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CO N C E P T

The development of the IS was driven by a passion
to repeatedly push the limits of exhilarating
performance to express the ‘agile and provocative’
design concept embedded in IS DNA. A sharp
focus on realizing Lexus’s clear and deep driving
feel that unifies driver and vehicle contributed to an
intuitive sense of driving flow, rhythm and control. It
produces a remarkable ‘duality’ in performance, at
once ‘serene’ and effortless for relaxed city driving,
and ‘dynamic’ and engaged for aggressive driving on
winding roads.

Sparking anticipation of driving exhilaration at
first sight, the wide, low silhouette of the ‘agile and
provocative’ design is instantly recognizable as an IS.
The large tires and wide arch of the fenders create
a bold statement of intent in the ground-hugging
profile, the deeply sculpted three-dimensional forms
of the body shape an eye-catching allure. Inside the
human-centered cabin, the fusion of passion and
pleasure in the sporty lines, advanced interfaces
and refined comfort stirs the soul.

ความหลงใหลในสมรรถนะคืือเหตุุผลและแรงผลัักดัันในการพััฒนา
เลกซััส IS ใหม่่ เราผลัักดัันตััวเองให้้ก้้าวข้้ามและทำำ�ลายขีีดจำำ�กััด
ครั้้�งแล้้วครั้้�งเล่่า เพื่่อสร้้างรถยนต์์ที่่�ถ่่ายทอด DNA ความสปอร์์ต
ออกมาได้้ในทุุกสััมผััส ผ่่านดีีไซน์์ที่่�ดููโฉบเฉี่่�ยวคล่่องแคล่่วและท้้าทาย
โดยสิ่่�งที่่�เราให้้ความสำำ�คััญมากที่่�สุุดคืือ ทำำ�อย่่างไรให้้ผู้้�ขัับและรถหลอม
รวมเป็็นหนึ่่�งเดีียวกััน ผ่่านการขัับขี่่�ที่่�ให้้ความรู้้�สึึกเฉีียบคมและนุ่่�มลึึก
ที่่�ช่่วยให้้จิินตนาการของผู้้�ขัับลื่่นไหลไปกัับสมรรถนะและการตอบสนอง
ของรถได้้อย่่างไม่่สะดุุด นอกจากนั้้น� เรายัังต้้องการให้้รถคัันนี้้มี� ี 2 บุุคลิิก
ทั้้�งเชื่่อง ควบคุุมง่่าย นุ่่�มนวล ขัับสบาย แต่่ในขณะเดีียวก็็สามารถ
ปลดปล่่อยความดุุดัันออกมาได้้ทัันทีีที่่�ได้้รัับคำำ�สั่่ง�

ไม่่ว่า่ มองจากมุุมไหนก็็รับั รู้้�ได้้ว่า่ นี่่คื� อื เลกซััส IS ด้้วยรููปลัักษณ์์ที่่ดู� โู ฉบเฉี่่ย� ว
คล่่องแคล่่วและท้้าทายให้้ขึ้้�นขัับ สัันฐานที่่ก� ว้้าง ล้้อขนาดใหญ่่ ซุ้้�มล้้อที่่�
อวดเส้้นโค้้งเด่่นโอบรัับกัับถนน และประติิมากรรมตััวถัังที่่�มีีเหลี่่�ยมสัันเล่่น
มิิติิกัับแสงและเงาชวนมอง เมื่่อก้้าวขึ้้�นนั่่�ง เส้้นสายและสีีสัันในห้้องโดยสาร
คุุกรุ่่�นด้้วยอารมณ์์สปอร์์ต พร้้อมแผงควบคุุมที่่ต� อบโจทย์์ชีวิิตอั
ี นั ล้ำำ�� สมััย
และความสบายที่่�พร้้อมรัับใช้้คุุณทุุกการขัับขี่่�

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: ภาพรถยนต์์และรายละเอีียดที่่�ปรากฏในแคตตาล็็อกนี้้อ� าจมีีความแตกต่่างกััน
ตามรุ่่�นที่่จำ� ำ�หน่่ายในแต่่ละพื้้�นที่่� กรุุณาสอบถามข้้อมููลเพิ่่�มเติิมจากผู้้�แทนจำำ�หน่่ายอย่่าง
เป็็นทางการใกล้้บ้้านท่่าน
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LEXUS IS 300h

DESIGN

EXTERIOR

INTERIOR

Low and aggressive, the dynamic form created
by the front and rear flares, spindle grille
architecture, and contrasting play
of highlights and shadows on the
sculptured panels, express the powerful
attractions of Lexus sports driving.

The soul-stirring interior galvanizes the desire
to drive, the sporty lines of the human-centered
design fusing advanced technology and
craftsmanship in the refined features
and finishes, fashioning an exceptional
experience for drivers and
passengers alike.

ทรวดทรงที่่�ดุุดััน ทรงพลััง ดููสปอร์์ตปราดเปรีียว
พร้้อมทะยานไปบนถนน คืือผลลััพธ์์จากการดีีไซน์์ที่่�ลงตััว
ของไฟหน้้าและไฟท้้ายที่่�โฉบเฉี่่�ยว กระจัังหน้้าที่่�เฉีียบคม
และเหลี่่�ยมสัันบนตััวถัังที่่�ก่่อให้้เกิิดแสงและ
เงาเป็็นมิิติิชวนมอง
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ห้้องโดยสารที่่�ปลุุกเร้้าความเป็็นนัักขัับในตััวคุุณ ทุุกมุุมมอง
ดููโฉบเฉี่่�ยวแต่่ซ่่อนการใช้้งานที่่�สะดวกและเอื้้�อต่่อสรีีระอย่่างสููงสุุด
ทั้้�งยัังผสานเทคโนโลยีีสุุดล้ำำ��เข้้ากัับงานฝีีมืือชั้้�นครููได้้อย่่างลงตััว
มอบสััมผััสที่่�ประณีีต ละเมีียดละไม เพื่่อให้้ทุุกคนในรถ
ได้้สััมผััสประสบการณ์์ที่่� ไม่่เหมืือนในรถคัันใดๆ

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: ภาพรถยนต์์และรายละเอีียดที่่�ปรากฏในแคตตาล็็อกนี้้อ� าจมีีความแตกต่่างกััน
ตามรุ่่�นที่่จำ� ำ�หน่่ายในแต่่ละพื้้�นที่่� กรุุณาสอบถามข้้อมููลเพิ่่�มเติิมจากผู้้�แทนจำำ�หน่่ายอย่่าง
เป็็นทางการใกล้้บ้้านท่่าน

5

LEXUS IS 300h

F E AT U R E S

EXTERIOR DESIGN

3-eye Bi-Beam LED headlamps*

ไฟหน้้า LED แบบ 3-eye Bi-Beam*

The sweeping lines from the center of the grille through the slim
compact design of 3-eye Bi-Beam LED headlamps visually
emphasize the low center of gravity. The black lamp running
across the top of the headlamps integrates a sharp L-shaped
white DRL (Daytime Running Lamp). Below, three high and
low projector beam LEDs are integrated in a compact unit that
provides exceptional light distribution.

ไฟหน้้า LED แบบ 3-eye ลำำ�แสงคู่่�มาในโคมทรงเรีียวที่่�เชื่่อมต่่อกัับเส้้น
ของกระจัังหน้้าอย่่างลื่่นไหล ส่่งให้้ตััวรถดููแนบกัับถนน สื่่อถึึงจุุดศููนย์์
ถ่่วงที่่�ต่ำำ��ได้้อย่่างชััดเจน ขอบด้้านบนของโคมไฟตััดเส้้นด้้วยโคมรมดำำ�
รููปทรงตััว L ที่่�ทำำ�หน้้าที่่�เป็็นไฟ DRL ลำำ�แสงสีีขาว ด้้านล่่างชุุดไฟ
โปรเจคเตอร์์แบบ LED ทั้้�งไฟสููงและไฟต่ำำ��ทั้้�ง 3 ดวงเรีียงตััวกัันอย่่าง
สวยงามเพื่่อให้้ลำำ�แสงที่่�กระจ่่างชััดเจน

*F SPORT & Premium Only

*เฉพาะเกรด F SPORT & Premium เท่่านั้้�น

Bi-Beam LED headlamps**
The black lamp running across the top of the Bi-Beam LED headlamps
integrates a sharp L-shaped white DRL, the distinctive Lexus signature.
Below the DRL, a compact one-lamp projector LED unit integrates
both high and low beams, together with a turn signal lamp, enhancing
the feeling of depth and accentuating the continuity of the lines flowing
from the grille.

ไฟหน้้า LED แบบ Bi-Beam**
ไฟ LED DRL ลำำ�แสงสีีขาวติิดตั้้�งอยู่่�ในโคมทรงตััว L รมดำำ�ดููดุุดัันที่่�ด้้านบนของโคมไฟหน้้า
บ่่งบอกความเป็็นเลกซััสได้้อย่่างชััดเจน ด้้านล่่างประกอบด้้วยโคมไฟโปรเจคเตอร์์ขนาดกะทััดรััด
ที่่�ผนวกทั้้�งไฟสููง ไฟต่ำำ�� และไฟเลี้้�ยวเข้้าด้้วยกััน ดููมีีมิิติิและเชื่่อมต่่อกัับกระจัังหน้้าอย่่างลงตััว
**Luxury Only

**เฉพาะเกรด Luxury เท่่านั้้�น

Moonroof***

LED rear combination lamps
The Lexus signature L-shaped lightbar running
across the trunk lid connects the left and right
rear lamps with a single continuous line of LED
lights, accentuating the wide stance and low
center of gravity.

Exhaust pipes

ไฟท้้าย LED

ท่่อไอเสีีย

ไฟ LED รููปทรงตััว L เอกลัักษณ์์ของเลกซััสทอดตััวยาวตลอด
แนวท้้ายรถ เชื่่อมไฟท้้ายทั้้�งซ้้ายและขวาเข้้าด้้วยกัันเป็็นหนึ่่�งเดีียว
สร้้างมุุมมองให้้ตััวรถยิ่่�งดููกว้้าง กำำ�ยำำ� และสื่่อถึึงจุุดศููนย์์ถ่่วงที่่�ต่ำำ��ได้้
อย่่างชััดเจน

ท่่อไอเสีียของเลกซััส IS ผ่่านการออกแบบอย่่างใส่่ใจเพื่่อให้้เสีียงเครื่่องยนต์์
ที่่�เร้้าอารมณ์์สปอร์์ต โดยในรุ่่�น F SPORT ปลายท่่อจะเป็็นผิิวสััมผััสแบบ
พิิเศษที่่�ขึ้้�นรููปให้้โค้้งมนสวยงาม ส่่วนรุ่่�นไฮบริิดนั้้�นเน้้นให้้ความเงีียบแก่่ห้้อง
โดยสารแต่่ปลายท่่อยัังคงความสปอร์์ตอยู่่�ในดีีไซน์์

The design of the exhaust pipe tips shows attention
to detail to create a sporty sound. F SPORT models
feature an exclusive design with a solid surface and
beautiful curve. The mufflers on the hybrid model
provide a quietness befitting a Lexus hybrid, with
the exhaust tips providing a sporty touch.

The moonroof lets ample light and fresh air into
the cabin, expanding the feeling of space and
driving enjoyment. It opens and closes, tilts up
and down at the touch of a button. A low-speed
motor provides quiet operation.

มููนรููฟ***
หลัังคามููนรููฟช่่วยเปิิดรัับแสงสว่่างและอากาศบริิสุุทธิ์์�เข้้าสู่่�ห้้องโดยสาร
เพิ่่�มความรู้้�สึึกโปร่่งโล่่งสบายและความเพลิิดเพลิินขณะขัับขี่่� สามารถแง้้ม
เปิิดและปิิดหลัังคาได้้ด้้วยสวิิทช์์ และยัังทำำ�งานได้้เงีียบสนิิทด้้วยมอเตอร์์
ความเร็็วต่ำำ��

***F SPORT Only

***เฉพาะเกรด F SPORT เท่่านั้้�น
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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: ภาพรถยนต์์และรายละเอีียดที่่�ปรากฏในแคตตาล็็อกนี้้อ� าจมีีความแตกต่่างกััน
ตามรุ่่�นที่่จำ� ำ�หน่่ายในแต่่ละพื้้�นที่่� กรุุณาสอบถามข้้อมููลเพิ่่�มเติิมจากผู้้�แทนจำำ�หน่่ายอย่่าง
เป็็นทางการใกล้้บ้้านท่่าน
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LEXUS IS 300h

F E AT U R E S

INTERIOR DESIGN

Auto air conditioning
The air conditioning system was designed to provide
a comfortable ‘fun-to-drive’ environment in all seasons.
To optimize individual comfort, temperature settings for
the driver and front passenger seats can be set separately.
Innovative electrostatic temperature controls in the
center console enable quick and intuitive operation
with the touch of a finger.

ระบบปรัับอากาศอััตโนมััติิ
ระบบปรัับอากาศมาพร้้อมการปรัับอุุณหภููมิิแยกซ้้ายขวา เพื่่อให้้ผู้้�ขัับและ
ผู้้�โดยสารกำำ�หนดความสบายแบบเฉพาะบุุคคลได้้อย่่างเต็็มที่่� ควบคุุมด้้วย
นวััตกรรม Electrostatic ที่่�เพีียงสััมผััสที่่�แถบสีีเงิินและเลื่่อนขึ้้�นลงก็็
สามารถเปลี่่�ยนอุุณหภููมิิได้้อย่่างรวดเร็็วเพีียงปลายนิ้้�วสััมผััส

Lexus IS Premium Sound System
The high-resolution Premium Sound System 10-speaker
system treats occupants to an exceptional audio
experience with a dynamic and airy feel. CST (Coherent
Source Transducer) speakers in the instrument panel
combine a tweeter and mid-range, reproducing vocals
that sound like the artist is singing live in front of you.

ระบบเสีียงระดัับพรีีเมีียมของ Lexus IS
ระบบเครื่่องเสีียงความละเอีียดสููงของเลกซััส IS มาพร้้อมลำำ�โพง
แบบ CST (Coherent Source Transducer) จำำ�นวน 10 ตััว พร้้อมลำำ�โพง
แยกเสีียงกลางและเสีียงแหลมที่่�แผงคอนโซลหน้้า ให้้มิิติิเสีียงร้้องที่่�เหมืือน
นัักร้้องขัับขานอยู่่�ตรงหน้้า พร้้อมเสีียงดนตรีีที่่�เต็็มอิ่่�ม

EMV touch display
The 10.3-inch touch display enables simple touch operation, with
a wide screen that is easy-to-read even when the menu and maps are

displayed simultaneously. Ergonomics helps refine the display’s
position in front of the driver for easy operation, optimizing the angle
and thinness 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.

หน้้าจอสััมผััส EMV
หน้้าจอ EMV ขนาด 10.3 นิ้้�วออกแบบมาให้้จอมีีความกว้้างและอ่่านง่่าย แม้้ขณะเปิิดแสดงเมนููและแผนที่่�ไป
พร้้อมๆ กััน สั่่�งงานง่่ายด้้วยระบบทััชสกรีีน และยัังสะดวกด้้วยตำำ�แหน่่งของหน้้าจอที่่�เอื้้�อต่่อหลัักสรีีรศาสตร์์
นอกจากนั้้�นองศาการหัันของจอรวมทั้้�งความหนาของหน้้าจอยัังถููกออกแบบให้้รบกวนสายตาของผู้้�ขัับ
น้้อยที่่�สุุด คุุณจึึงสั่่�งงานระบบต่่างๆ ได้้อย่่างเป็็นธรรมชาติิและไม่่จำำ�เป็็นต้้องเสีียสมาธิิจากการขัับขี่่�
Power rear window sunshade

Remote Touch Interface
An interface designed for simple, smartphone-style
operation lets users interact intuitively with the navigation
and audio systems on the 10.3-inch EMV or 8-inch touch
display. Integrated into the center console, it provides easy
control of the systems without disturbing the driving posture
and line of sight.

Power controls for this convenient sunshade make
it easy to provide shade and privacy in the rear seats.
For a clear field of view when reversing, it automatically
retracts when reverse gear is engaged.

ม่่านบัังแดดกระจกหลัังแบบไฟฟ้้า
ควบคุุมการเปิิดและปิิดม่่านบัังแดดที่่�กระจกหลัังได้้ง่่ายดายด้้วยสวิิตช์์ไฟฟ้้า
เพื่่อความสบายและเป็็นส่่วนตััวให้้ผู้้�โดยสารตอนหลััง โดยขณะเข้้าเกีียร์์
ถอยหลัังม่่านจะเลื่่อนลงเองโดยอััตโนมััติิเพื่่อเพิ่่�มทััศนวิิสััยให้้ผู้้�ขัับถอยรถ
ได้้อย่่างง่่ายดาย

รีีโมทควบคุุมแบบสััมผััส
แป้้นควบคุุมนี้้�จำำ�ลองการใช้้งานที่่�ง่่ายดายของสมาร์์ทโฟนที่่�ทุุกคนคุ้้�นเคย เพื่่อให้้
ผู้้�ขัับสามารถสั่่�งการระบบนำำ�ทางและระบบเครื่่องเสีียงบนหน้้าจอ EMV ขนาด 10.3 นิ้้�ว
หรืือหน้้าจอสััมผััสขนาด 8 นิ้้�วได้้อย่่างสะดวกสบาย ตำำ�แหน่่งของแป้้นควบคุุมถููกวางไว้้
ที่่�คอนโซลกลางเพื่่อให้้ผู้้�ขัับใช้้งานได้้โดยไม่่ต้้องเปลี่่�ยนท่่าขัับหรืือละสายตาจากถนน
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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: ภาพรถยนต์์และรายละเอีียดที่่�ปรากฏในแคตตาล็็อกนี้้อ� าจมีีความแตกต่่างกััน
ตามรุ่่�นที่่จำ� ำ�หน่่ายในแต่่ละพื้้�นที่่� กรุุณาสอบถามข้้อมููลเพิ่่�มเติิมจากผู้้�แทนจำำ�หน่่ายอย่่าง
เป็็นทางการใกล้้บ้้านท่่าน
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Lightweight, high-rigidity body
Using thicker plates to enhance chassis rigidity will
naturally add weight. To find a better solution IS
engineers focused on advanced welding technology,
adding 55 fine-pitch spot welding points around the
front side members, and adopting laser screw welding
and adhesives to achieve high rigidity. They also
enhanced body rigidity by stiffening the radiator
support sides and rear pillar inner members, and
lowered the moment of inertia by reducing the weight
of the front and rear doors and trunk lid, contributing
to enhanced driving performance.

ตััวถัังน้ำำ�� หนัักเบาและมีีความแข็็งแกร่่งสููง
การใช้้เหล็็กที่่�หนาขึ้้�นอาจเพิ่่�มความแข็็งแกร่่งให้้ตััวรถได้้จริิง แต่่ก็็นำำ�มาซึ่่�ง
น้ำำ��หนัักที่่�ไม่่พึึงปรารถนา วิิศวกรของเลกซััสจึึงใช้้วิิธีีที่่�ชาญฉลาดกว่่านั้้�น
คืือการพััฒนาเทคนิิคการเชื่่อมตััวถัังและเพิ่่�มจุุดเชื่่อมให้้มากขึ้้�นอีีกถึึง
55 ตำำ�แหน่่งที่่�บริิเวณโครงสร้้างด้้านข้้างส่่วนหน้้ารถ และนำำ�เทคโนโลยีีการ
เชื่่อมแบบ Laser screw มาผนวกกัับการใช้้กาวยึึดตััวถัังคุุณภาพสููง
นอกจากนั้้�นยัังเสริิมความแข็็งแกร่่งให้้กัับคานยึึดหม้้อน้ำำ��ทั้้�ง 2 ข้้างและ
ด้้านในของเสาโครงสร้้างด้้านหลััง พร้้อมทั้้�งลดแรงเฉื่่อยด้้วยการ
ลดน้ำำ��หนัักของประตููทั้้�ง 4 บานรวมทั้้�งฝาท้้าย ส่่งผลให้้ได้้ความแข็็งแกร่่ง
และสมรรถนะที่่�ดีีเยี่่�ยมยิ่่�งขึ้้�น

Aerodynamics
The IS’s advanced aerodynamics aim to achieve high
fuel efficiency and a quiet cabin, together with sporty
driving performance. Unifying the belt molding and
panels on the sides of the body creates a strong
turbulence rectifying effect, while fins integrated into
the rocker panels help to control air flow and reduce
roll. In addition, covers on the front door frames
enhance aerodynamics, and aero stabilizing fins on
the rear combination lamps and underbody contribute
to outstanding steering stability and response.

อากาศพลศาสตร์์
อากาศพลศาสตร์์ของเลกซััส IS ถููกออกแบบอย่่างชาญฉลาดเพื่่อลดการใช้้
น้ำำ��มัันเชื้้�อเพลิิง มอบความเงีียบให้้ห้้องโดยสาร และเสริิมสมรรถนะการขัับขี่่�
แบบสปอร์์ตให้้ดีียิ่่�งขึ้้�น วิิศวกรได้้ผนวกยางรีีดน้ำำ��ขอบประตููกัับประตููรถให้้เป็็น
หนึ่่�งเดีียวเพื่่อแก้้ผลกระทบจากลมหมุุน ใช้้ครีีบที่่�รวมอยู่่�ในบัันไดข้้างรถช่่วย
ควบคุุมการไหลผ่่านของอากาศและลดความเสี่่�ยงในการพลิิกคว่ำำ�� รวมทั้้�ง
แผงประตููหน้้าที่่�ช่่วยเสริิมการไหลผ่่านของอากาศ ครีีบบริิเวณไฟท้้ายและ
ใต้้ท้้องรถที่่�ช่่วยกดตััวรถให้้นิ่่�ง ทั้้�งหมดนี้้�ล้้วนส่่งผลให้้ตััวรถมั่่�นคงในทุุกการ
ควบคุุมและตอบสนองได้้อย่่างดีีเยี่่�ยม

10

Chassis (Front and rear suspension/Swing valve shock absorbers)
The double wishbone front suspension and multi-link rear suspension were
optimized to deliver exhilarating driving, with the refining and tuning of
individual components to provide excellent turning performance, steering
response and feel, together with refined ride comfort. The adoption of swing
valve shock absorbers on both the front and rear suspension dampens even
minimal body movement, contributing to supple ride comfort at different
speeds and in varying conditions. They provide a flat vehicle posture,
excellent steering response and stability, and outstanding ride comfort.

แชสซีี (ระบบกัันสะเทืือนหน้้าและหลััง / โช้้คอััพแบบสวิิงวาล์์ว)
ระบบช่่วงล่่างหน้้าแบบปีีกนกคู่่�และระบบช่่วงล่่างหลัังแบบมััลติิลิิงก์์ได้้ถููกปรัับแต่่งทุุกชิ้้�นส่่วนอย่่างละเอีียด
เพื่่อสมรรถนะการขัับขี่่�ที่่�สนุุกสนานเพลิิดเพลิิน อัันได้้แก่่การเข้้าโค้้งที่่�ดีีเยี่่�ยม พวงมาลััยที่่�เฉีียบคมและ
ความสบายในการโดยสาร ระบบกัันสะเทืือนทั้้�งหน้้าและหลัังเป็็นแบบสวิิงวาล์์ว ดููดซัับแม้้แรงกระแทกที่่�บางเบา
ที่่�สุุด จึึงมอบความนุ่่�มนวลให้้ห้้องโดยสารได้้ในทุุกย่่านความเร็็ว เกาะถนน ตอบสนองการควบคุุมพวงมาลััย
ได้้ดีีเยี่่�ยม มั่่�นคงและขัับสบายอย่่างหาใครเทีียบได้้ยาก

Chassis (Hub bolts)
The adoption of hub bolts with a spherical seat to fasten
the wheels to the hub bearings helps realize high axle
rigidity while reducing unsprung weight. They contribute
to clear feedback in steering feel and excellent ride
comfort.

แชสซีี (แบบ Hub bolts)
ล้้อและดุุมล้้อของ IS ยึึดเข้้าด้้วยกัันด้้วยสลัักเกลีียวทรงรีีเพื่่อเพิ่่�มความ
แข็็งแกร่่งให้้กัับเพลาและลดน้ำำ��หนัักใต้้สปริิง และยัังช่่วยให้้รัับรู้้�ถึึงการ
ตอบสนองของพวงมาลััยได้้อย่่างเฉีียบคมและเพิ่่�มความสบายในการ
ขัับขี่่�อีีกด้้วย

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: ภาพรถยนต์์และรายละเอีียดที่่�ปรากฏในแคตตาล็็อกนี้้อ� าจมีีความแตกต่่างกััน
ตามรุ่่�นที่่จำ� ำ�หน่่ายในแต่่ละพื้้�นที่่� กรุุณาสอบถามข้้อมููลเพิ่่�มเติิมจากผู้้�แทนจำำ�หน่่ายอย่่าง
เป็็นทางการใกล้้บ้้านท่่าน
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Lexus Hybrid Drive : 2.5-Liter L-4 16-Valve Dual VVT-i
The hybrid system fuses an engine integrating Dual VVT-i and D-4S with a high-output/
high-torque motor and an electronic-controlled, continuously-variable transmission, providing
a high-level balance of environmental friendliness and driving performance. It delivers
excellent fuel efficiency and precise speed control in urban driving, and smooth, responsive
performance on winding roads and when merging into expressway traffic. Optimizing drive
force output and acceleration control to harness the swift response of the electric motor,
further contributes to the smooth responsiveness and sporty, fun performance.

ในระบบไฮบริิด เครื่่องยนต์์แบบวาล์์วแปรผัันอััจฉริิยะ Dual VVT-i พร้้อมระบบหััวฉีีด D-4S จะทำำ�งานร่่วมกัับมอเตอร์์ไฟฟ้้ากำำ�ลัังสููง
และแรงบิิดสููง และระบบเกีียร์์ไฟฟ้้าที่่�นุ่่�มนวล จึึงได้้ทั้้�งสมรรถนะที่่�ดีีเยี่่�ยมและยัังเป็็นมิิตรต่่อสิ่่�งแวดล้้อม โดยขณะขัับในเมืืองระบบไฮบริิด
จะช่่วยประหยััดน้ำำ��มัันและควบคุุมความเร็็วอย่่างแม่่นยำำ� ขณะขัับบนทางด่่วนหรืือทางหลวงที่่�คดเคี้้�ยวก็็ให้้อััตราเร่่งที่่�ราบรื่่นนุ่่�มนวล
เมื่่อมอเตอร์์ที่่�ทรงพลัังและฉัับไวมาผสานกัับเครื่่องยนต์์กำำ�ลัังขัับสููงและการเร่่งความเร็็วที่่�ทัันใจก็็ยิ่่�งส่่งผลให้้รถตอบสนองได้้รวดเร็็ว
ขัับสนุุกสไตล์์สปอร์์ตอย่่างแท้้จริิง โดยไม่่ทิ้้�งความนุ่่�มนวลในทุุกย่่านความเร็็ว
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Pushing the limits of ‘exhilarating performance’, the duality of the IS’s ‘serene’ and ‘dynamic’ characteristics
shines in diverse driving environments, equally adept at relaxed cruising in the city or aggressively
tackling undulating curves on a mountain road, boosting driving confidence and pleasure.

ความกล้้าทำำ�ลายขีีดจำำ�กััดอย่่างไม่่หยุุดยั้้�งทำำ�ให้้เลกซััส IS สามารถมีี 2 บุุคลิิกได้้ในคัันเดีียว คืือทั้้�งนุ่่�ม เงีียบ สบาย และดุุดัันเร้้าใจ พร้้อมตอบโจทย์์
ทุุกสภาพการขัับขี่่� ไม่่ว่่าจะเป็็นขัับกิินลมสบายๆ ในเมืืองหรืือเร่่งรอบเล่่นโค้้งยามออกทางไกล คุุณจึึงได้้ทั้้�งความมั่่�นใจและสบายใจทุุกครั้้�งที่่�ขัับ

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: ภาพรถยนต์์และรายละเอีียดที่่�ปรากฏในแคตตาล็็อกนี้้อ� าจมีีความแตกต่่างกััน
ตามรุ่่�นที่่จำ� ำ�หน่่ายในแต่่ละพื้้�นที่่� กรุุณาสอบถามข้้อมููลเพิ่่�มเติิมจากผู้้�แทนจำำ�หน่่ายอย่่าง
เป็็นทางการใกล้้บ้้านท่่าน

13

LEXUS IS 300h

SAFETY

SAFETY

Pre-Collision System
When the millimeter-wave radar and monocular camera sensors detect
a collision with a vehicle ahead, a pedestrian during the day or at night,
or a cyclist during the day is likely, it alerts the driver and activates
pre-collision brake assist when the driver depresses the brake pedal.
If the driver cannot depress the brake pedal, it activates pre-collision
braking.

ระบบป้้องกัันก่่อนการชน
เรดาร์์ความละเอีียดระดัับมิิลลิิเมตรจะทำำ�งานร่่วมกัับเซนเซอร์์กล้้องแบบโมโนคิิวลาร์์เพื่่อประเมิิณว่่าจะเกิิด
การชนหรืือไม่่ โดยในเวลากลางวัันและกลางคืืนระบบจะสามารถตรวจจัับพาหนะที่่�อยู่่�ข้้างหน้้าหรืือคนเดิินเท้้า
โดยจะตรวจจัับผู้้�ขัับขี่่จั� กั รยานได้้เฉพาะเวลากลางวััน หากระบบประเมิิณว่่าอาจเกิิดการชนก็็จะส่่งสััญญาณ
เตืือนผู้้�ขัับรวมทั้้�งช่่วยเพิ่่�มแรงเบรกเมื่่อผู้้�ขัับเหยีียบเบรก หรืือหากผู้้�ขัับไม่่สามารถเหยีียบเบรกได้้ทัันระบบ
จะทำำ�การเบรกให้้โดยอััตโนมััติิ

LTA (Lane Tracing Assist)
When Lane Tracing Assist with enhanced lane recognition is
activated, it alerts the driver of possible lane or road deviations
even when lane markings are interrupted, and helps assist steering
to avoid them. In addition, while driving on highways and
automobile-only roads with Dynamic Radar Cruise Control
activated, it helps assist steering to keep the vehicle in the lane.

ระบบติิดตามช่่องทางการวิ่่�ง
ระบบรัักษาช่่องทางวิ่่�งจะทำำ�งานร่่วมกัับระบบตรวจจัับช่่องทางวิ่่�งที่่�เลกซััสปรัับปรุุงใหม่่ โดยจะ
ส่่งสััญญาณเตืือนผู้้�ขัับเมื่่อตรวจพบว่่ารถเฉออกนอกทาง แม้้เส้้นบอกช่่องทางวิ่่�งบนถนนจะไม่่
ชััดเจนก็็ตาม รวมทั้้�งจะช่่วยประคองพวงมาลััยเพื่่อรัักษาแนววิ่่�งของรถ นอกจากนั้้�นระบบนี้้�ยััง
ทำำ�งานร่่วมกัับ Dynamic Radar Cruise Control เพื่่อช่่วยรัักษารถให้้อยู่่�ในช่่องทางวิ่่�ง เมื่่อ
ขัับขี่่�บนทางหลวงหรืือถนนที่่�อนุุญาติิเฉพาะรถยนต์์

Blind Spot Monitor System

ระบบช่่วยเตืือนจุุดอัับสายตา

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.

เรดาร์์ความละเอีียดระดัับมิิลลิิเมตรที่่�บริิเวณ
กัันชนท้้ายจะคอยตรวจหาว่่ามีีรถวิ่่�งมาในเลน
ข้้างๆ ซึ่่�งอยู่่�ในมุุมอัับสายตาที่่�สัังเกตุุเห็็นได้้ยาก
ในกระจกมองข้้างหรืือไม่่ หากตรวจพบจะส่่ง
สััญญาณเตืือนผู้้�ขัับในกระจกมองข้้างด้้านนั้้�นๆ
ทัันทีีที่่�มีีรถเคลื่่อนเข้้ามาในระยะมุุมอัับสายตา

PKSB (Parking Support Brake)

ระบบช่่วยจอดพร้้อมระบบช่่วยเบรก

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.

ระบบ PKSB จะตรวจหาวััตถุุที่่�อยู่่�กัับที่่� เช่่นกำำ�แพง
ซึ่่�งอยู่่�ในทิิศทางที่่�รถกำำ�ลัังเคลื่่อนตััวไป รวมทั้้�งตรวจ
หาวััตถุุเคลื่่อนที่่�เช่่นรถที่่�จะวิ่่�งผ่่านทางด้้านหลัังในขณะ
ถอยรถ และจะส่่งสััญญาณเตืือนผู้้�ขัับทั้้�งบนหน้้าจอ
และการสั่่�นเตืือน นอกจากนั้้�นหากระบบประเมิินว่่าอาจ
เกิิดการชนกัับวััตถุุนั้้�นๆ ก็็จะทำำ�การควบคุุมคัันเร่่ง
หรืือเบรกโดยอััตโนมััติิเพื่่อเลี่่�ยงการปะทะหรืือลด
ความรุุนแรงของการปะทะให้้น้้อยที่่�สุุด

Panoramic View Monitor

ระบบแสดงภาพรอบทิิศทาง

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
EMV touch display, using a composite image taken by
cameras mounted on the front, sides, and rear of the
vehicle.*

ช่่วยเปิิดมุุมมองให้้ผู้้�ขัับสามารถประเมิิณ
สภาพการณ์์รอบๆ ตััวรถได้้อย่่างรอบด้้าน
โดยนำำ�ข้้อมููลภาพจากกล้้องบริิเวณด้้านหน้้า
ด้้านข้้าง และด้้านหลัังของรถ* มาประมวล
รวมเป็็นภาพมุุมสููงแบบเรีียลไทม์์เพื่่อแสดง
บนหน้้าจอ EMV แบบสััมผััส

SRS airbags

ถุุงลมนิิรภััย SRS

The IS features dual-stage SRS airbags (Front seats),
SRS knee airbags (Front seats), SRS side airbags
(Front and rear seats), and SRS curtain shield airbags
(Front and rear door windows).**

เลกซััส IS มาพร้้อมถุุงลมนิิรภััย SRS แบบ
Dual-stage สำำ�หรัับเบาะคู่่�หน้้าถุุงลมนิิรภััยเข่่าที่่�
เบาะคู่่�หน้้า ถุุงลมนิิรภััยด้้านข้้างสำำ�หรัับเบาะทั้้�งคู่่�
หน้้าและหลััง และม่่านลมนิิรภััยสำำ�หรัับกระจกประตูู
ทั้้�งคู่่�หน้้าและหลััง**
*The area the cameras can show is limited. Be sure to visually check your surroundings before
you proceed.
**The SRS 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). 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). For details on these and other important safety
features, be sure to read the Owner’s Manual carefully.

Dynamic Radar Cruise Control
In addition to maintaining a constant speed, Dynamic Radar Cruise
Control uses the millimeter-wave radar and monocular camera
sensors to detect a vehicle driving ahead and maintain an appropriate
distance between vehicles.

*กล้องสามารถแสดงภาพได้ ในบริเวณจำ�กัด โปรดตรวจสอบสภาพแวดล้อมด้วยตัวของท่านเองก่อนทำ�การ
เคลื่อนรถ
**ถุงลมนิรภัย SRS เป็นอุปกรณ์ที่ ใช้ร่วมกับเข็มขัดนิรภัย ผู้ขับขี่และผู้ โดยสารทุกคนในรถต้องคาดเข็มขัดนิรภัย
อย่างถูกต้องตลอดเวลาที่อยู่ ในรถ และห้ามติดตั้งเก้าอี้เด็กแบบหันหลังให้หน้ารถบนเบาะนั่งผู้ โดยสารตอนหน้า
โดยเด็ดขาด สำ�หรับเก้าอี้เด็กแบบหันหน้าไปหน้ารถ กรุณาติดตั้งที่เบาะหลังเท่านั้น และโปรดอย่าใช้อุปกรณ์เสริม
สำ�หรับเบาะนั่งที่อาจกีดขวางบริเวณที่ถุงลมนิรภัยจะพองตัว เพราะจะทำ�ให้ถุงลมนิรภัยไม่สามารถทำ�งานได้ตาม
ปกติและอาจเกิดการบาดเจ็บรุนแรงได้ (ที่หุ้มเบาะนั่งของเลกซัสถูกออกแบบมาเพื่อเอื้อต่อการทำ�งานของถุงลม
นิรภัย ท่านสามารถหาซื้อหรือสอบถามเพิ่มเติมได้จากตัวแทนจำ�หน่ายในพื้นที่ของท่าน) ภาพที่ปรากฎในแคตตาล็อก
เป็นการจำ�ลองการทำ�งานของถุงลมนิรภยเท่านั้น (ถุงลมนิรภัยด้านข้างและม่านลมนิรภัยจะพองตัวในด้านที่เกิด
การปะทะเท่านั้น) กรุณาศึกษาคู่มือผู้ ใช้รถเพื่ออ่านรายละเอียดเพิ่มเติเกี่ยวกับอุปกรณ์ด้านความปลอดภัย)

ระบบควบคุุมความเร็็วอััตโนมััติิแบบแปรผััน
นอกจากจะรัักษาความเร็็วในการวิ่่�งให้้คงที่่�ดัังเช่่น Cruise Control ทั่่�วไปแล้้ว Dynamic Radar
Cruise Control ยัังคอยตรวจหารถยนต์์ที่่�ขัับขี่่�อยู่่�ด้้านหน้้าและปรัับความเร็็วเพื่่อรัักษาระยะห่่าง
ที่่�เหมาะสมจากคัันหน้้า โดยอาศััยเรดาร์์ความละเอีียดคลื่่นระดัับมิิลลิิเมตรร่่วมกัับกล้้องเซนเซอร์์
ด้้านหน้้ารถ
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Note: The systems functions may not operate properly depending on the weather, road
and vehicle conditions or other factors. Be sure to read the Owner’s Manual carefully.
Do not overly rely on these systems, as there is a limit to the performance they can
provide. The driver is always responsible for paying attention to the vehicle’s
surroundings and driving safely.
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: การทำำ�งานของระบบต่่างๆ อาจทำำ�ได้้ไม่่สมบููรณ์์ในบางสภาพอากาศ สภาพถนน และสภาพ
ของตััวรถ หรืือในปััจจัยั อื่่นๆ กรุุณาศึึกษาคู่่�มืือผู้้�ใช้้รถอย่่างละเอีียด ระบบเหล่่านี้้มี� ขีี ดี จำำ�กัดั ในการทำำ�งาน
ดัังนั้้�นอย่่าพึ่่�งพาระบบแต่่เพีียงอย่่างเดีียว การสัังเกตสภาพแวดล้้อมและการขัับขี่่�ที่่�ปลอดภััยถืือเป็็น
ความรัับผิิดชอบของผู้้�ขัับขี่่�ที่่�ต้้องพึึงกระทำำ�ตลอดเวลา
รายละเอีียดของรถยนต์์และภาพที่่�ปรากฎในแคตตาล็็อกนี้้อ� าจแตกต่่างจากรุ่่�นที่่�มีีจำำ�หน่่ายในประเทศของ
ท่่าน กรุุณาสอบถามเพิ่่�มเติิมจากตััวแทนตำำ�หน่่ายในพื้้�นที่่�ของท่่าน
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LEXUS IS 300h

F S P O RT

The IS F SPORT channels a passion for sports driving exhilaration
and control with exclusive track tested, factory-built refinements.
Anticipation spikes with first sight of the signature L-shaped mesh
pattern of the spindle grille, RC F-inspired air intakes and exclusive
19-inch wheels, and a range of sports-inspired colors.
In the cabin, the bold interior color and black upper instrument
panel with a single central 8-inch color TFT meter instantly boost the
excitement. Bolstered sports seats, exclusive leather steering wheel
and shift knob, and aluminum pedals sharpen driver input and
control. The F SPORT roars to life with the deep sound of the
ASC-tuned gasoline engines, and is vividly experienced through
the sports-tuned EPS and suspension with AVS to optimally control
damping force, and Torsen LSD.

เลกซััส IS F SPORT คืือผลลััพธ์์ของความหลงใหลในการขัับขี่่�ที่่�เร้้าใจ การควบคุุม
ที่่�ผ่่านการทดสอบและขััดเกลาบนสนามแข่่งครั้้�งแล้้วครั้้�งเล่่า และการปรัับแต่่งอย่่างละเอีียด
จากโรงงาน เพีียงได้้เห็็นกระจัังหน้้าอัันเป็็นเอกลัักษณ์์ ช่่องรัับอากาศที่่�ได้้รัับแรงบัันดาลใจ
จากเลกซััส RC F ล้้อขนาด 19 นิ้้�ว และสีีตััวถัังที่่�ตื่่นตาก็็รัับรู้้�ได้้ถึึงความตื่่นเต้้นที่่�อยู่่�แค่่
เอื้้�อมสตาร์์ท และยิ่่�งเร้้าใจเมื่่อสััมผััสถึึงสีีสัันร้้อนแรงของห้้องโดยสารและแผงคอนโซลสีีดำำ�
เข้้มขรึึมที่่�มาพร้้อมหน้้าจอ TFT ขนาด 8 นิ้้�ว แฝงความประณีีตด้้วยรายละเอีียดอย่่างเบาะ
ทรงสปอร์์ตที่่�โอบกระชัับอย่่างลงตััว พวงมาลััยและหััวเกีียร์์ที่่�หุ้้�มด้้วยหนัังอย่่างดีี และ
แป้้นเหยีียบทำำ�จากอลููมิินััมที่่�ช่่วยกระชัับทุุกจัังหวะสั่่�งการของคุุณ เพิ่่�มความกระหึ่่�มด้้วยเสีียง
เครื่่องยนต์์ที่่�ปรัับแต่่งด้้วยระบบ ASC ให้้ยิ่่�งเร้้าใจ พร้้อมพวงมาลััย EPS ช่่วงล่่าง AVS
และเฟืืองท้้าย Torsen ที่่�ปรัับแต่่งมาเพื่่อเพิ่่�มความสปอร์์ตให้้เต็็มขั้้�น
F

C

E

D
G
H

C_Front fender emblems / D_Side rocker moldings / E_Rear bumper / F_Rear spoiler / G_Mufflers / H_Aluminum wheels

C สััญลัักษณ์์ F SPORT ที่่�ซุ้้�มล้้อหน้้า / D บัันไดข้้างชิ้้�นเดีียวกัับตััวรถ / E กัันชนท้้าย / F สปอยเลอร์์ท้้าย / G ปลายท่่อไอเสีีย / H ล้้ออลููมิินััม

A

B

Torsen LSD

Front and rear suspension

The torque-sensing LSD provides linear response
to acceleration, contributing to excellent traction
performance and handling, as well as stability in
both straight-line driving and while cornering.

Select refinements inject a sports-focused edge into F SPORT handling.
Exclusive tuning of the rear stabilizer bar, shock absorbers and other
components, together with AVS which optimally controls damping force in
response to the road surface, boost sports driving confidence and pleasure.

Torsen LSD

ระบบกัันสะเทืือนหน้้าและหลััง

เฟืืองท้้ายที่่�ช่่วยกระจายแรงบิิดช่่วยให้้รถสามารถตอบสนองต่่อคัันเร่่งได้้
อย่่างเฉีียบคมและฉัับไว ส่่งผลให้้รถทรงตััวได้้ดีีเยี่่�ยมและควบคุุมได้้ง่่ายดาย
และยัังรัักษาเสถีียรภาพได้้ดีีทั้้�งในทางตรงและขณะเข้้าโค้้ง

เพิ่่�มความสปอร์์ตให้้เต็็มขั้้�นด้้วยการปรัับแต่่งแบบพิิเศษ พร้้อมการปรัับแต่่งเหล็็กกัันโคลงหลััง โช้้คอััพ
และองค์์ประกอบอื่่นๆ อย่่างละเอีียด ร่่วมกัับการใช้้ระบบช่่วงล่่าง AVS เพื่่อควบคุุมแรงสั่่�นสะเทืือนจาก
พื้้�นผิิวถนน เพิ่่�มความมั่่�นใจและความเพลิิดเพลิินได้้เต็็มอารมณ์์สปอร์์ตอย่่างแท้้จริิง

A_Front mesh grille / B_Front garnish

A กระจัังหน้้าแบบตาข่่าย / B ช่่องดัักลมหน้้า
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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: ภาพรถยนต์์และรายละเอีียดที่่�ปรากฏในแคตตาล็็อกนี้้อ� าจมีีความแตกต่่างกััน
ตามรุ่่�นที่่จำ� ำ�หน่่ายในแต่่ละพื้้�นที่่� กรุุณาสอบถามข้้อมููลเพิ่่�มเติิมจากผู้้�แทนจำำ�หน่่ายอย่่าง
เป็็นทางการใกล้้บ้้านท่่าน
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LEXUS IS 300h

F S P O RT

A
B

C

F SPORT front seats

D

The front sports seats are the product of an innovative ‘integrated foaming’ manufacturing
process. They provide a blend of refined comfort with firm support and excellent holding
performance for sports driving.

F SPORT เบาะหน้้า
เบาะนั่่�งคู่่�หน้้าของ IS F SPORT ผลิิตด้้วยนวััตกรรมการขึ้้�นรููปโฟมแบบองค์์รวม ผสมผสานความสบายเข้้ากัับการโอบกระชัับ
ที่่�หนัักแน่่นกำำ�ลัังดีี ยึึดตััวผู้้�ขัับให้้มั่่�นคง เพื่่อการขัับขี่่�แบบสปอร์์ตอย่่างแท้้จริิง

F

E

A_Single dial meter / B_Steering wheel / C_Shift lever knob / D_Trim / E_Scuff plates / F_Front seats

A หน้้าปััดแบบวงเดี่่�ยว / B พวงมาลััยแบบ F SPORT / C หััวเกีียร์์แบบสปอร์์ต / D ผิิวสััมผััสแบบสปอร์์ต / E กาบบัันได / F เบาะคู่่�หน้้า

F SPORT meter
A direct evolution of the groundbreaking design
and functionality of the meter in the Lexus LFA, the
innovative single dial meter takes center stage with a
combination of Lexus sophistication and cutting-edge
precision. In addition to showing information in a clear
and logical manner, the meter ring display changes to
reflect the drive mode selected.

F SPORT มิิเตอร์์
หน้้าปััดของ IS F SPORT วิิวััฒนาการมาจากดีีไซน์์สุุดล้ำำ��และ
ฟัังก์์ชัันที่่�ครบครัันจากหน้้าปััดของเลกซััส LFA โดยมีีหน้้าปััดเดีียว
และผสมผสานความละเมีียดละไมเข้้ากัับการบอกค่่าที่่�แม่่นยำำ� โดยนอกจาก
จะแสดงข้้อมููลได้้อย่่างชััดเจนและสมเหตุุสมผลแล้้ว หน้้าปััดยัังเปลี่่�ยน
รููปแบบได้้ตามโหมดการขัับขี่่�ที่่�ผู้้�ขัับเลืือกใช้้อีีกด้้วย
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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: ภาพรถยนต์์และรายละเอีียดที่่�ปรากฏในแคตตาล็็อกนี้้อ� าจมีีความแตกต่่างกััน
ตามรุ่่�นที่่จำ� ำ�หน่่ายในแต่่ละพื้้�นที่่� กรุุณาสอบถามข้้อมููลเพิ่่�มเติิมจากผู้้�แทนจำำ�หน่่ายอย่่าง
เป็็นทางการใกล้้บ้้านท่่าน

19

< I S 3 0 0 h : L u x u r y, Pre m i u m >
EXTERIOR & INTERIOR

COLORS
A selection of sophisticated exterior colors heightens the IS’s
provo cative st yle and distinc tive identit y, p ower ful expressing the agile
driving feel. It is complemented in the cabin by the two-tone color
schemes that deepen the feeling of exhilaration.

ดีีไซเนอร์์ได้้คัั ดเลืือกสีีสัั นที่่ป� ลุุกเร้้ าเอกลัั กษณ์์ของเลกซัั ส IS ให้้ ยิ่่�งเด่่นชัั ด เพื่่อสร้้ างตัั วตนที่่�ชัั ดเจนใน
ทุุกมุุมมอง สะท้้อนความโฉบเฉี่่ย� วได้้ ทัั นทีีที่่�เห็็น พร้้อมสีีสัั นแบบทูู-โทนภายในห้้องโดยสารที่่ต� อกย้ำำ��
ความเร้้ าใจของการขัั บขี่่� ให้้ ยิ่่�งเด่่นชัั ด

Ocher

Black

< I S 3 0 0 h : F S P O RT >

White Nova Glass Flake <083>*

Sonic Titanium <1J7>

Sonic Quartz <085>**

Flare Red

Black

<TRIM>

Sonic Chrome <1L1>

Graphite Black Glass Flake <223>

Sonic Iridium <1L2>

Luxury : Black Metallic

Red Mica Crystal Shine <3R1>**

Radiant Red Contrast Layering <3T5>*

*F SPORT Only
** Premium & Luxury Only

*เฉพาะเกรด F SPORT เท่่านั้้�น
**เฉพาะเกรด Premium และ Luxury เท่่านั้้�น

Celestial Blue Glass Flake <8Y6>

18-inch aluminum wheels
IS 300h Luxury
20

19-inch aluminum wheels
IS 300h Premium

19-inch aluminum wheels
IS 300h F SPORT

Premium : Shimamoku

F SPORT : Satin Chrome

IS 300h F SPORT

Heat Blue Contrast Layering <8X1>*

White Nova Glass Flake

083

Sonic Quartz

085

Sonic Titanium

1J7

Sonic Chrome

1L1

Sonic Iridium

1L2

Graphite Black Glass Flake

223

Red Mica Crystal Shine

3R1

Radiant Red Contrast Layering

3T5

Heat Blue Contrast Layering

8X1

Celestial Blue Glass Flake

8Y6

IS 300h Premium

IS 300h Luxury

Flare Red

Black

Ocher

Black

Ocher

•
•
•
•
•
•
•
•

•
•
•
•
•
•
•
•

•
•
•
•
•
•
•

•
•
•
•
•
•
•

•
•
•
•
•
•
•

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.

Black

•
•
•
•
•
•
•

หมายเหตุุ: ภาพรถยนต์์และรายละเอีียดที่่�ปรากฏในแคตตาล็็อกนี้้อ� าจมีีความแตกต่่างกััน
ตามรุ่่�นที่่จำ� ำ�หน่่ายในแต่่ละพื้้�นที่่� กรุุณาสอบถามข้้อมููลเพิ่่�มเติิมจากผู้้�แทนจำำ�หน่่ายอย่่าง
เป็็นทางการใกล้้บ้้านท่่าน
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SPECIFICATIONS
IS300h F SPORT

มิิติิและน้ำำ��หนัักรถ
ความยาวโดยรวม (มม.)
ความกว้้างโดยรวม (มม.)
ความสููงโดยรวม (มม.)
ความยาวฐานล้้อหน้้า-หลััง (มม.)
ความกว้้างฐานล้้อ (หน้้า) (มม.)
ความกว้้างฐานล้้อ (หลััง) (มม.)
น้ำำ��หนัักตััวถัังรถ (กก.)
น้ำำ��หนัักสุุทธิิ (กก.)
เครื่่องยนต์์
ประเภท
ความจุุกระบอกสููบ (ซีีซีี)
กำำ�ลัังสููงสุุด (แรงม้้า/รอบต่่อนาทีี)
แรงบิิดสููงสุุด (นิิวตัันเมตร/รอบต่่อนาทีี)
ระบบเชื้้�อเพลิิง
ความจุุถัังน้ำำ��มััน (ลิิตร)
ชนิิดน้ำำ��มัันเชื้้�อเพลิิง
มอเตอร์์ไฟฟ้้า
ประเภท
กำำ�ลัังสููงสุุด (กิิโลวััตต์์/แรงม้้า)
แรงบิิดสููงสุุด (นิิวตัันเมตร)
กำำ�ลัังรวมทั้้�งระบบ (กิิโลวััตต์์/แรงม้้า)
แบตเตอรี่่�ไฮบริิด
ประเภทของแบตเตอรี่่�
จำำ�นวนเซลแบต (หน่่วย)
แรงดัันไฟปกติิ (โวลท์์, กระแสตรง)
แรงดัันไฟสููงสุุดในระบบ (โวล์์ท, กระแสสลัับ)
สมรรถนะ
ความเร็็วสููงสุุด (กม./ชม.)
อััตราเร่่ง 0-100 กม./ชม. (วิินาทีี)
อััตราการสิ้้�นเปลืืองน้ำำ��มัันเชื้้�อเพลิิงเฉลี่่�ย (กม./ลิิตร)
ค่่าเฉลี่่�ยนมลพิิษ CO2 (กรััม/กม.)
มาตรฐานการปล่่อยมลพิิษ
ระบบขัับเคลื่่อนและระบบกัันสะเทืือน
ระบบส่่งกำำ�ลััง
ระบบกัันสะเทืือน (หน้้า/หลััง)
ระบบรองรัับแบบแปรผััน
โช้้คอััพแบบ Swing Valve
ระบบเบรก (หน้้า/หลััง)
ขนาดล้้อและยาง (หน้้า)
ขนาดล้้อและยาง (หลััง)
อุุปกรณ์์ภายนอก
กระจกหน้้าตััดแสง UV
กระจกประตููรถด้้านหน้้าตััดแสงแบบ Super UV
และป้้องกัันการเกาะตััวของหยดน้ำำ��
กระจกประตููรถด้้านหลัังตััดแสง UV
หลัังคาแบบมููนรููฟ
กระจกมองข้้างพร้้อมไฟเลี้้�ยวแบบพัับด้้วยระบบไฟฟ้้า
ระบบไฟส่่องสว่่าง
ระบบไฟหน้้า
ระบบปรัับไฟสููง-ต่ำำ��อัตั โนมััติิ
ระบบปรัับระดัับไฟหน้้าสููง-ต่ำำ��
ระบบทำำ�ความสะอาดไฟหน้้า
ไฟส่่องสว่่างกลางวััน
ไฟตััดหมอกหลััง
ไฟเบรกดวงที่่�สาม
อุุปกรณ์์ภายใน
วััสดุุหุ้้�มเบาะ
ระบบเบาะคู่่�หน้้าปรัับไฟฟ้้า 8 ทิิศทาง พร้้อมระบบรองรัับ
แผ่่นหลััง (ฝั่่�งคนขัับ)
เบาะนั่่�งพร้้อมระบบปรัับอากาศ (เบาะคู่่�หน้้า)
เบาะหลัังแบบพัับแยก 60:40
มาตรวััดเรืืองแสงแบบ Optitron TFT 4.2 นิ้้�ว
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IS300h Premium

Length (mm)

4710

Width without Mirror (mm)

1840

Height (mm)

1435

Wheelbase (mm)

2800

Tread Front (mm)
Tread Rear (mm)

1580
1575

1605

Curb Weight (kg)

1700 - 1735

Gross Vehicle Weight (kg)

2140

ENGINE
Type

2.5-Liter L-4 16-Valve Dual VVT-i

Displacement (cc)

2494

Max. Output (ps:hp/rpm)

181:178 / 6000

Max. Torque (Nm/rpm)

221 / 4200 - 5400

Fuel System

EFI , D-4S

Fuel Tank Capacity (L)

66

Fuel Type

Benzene 95 or higher (E10 or E20)

MOTOR
Type

Permanent Magnet Synchronous Motor (1KM)

Output (kW/ps:hp)

105 / 143:141

Torque (Nm)

300

Total System Output (kW/ps:hp)

164 / 223:220

HYBRID BATTERY
Battery Type

Nickel Metal Hydride

Number of Battery Cells

192

Norminal Voltage (V)

230.4

System Voltage (V)

650

PERFORMANCE
Max. Speed

200

0 - 100 km/h (sec)

8.5

Avg. Fuel Consumption

19.23

CO2 Emission (Combined) (g/km)

122

Emission Standard

EURO 4

CHASSIS
Transmission

E-CVT

Suspension (Front/Rear)
Adaptive Variable Suspension (AVS)
Swing Valve Shock Absorber

Double Wishbone/Multi-link
O

-

-

O

Brake (Front/Rear)

Ventilated Disc

Tires Size (Front)

235/40 R19 SM SP

Tires Size (Rear)

265/35 R19 SM SP

235/40R19 SM 8.5J+45

235/45R18 SM 8.5J+45

EXTERIOR
Windshield Glass: UV Cut

O

Front Side Glass: Super UV Cut + B29Water Repel

O

Rear Side Glass: UV Cut
Moonroof (Inner Slide)
Outside Rear View Mirror

O
O

IS300h F SPORT

IS300h Luxury

DIMENSION & WEIGHT

อุุปกรณ์์ภายใน
มาตรวััดแสดงผลรวม LCD TFT 8 นิ้้�ว
พวงมาลััยไฟฟ้้าปรัับระดัับ 4 ทิิศทาง
พวงมาลััยและหััวเกีียร์์หุ้้�มหนััง
ปุ่่�มควบคุุมบนพวงมาลััยพร้้อม Paddle Shift
กระจกแต่่งหน้้าพร้้อมไฟส่่องสว่่าง (สำำ�หรัับที่่�นั่่�งตอนหน้้า)
ช่่องเก็็บของคอนโซลกลางหุ้้�มหนัังพร้้อมช่่อง USB 2 ช่่อง
และช่่องต่่อ Jack
ม่่านบัังแดดกระจกหลัังแบบไฟฟ้้า
ระบบส่่องสว่่างภายในห้้องโดยสาร
ระบบปรัับอากาศแบบแยกอิิสระสำำ�หรัับบริิเวณที่่�นั่่ง� ตอนหน้้า
พร้้อมระบบกรองอากาศ
ระบบการทำำ�งาน
ระบบปััดน้ำำ��ฝน
ปุ่่�มปรัับเลืือกรููปแบบการขัับขี่่� 3 รููปแบบ
ระบบควบคุุมความเร็็วอััตโนมััติิ
ระบบขัับเคลื่่อนด้้วยไฟฟ้้า
ระบบสตาร์์ทเครื่่องยนต์์อััจฉริิยะ
กุุญแจแบบการ์์ด
ระบบช่่วยจอดพร้้อมระบบช่่วยเบรก
จอแสดงผลการสั่่ง� งานผ่่านปุ่่ม� ควบคุุมกลางแบบระบบสััมผััส
ระบบสั่่�งงานควบคุุมกลางแบบสััมผััส
ระบบเชื่่อมต่่อ Apple CarPlay
ระบบเชื่่อมต่่อไร้้สาย
ระบบแผนที่่�นำำ�ทาง
กล้้องมองภาพด้้านหลัังขณะถอยจอด
ระบบเครื่่องเสีียงเลกซััสพรีีเมีียม 10 ลำำ�โพง
ระบบความปลอดภััย
ระบบป้้องกัันก่่อนการชน
ระบบช่่วยเปลี่่�ยนเลนพร้้อมสััญญาณเตืือนมุุมอัับสายตา
ระบบช่่วยติิดตามช่่องทางวิ่่ง� พร้้อมระบบสั่่�นเตืือนพวงมาลััย
ระบบจััดการรวมไดนามิิคของตััวรถ
ระบบป้้องกัันการลื่่นไถล
ระบบควบคุุมการทรงตััวของรถ
ระบบเบรกแบบป้้องกัันล้้อล็็อคพร้้อมระบบกระจาย
แรงเบรกไฟฟ้้า
ระบบช่่วยเบรก
ระบบช่่วยออกตััวบนทางลาดชััน
ถุุงลมเสริิมความปลอดภััยแบบ 2 ระดัับ SRS (สำำ�หรัับที่่�นั่่�งตอนหน้้า)
ถุุงลมเสริิมความปลอดภััย SRS บริิเวณหััวเข่่า (สำำ�หรัับที่่นั่่� ง� ตอนหน้้า)
ถุุงลมเสริิมความปลอดภััย SRS ด้้านข้้าง (สำำ�หรัับที่่�นั่่�งตอนหน้้า)
ถุุงลมเสริิมความปลอดภััย SRS ด้้านข้้าง (สำำ�หรัับที่่�นั่่�งตอนหลััง)
ม่่านถุุงลมเสริิมความปลอดภััย SRS
เข็็มขััดนิิรภััย ELR แบบ 3 จุุด พร้้อมระบบดึึงกลัับ
และลดแรงกระชาก (สำำ�หรัับที่่�นั่่�งตอนหน้้า)
เข็็มขััดนิิรภััย ELR แบบ 3 จุุด พร้้อมระบบดึึงกลัับ (สำำ�หรัับที่่นั่่� ง� ตอนหลััง)
แท่่นยึึดสำำ�หรัับติิดตั้้�งเบาะเด็็กแบบ ISO-FIX
ระบบป้้องกัันการโจรกรรมแบบ Intrusion Sensor
พร้้อมสััญญาณเตืือนอััตโนมััติิ

IS300h Premium

IS300h Luxury

INTERIOR
8-inch Color TFT LCD Meter

O

-

Power Tilt & Telescopic Steering Column

O

Steering & Shift Lever Knob Material

Sport

Leather

Steering Wheel Control Switch with Paddle Shift

O

Vanity Mirrors & Lamps (Front Seats)

O

Leather Center Console Box with 2 USB Ports & Mini Jack

O

Power Rear Window Sunshade

O

-

Interior Illumination System

O

2-Zone Air Conditioner with S-Flow & Pollen Filter

O

OPERATION
Intermittent Wiper

with Auto Rain Sensor

Drive Mode Select (ECO/NORMAL/SPORT)

O

with Sport+

Cruise Control

O

with All-Speed Adaptive

O

EV mode

O

Smart Entry & Start System

O

Card Key

O

Parking Assist with PKSB (Parking Support Brake)

O

EMV (Electro Multi-Vision) Touchscreen Display

10.3 inch

8.0 inch

Remote Touch Pad Controller

O

Apple CarPlay

O

Bluetooth

O

Navigation System
Back Monitor with Smart Camera

O

-

with Panoramic View Monitor

O

Lexus Premium 10-Speaker Sound System

O

SAFETY
Pre-Collision Safety System (PCS)

O

-

Lane Change Assist with Blind Spot Monitor (RCTA & BSM)

O

-

Lane Tracing Assist with Steering Wheel Vibration

O

-

Vehicle Dynamic Integrated Management (VDIM)

O

Traction Control (TRC)

O

Vehicle Stability Control (VSC)

O

Anti-lock Brake System (ABS) with Electronic Brake Force
Distribution (EBD)

O

Brake Assist System (BA)

O

Hill-Start Assist Control

O

Duel Stage SRS Airbags System (Front Seats)

O

Knee Airbags (Front Seats)

O

Front Side Airbags (Front Seats)

O

Rear Side Airbags (Rear Seats)

O

Side Curtain Shield Airbags

O

3-point ELR (Emergency Locking Retractor) Seatbelts
(Front Seats)

O

3-point ELR seatbelts (Rear Seats)

O

Anchor Bars for fixing ISO IFX (Child Seat) (Rear Seats)

O

Anti-Theft System (Silen + Sensor + Glass + Angle)

O

-

EC mirror +Auto fold, Memory, BSM, PVM

O

3-LED

1-LED

LIGHTING
Headlamps
Auto High Beam System (AHB)

O

-

Headlamps Leveling (Static Auto)

O

Headlamps Cleaner

O

LED Daytime Running Lights

O

Rear Fog Lamp

O

LED High Mount Stop Lamp

O

1435mm

INTERIOR

1580mm

Seat Cover Material

Smooth Leather

Synthetic Leather

1840mm

Power Front Seat 8-way Adjuster
(Driver Seat with Lumbar 2-way)

with Memory (D)

O

O

-

Seat Heater & Seat A/C (Front seats)
Rear Seat Folding (Manual 60:40)
4.2-inch Optritron TFT

O
-

O

1605mm/1575mm

2800mm
4710mm

ë• Toyota Motor Thailand reserves the right to alter any detail of specifications and equipment • บริษัท โตโยตา มอเตอร ประเทศไทย จำกัด ขอสงวนสิทธิ์ ในการเปลี่ยนแปลงขอมูลและอุปกรณ โดย
without notice. Details of speciﬁcations and equipment are also subject to change to suit
ไมตองแจงใหทราบลวงหนา อาจมีการปรับรายละเอียดขอมูลจำเพาะและอุปกรณใหเหมาะกับ
local conditions and requirement. Please enquire with our Authorized Dealers for details.
ภาวะแวดลอมและเงื่อนไขตางๆ สำหรับรายละเอียดเพิ่มเติมกรุณาติดตอผูแทนจำหนายอยางเปนทางการ
Note: Vehicles pictured and speciﬁcations detailed in this catalogue may vary from models
หมายเหตุ : รูปรถและรายละเอียดขอมูลในแคตตาล็อกนี้อาจแตกตางกันตามรุนและอุปกรณของรถ
and equipment available.
• สีของรถที่ปรากฎในภาพอาจแตกตางจากสีจริงเนื่องจากระบบการพิมพ
ë• Vehicle body color might differ slightly from the printed photos in this catalogue.
• กรุณาศึกษาการทำงานของอุปกรณตางๆ ของรถใหเขาใจโดยละเอียดจากคูมือการใชรถ
ë• Please see Ownerû’s Manual for important cautions and instructions.
กอนการใชงาน เพื่อการใชงานอยางถูกตองและประโยชนสูงสุดของตัวทานเอง
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