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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

2

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

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

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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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

*For Premium only

*ส�ำหรับเกรด Premium เท่านั้น

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
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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�

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.*
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

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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F E AT U R E S

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

Ultra compact 3-eye LED headlamps*
The ultra compact 3-eye LED headlamps combine a beautiful, sharply-defined design
with excellent light distribution. The sequential turn signal lamps illuminate in a sequential
flow from the inner side to the outside of the vehicle.

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.

ไฟหน้้าแบบ Ultra compact 3-eye LED headlamps*
ดีีไซน์์เรีียบหรููกะทััดรััด ครบทั้้�งรููปลัักษณ์์ที่่�สวยหมดจดและการกระจายแสงที่่�ดีีเยี่่�ยม
มาคู่่�กัับไฟเลี้้�ยวแบบ Sequential ที่่�ให้้ลำำ�แสงวิ่่�งเป็็นเส้้นต่่อเนื่่องตามทิิศทางการเลี้้�ยว

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

*For Premium and Grand Luxury only / *สำำ�หรัับเกรด Premium และ Grand Luxury เท่่านั้้�น

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

Meter/EMV display
The 12.3-inch* EMV (Electro Multi-Vision) displays
incoming hands-free mobile calls, audio system
and other information, and coordinates the display
of select information with the multi-information
display integrated into the 7-inch color TFT (Thin
Film Transistor) Optitron meter. To allow the driver
to concentrate on driving, the layout is designed
with all controls within easy reach, minimizing the
need for changes in posture or line of sight. The
EMV displays information such as maps in fullscreen
mode without limiting the driver’s ability to
access the information, even when displaying the
menu and map at the same time.

มาตรวััด/จอแสดงผล EMV
หน้้าจอ EMV ขนาด 12.3 นิ้้�ว* จะแสดงผลการเชื่่อมต่่อ
กัับโทรศััพท์์มืือถืือ ระบบเสีียง และข้้อมููลอื่่นๆ และจะแสดง
ข้้อมููลตามฟัังก์์ชัันที่่�เลืือกร่่วมกัับจอแสดงผลออพติิตรอน
แบบ TFT (Thin Film Transistor) ขนาด 7 นิ้้�ว รวมทั้้�ง
วางตำำ�แหน่่งของปุ่่�มควบคุุมต่่างๆ ให้้อยู่่�ในระยะที่่�สั่่�งการ
ได้้ง่่าย ลดความจำำ�เป็็นในการเปลี่่�ยนท่่านั่่�งหรืือเสีียสมาธิิ
จากการขัับขี่่� นอกจากนั้้�นจอแสดงผล EMV จะแสดง
ข้้อมููลอาทิิเช่่นแผนที่่�แบบเต็็มจอ โดยไม่่รบกวนการเข้้าถึึง
ข้้อมููลของผู้้�ขัับขี่่� แม้้ในขณะแสดงผลทั้้�งเมนููและแผนที่่�
พร้้อมกััน

*For Premium and Grand Luxury only
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*สำำ�หรัับเกรด Premium และ Grand Luxury เท่่านั้้�น

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

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

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

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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Remote Touch Interface
The interface is designed for smartphone-style
operation. The cursor can be adjusted to stop
following flick operation to suit the user’s
preferences. Pinch-in and pinch-out operation
enables continuous in and out zooming.

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

รีีโมทควบคุุมแบบสััมผััส
ออกแบบมาให้้คุุณควบคุุมฟัังก์์ชัันต่่างๆ ในรถได้้เหมืือนกัับการใช้้สมาร์์ทโฟน
โดยคุุณสามารถลากนิ้้�วเพื่่อเลื่่อนเคอร์์เซอร์์ไปตามเมนููที่่�ต้้องการใช้้งาน
และสามารถย่่อและขยายภาพในหน้้าจอได้้อย่่างต่่อเนื่่อง

4-way driver and front passenger lumbar support*
The front seatbacks feature a design with separate upper and lower sections
to provide a continuous flow through to the console and armrest. Intgrated lumbar
support for the lower back helps reduce fatigue on long drives. Switches control
4-way horizontal and vertical adjustments, enabling the driver and front seat
passenger to tailor the optimal position to suit their physiques.

เบาะนั่่�งคนขัับและผู้้�โดยสารตอนหน้้าปรัับหนุุนหลัังได้้ 4 ทิิศทาง*
พนัักพิิงของเบาะนั่่�งคู่่�หน้้าถููกออกแบบมาให้้แยกท่่อนล่่างและท่่อนบนออกจากกััน เพื่่อสร้้างความ
ต่่อเนื่่องจากเบาะนั่่�งมายัังคอนโซลและที่่�พัักแขน โดยรวมตััวหนุุนหลัังไว้้ในพนัักพิิงท่่อนล่่างเพื่่อ
ช่่วยลดความเมื่่อยล้้าเมื่่อต้้องขัับทางไกล มีีสวิิตช์์ควบคุุมที่่�ปรัับได้้ทั้้�ง 4 ทิิศทางทั้้�งแนวตั้้�งและ
แนวนอน เพื่่อให้้คุุณปรัับแต่่งท่่านั่่�งได้้เหมาะสมกัับสรีีระมากที่่�สุุด ทั้้�งผู้้�ขัับและผู้้�โดยสารด้้านหน้้า

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

*For Premium only

*สำำ�หรัับเกรด Premium เท่่านั้้�น

Wireless charger
For wireless charging of batteries, simply place Qi-compatible
smartphones and electronic devices on the charging tray in the
center console box.

แท่่นชาร์์จโทรศััพท์์แบบไร้้สาย
สำำ�หรัับสมาร์์ทโฟนที่่�รองรัับการชาร์์จแบบไร้้สาย คุุณสามารถวาง
โทรศััพท์์ลงบนแท่่นชาร์์จที่่�อยู่่�บริิเวณตรงกลางกล่่องคอนโซลได้้
อย่่างง่่ายดาย

Power rear seats*
The reclining power rear seats provide up to 8° of
recline to create an even more relaxing space.

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

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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SAFETY

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.

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

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
AHS (Adaptive High-beam System)*
The system detects the headlamps of oncoming vehicles, tail lamps of preceding vehicles, and
brightness of the surrounding area. When it detects a vehicle within the area illuminated by the
high beams, it disables/enables 24 LEDs on each side to minutely adjust the lit and unlit areas,
optimizing light distribution. By partially blocking light from the high-beam headlamps so that
they don’t directly project onto a preceding or oncoming vehicle, the system helps contribute
to safe driving at night.

ระบบปรับไฟสูง-ต่ำ�อัตโนมั ติ*
ระบบจะตรวจจัับแสงไฟจากไฟหน้้าของรถที่่�สวนมา ไฟท้้ายของรถคัันหน้้า และแสงสว่่างจากพื้้�นที่่�โดยรอบ
เมื่่อระบบตรวจพบว่่ามีีรถวิ่่�งสวนเข้้ามาในระยะรััศมีีความสว่่างของไฟสููง หลอดไฟ LED ทั้้�ง 24 ดวงของ
แต่่ละฝั่่�งจะถููกดัับลงและเปิิดขึ้้�นใหม่่อััตโนมััติิ เพื่่อปรัับแต่่งการส่่องสว่่างไปยัังบริิเวณต่่างๆ อย่่างเหมาะสม
โดยระบบจะเลืือกตััดลำำ�แสงไฟเพีียงบางส่่วนเพื่่อไม่่ให้้รบกวนสายตาผู้้�ที่่�ขัับรถสวนทางมา จึึงช่่วยเพิ่่�ม
ความปลอดภััยให้้การขัับขี่่�ยามกลางคืืน

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

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.

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 or 8-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 หรืือ 8 นิ้้�ว จะแสดงภาพเสมืือนที่่�ประมวลผลจากกล้้องบริิเวณด้้านหน้้า ด้้านข้้าง และด้้านหลัังรถ
ให้้ผู้้�ขัับสามารถมองเห็็นรถได้้จากมุุมสููง*
*For Premium and Grand Luxury only

*สำำ�หรัับเกรด Premium และ Grand Luxury เท่่านั้้�น

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.

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).

ระบบควบคุุมความเร็็วแบบแปรผััน*
นอกจากจะช่่วยรัักษาความเร็็วให้้คงที่่�โดยไม่่ต้้องเหยีียบคัันเร่่งแล้้ว
ระบบจะตรวจวััดระยะห่่างจากรถคัันหน้้าด้้วยเรดาร์์และกล้้องบริิเวณหน้้ารถ
พร้้อมลดและเพิ่่�มความเร็็วอััตโนมััติิให้้สอดคล้้องกัับรถคัันหน้้าเพื่่อ
คงระยะห่่างที่่�ปลอดภััยอยู่่�เสมอ

ถุุงลมเสริิมความปลอดภััย SRS**
เลกซััส ES มาพร้้อมถุุงลมเสริิมความปลอดภััยแบบ SRS (เบาะหน้้า)
ถุุงลมเสริิมความปลอดภััย SRS บริิเวณหััวเข่่า (เบาะหน้้า)
ถุุงลมเสริิมความปลอดภััย SRS ด้้านข้้าง (เบาะหน้้าและเบาะหลัังริิมนอก)
และม่่านกัันกระแทก (เบาะหน้้าและเบาะหลััง)

*For Premium and Grand Luxury only
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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.

*สำำ�หรัับเกรด Premium และ Grand Luxury เท่่านั้้�น

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

** 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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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.
Black <212>

Graphite Black Glass Flake <223>

Red Mica Crystal Shine <3R1>

Ice Ecru Mica Metallic <4X8>

Sunlight Green Mica Metallic <6X0>

Deep Blue Mica <8X5>

พร้อมให้ เลือกสรร สีภายนอกและภายในของรถยนต์ที่ชวนหลงใหลของรุ่น ES
ด้ วยรูปแบบที่ให้ความนุ ่มนวลและอวดโฉมในแบบที่แตกต่างกันภายใต้ แสงไฟที่ต่างกันออกไป
เช่น แสงแดดและแสงไฟบนท้องถนนยามค�ำ่ คืน ซึ่งให้ มุมมองอันน่าพิสมัยที่จะเปลี่ยนไปตามสถานที่และช่วงเวลา

Sonic Quartz <085>

Mercury Grey Mica <IH9>

Platinum Silver Metallic <1J4>

Sonic Titanium <1J7>

18-inch aluminum wheels*

18-inch aluminum noise reduction wheels**

*For Luxury only
*For Premium and Grand Luxury only
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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.

*สำำ�หรัับเกรด Luxury เท่่านั้้�น
*สำำ�หรัับเกรด Premium และ Grand Luxury เท่่านั้้�น

หมายเหตุุ: ภาพและรายละเอีียดของรถยนต์์ที่่�ปรากฎในแคตตาล็็อกอาจต่่างจากรุ่่�นและ
อุุปกรณ์์ที่่�มีีจำำ�หน่่ายในประเทศไทย กรุุณาสอบถามข้้อมููลเพิ่่�มเติิมจากตััวแทนจำำ�หน่่าย
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SPECIFICATIONS
< S E M I - A N I L I N E L E AT H E R >

< S M O OT H L E AT H E R >

Black

ES300h Premium

Black

Topaz Brown

Topaz Brown

< S E M I - A N I L I N E L E AT H E R >

< S M O OT H L E AT H E R >

Topaz Brown

Topaz Brown

Black

Black

<TRIM>

Shimamoku (Black)
ES300h
Interior Color
Trim
085

Sonic Quartz

1H9

Mercury Grey MC.

1J4

Platinum Silver Me.

1J7

Sonic Titanium

212

Black

223

Graphite Black GF.

3R1

Red MC. CS.

4X8

Ice Ecru M.M.

6X0

Sunlight Green M.M.

8X5

Deep Blue MC.

: Available combination.
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Premium
Black

••
••
••
••
••

Grand Luxury
Topaz Brown

••
••
••
••
••

Black

••
••
••
••
••

Topaz Brown

Shimamoku 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.

Luxury

••
••
••
••
••

Black

••
••
••
••
••

Topaz Brown

••
••
••
••
••

มิติและน�้ำหนักรถ
ความยาวโดยรวม (มม.)
ความกว้างโดยรวม (มม.)
ความสูงโดยรวม (มม.)
ความยาวฐานล้อหน้า-หลัง (มม.)
ความกว้างฐานล้อ (หน้า) (มม.)
ความกว้างฐานล้อ (หลัง) (มม.)
ปริมาตรห้องสัมภาระท้าย (ลิตร)
น�้ำหนักตัวถังรถ (กก.)
น�้ำหนักรถสุทธิ (กก.)
ความจุถังน�้ำมันเชื้อเพลิง (ลิตร)
ชนิดน�้ำมันเชื้อเพลิง
เครื่องยนต์
ประเภท
ความจุกระบอกสูบ (ซีซี.)
ก�ำลังสูงสุด (แรงม้า/รอบต่อนาที)
แรงบิดสูงสุด (นิวตันเมตร/รอบต่อนาที)
ระบบเชื้อเพลิง
มอเตอร์ไฮบริด
รูปแบบการขับเคลื่อน
ประเภท
ก�ำลังสูงสุด แรงม้า (กิโลวัตต์)
ก�ำลังรวมทั้งระบบ (แรงม้า)
ไฮบริดแบตเตอรี่
ประเภท
สมรรถนะ
ความเร็วสูงสุด (กม./ชม.)
อัตราเร่ง 0 - 100 กม./ชม. (วินาที)
0 - 400 (เมตร) (วินาที)
รัศมีวงเลี้ยวต�่ำสุด (เมตร)
อัตราสิน้ เปลืองน�้ำมนั เชือ้ เพลิงเฉลี่ย (กม./ลิตร)
มาตรฐานมลพิษ
ค่าเฉลี่ยมลพิษ (กรัม/กม.)
โครงสร้างรถ
ระบบส่งก�ำลัง
ระบบบังคับเลี้ยว
ระบบรองรับหน้า
ระบบรองรับหลัง
ขนาดล้อและยาง
อุปกรณ์ภายนอก
ระบบปัดน�้ำฝนกระจกหน้า
กระจกมองข้างพร้อมไฟเลี้ยว
กระจกมองข้างแบบลดแสงสะท้อนพร้อม
ปรับมุมขณะเข้าเกียร์ถอย
สปอยเลอร์หลัง
หลังคามูนรูฟ
ระบบไฟส่องสว่าง
ไฟส่องสว่าง
ไฟส่่องสว่่างในเวลากลางวััน

ES300h Grand Luxury

ES300h Luxury

DIMENSION
Length (mm)

4975

Width (mm)

1865

Higth (mm)

1445

Wheel Base (mm)

2870

Wheel Tread Front (mm)

1600

Wheel Tread Rear (mm)

1617

Luggage Space (L)

473

Curb Weight (kg)

1680 - 1740

Gross Weight (kg)

2150

Fuel Tank Capacity (L)

50

Fuel Type

91 or higher

ENGINE
Type

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

Displacement (cc)

2487

Max Output (PS/rpm)

178/5700

Max Torque (Nm/rpm)

221/3600 - 5200

Fuel System

EFI

MOTOR GENERATOR (HV)
Function

Drives, Front Wheels

Motor Type

Permanent Magnet Synchronous Motor

Max. Output PS (KW)

120 (88)

Total System Output PS (KW)

218 (160)

HYBRID BATTERY
Battery Type

Nickel-Metal Hydride

PERFORMANCE
Max. Speed (km/hr)

180

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

8.9

0 - 400 m (sec.)

16.5

Min. Turning Radius (m)

5.9

Fuel Consumption (Avg) (km/L)

23.2

Emission Standard

EURO 4

Emission CO2 (g/km)

100

CHASSIS
Transmission

E-CVT

Steering Power

Electric Power Steering (EPS)

Front Suspension

MacPherson Strut

Rear Suspension
Tire & Wheel

Double Wishbone
235/45 R18 SM AL-HIGH

235/45 R18 SM AL-STD

EXTERIOR FEATURE
Intermittent Wiper

Auto W/Rain Sensor

Auto W/Rain Sensor

Auto W/Rain Sensor

Outside RR View W/Turn Lamp

O

O

O

Outside EC + Auto Retract

O

O

O

Rear Spoiler

O

O

O

Moon Roof

O

O

O

Ultra Compact 3-LED

Ultra Compact 3-LED

Bi-LED

O

O

O

LIGHTING SYSTEM
Head Lamp
LED Day Time Running Light

หมายเหตุ: ภาพและรายละเอียดของรถยนต์ที่ปรากฎในแคตตาล็อกอาจต่างจากรุ่นและ
อุปกรณ์ที่มีจ�ำหน่ายในประเทศไทย กรุณาสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมจากตัวแทนจ�ำหน่าย
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ระบบไฟส่องสว่าง
ไฟเลี้ยวหน้า
ไฟตัดหมอกหน้าแบบ LED
ไฟตัดหมอกหลัง
ระบบไฟส่องทางเข้า
ไฟส่องสว่างส�ำหรับผู้โดยสารตอนหน้า
ไฟส่องสว่างส�ำหรับผู้โดยสารตอนหลัง
ระบบท�ำความสะอาดไฟหน้า
ระบบปรับไฟหน้า สูง/ต�่ำ อัตโนมัติ
อุปกรณ์ภายใน
ระบบปรับอากาศแบบแยกส่วน
ระบบปรัับสภาพอากาศภายในห้้องโดยสาร
แบบ Nano-e
เบาะหุ้มหนัง
หัวเกียร์แบบหุ้มหนัง
พวงมาลัยหุ้มหนังพร้อมลายไม้
ระบบปรับเบาะหน้าไฟฟ้าพร้อมปุ่มบันทึก
3 ต�ำแหน่ง
ปุ่มปรับดันหลังไฟฟ้าเบาะคู่หน้า
ระบบระบายลมเบาะนั่งตอนหน้า
ระบบท�ำความร้อนเบาะ
ระบบปรับเบาะหลังแบบไฟฟ้า
ม่านบังแดดหลังแบบไฟฟ้า
ม่่านบัังแดดข้้างประตููหลัังแบบแมนนวล
แผงบังแดดพร้อมไฟส่องสว่าง
ไฟเรืองแสงรอบห้องโดยสาร
ระบบการท�ำงาน
ระบบ Drive Mode Select
ปุ่มควบคุมแบบแยกส่วนส�ำหรับที่นั่งตอนหลัง
พวงมาลััยปรัับระดัับ 4 ทิิศทางด้้วยไฟฟ้้า
ปุ่มควบคุมบนพวงมาลัย
กระจกไฟฟ้า
ปุ่มควบคุมการสั่งการ
ระบบเครื่องเสียง Pioneer และเครื่องเล่น DVD
ระบบเชื่อมต่อแบบไร้สาย
จอแสดงผลแบบ EMV
ระบบแผนที่น�ำทาง
ระบบกระโปรงท้ายไฟฟ้า พร้อมระบบป้องกัน
การหนีบ
ระบบปรับเบาะและพวงมาลัยอัตโนมัติ
เมื่อผู้ขับขี่ขึ้นลงจากรถ
ระบบสตาร์ทเครื่องยนต์อัจฉริยะ
ระบบชาร์จโทรศัพท์ไร้สาย
ระบบความปลอดภัย
ถุงลมเสริมความปลอดภัย (ที่นั่งตอนหน้า)
ม่านถุงลมเสริมความปลอดภัยด้านข้าง
ถุงลมเสริมความปลอดภัยด้านข้าง
(ส�ำหรับที่นั่งตอนหน้าและตอนหลัง)
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ES300h Premium

ES300h Grand Luxury

ES300h Luxury

Sequential

Sequential

O

LED Front Fog Lamp

O

O

O

LED Rear Fog Lamp

O

O

O

Illuminated Entry System

O

O

O

Front Personal Lamp

O

O

O

Rear Personal Lamp

O

O

O

O

O

-

Adaptive (Two-Stage)

Adaptive (Two-Stage)

-

LIGHTING SYSTEM
Front Turn Signal Lamp

Head Lamp Cleaner
Automatic High Beam System
INTERIOR FEATURE
Auto Air conditioner W/Pollen Filter
Nano-e
Seat Cover Material
Shift Lever & Knob (Leather)
Leather Steering Wheel W/Wood

3-Zone

3-Zone

3-Zone

O

O

O

Semi-Aniline Leather

Smooth Leather

Smooth Leather

O

O

O

O

O

O

10-Way D:P (Mem)

10-Way D only (Mem)

10-Way D only (Mem)

D:P 4 Way

D: 4 Way P: 2 Way

D: 4 Way P: 2 Way

O

O

O

D:P & R

-

-

Electric Rear Seat Reclining

O

-

-

Power Rear Sun Shade

O

O

O

Manual Rear Door Sun Shade

O

O

O

Sun Visor W/Personal Lamp

O

O

O

Ambient Lighting

O

O

O

ECO/Normal/Sport

ECO/Normal/Sport

ECO/Normal/Sport

Electric Front Seat Adjuster W/3-Memory Slots
Front Seat Lumbar Support
Front Seat Ventilation
Seat Heater

ES300h Premium

ES300h Grand Luxury

ES300h Luxury

Knee Air Bag (D:P)

O

O

O

Safety Belt 3P ELR (D:P:R)

O

O

O

Vehicle Stability Control (VSC)

O

O

O

ระบบความปลอดภัย
ถุงลมนิรภัย SRS บริเวณหัวเข่า
(ส�ำหรับที่นั่งตอนหน้า)
เข็มขัดนิรภัย ELR แบบ 3 จุด พร้อมตัวลด
แรงดึง (ส�ำหรับที่นั่งตอนหน้าและหลัง)
ระบบควบคุมการทรงตัวของรถ
ระบบป้องกันการลื่นไถล

SAFETY FEATURE

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

O

O

O

ระบบเบรกแบบป้องกันล้อล็อค
ระบบช่วยเบรก
ระบบกระจายแรงเบรกไฟฟ้า
ระบบช่วยออกตัวบนทางลาดชัน
ไฟเบรกฉุกเฉิน
ระบบควบคุมความเร็วอัตโนมัติ
ระบบป้องกันการโจรกรรมแบบ Immobilizer
พร้อมสัญญาณเตือนอัตโนมัติ
ระบบช่วยเปลี่ยนเลน พร้อมสัญญาณเตือนมุม
อับสายตา (BSM)
สัญญาณเตือนด้านท้ายขณะถอยหลัง (RCTA)
ระบบป้องกันก่อนการชน
ระบบช่วยเตือนการออกนอกเลนพร้อมระบบ
สั่นเตือนที่พวงมาลัย
ระบบช่วยจอด พร้อมจอแสดงภาพด้านหลัง
และเซนเซอร์กะระยะ
กุญแจแบบการ์ด

Anti-Lock Brake System (ABS)

O

O

O

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

O

O

O

Electronic Brake Force Distribution (EBD)

O

O

O

Hill Start Assist

O

O

O

Emergency Brake Light

O

O

O

Adaptive

Adaptive

O

Security System, Immobilizer with Auto alarm

O

O

O

Lane Change Assist (BSM)

O

O

O

Rear Cross Traffic Alert (RCTA)

O

O

O

Pre-Collision System

O

O

-

Lane Tracing Assist W/Steering Vibration

O

O

-

Panoramic View

Panoramic View

O

O

O

O

Cruise Control

Parking Assist (Back Monitor with Clearance
Sonar)
Card Key

OPERATION SYSTEM
Drive Mode Select System
Rear Seat Controller

O

O

O

W/Memory

W/Memory

W/Memory

Steering Switch

O

O

O

Power Window

O

O

O

Remote Touch Interface (RTI)

O

O

O

Pioneer 10 Speakers Audio W/ DVD

O

O

O

Bluetooth

O

O

O

12.3-inch

8-inch

8-inch

O

-

-

W/Kick Sensor

W/Kick Sensor

W/Kick Sensor

Easy & Access Power System

O

O

O

Smart Entry & Start System

O

O

O

Wireless Charger

O

O

O

Front Air Bag (D:P)

O

O

O

Curtain Air Bag

O

O

O

Side Air Bag (D:P:R)

O

O

O

Steering Column

EMV Display
Navigation System
Auto & Easy Closer Door

SAFETY FEATURE

1600mm
1865mm

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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