถสปอรตคันนี้

จุนอิชิ ฟุรุยามา หัวหนาวิศวกร รถยนตเลกซัส IS

JUNICHI FURUYAMA, IS Chief Engineer
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Every road represents progress. As long as I don’t stop driving.

ถนนทุกสายคือตัวแทนของความกาวหนา
ตราบใดที่เราไมหยุดขับเคลื่อน
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Drive beyond your past, beyond conventional wisdom.
Do it to eclipse the expectations of people around you,
in a good way.

หันหลังออกจากอดีต ออกจากเชาวนปญญาเดิมๆ
ดับภาพความคิดเกาๆ ดวยเงาของสิ่งใหม...ที่ดีและยิ่งใหญกวา
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EXTERIOR
Bold and dynamic, the muscular
stance and athletic lines project
a sporting attitude, instantly building
anticipation of thrilling sports
driving pleasure.

INTERIOR
The driver-oriented cockpit is focused
on sports driving pleasure, blending
advanced functionality, sophisticated
amenities and quality details in a refined
expression of Lexus luxury.

คมเขมและปราดเปรียว ดวยเสนสันราวกับ
มัดกลามเนื้อสงางามของนักกีฬา ฉายภาพความสปอรตชัดเจน
ตั้งแตแรกมอง สะทอนความเราใจตั้งแตแรกเห็น

หองโดยสารที่ออกแบบโดยใหคนขับคือศูนยกลางของทุกสิ่ง
เพื่อมอบความเพลิดเพลินยามขับขี่ พรอมผสานฟงกชั่นสุดล้ำ
เขากับสิ่งอำนวยความสะดวกชั้นสูง และความปราณีตที่เหนือชั้น
ตามแบบฉบับความหรูหราที่มีในเลกซัสเทานั้น

DESIGN

DESIGN
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FEATURES / EXTERIOR
01

FEATURES / INTERIOR
01 / 3-eye LED Low Beam Headlamps*
The outer lines of the headlamp flow above
the LED DRL (Daytime Running Light) then
converge, to create a unique sharp-eyes look.
The 3-eye LED low beams illuminate in an L-shape,
evoking a next-generation Lexus identity.
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ไฟหนา LED แบบสามตา เฉียบคมดวยดีไซนตัวโคม
ที่โคงรับกับไฟ LED Daytime Running Light ดานลาง
แลวเฉียงตัวขึ้นเพื่อสรางมุมมองใหม คลายดวงตาที่
ดุดันไมเหมือนใคร หลอดไฟสองสวางเรียงตัวกัน
เปนรูปตัว L บงบอกความเปนผูนำแหงอนาคต
ของเลกซัสไดอยางชัดเจน
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02 / Bi-beam LED Headlamps
The Bi-beam LED headlamps switch between
low and high beam to generate a bright light
for excellent visibility at night, while reducing
power consumption. The arrowhead-shaped
LED DRL emits a subtle Lexus signature.

เพิ่มความสะดวกสบายเปนพิเศษใหกับผูโดยสารดานหลัง
ดวยมิติรถและความยาวฐานลอที่มากขึ้น พรอมพนักพิง
เบาะหนาที่ดีไซนใหบาง จึงชวยเพิ่มพื้นที่วางขาและชวยให
เขา-ออกจากตัวรถไดงายขึ้น คุณจึงแบงปนความสุข
ในการขับขี่เลกซัส IS กับครอบครัวและเพื่อนๆ
ไดอยางเต็มที่
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ไฟหนา LED แบบหลอดคู
ที่จัดเรียงไฟสูงและไฟต่ำไวดวยกันอยางลงตัว
ใหความสวางในยามกลางคืนไดชัดเจน เปดทัศนวิสัย
ไดในทุกมุมมอง และยังประหยัดพลังงาน โดดเดนดวยไฟ
LED Daytime Running Light รูปทรงลูกศร
อันเปนเอกลักษณของเลกซัส
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03 / LED Rear Combination Lamps
The bold lines and layered structure of the
L-shaped rear combination lamps exude
tension, emphasising the IS’ bold wide stance.
The multiple LEDs in the tail and stop lamps
illuminate in a deep glittering L-shaped
display, accentuating the Lexus presence.

ชุดไฟทายแบบ LED โดดเดนดวยเสนสายที่ดุดัน
และโครงสรางรูปตัว L ที่ถูกจัดเรียงอยางมีมิติ
ชวยเสริมบุคลิกที่คมเขม พรอมสรางมุมมองใหม
ใหตัวรถยิ่งดูกำยำ ยามสองแสงหลอดไฟ LED
และไฟเบรคจะสองประกายเปนรูปตัว L
ที่แวววาวและดูล้ำลึก แสดงความเปน
เลกซัสใหเห็นเดนชัดแมจากระยะไกล

01 / Rear Seat Space
The extended vehicle dimensions including
the wheelbase create the foundation for
the outstanding comfort of the spacious cabin.
It is especially noticeable in the rear seats
where the thin front seatbacks and good
space around the knees contribute to
excellent legroom and access, providing
even more reason to share the IS’ sports
driving pleasure with family and friends.

02 / 60/40 Split, Fold-down Rear Seatbacks
60/40 split, fold-down rear seatbacks
combine with the ample trunk space to
provide versatile and flexible luggage
carrying capacity. The fold-down mechanism makes it easy to fold down one or both
sides of the 60/40 split rear seatbacks, to
enable the carrying of items approximately
150cm in length.

พนักพิงเบาะหลังแบบพับแยกสวน 60/40 เชื่อมหอง
โดยสารเขากับหองเก็บของทายรถ เพื่อเพิ่มพื้นที่
เอนกประสงคสำหรับจัดวางสัมภาระ สะดวกดวยกลไก
การพับที่ใชงานไดงาย เลือกพับไดทั้งดานเดียวหรือ
สองดาน รองรับสัมภาระที่มีความยาวไดถึงประมาณ
150 ซม.
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03 / Trunk Capacity
Balancing exhilarating performance with
thoughtful functionality is the hallmark of
Lexus. A good example is the intelligent
layout of the rear suspension, which
contributes to the ample capacity of the
trunk, with room for three full-size
(9.5-inch) golf bags.

หนึ่งในเอกลักษณที่โดดเดนของเลกซัสคือสมดุล
ระหวางสมรรถนะที่เราใจและการใชงานที่ไดประโยชน
สูงสุด ดังเชนการจัดวางระบบกันสะเทือนหลังอยาง
ชาญฉลาด ที่ชวยเพิ่มพื้นที่หองเก็บสัมภาระไดมากจน
สามารถรองรับถุงกอลฟขนาดใหญ (9.5 นิ้ว)
ไดถึง 3 ถุง

*F SPORT and Premium only

*สำหรับรุน F SPORT และ Premium เทานั้น
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FEATURES / INTERIOR
02

01

03

04

05

01 / Multimedia Coordination Function
This function coordinates the display of information from the multimedia
systems on the 10.3-inch EMV* (Electro Multi-Vision) display in the center
of the instrument panel and the 4.2-inch TFT (Thin Film Transistor)
multi-information display in the center of the meter cluster.
For convenience and easy control, audio system, incoming mobile calls,
and some navigation information on the EMV display can be displayed
on the multi-information display, and controlled using switches on
the steering wheel.

ฟงกชันที่รวมการแสดงขอมูลจากระบบมัลติมีเดียบนหนาจอ EMV (Electro MultiVision) ขนาด 10.3 นิ้ว* ซึ่งตั้งอยูบริเวณกลางแผงหนาปด และจากจอแสดง
ขอมูลรวม TFT (Thin Film Transistor) ขนาด 4.2 นิ้ว เขาไวดวยกัน เพื่อเพิ่ม
ความสะดวกสบายในการควบคุมระบบเสียง สายเรียกเขา และขอมูลนำทางบน
หนาจอ EMV พรอมสวิทชควบคุมบนพวงมาลัยที่ชวยใหใชงานไดงายยิ่งขึ้น

02 / Remote Touch Interface*
The IS’ user-focused approach to advanced
technology is evident in the simple touch control
of the Remote Touch, which lets users interact
intuitively with the navigation and audio systems
on the 10.3-inch EMV display with the same
ease of use as a computer mouse. Its natural
slide operation gives quick response while
scrolling maps and doing route searches.

ระบบควบคุมเพียงปลายนิ้วสัมผัส หรือ Remote Touch
Interface คือเทคโนโลยีขั้นสูงของเลกซัส IS ที่แสดงถึง
การใหความสำคัญกับผูใชงานเปนหลัก ชวยใหสามารถใช
ระบบนำทางและระบบเสียง ผานจอแสดงผล EMV ขนาด
10.3 นิ้วไดอยางงายดาย เสมือนการใชเมาสคอมพิวเตอร
ตอบสนองการสั่งงานไดรวดเร็ว ชวยใหเลื่อนแผนที่
และคนหาเสนทางไดงายยิ่งขึ้น
05 / Power Front Seats
The front seats have 8-way power adjustments
to let individuals with a wide range of physiques
tailor the optimum position of comfort and
support required for focused sports driving.
The adjustments include slide, tilt, lifter and
recline. The driver’s seat also features lumbar
support adjustment.

*F SPORT and Premium only

*สำหรับรุน F SPORT และ Premium เทานั้น
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เบาะนั่งคูหนาสามารถปรับดวยไฟฟาไดทั้ง 8 ทิศทาง
เพื่อรองรับสรีระของรางกายที่ตางกัน โดยสามารถ
ปรับสไลด เอียง ยก และเอน นอกจากนี้สำหรับ
เบาะคนขับยังสามารถปรับระดับการรองรับ
แผนหลังไดอีกดวย
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03 / Knee Pads
Complementing the low-set position of the front
seats, knee pads on both sides of the center
console were carefully shaped and positioned to
provide support during sports driving. For the
driver, it contributes to a stable and comfortable
posture during hard driving, and a soft finishing
touch to the snug feeling of the cockpit.

แผนรองเขาบริเวณคอนโซลกลางทั้ง 2 ขางไดถูก
ออกแบบและจัดวางอยางปราณีตลงตัว ชวยให
ผูขับขี่และผูโดยสารตอนหนาสัมผัสความรูสึกนุม
สบายไดตลอดการเดินทาง
06 / Ventilated Seats
Ventilated Seats for the front seats provide
individual comfort. They use an integrated
blower-type fan that provides quick and
powerful performance, pushing air through the
seatback and seat cushion to eliminate the
humid feeling associated with leather seats.

04 / Electrostatic Temperature Control Switchs
Highlighting the IS’ leading-edge credentials,
the innovative electrostatic temperature
controls located in the center console enable
quick and intuitive operation of the air
conditioner with the touch of a finger. To
optimize individual comfort, temperature
settings for the driver and front passenger
seats can be set separately.

นวัตกรรมใหมแหงการควบคุมดวยสวิทชปรับอุณหภูมิ
แบบไฟฟาสถิตยที่ตั้งอยูในแผงควบคุมกลางชวยในการ
ควบคุมการทำงานของเครื่องปรับอากาศไดอยางรวดเร็ว
และงายดายเพียงปลายนิ้วสัมผัสและยังสามารถตั้ง
อุณหภูมิสำหรับผูขับขี่และที่นั่งผูโดยสารดานหนา
แบบแยกอิสระจากกัน เพื่อความสะดวกสบายยิ่งขึ้น

เบาะปรับอากาศที่ติดตั้งบริเวณเบาะคูหนาชวยเพิ่ม
ความสะดวกสบายสวนตัว โดยใชพัดลมแบบเปา
ในตัวที่ทำงานอยางรวดเร็วและมีประสิทธิภาพ
ชวยขจัดความรูสึกเปยกชื้นที่อาจเกิดจากเบาะหนัง

*F SPORT and Premium only

*สำหรับรุน F SPORT และ Premium เทานั้น
F E AT U R E S
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DRIVING DYNAMICS
01

04

05

02

03

01 / Hybrid System
Giving you the best of both worlds,
dynamic sports driving and exceptional
environmental performance, the Lexus
Hybrid Drive intelligently combines
the power of a highly-efficient 2.5-liter,
4-cylinder Atkinson Cycle gasoline
engine, with the electric power from a
high-output motor to provide a beautifully
smooth and balanced drive.

ระบบ Lexus Hybrid Drive ใหคุณสัมผัส
ประสบการณที่ดีที่สุดทั้งดานการขับขี่แบบสปอรต
และสมรรถนะที่โดดเดนในดานสิ่งแวดลอม โดยรวม
เอาพลังจากเครื่องยนตเบนซิน Atkinson Cycle
2.5 ลิตร 4 สูบอันทรงประสิทธิภาพ ผสานพลังงาน
ไฟฟาจากมอเตอรกำลังสงสูง เพื่อใหคุณขับขี่
ไดอยางราบรื่นและสมดุล

02 / 2.5-liter 4-cylinder Engine
Designed exclusively for hybrid models,
this 2.5-liter Atkinson Cycle engine integrates
advanced technologies that include a D-4S*
fuel injection system and Dual VVT-i, enabling
it to generate high power output together with
excellent fuel efficiency. It also contributes to
the deep quiet in the cabin – a Lexus hallmark.

เครื่องยนต Atkinson Cycle 2.5 ลิตร 4 สูบที่ ใชในรถ
รุนนี้ ไดรับการออกแบบเปนพิเศษสำหรับรุนไฮบริดเทานั้น
โดยผสานเทคโนโลยีขั้นสูงที่รวมระบบการฉีดนํ้ามันเชื้อเพลิง
D-4S* และ Dual VVT-i ทำใหสามารถสรางพละกำลัง
พรอมทั้งประหยัดนํ้ามันไดดีเยี่ยม นอกจากนี้ยังชวยให
หองโดยสารเงียบสงบ ซึ่งเปนเอกลักษณของเลกซัส
03 / Compact Battery
The compact form of the battery pack enables
installation under the trunk space deck,
contributing to the ample space. The use of
advanced materials and optimal layout of
components contribute to excellent cooling
performance and quietness. Strategic structural
reinforcements around the battery help ensure
safety performance.

ดวยขนาดกระทัดรัดของแบตเตอรี่ที่สามารถติดตั้งภายใต
พื้นที่ทายรถได ทำใหมีพื้นที่กวางขึ้น อีกทั้งการใชวัสดุที่มี
คุณภาพและเหมาะสมของแบตเตอรี่ทำใหการระบายความรอน
มีประสิทธิภาพลดเสียงรบกวน นอกจากนี้ โครงสรางตางๆ
ยังถูกออกแบบเพื่อความปลอดภัยสูงสุด
* D-4S : Direct-Injection 4-stroke Superior version. VVT-i : Variable Valve Timing-intelligent.

*D-4S : รุนซูพีเรียหัวฉีดตรง 4 จังหวะ VVT-i : ระบบวาลวอัจฉริยะ
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06

04 / Aerodynamics
Careful attention devoted to aerodynamics
contributes to the fuel-efficient performance
and quiet comfort of the cabin, even in highspeed driving. Aero stabilizing fins on the
front door frame covers and rear combination
lamps contribute to handling stability and road
tracking performance, while the aero stabilizing
fins on the underbody covers help smooth
airflow from front to rear under the car, further
reducing drag.

เราใหความสำคัญกับหลักอากาศพลศาสตร ซึ่งชวย
เพิ่มประสิทธิภาพในการใชเชื้อเพลิงอยางคุมคา ทั้งยัง
ชวยใหหองโดยสารเงียบสบายแมขณะใชความเร็วสูง
โดยครีบบริเวณตัวถัง กรอบประตูหนา และไฟทายจะชวย
เพิ่มเสถียรภาพในการควบคุมรถและเพิ่มสมรรถนะใน
การขับขี่ ในขณะที่ครีบใตทองรถจะชวยใหอากาศไหล
เวียนจากหนารถไปยังทายรถไดอยางราบรื่น

05 / Disc Brakes
High performance ventilated disc brakes
on all four wheels provide the quick, smooth
and linear braking expected of a Lexus sports
sedan. High friction brake pads further contribute
to the excellent stopping power and braking feel.
The use of light weight aluminum for brake
components helps to reduce weight, contributing
to fuel efficiency.

ที่สุดแหงสมรรถนะของจานเบรกพรอมครีบระบายความรอน
ทั้งสี่ลอชวยใหคุณสามารถเบรกไดอยางรวดเร็ว ราบรื่น
ผาเบรกแรงเสียดทานสูงชวยเพิ่มพลังการเบรกไดอยางดีเยี่ยม
และอลูมินัมนํ้าหนักเบาที่เปนสวนประกอบของระบบเบรก
จะชวยลดนํ้าหนักและประหยัดนํ้ามัน
06 / Drive Mode Select
It integrates control of multiple systems
so you can tune the performance of the IS to suit
your driving style. Selecting Eco Mode changes
the engine output, throttle control and air
conditioning characteristics required for fuelefficient eco-driving. Sport/Sport S Mode
refines the powertrain settings and amount
of EPS (Electric Power Steering) steering
assist for excellent acceleration and sports
steering feel.

เลกซัส IS ไดรวมการควบคุมระบบตางๆ เพื่อใหคุณ
สามารถเลือกปรับรูปแบบการขับขี่ไดตามสไตลขSอง
AFET Y
ตัวเอง เชนเมื่อเลือกโหมด Eco ระบบจะปรับการทำงาน
ของเครื่องยนต การควบคุมคันเรง และการทำงาน
ของเครื่องปรับอากาศ เพื่อสรางการขับขี่ที่เปนมิตร
กับสิ่งแวดลอมและใชเชื้อเพลิงอยางมีประสิทธิภาพ
สวนโหมด Sport และ Sport S จะปรับระบบการสง
กำลังเครื่องยนตและการทำงานของพวงมาลัยไฟฟา
เพื่อใหคุณเรงความเร็วไดอยางใจและเพิ่มอารมณ
สปอรตในการขับขี่
DRIVING DYNAMICS
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ADVANCE SAFETY
01

04

02

03

05

06

01 / 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 a warning indicator in
the relevant door mirror the moment a vehicle
enters this blind spot.

เมื่อสัญญาณเรดารแบบ Quasi-millimeter ซึ่งติดตั้ง
บริเวณกันชนหลัง ตรวจพบวามีรถยนตวิ่งอยู ในเลนขางๆ
โดยอยู ในตำแหนงที่ ไมอาจสังเกตเห็นไดจากกระจกมองขาง
ระบบจะสงสัญญาณเตือนบนกระจกมองขางดานนั้นๆ
02 / RCTA (Rear Cross Traffic Alert)*
To assist safe reversing, RCTA uses
quasi-millimeter-wave radars in the rear
bumper to detect approaching vehicles in
difficult-to-see areas behind the vehicle.
When an approaching vehicle is detected,
RCTA alerts the driver using a buzzer and
indicator in the relevant door mirror.

ในขณะถอยรถ ระบบ RCTA ซึ่งใชสัญญาณเรดาร
แบบ Quasi-millimeter ในกันชนหลังจะตรวจหาวา
มีรถยนตอยู ในตำแหนงที่อาจสังเกตเห็นได ยากหรือไม
และหากพบวามีรถวิ่งมาทางดานหลัง ระบบจะสงสัญญาณ
เตือนดวยเสียง และแสดงสัญญาณเตือนบนกระจก
มองขางดานนั้นๆ

03 / Chassis
The unseen foundation of the IS’ direct and
engaging sports handling, stability and ride
comfort is a high rigidity body structure.
To achieve the balance of light weight with excellent
rigidity that makes this sports performance
possible, it required the adoption of innovative
production techniques. They include the extensive
use of body adhesives that enable the joining of
panels over an extended area, and laser screw
welding. In combination with the use of hot-stamped
and high-tensile steel sheeting for reinforcement
and critical components, the result is a lightweight
chassis with outstanding rigidity and vibration damping
characteristics. It provides an excellent foundation
for the agile responsive handling and smooth ride
that shape the IS’ sports driving pleasure.

โครงสรางตัวถังที่แข็งแกรงของเลกซัส IS เปนพื้นฐานที่ชวยเพิ่ม
เสถียรภาพในการควบคุมรถ โดยเลกซัสไดใชเทคนิคการเชื่อม
ตัวถังดวยเลเซอร ซึ่งเปนนวัตกรรมการผลิตที่ชวยเพิ่มความ
แข็งแกรงของโครงสราง ทั้งยังชวยลดน้ำหนักของตัวถัง
ผลลัพธที่ ไดคือตัวถังที่มีน้ำหนักเบาแตแข็งแกรง สามารถ
ดูดซับแรงสั่นสะเทือนไดเปนอยางดี ตอบสนองทุกการ
ขับขี่ ไดอยางราบรื่น เพิ่มสุนทรียภาพไดมากยิ่งขึ้น
ในทุกเสนทาง

04 / Pop Up Hood
The innovative PUH provides pedestrian
protection in the event of a frontal collision,
and at the same time enables a sporty design
with a low hood line. When the sensors mounted
in the front bumper determine that the vehicle
has collided with a pedestrian, the hood instantly
pops up to create a space to absorb the impact
force.

PUH (Pop Up Hood) คือนวัตกรรมการปกปองคนเดินเทา
ในกรณีที่เกิดการปะทะดานหนา เมื่อเซนเซอรที่ติดตั้งอยูใน
กันชนหนาพบวาเกิดการปะทะกับคนเดินเทา ฝากระโปรงหนา
จะยกสูงขึ้นเองในทันที เพื่อชวยดูดซับแรงกระแทก
และลดอาการบาดเจ็บที่อาจเกิดจากแรงปะทะ

05 / AL-TPWS (Auto Location-Tire Pressure
Warning System)
AL-TPWS contributes to tire life and fuel
efficiency by displaying the pressure of each tire
in the multi-information display. When low tire
pressure is detected, the display shows the air
pressure value of the affected tire in amber,
together with an in-meter warning lamp.

AL-TPWS ชวยยืดอายุการใชงานของยางรถยนต
และใหการใชเชื้อเพลิงเปนไปอยางมีประสิทธิภาพ
โดยระบบจะแสดงคาแรงดันลมยางแตละขาง รวมทั้ง
ยางอะไหล บนจอแสดงผล Multi-information
หากระบบตรวจพบวาแรงดันลมยางอันใดอันหนึ่ง
ต่ำกวาคาปกติ หนาจอจะแสดงคาแรงดันลมยาง
ของลอนั้นๆ พรอมขึ้นไฟเตือนบริเวณมิเตอร

06 / Ten Airbags
The IS features ten sensor-controlled SRS
airbags together with pretensioners and force
limiters of the front seatbelts. The front occupants
are protected by dual-stage SRS driver airbag,
dual-stage SRS front passenger airbag, SRS
knee airbags and SRS side airbags (Front and
rear seat). SRS curtain shield airbags cover
the front and rear door windows.*

IS ไดติดตั้งถุงลมเสริมความปลอดภัย SRS ที่ควบคุมดวย
เซนเซอรสิบจุด ประกอบดวยถุงลมเสริมความปลอดภัย
ดานหนาแบบ Dual-stage SRS และบริเวณหัวเขา สำหรับ
คนขับและผูโดยสารตอนหนา พรอมถุงลมเสริมความ
ปลอดภัยบริเวณที่นั่งดานขางและถุงลมเสริมความปลอดภัย
แบบมานสำหรับคนขับ ผูโดยสารตอนหนาและหลัง
ซึ่งชวยเสริมการทำงานของเข็มขัดนิรภัย*

*The SRS (Supplemental Restraint System) airbags are supplemental devices to be used with the seatbelts. The driver and all passengers in the vehicle must wear their seatbelts properly
at all times. Never install a rear-facing CRS (Child Restraint System) on the front passenger’s seat. For a forward-facing CRS, it is recommended you use it in the rear seats. Please do not
use accessories for the seats which cover the parts where the SRS side airbags should inflate. Such accessories may prevent the SRS side airbags from activating correctly, causing serious
injury (Lexus genuine seat covers are specifically designed for models equipped with the SRS side airbags. To find out about availability in your area, please inquire at your local dealer).
FET Y
The photo shows all the SRS airbags activated for display purposes only (the SRS side and curtain shield airbags only inflate on the side of the collision in an actual accident). ForS Adetails
on these and other important safety features, be sure to read the Owner’s Manual carefully.

*ถุงลมเสริมความปลอดภัย SRS (ระบบยึดหนวงเสริม) เปนอุปกรณเสริมที่จะใชกับเข็มขัดนิรภัย ผูขับขี่และผูโดยสารทั้งหมดในรถจะตองสวมเข็มขัดนิรภัยอยางถูกตองตลอดเวลา หามติดตั้ง CRS (แทนยึดสำหรับติดตั้ง
เบาะเด็ก) แบบหันไปดานหลังบนที่นั่งผูโดยสารดานหนา และควรติดตั้ง CRS แบบหันไปดานหนาไวกับที่นั่งดานหลัง กรุณาอยาใชอุปกรณเสริมสำหรับที่นั่งซึ่งจะไปกีดขวางสวนที่ถุงลมเสริมความปลอดภัย SRS จะตองขยาย
เพราะอุปกรณเสริมดังกลาวอาจปองกันไมใหถุงลมเสริมความปลอดภัย SRS ดานขางทำงานอยางถูกตองและทำใหเกิดการบาดเจ็บรายแรง (เบาะคลุมที่นั่งของแทจากเลกซัสไดรับการออกแบบเปนพิเศษสำหรับรุนที่มีการติดตั้ง
ถุงลมเสริมความปลอดภัย SRS ดานขาง กรุณาสอบถามรายละเอียดจากผูแทนจำหนายอยางเปนทางการ) และจากภาพจะเห็นวาถุงลมเสริมความปลอดภัย SRS ทุกใบจะทำงานตามกรณีที่แสดงเทานั้น (SRS ดานขางและถุงลม
เสริมความปลอดภัยมานจะขยายเฉพาะเมื่อมีการปะทะกันดานขาง) โปรดอานคูมือการใชงานอยางรอบคอบเพื่อรับทราบรายละเอียดและคุณลักษณะที่สำคัญอื่นๆ เพิ่มเติมในดานความปลอดภัย
*F SPORT and Premium only

*สำหรับรุน F SPORT และ Premium เทานั้น
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Front Mesh Grille (F SPORT) / B Aluminum Wheels / C Moonroof / D Front Fender Emblems (F SPORT)

A

กระจังหนาแบบ F SPORT /

B

ลออลูมินัม /
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มูนรูฟ /

D

สัญลักษณ F SPORT

E
H

G
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F SPORT

E

F SPORT Meter / F Aluminum Pedals / G Shift Lever Knob / H Trim (Aluminum)

E

มาตรวัด F SPORT /

F

แปนเหยียบอลูมินัม /

G

หัวเกียร /

H

ขอบแผงประตูอลูมินัม

F SPORT
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01

06
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04

05

07

01 / F SPORT Front Seats
The low-set front sports seats were made
using an innovative ‘integrated foaming’
process that firmly attaches the internal
foam to the seat upholstery, eliminating
wrinkles and movement of the upholstery.
They provide firm support and excellent
holding performance under the lateral
G forces of sports driving, as well as
refined comfort.

เบาะนั่งดานหนาแบบสปอรตที่ผลิตโดยใชกระบวนการ
‘โฟมมิ่ง’ ที่ยึดโฟมภายในใหติดแนนกับเบาะที่นั่ง
ชวยลดริ้วรอยและการขยับเลื่อนของวัสดุหุมเบาะ
จึงมีประสิทธิภาพในการรองรับและการยึดเกาะที่
ยอดเยี่ยมภายใตแรง G ของการขับขี่ที่เราใจ
รวมทั้งยังใหความสะดวกสบายอีกดวย
02 / F SPORT Rear Bumper
The continuing evolution of F SPORT
DNA drove the sporty design of the
exclusive rear bumper, which matches
the front grille by incorporating F-shaped
mesh in the lower rear bumper.

กันชนทายดีไซนพิเศษที่หยิบเอาเอกลักษณตะแกรง
รูปทรงตัว F มาผสมผสานใหกลมกลืนรับกับดีไซน
ของกระจังหนา สะทอน DNA ของสายพันธุ
F SPORT ที่พัฒนามาอยางตอเนื่อง
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F SPORT

03 / Aluminum Pedals
The aluminum pedals highlight the strong
influence of motorsport design heritage
in the development of the F SPORT
package. The drilled metal pedals with
rubber insets to prevent slipping, give
a bold dynamic to the feeling of sporting
control.

แปนคันเรงอลูมินัมเนนถึงการออกแบบในรูปแบบ
มอเตอรสปอรตที่มีผลตอการพัฒนาแพ็คเกจ
F SPORT โดยคันเรงโลหะถูกเจาะรูและสอดยางไว
ดานในเพื่อปองกันการลื่นไถลและใหความรูสึกถึง
การควบคุมในแบบสปอรต
04 / F SPORT Exclusive Meter
Expressing dynamic sports performance,
the exclusive analog meters feature
full-length illuminated needles, silver
needle rings, and distinctive white scales
that evolved from the Lexus LFA supercar.

สะทอนที่สุดแหงยนตรกรรมสปอรต ดวยมาตรวัด
ที่มีเข็มประกายแสงแบบเต็มความยาว วงกลมรอบ
มาตรวัดสีเงิน และสเกลสีขาว เชนเดียวกับ
ซูเปอรคาร Lexus LFA

05 / F SPORT Multi-information Display
When the driver activates the multi-information
system, the F SPORT meter ring slides to the
side to display additional information including
a turbo boost meter with oil temperature and
pressure gauges, and a G sensor with steering angle.
Note : The boost meter is for the IS 200t only.

เมื่อผูขับขี่เปดใชงานระบบ multi-information หนาจอแสดงผล
แบบวงแหวนของ F SPORT จะเลื่อนตัวไปยังดานขาง เพื่อ
ขยายพื้นที่ในการแสดงขอมูลเพิ่มเติม อาทิเชน มาตรวัด
แรงอัดเทอรโบ พรอมมาตรวัดอุณหภูมิน้ำมัน มาตรวัด
แรงดันตางๆ รวมทั้งขอมูลจาก G เซนเซอร และองศาพวงมาลัย
หมายเหตุ: มาตรวัดแรงอัดเทอรโบมีเฉพาะรุน IS 200t เทานั้น

06 / 2.0-liter Inline-4 Turbo Engine
This engine combines a compact highefficiency twin scroll turbocharger with an
Atkinson Cycle engine with Dual VVT-i
(Intake side: VVT-iW) to deliver
exhilarating driving performance and
excellent fuel efficiency. The innovative
D-4ST features both direct and port
injectors, to help realize excellent torque,
responsiveness, and fuel efficiency.

เครื่องยนต 2.0 ลิตร เทอรโบ 4 สูบแถวเรียง
นวัตกรรมเครื่องยนต D-4ST ที่ผนวกความ
สามารถของเทอรโบแบบทอรับไอเสียคู (twin scroll)
เขากับเครื่องยนต Atkinson Cycle ที่มาพรอม
ระบบวาลว Dual VVT-i (วาลวไอดีแบบ VVT-iW)
เพื่อสรางการขับขี่ที่เหนือชั้น

07 / F SPORT Exclusive Suspension
The F SPORT suspension was designed to
deliver damping characteristics that suit
sports driving sensibilities, giving a natural
feeling in response to the road conditions
and vehicle behavior. To achieve this,
exclusive tuning of both the double
wishbone front suspension and multi-link
rear suspension included the coil springs,
shock absorbers and other components,
together with the EPS. In addition, AVS
intelligently controls the damping force
of the shock absorbers on all four wheels
in response to driver input and road surface
conditions, helping to achieve natural
smooth changes in vehicle behavior.

ระบบกันสะเทือนของ F SPORT ถูกออกแบบมาเพื่อการขับขี่
แบบสปอรต ใหความรูสึกเปนธรรมชาติในการตอบสนอง
ตอสภาพถนนและการทำงานของยานยนต เลกซัสจึงปรับแตง
ทั้งระบบกันสะเทือนดานหนาแบบปกนกคูและระบบกันสะเทือน
ดานหลังแบบมัลติลิ้งค รวมไปถึงคอยลสปริง โชคอัพและ
สวนประกอบอื่นๆ รวมกับ EPS นอกจากนี้ AVS จะทำหนาที่
ควบคุมแรงหนวงของโชคอัพทั้งสี่ลออยางเหนือชั้นเพื่อ
ตอบสนองการควบคุมรถและสภาพของพื้นผิวถนนเพื่อชวย
ใหสามารถเปลี่ยนแปลงระบบการทำงานของตัวรถไดอยาง
ราบรื่นและเปนธรรมชาติ
F SPORT
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EXTERIOR & INTERIOR
COLORS

INTERIOR COLORS
IS 300h

Captivating and sophisticated, the evocative exterior colors and
stylish color and trim combinations in the cabin radiate strength
and dynamism, reinforcing the IS’s sporty luxury appeal.

งานฝมือแหงความปราณีต...สีตัวถังที่ดูมีมิติ สะกดสายตาในทุกมุมมอง แตกตางดวยคูสีภายนอก
และภายในที่สะทอนตัวตนที่ไมเหมือนใคร ตอกย้ำความเปนสปอรตมีระดับของ IS ไดอยางชัดเจน
EXTERIOR COLORS
Noble Brown

Black

IS 200t F SPORT

Sonic Quartz (085) **

Sonic Titanium (1J7)

Dark Rose

Black

IS 300h

Platinum Silver Metallic (1J4)

IS 200t F SPORT

White Nova Glass Flake (083) *

Noble Brown

Black

Dark Rose

Black

ORNAMENT COLORS
Black (212)

Graphite Black Glass Flake (223)

Red Mica Crystal Shine (3R1)

Madder Red (3T2)

IS 300h : Luxury

IS 300h : Premium

IS 200t : F SPORT

Black Metallic

Laser Cut Wood

Wedge Metal

COLORS COMBINATION
IS 200t F SPORT
Black

Dark Rose

White Nova Glass Flake (083)
Sonic Quartz (085)

Deep Blue Mica (8X5) **

Mercury Gray Mica (1H9)

-

-

-

-

IS 300h Premium

IS 300h Luxury

Black

Noble Brown

Black

Noble Brown

-

-

-

-

Mercury Gray Mica (1H9)
Platinum Silver Metallic (1J4)

ALUMINUM WHEELS
Luxury & Premium

F SPORT

Sonic Titanium (1J7)
Black (212)
Graphite Black Glass Flake (223)
Red Mica Crystal Shine (3R1)
Madder Red (3T2)
Deep Blue Mica (8X5)

* F SPORT Package Only
** Luxury & Premium Package Only
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COLORS

17-inch
Aluminum Wheels

18-inch Aluminum Wheels,
(F SPORT Package)
COLORS
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STANDARD SPECIFICATION
มิติและน้ำหนักรถ
ความยาวโดยรวม (มม)
ความกวางโดยรวม (มม)
ความสูงโดยรวม (มม)
ความยาวฐานลอหนา – หลัง (มม)
ความกวางฐานลอ (หนา) (มม)
ความกวางฐานลอ (หลัง) (มม)
น้ำหนักตัวถังรถ (กก)
น้ำหนักรถสุทธ� (กก)
เคร�่องยนต
ประเภท
ความจ�กระบอกสูบ (ซ�ซ�)
กำลังสูงสุด (แรงมา/รอบตอนาที)
แรงบิดสูงสุด (นิวตันเมตร/รอบตอนาที)
ระบบจายเช�้อเพลิง
ชนิดน้ำมันเช�้อเพลิง
มอเตอรไฟฟา
ประเภท
แรงดันไฟฟาสูงสุด (โวลท)
กำลังสูงสุด (กิโลวัตต)
แรงบิดสูงสุด (นิวตันเมตร)
กำลังรวมทั้งระบบ (กิโลวัตต/แรงมา)*
ไฮบร�ดแบตเตอร�่
ประเภท
สมรรถนะ
ความเร็วสูงสุด (กม/ชม)
อัตราเรง 0 -100 กม/ชม (ว�นาที)
อัตราการสิ้นเปลืองน้ำมันเช�้อเพลิงเฉลี่ย (กม/ลิตร)
คาเฉลี่ยมลพิษ CO2 (กรัม/กม)
มาตรฐานการปลอยมลพิษ
ระบบขับเคลื่อนและระบบกันสะเทือน
ระบบสงกำลัง
ระบบกันสะเทือน (หนา/หลัง)
ระบบรองรับแบบแปรผัน (AVS System)
ระบบเบรก
ขนาดลอ และ ยาง (หนา)
ขนาดลอ และ ยาง (หลัง)
อุปกรณภายนอก
กระจกหนาตัดแสง UV
กระจกประตูหนาตัดแสง UV และปองกัน
การเกาะตัวของหยดน้ำ
หลังคา Moonroof
กระจกมองขางพรอมไฟเลี้ยวแบบพับได
ดวยระบบไฟฟา
ระบบไฟหนา
ระบบปรับระดับสูง-ต่ำ ไฟหนา
ระบบทำความสะอาดไฟหนา
ไฟ Daytime Running Lights
ไฟตัดหมอกหลัง
ระบบปดน้ำฝน
อุปกรณภายใน
ระบบเบาะคูหนาปรับไฟฟา 8 ทิศทาง
พรอมระบบรองรับแผนหลัง (ฝงคนขับ)
ปุม บันทึกตำแหนงเบาะ 3 ตำแหนง (เฉพาะทีน่ ง่ั คนขับ)
เบาะนั่งพรอมระบบปรับอากาศ (เบาะคูหนา)
เบาะหลังแบบพับแยก (60/40)
มาตรวัดเร�องแสง
จอแสดงผลรวมแบบ TFT ขนาด 4.2 นิ้ว
พวงมาลัยและหัวเกียรหุมหนัง
มานบังแดดหลังแบบไฟฟา
ระบบสองสวางภายในหองโดยสาร
ระบบปรับอากาศพรอมปุม ควบคุมอุณหภูมแิ บบแยกอิสระ
สำหรับบร�เวณที่นั่งตอนหนาและระบบกรองอากาศ
ระบบเคร�่องเสียง
ระบบการทำงาน
พวงมาลัยไฟฟาปรับระดับ 4 ทิศทาง
ปุมปรับเลือกรูปแบบการขับข�่
ระบบควบคุมความเร็วอัตโนมัติ
ระบบสตารทเคร�่องยนตอัจฉร�ยะ
ระบบ Start & Stop
กุญแจแบบการด
ระบบชวยจอด
จอแสดงผลการสั่งงานผานปุมควบคุมกลาง
ระบบแผนที่นำทาง
กลองมองภาพดานหลังขณะถอยจอด
ระบบเช�่อมตอแบบไรสาย
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DIMENSION & WEIGHT
Length (mm)
Width (mm)
Height (mm)
Wheelbase (mm)
Wheel Tread Front (mm)
Wheel Tread Rear (mm)
Curb Weight (kg)
Gross Vehicle Weight (kg)
ENGINE
Type
Displacement (cc)
Max. Output (Ps/rpm)
Max. Torque (Nm/rpm)
Fuel System
Fuel Type
ELECTRIC MOTOR
Type
Max. Voltage (V)
Max. Output (Kw)
Max. Torque (Nm)
Total System Output (Kw/Ps)*
HYBRID BATTERY
Type
PERFORMANCE
Max. Speed (km/h)
0-100 km/h (sec)
Avg. Fuel Consumption (km/l)
Emission CO2 (Combined) (g/km)
Emission Standard
DRIVETRAIN & SUSPENSION
Transmission
Front / Rear Suspension
Adaptive Variable Suspension (AVS System)
Brake
Wheel & Tire (Front)
Wheel & Tire (Rear)
EXTERIOR
UV Cut-off Front Windshield
UV Cut-off Front Side Glass with
Water Repelling
Moonroof
Door Mirrors : side turn signal lamp,
power folding.
Headlamp
Headlamp Auto Leveling
Headlamp Cleaner
Daytime Running Lights
Rear Fog Lamp
Windshield Wiper System
INTERIOR
8-way Power Front Seats with
Lumba Support (Driver Seat Only)
Front Seat Memory (Driver Seat Only)
Seat Ventilation
Rear Seat Folding (60/40)
Combination Meter
4.2-inch Multi-information Display
Shift Lever & Steering
Power Rear Sun Shade
Interior Illumination System
Auto Air Conditioning System ; 2-Zone
Independent Temperature with Clean Air Filter
Audio System
OPERATION
Power Tilt & Telescopic Steering Column
Drive Mode Select
Cruise Control
Smart Entry & Start System
Start & Stop System
Card Key
Parking Assist System
Center Console Display
Navigation System
Back Monitor
Bluetooth

IS 200t F SPORT

IS 300h Premium

IS 300h Luxury

4680
1810
1430
2800
1535
1540
1620 - 1680
2125

ระบบปองกันการลื่นไถล (TRC)
ระบบควบคุมการทรงตัวของรถ (VSC)
ระบบเบรกแบบปองกันลอล็อก (ABS)
พรอมระบบกระจายแรงเบรกไฟฟา (EBD)
ระบบชวยเบรก (BA)
ระบบชวยออกตัวบนทางลาดชัน
ระบบชวยเปลี่ยนเลน พรอมสัญญาณเตือน
มุมอับสายตา
ถุงลมเสร�มความปลอดภัยแบบ 2 ระดับ SRS
(สำหรับที่นั่งคนขับ)
ถุงลมเสร�มความปลอดภัย SRS แบบคู
(Twin-Chamber) (สำหรับผูโดยสารตอนหนา)
ถุงลมเสร�มความปลอดภัย SRS บร�เวณหัวเขา
(สำหรับที่นั่งตอนหนา)
ถุงลมเสร�มความปลอดภัย SRS ดานขาง
(สำหรับที่นั่งตอนหนา)
ถุงลมเสร�มความปลอดภัย SRS ดานขาง
(สำหรับที่นั่งตอนหลัง)
มานถุงลมเสร�มความปลอดภัย SRS

1550
1635 - 1720
2145

8AR-FTS L-4 2.0L Turbo Dual VVT-i
1998
245/5800
350/1650 - 4400
EFI, D-4ST

2AR-FSE L-4 2.5L Dual VVT-i
2494
181/6000
221/4200 - 5400
EFI, D-4S
Benzene 95 or Higher (E10 or E20) Only

-

Synchronous Alternating Current Motor

230
7.0
13.33
175

200
8.5
20.40
114

650
105
300
164/223
Ni-MH (Nickel-Metal Hydride)

เข็มขัดนิรภัย ELR แบบ 3 จ�ด พรอมระบบดึงกลับ
และลดแรงกระชาก(สำหรับที่นั่งตอนหนา)
เข็มขัดนิรภัย ELR แบบ 3 จ�ด พรอมระบบดึงกลับ
(สำหรับที่นั่งตอนหลัง)
แทนยึดสำหรับติดตั้งเบาะเด็กแบบ ISO-FIX
(สำหรับที่นั่งตอนหลัง)
ระบบปองกันการโจรกรรมแบบ Intrusion Sensor
พรอมสัญญาณเตือนอัตโนมัติ

EURO 4
E-CVT with S-Mode
Double Wishbone/Multi Link
328-mm Ventilated Discs

8AT with M-Mode

225/40 R18
255/35 R18

STANDARD SPECIFICATION
ระบบความปลอดภัย
ระบบจัดการรวมไดนามิคของตัวรถ (VDIM)

SAFETY
Vehicle Dynamic Integrated
Management
Traction Control System
Vehicle Stability Control System
Anti-lock Brake System with Electronic
Brake Force Distribution
Brake Assist
Hill-start Assist Control
Lane Change Assist with BSM

IS 200t F SPORT

IS 300h Premium

IS 300h Luxury

-

Dual-stage SRS Airbag (Driver's Seat)
Dual-stage SRS Airbag (Front
Passenger's Seat) ; Twin-Chamber Type
SRS Knee Airbags (Front Seats)
SRS Side Airbags (Front Seats)
SRS Side Airbags (Rear Seats)
SRS Curtain Shield Airbags
(Front & Rear Door Windows)
3-point ELR Seatbelts with PT+FL+TR (Front Seats)
3-point ELR-ALR Seatbelts (Rear Seats)
Anchor Bars for Fixing ISO-FIX Compliant Child Seat
(Rear Seat)
Security System ; with Auto Alarm
Intrusion Sensor

225/45 R17 Runflat

-

-

Multi-LED

LED

Rain Sensor with Auto Wiper

Intermittent Wiper

1430mm

1540mm

1535mm
1810mm

-

8-inch TFT LCD Meter

Optitron

Sport

Standard
+ S-Flow
Lexus Premium Audio System 10 Speakers

2800mm
4680mm

ECO/NORMAL/SPORT

ECO/NORMAL/SPORT/SPORT S+

-

10.3-inch EMV Display

Note : Dimension of IS 200t F SPORT
หมายเหตุ : มิติรถของรุน IS 200t F SPORT

Audio Display
-

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.

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

*Total system output from the engine and electric motors (using the battery), based
on in-house measurements.

*กำลังรวมทั้งระบบจากเครื่องยนตและมอเตอรไฟฟ า (โดยใชแบตเตอรี่) จากการทดสอบในโรงงาน
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