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

112020

 I S 3 0 0 h

ISISISIS



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. 

ความหลงใหลในสมรรถนะคือเหตุุผลและแรงผลักดัันในการพััฒนา 

เลกซััส IS ใหม่ เราผลักดัันตัุวเองให้ก้าวข้้ามและทำำาลายขี้ดัจำำากัดั 

ครั�งแล้วครั�งเล่า เพ่ัอสร้างรถยนต์ุทีำ�ถ่ายทำอดั DNA ความสปอร์ตุ 

ออกมาได้ัในทุำกสัมผัส ผ่านดีัไซัน์ทีำ�ดูัโฉบเฉี�ยวคล่องแคล่วและท้ำาทำาย  

โดัยส่�งทีำ�เราให้ความสำาคัญมากทีำ�สุดัคือ ทำำาอย่างไรให้ผู้ขั้บและรถหลอม 

รวมเป็นหน่�งเดีัยวกัน ผ่านการขั้บขี้�ทีำ�ให้ความรู้ส่กเฉียบคมและนุ่มล่ก  

ทีำ�ช่่วยให้จ่ำนตุนาการข้องผู้ขั้บล่นไหลไปกับสมรรถนะและการตุอบสนอง 

ข้องรถได้ัอย่างไม่สะดุัดั นอกจำากนั�นเรายังตุ้องการให้รถคันนี�มี 2 บุคล่ก 

ทัำ�งเช่่อง ควบคุมง่าย นุ่มนวล ขั้บสบาย แตุ่ในข้ณะเดีัยวก็สามารถ 

ปลดัปล่อยความดุัดัันออกมาได้ัทัำนทีำทีำ�ได้ัรับคำาสั�ง

  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.

ไม่ว่ามองจำากมุมไหนก็รับรู้ได้ัว่านี�คือเลกซััส IS ด้ัวยรูปลักษณ์ทีำ�ดูัโฉบเฉี�ยว 

คล่องแคล่วและท้ำาทำายให้ข่้�นขั้บ สันฐานทีำ�กว้าง ล้อข้นาดัใหญ่ ซุ้ัมล้อทีำ� 

อวดัเส้นโค้งเด่ันโอบรับกับถนน และประตุ่มากรรมตัุวถังทีำ�มีเหลี�ยมสันเล่น 

ม่ตุ่กับแสงและเงาช่วนมอง เม่อก้าวข่้�นนั�ง เส้นสายและสีสันในห้องโดัยสาร

คุกรุ่นด้ัวยอารมณ์สปอร์ตุ พัร้อมแผงควบคุมทีำ�ตุอบโจำทำย์ชี่ว่ตุอันลำ�าสมัย 

และความสบายทีำ�พัร้อมรับใช้่คุณทุำกการขั้บขี้�

CO N C E P TL E X U S  I S  3 0 0 h

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: ภาพัรถยนต์ุและรายละเอียดัทีำ�ปรากฏในแคตุตุาล็อกนี�อาจำมีความแตุกตุ่างกัน 

ตุามรุ่นทีำ�จำำาหน่ายในแตุ่ละพืั�นทีำ� กรุณาสอบถามข้้อมูลเพ่ั�มเตุ่มจำากผู้แทำนจำำาหน่ายอย่าง 

เป็นทำางการใกล้บ้านท่ำาน 32



E X T E R I O R I N T E R I O R

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.

D E S I G NL E X U S  I S  3 0 0 h

ทำรวดัทำรงทำี�ดัุดััน ทำรงพัลัง ดัูสปอร์ตุปราดัเปรียว

พัร้อมทำะยานไปบนถนน คือผลลัพัธ์์จำากการดัีไซัน์ทำี�ลงตุัว

ข้องไฟหน้าและไฟทำ้ายทำี�โฉบเฉี�ยว กระจำังหน้าทำี�เฉียบคม 

และเหลี�ยมสันบนตุัวถังทำี�ก่อให้เก่ดัแสงและ

เงาเป็นม่ตุ่ช่วนมอง 

ห้องโดัยสารทำี�ปลุกเร้าความเป็นนักข้ับในตุัวคุณ ทำุกมุมมอง

ดัูโฉบเฉี�ยวแตุ่ซั่อนการใช่้งานทำี�สะดัวกและเอื�อตุ่อสรีระอย่างสูงสุดั  

ทำั�งยังผสานเทำคโนโลยีสุดัลำ�าเข้้ากับงานฝีีมือช่ั�นครูไดั้อย่างลงตุัว 

มอบสัมผัสทำี�ประณีตุ ละเมียดัละไม เพั่อให้ทำุกคนในรถ

ไดั้สัมผัสประสบการณ์ทำี�ไม่เหมือนในรถคันใดัๆ

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: ภาพัรถยนต์ุและรายละเอียดัทีำ�ปรากฏในแคตุตุาล็อกนี�อาจำมีความแตุกตุ่างกัน 

ตุามรุ่นทีำ�จำำาหน่ายในแตุ่ละพืั�นทีำ� กรุณาสอบถามข้้อมูลเพ่ั�มเตุ่มจำากผู้แทำนจำำาหน่ายอย่าง 
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EXTERIOR DESIGN

3-eye Bi-Beam LED headlamps*

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 Bi-Beam*

ไฟหน้า LED แบบ 3-eye ลำาแสงคู่มาในโคมทำรงเรียวทำี�เช่่อมตุ่อกับเส้น 

ข้องกระจำังหน้าอย่างล่นไหล ส่งให้ตุัวรถดัูแนบกับถนน ส่อถ่งจำุดัศููนย์ 

ถ่วงทำี�ตุำ�าไดั้อย่างช่ัดัเจำน ข้อบดั้านบนข้องโคมไฟตุัดัเส้นดั้วยโคมรมดัำา 

รูปทำรงตุัว L ทำี�ทำำาหน้าทำี�เป็นไฟ DRL ลำาแสงสีข้าว ดั้านล่างชุ่ดัไฟ 

โปรเจำคเตุอร์แบบ LED ทำั�งไฟสูงและไฟตุำ�าทำั�ง 3 ดัวงเรียงตุัวกันอย่าง 

สวยงามเพั่อให้ลำาแสงทำี�กระจำ่างช่ัดัเจำน

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 ลำาแสงสีข้าวตุ่ดัตุั�งอยู่ในโคมทำรงตุัว L รมดัำาดัูดัุดัันทำี�ดั้านบนข้องโคมไฟหน้า  

บ่งบอกความเป็นเลกซััสไดั้อย่างช่ัดัเจำน ดั้านล่างประกอบดั้วยโคมไฟโปรเจำคเตุอร์ข้นาดักะทำัดัรัดั 

ทำี�ผนวกทำั�งไฟสูง ไฟตุำ�า และไฟเลี�ยวเข้้าดั้วยกัน ดัูมีม่ตุ่และเช่่อมตุ่อกับกระจำังหน้าอย่างลงตุัว

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. 

ไฟท้้าย LED

ไฟ LED รูปทำรงตุัว L เอกลักษณ์ข้องเลกซััสทำอดัตุัวยาวตุลอดั

แนวทำ้ายรถ เช่่อมไฟทำ้ายทำั�งซั้ายและข้วาเข้้าดั้วยกันเป็นหน่�งเดัียว 

สร้างมุมมองให้ตุัวรถย่�งดัูกว้าง กำายำา และส่อถ่งจำุดัศููนย์ถ่วงทำี�ตุำ�าไดั้ 

อย่างช่ัดัเจำน

Exhaust pipes

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. 

ท่้อไอเสีีย

ทำ่อไอเสียข้องเลกซััส IS ผ่านการออกแบบอย่างใส่ใจำเพั่อให้เสียงเคร่องยนตุ์

ทำี�เร้าอารมณ์สปอร์ตุ โดัยในรุ่น F SPORT ปลายทำ่อจำะเป็นผ่วสัมผัสแบบ 

พั่เศูษทำี�ข้่�นรูปให้โค้งมนสวยงาม ส่วนรุ่นไฮบร่ดันั�นเน้นให้ความเงียบแก่ห้อง 

โดัยสารแตุ่ปลายทำ่อยังคงความสปอร์ตุอยู่ในดัีไซัน์

 
Moonroof***

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. 

มููน้รููฟ***

หลังคามูนรูฟช่่วยเปิดัรับแสงสว่างและอากาศูบร่สุทำธ์่�เข้้าสู่ห้องโดัยสาร  

เพั่�มความรู้ส่กโปร่งโล่งสบายและความเพัล่ดัเพัล่นข้ณะข้ับข้ี� สามารถแง้ม 

เปิดัและปิดัหลังคาไดั้ดั้วยสว่ทำช่์ และยังทำำางานไดั้เงียบสน่ทำดั้วยมอเตุอร์

ความเร็วตุำ�า

F E AT U R E SL E X U S  I S  3 0 0 h

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.
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*F SPORT & Premium Only
*เฉพัาะเกรดั F SPORT & Premium เทำ่านั�น

**Luxury Only
**เฉพัาะเกรดั Luxury เทำ่านั�น

***F SPORT Only
***เฉพัาะเกรดั F SPORT เทำ่านั�น
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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.

รีูโมูท้ควบคุมูแบบสัีมูผััสี

แป้นควบคุมนี�จำำาลองการใช่้งานทำี�ง่ายดัายข้องสมาร์ทำโฟนทำี�ทำุกคนคุ้นเคย เพั่อให้ 

ผู้ข้ับสามารถสั�งการระบบนำาทำางและระบบเคร่องเสียงบนหน้าจำอ EMV ข้นาดั 10.3 น่�ว 

หรือหน้าจำอสัมผัสข้นาดั 8 น่�วไดั้อย่างสะดัวกสบาย ตุำาแหน่งข้องแป้นควบคุมถูกวางไว้

ทำี�คอนโซัลกลางเพั่อให้ผู้ข้ับใช่้งานไดั้โดัยไม่ตุ้องเปลี�ยนทำ่าข้ับหรือละสายตุาจำากถนน

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.

หน้้าจอสัีมูผััสี EMV

หน้าจำอ EMV ข้นาดั 10.3 น่�วออกแบบมาให้จำอมีความกว้างและอ่านง่าย แม้ข้ณะเปิดัแสดังเมนูและแผนทำี�ไป 

พัร้อมๆ กัน สั�งงานง่ายดั้วยระบบทำัช่สกรีน และยังสะดัวกดั้วยตุำาแหน่งข้องหน้าจำอทำี�เอื�อตุ่อหลักสรีรศูาสตุร์ 

นอกจำากนั�นองศูาการหันข้องจำอรวมทำั�งความหนาข้องหน้าจำอยังถูกออกแบบให้รบกวนสายตุาข้องผู้ข้ับ 

น้อยทำี�สุดั คุณจำ่งสั�งงานระบบตุ่างๆ ไดั้อย่างเป็นธ์รรมช่าตุ่และไม่จำำาเป็นตุ้องเสียสมาธ์่จำากการข้ับข้ี�

F E AT U R E SL E X U S  I S  3 0 0 h

Power rear window sunshade

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. 

มู่าน้บังแดดกรูะจกหลัังแบบไฟฟ้า

ควบคุมการเปิดัและปิดัม่านบังแดัดัทำี�กระจำกหลังไดั้ง่ายดัายดั้วยสว่ตุช่์ไฟฟ้า 

เพั่อความสบายและเป็นส่วนตุัวให้ผู้โดัยสารตุอนหลัง โดัยข้ณะเข้้าเกียร์ 

ถอยหลังม่านจำะเล่อนลงเองโดัยอัตุโนมัตุ่เพั่อเพั่�มทำัศูนว่สัยให้ผู้ข้ับถอยรถ 

ไดั้อย่างง่ายดัาย

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. 

รูะบบปรัูบอากาศอัตโน้มัูติ

ระบบปรับอากาศูมาพัร้อมการปรับอุณหภูม่แยกซั้ายข้วา เพั่อให้ผู้ข้ับและ 

ผู้โดัยสารกำาหนดัความสบายแบบเฉพัาะบุคคลไดั้อย่างเตุ็มทำี� ควบคุมดั้วย 

นวัตุกรรม Electrostatic ทำี�เพัียงสัมผัสทำี�แถบสีเง่นและเล่อนข้่�นลงก็ 

สามารถเปลี�ยนอุณหภูม่ไดั้อย่างรวดัเร็วเพัียงปลายน่�วสัมผัส

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.

รูะบบเสีียงรูะดับพรีูเมีูยมูของ Lexus IS

ระบบเคร่องเสียงความละเอียดัสูงข้องเลกซััส IS มาพัร้อมลำาโพัง  

แบบ CST (Coherent Source Transducer) จำำานวน 10 ตุัว พัร้อมลำาโพัง 

แยกเสียงกลางและเสียงแหลมทำี�แผงคอนโซัลหน้า ให้ม่ตุ่เสียงร้องทำี�เหมือน 

นักร้องข้ับข้านอยู่ตุรงหน้า พัร้อมเสียงดันตุรีทำี�เตุ็มอ่�ม

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.
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ตุามรุ่นทีำ�จำำาหน่ายในแตุ่ละพืั�นทีำ� กรุณาสอบถามข้้อมูลเพ่ั�มเตุ่มจำากผู้แทำนจำำาหน่ายอย่าง 

เป็นทำางการใกล้บ้านท่ำาน

INTERIOR DESIGN
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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.

แชสีซีี (รูะบบกัน้สีะเทื้อน้หน้้าแลัะหลััง / โช้คอัพแบบสีวิงวาล์ัว)

ระบบช่่วงล่างหน้าแบบปีกนกคู่และระบบช่่วงล่างหลังแบบมัลตุ่ล่งก์ไดั้ถูกปรับแตุ่งทำุกช่่�นส่วนอย่างละเอียดั  

เพั่อสมรรถนะการข้ับข้ี�ทำี�สนุกสนานเพัล่ดัเพัล่น อันไดั้แก่การเข้้าโค้งทำี�ดัีเยี�ยม พัวงมาลัยทำี�เฉียบคมและ 

ความสบายในการโดัยสาร ระบบกันสะเทำือนทำั�งหน้าและหลังเป็นแบบสว่งวาล์ว ดัูดัซัับแม้แรงกระแทำกทำี�บางเบา 

ทำี�สุดั จำ่งมอบความนุ่มนวลให้ห้องโดัยสารไดั้ในทำุกย่านความเร็ว เกาะถนน ตุอบสนองการควบคุมพัวงมาลัย 

ไดั้ดัีเยี�ยม มั�นคงและข้ับสบายอย่างหาใครเทำียบไดั้ยาก

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.

แชสีซีี (แบบ Hub bolts)

ล้อและดัุมล้อข้อง IS ย่ดัเข้้าดั้วยกันดั้วยสลักเกลียวทำรงรีเพั่อเพั่�มความ 

แข้็งแกร่งให้กับเพัลาและลดันำ�าหนักใตุ้สปร่ง และยังช่่วยให้รับรู้ถ่งการ 

ตุอบสนองข้องพัวงมาลัยไดั้อย่างเฉียบคมและเพั่�มความสบายในการ

ข้ับข้ี�อีกดั้วย

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.

อากาศพลัศาสีตร์ู

อากาศูพัลศูาสตุร์ข้องเลกซััส IS ถูกออกแบบอย่างช่าญฉลาดัเพั่อลดัการใช่้ 

นำ�ามันเช่ื�อเพัล่ง มอบความเงียบให้ห้องโดัยสาร และเสร่มสมรรถนะการข้ับข้ี� 

แบบสปอร์ตุให้ดัีย่�งข้่�น ว่ศูวกรไดั้ผนวกยางรีดันำ�าข้อบประตุูกับประตุูรถให้เป็น 

หน่�งเดัียวเพั่อแก้ผลกระทำบจำากลมหมุน ใช่้ครีบทำี�รวมอยู่ในบันไดัข้้างรถช่่วย 

ควบคุมการไหลผ่านข้องอากาศูและลดัความเสี�ยงในการพัล่กควำ�า รวมทำั�ง 

แผงประตุูหน้าทำี�ช่่วยเสร่มการไหลผ่านข้องอากาศู ครีบบร่เวณไฟทำ้ายและ 

ใตุ้ทำ้องรถทำี�ช่่วยกดัตุัวรถให้น่�ง ทำั�งหมดันี�ล้วนส่งผลให้ตุัวรถมั�นคงในทำุกการ 

ควบคุมและตุอบสนองไดั้อย่างดัีเยี�ยม

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.

ตัวถัังน้ำ�าหนั้กเบาแลัะมีูความูแข็งแกรู่งสูีง

การใช่้เหล็กทำี�หนาข้่�นอาจำเพั่�มความแข้็งแกร่งให้ตุัวรถไดั้จำร่ง แตุ่ก็นำามาซั่�ง 

นำ�าหนักทำี�ไม่พั่งปรารถนา ว่ศูวกรข้องเลกซััสจำ่งใช่้ว่ธ์ีทำี�ช่าญฉลาดักว่านั�น  

คือการพััฒนาเทำคน่คการเช่่อมตุัวถังและเพั่�มจำุดัเช่่อมให้มากข้่�นอีกถ่ง  

55 ตุำาแหน่งทำี�บร่เวณโครงสร้างดั้านข้้างส่วนหน้ารถ และนำาเทำคโนโลยีการ 

เช่่อมแบบ Laser screw มาผนวกกับการใช่้กาวย่ดัตุัวถังคุณภาพัสูง  

นอกจำากนั�นยังเสร่มความแข้็งแกร่งให้กับคานย่ดัหม้อนำ�าทำั�ง 2 ข้้างและ 

ดั้านในข้องเสาโครงสร้างดั้านหลัง พัร้อมทำั�งลดัแรงเฉ่อยดั้วยการ 

ลดันำ�าหนักข้องประตุูทำั�ง 4 บานรวมทำั�งฝีาทำ้าย ส่งผลให้ไดั้ความแข้็งแกร่ง 

และสมรรถนะทำี�ดัีเยี�ยมย่�งข้่�น

L E X U S  I S  3 0 0 h P E R FO R M A N C E

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: ภาพัรถยนต์ุและรายละเอียดัทีำ�ปรากฏในแคตุตุาล็อกนี�อาจำมีความแตุกตุ่างกัน 

ตุามรุ่นทีำ�จำำาหน่ายในแตุ่ละพืั�นทีำ� กรุณาสอบถามข้้อมูลเพ่ั�มเตุ่มจำากผู้แทำนจำำาหน่ายอย่าง 

เป็นทำางการใกล้บ้านท่ำาน

PERFORMANCE
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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.

ในระบบไฮบร่ดั เคร่องยนตุ์แบบวาล์วแปรผันอัจำฉร่ยะ Dual VVT-i พัร้อมระบบหัวฉีดั D-4S จำะทำำางานร่วมกับมอเตุอร์ไฟฟ้ากำาลังสูง

และแรงบ่ดัสูง และระบบเกียร์ไฟฟ้าทำี�นุ่มนวล จำ่งไดั้ทำั�งสมรรถนะทำี�ดัีเยี�ยมและยังเป็นม่ตุรตุ่อส่�งแวดัล้อม โดัยข้ณะข้ับในเมืองระบบไฮบร่ดั

จำะช่่วยประหยัดันำ�ามันและควบคุมความเร็วอย่างแม่นยำา ข้ณะข้ับบนทำางดั่วนหรือทำางหลวงทำี�คดัเคี�ยวก็ให้อัตุราเร่งทำี�ราบร่นนุ่มนวล  

เม่อมอเตุอร์ทำี�ทำรงพัลังและฉับไวมาผสานกับเคร่องยนตุ์กำาลังข้ับสูงและการเร่งความเร็วทำี�ทำันใจำก็ย่�งส่งผลให้รถตุอบสนองไดั้รวดัเร็ว 

ข้ับสนุกสไตุล์สปอร์ตุอย่างแทำ้จำร่ง โดัยไม่ทำ่�งความนุ่มนวลในทำุกย่านความเร็ว

P E R FO R M A N C EL E X U S  I S  3 0 0 h

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: ภาพัรถยนต์ุและรายละเอียดัทีำ�ปรากฏในแคตุตุาล็อกนี�อาจำมีความแตุกตุ่างกัน 

ตุามรุ่นทีำ�จำำาหน่ายในแตุ่ละพืั�นทีำ� กรุณาสอบถามข้้อมูลเพ่ั�มเตุ่มจำากผู้แทำนจำำาหน่ายอย่าง 

เป็นทำางการใกล้บ้านท่ำาน

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.

ความกล้าทำำาลายข้ีดัจำำากัดัอย่างไม่หยุดัยั�งทำำาให้เลกซััส IS สามารถมี 2 บุคล่กไดั้ในคันเดัียว คือทำั�งนุ่ม เงียบ สบาย และดัุดัันเร้าใจำ พัร้อมตุอบโจำทำย์ 

ทำุกสภาพัการข้ับข้ี� ไม่ว่าจำะเป็นข้ับก่นลมสบายๆ ในเมืองหรือเร่งรอบเล่นโค้งยามออกทำางไกล คุณจำ่งไดั้ทำั�งความมั�นใจำและสบายใจำทำุกครั�งทำี�ข้ับ
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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.

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.

SRS airbags

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).**

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

*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.

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.

SA F E T YL E X U S  I S  3 0 0 h

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. 

รูะบบป้องกัน้ก่อน้การูชน้

เรดัาร์ความละเอียดัระดัับม่ลล่เมตุรจำะทำำางานร่วมกับเซันเซัอร์กล้องแบบโมโนค่วลาร์เพั่อประเม่ณว่าจำะเก่ดั 

การช่นหรือไม่ โดัยในเวลากลางวันและกลางคืนระบบจำะสามารถตุรวจำจำับพัาหนะทำี�อยู่ข้้างหน้าหรือคนเดั่นเทำ้า 

โดัยจำะตุรวจำจัำบผู้ขั้บขี้�จัำกรยานได้ัเฉพัาะเวลากลางวัน หากระบบประเม่ณว่าอาจำเก่ดัการช่นก็จำะส่งสัญญาณ 

เตืุอนผู้ข้ับรวมทำั�งช่่วยเพั่�มแรงเบรกเม่อผู้ข้ับเหยียบเบรก หรือหากผู้ข้ับไม่สามารถเหยียบเบรกไดั้ทำันระบบ

จำะทำำาการเบรกให้โดัยอัตุโนมัตุ่

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.

รูะบบควบคุมูความูเร็ูวอัตโน้มัูติแบบแปรูผััน้

นอกจำากจำะรักษาความเร็วในการว่�งให้คงทำี�ดัังเช่่น Cruise Control ทำั�วไปแล้ว Dynamic Radar 

Cruise Control ยังคอยตุรวจำหารถยนตุ์ทำี�ข้ับข้ี�อยู่ดั้านหน้าและปรับความเร็วเพั่อรักษาระยะห่าง 

ทำี�เหมาะสมจำากคันหน้า โดัยอาศูัยเรดัาร์ความละเอียดัคล่นระดัับม่ลล่เมตุรร่วมกับกล้องเซันเซัอร์ 

ดั้านหน้ารถ

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.

รูะบบติดตามูช่องท้างการูวิ�ง

ระบบรักษาช่่องทำางว่�งจำะทำำางานร่วมกับระบบตุรวจำจำับช่่องทำางว่�งทำี�เลกซััสปรับปรุงใหม่ โดัยจำะ

ส่งสัญญาณเตุือนผู้ข้ับเม่อตุรวจำพับว่ารถเฉออกนอกทำาง แม้เส้นบอกช่่องทำางว่�งบนถนนจำะไม่

ช่ัดัเจำนก็ตุาม รวมทำั�งจำะช่่วยประคองพัวงมาลัยเพั่อรักษาแนวว่�งข้องรถ นอกจำากนั�นระบบนี�ยัง 

ทำำางานร่วมกับ Dynamic Radar Cruise Control เพั่อช่่วยรักษารถให้อยู่ในช่่องทำางว่�ง เม่อ 

ข้ับข้ี�บนทำางหลวงหรือถนนทำี�อนุญาตุ่เฉพัาะรถยนตุ์

รูะบบช่วยเตือน้จุดอับสีายตา

เรดัาร์ความละเอียดัระดัับม่ลล่เมตุรทำี�บร่เวณ 

กันช่นทำ้ายจำะคอยตุรวจำหาว่ามีรถว่�งมาในเลน 

ข้้างๆ ซั่�งอยู่ในมุมอับสายตุาทำี�สังเกตุุเห็นไดั้ยาก 

ในกระจำกมองข้้างหรือไม่ หากตุรวจำพับจำะส่ง 

สัญญาณเตุือนผู้ข้ับในกระจำกมองข้้างดั้านนั�นๆ  

ทำันทำีทำี�มีรถเคล่อนเข้้ามาในระยะมุมอับสายตุา

รูะบบช่วยจอดพรู้อมูรูะบบช่วยเบรูก

ระบบ PKSB จำะตุรวจำหาวัตุถุทำี�อยู่กับทำี� เช่่นกำาแพัง  

ซั่�งอยู่ในทำ่ศูทำางทำี�รถกำาลังเคล่อนตุัวไป รวมทำั�งตุรวจำ 

หาวัตุถุเคล่อนทำี�เช่่นรถทำี�จำะว่�งผ่านทำางดั้านหลังในข้ณะ 

ถอยรถ และจำะส่งสัญญาณเตุือนผู้ข้ับทำั�งบนหน้าจำอ 

และการสั�นเตุือน นอกจำากนั�นหากระบบประเม่นว่าอาจำ 

เก่ดัการช่นกับวัตุถุนั�นๆ ก็จำะทำำาการควบคุมคันเร่ง 

หรือเบรกโดัยอัตุโนมัตุ่เพั่อเลี�ยงการปะทำะหรือลดั 

ความรุนแรงข้องการปะทำะให้น้อยทำี�สุดั

รูะบบแสีดงภาพรูอบทิ้ศท้าง

ช่่วยเปิดัมุมมองให้ผู้ข้ับสามารถประเม่ณ 

สภาพัการณ์รอบๆ ตุัวรถไดั้อย่างรอบดั้าน  

โดัยนำาข้้อมูลภาพัจำากกล้องบร่เวณดั้านหน้า 

ดั้านข้้าง และดั้านหลังข้องรถ* มาประมวล 

รวมเป็นภาพัมุมสูงแบบเรียลไทำม์เพั่อแสดัง 

บนหน้าจำอ EMV แบบสัมผัส

ถุังลัมูนิ้รูภัย SRS

เลกซััส IS มาพัร้อมถุงลมน่รภัย SRS แบบ 

Dual-stage สำาหรับเบาะคู่หน้าถุงลมน่รภัยเข้่าทำี� 

เบาะคู่หน้า ถุงลมน่รภัยดั้านข้้างสำาหรับเบาะทำั�งคู ่

หน้าและหลัง และม่านลมน่รภัยสำาหรับกระจำกประตุู

ทำั�งคู่หน้าและหลัง**

*กล้องสามารถแสดังภาพัไดั้ในบร่เวณจำำากัดั โปรดัตุรวจำสอบสภาพัแวดัล้อมดั้วยตุัวข้องทำ่านเองก่อนทำำาการ 

เคล่อนรถ

**ถุงลมน่รภัย SRS เป็นอุปกรณ์ทำี� ใช่้ร่วมกับเข้็มข้ัดัน่รภัย ผู้ข้ับข้ี�และผู้โดัยสารทำุกคนในรถตุ้องคาดัเข้็มข้ัดัน่รภัย

อย่างถูกตุ้องตุลอดัเวลาทำี�อยู่ ในรถ และห้ามตุ่ดัตุั�งเก้าอี�เดั็กแบบหันหลังให้หน้ารถบนเบาะนั�งผู้ โดัยสารตุอนหน้า 

โดัยเดั็ดัข้าดั สำาหรับเก้าอี�เดั็กแบบหันหน้าไปหน้ารถ กรุณาตุ่ดัตุั�งทำี�เบาะหลังเทำ่านั�น และโปรดัอย่าใช่้อุปกรณ์เสร่ม

สำาหรับเบาะนั�งทำี�อาจำกีดัข้วางบร่เวณทำี�ถุงลมน่รภัยจำะพัองตุัว เพัราะจำะทำำาให้ถุงลมน่รภัยไม่สามารถทำำางานไดั้ตุาม

ปกตุ่และอาจำเก่ดัการบาดัเจำ็บรุนแรงไดั้ (ทำี�หุ ้มเบาะนั�งข้องเลกซััสถูกออกแบบมาเพั่อเอื�อตุ่อการทำำางานข้องถุงลม 

น่รภัย ทำ่านสามารถหาซัื�อหรือสอบถามเพั่�มเตุ่มไดั้จำากตุัวแทำนจำำาหน่ายในพัื�นทำี�ข้องทำ่าน) ภาพัทำี�ปรากฎในแคตุตุาล็อก

เป็นการจำำาลองการทำำางานข้องถุงลมน่รภยเทำ่านั�น (ถุงลมน่รภัยดั้านข้้างและม่านลมน่รภัยจำะพัองตุัวในดั้านทำี�เก่ดั

การปะทำะเทำ่านั�น) กรุณาศู่กษาคู่มือผู้ใช่้รถเพั่ออ่านรายละเอียดัเพั่�มเตุ่เกี�ยวกับอุปกรณ์ดั้านความปลอดัภัย)

หมายเหตุุ: การทำำางานข้องระบบตุ่างๆ อาจำทำำาได้ัไม่สมบูรณ์ในบางสภาพัอากาศู สภาพัถนน และสภาพั 

ข้องตัุวรถ หรือในปัจำจัำยอ่นๆ กรุณาศู่กษาคู่มือผู้ใช้่รถอย่างละเอียดั ระบบเหล่านี�มีขี้ดัจำำากัดัในการทำำางาน 

ดัังนั�นอย่าพ่ั�งพัาระบบแตุ่เพีัยงอย่างเดีัยว การสังเกตุสภาพัแวดัล้อมและการขั้บขี้�ทีำ�ปลอดัภัยถือเป็น 

ความรับผ่ดัช่อบข้องผู้ขั้บขี้�ทีำ�ตุ้องพ่ังกระทำำาตุลอดัเวลา

รายละเอียดัข้องรถยนต์ุและภาพัทีำ�ปรากฎในแคตุตุาล็อกนี�อาจำแตุกตุ่างจำากรุ่นทีำ�มีจำำาหน่ายในประเทำศูข้อง

ท่ำาน กรุณาสอบถามเพ่ั�มเตุ่มจำากตัุวแทำนตุำาหน่ายในพืั�นทีำ�ข้องท่ำาน

SAFETY
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A

C

H

G

E

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

C สัญลักษณ์ F SPORT ทำี�ซัุ้มล้อหน้า / D บันไดัข้้างช่่�นเดัียวกับตุัวรถ / E กันช่นทำ้าย / F สปอยเลอร์ทำ้าย / G ปลายทำ่อไอเสีย / H ล้ออลูม่นัม 

A_Front mesh grille / B_Front garnish

A กระจำังหน้าแบบตุาข้่าย / B ช่่องดัักลมหน้า  

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.

Front and rear suspension

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. 

รูะบบกัน้สีะเทื้อน้หน้้าแลัะหลััง

เพั่�มความสปอร์ตุให้เตุ็มข้ั�นดั้วยการปรับแตุ่งแบบพั่เศูษ พัร้อมการปรับแตุ่งเหล็กกันโคลงหลัง โช่้คอัพั 

และองค์ประกอบอ่นๆ อย่างละเอียดั ร่วมกับการใช่้ระบบช่่วงล่าง AVS เพั่อควบคุมแรงสั�นสะเทำือนจำาก 

พัื�นผ่วถนน เพั่�มความมั�นใจำและความเพัล่ดัเพัล่นไดั้เตุ็มอารมณ์สปอร์ตุอย่างแทำ้จำร่ง

Torsen LSD

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.

Torsen LSD

เฟืองทำ้ายทำี�ช่่วยกระจำายแรงบ่ดัช่่วยให้รถสามารถตุอบสนองตุ่อคันเร่งไดั้

อย่างเฉียบคมและฉับไว ส่งผลให้รถทำรงตุัวไดั้ดัีเยี�ยมและควบคุมไดั้ง่ายดัาย 

และยังรักษาเสถียรภาพัไดั้ดัีทำั�งในทำางตุรงและข้ณะเข้้าโค้ง

B

D

F

เลกซััส IS F SPORT คืือผลลัพธ์์ของคืวามหลงใหลในการขับข่�ที่่ �เร้าใจ การคืวบคืุม  

ที่่�ผ่านการที่ดสอบและขัดเกลาบนสนามแข่งคืรั�งแล้วคืรั�งเล่า และการปรับแต่่งอย่่างละเอ่ย่ด 

จากโรงงาน เพ่ย่งได้เห็นกระจังหน้าอันเป็นเอกลักษณ์์ ช่่องรับอากาศที่่�ได้รับแรงบันดาลใจ 

จากเลกซััส RC F ล้อขนาด 19 น้�ว และส่ต่ัวถัังที่่�ต่่นต่าก็รับร้้ได้ถัึงคืวามต่่นเต่้นที่่�อย่้่แคื่ 

เอื�อมสต่าร์ที่ และย่้�งเร้าใจเม่อสัมผัสถัึงส่สันร้อนแรงของห้องโดย่สารและแผงคือนโซัลส่ดำา 

เข้มขรึมที่่�มาพร้อมหน้าจอ TFT ขนาด 8 น้�ว แฝงคืวามประณ์่ต่ด้วย่ราย่ละเอ่ย่ดอย่่างเบาะ 

ที่รงสปอร์ต่ที่่�โอบกระช่ับอย่่างลงต่ัว พวงมาลัย่และหัวเก่ย่ร์ที่่�หุ ้มด้วย่หนังอย่่างด่ และ 

แป้นเหย่่ย่บที่ำาจากอล้ม้นัมที่่�ช่่วย่กระช่ับทีุ่กจังหวะสั�งการของคืุณ์ เพ้�มคืวามกระหึ�มด้วย่เส่ย่ง 

เคืร่องย่นต่์ที่่�ปรับแต่่งด้วย่ระบบ ASC ให้ย่้�งเร้าใจ พร้อมพวงมาลัย่ EPS ช่่วงล่าง AVS 

และเฟืืองที่้าย่ Torsen ที่่�ปรับแต่่งมาเพ่อเพ้�มคืวามสปอร์ต่ให้เต่็มขั�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: ภาพัรถยนต์ุและรายละเอียดัทีำ�ปรากฏในแคตุตุาล็อกนี�อาจำมีความแตุกตุ่างกัน 

ตุามรุ่นทีำ�จำำาหน่ายในแตุ่ละพืั�นทีำ� กรุณาสอบถามข้้อมูลเพ่ั�มเตุ่มจำากผู้แทำนจำำาหน่ายอย่าง 

เป็นทำางการใกล้บ้านท่ำาน 1716
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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 มิูเตอร์ู

หน้าปัดัข้อง IS F SPORT ว่วัฒนาการมาจำากดัีไซัน์สุดัลำ�าและ 

ฟังก์ช่ันทำี�ครบครันจำากหน้าปัดัข้องเลกซััส LFA โดัยมีหน้าปัดัเดัียว  

และผสมผสานความละเมียดัละไมเข้้ากับการบอกค่าทำี�แม่นยำา โดัยนอกจำาก 

จำะแสดังข้้อมูลไดั้อย่างช่ัดัเจำนและสมเหตุุสมผลแล้ว หน้าปัดัยังเปลี�ยน 

รูปแบบไดั้ตุามโหมดัการข้ับข้ี�ทำี�ผู้ข้ับเลือกใช่้อีกดั้วย

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

A หน้าปัดัแบบวงเดัี�ยว / B พัวงมาลัยแบบ F SPORT / C หัวเกียร์แบบสปอร์ตุ / D ผ่วสัมผัสแบบสปอร์ตุ / E กาบบันไดั / F เบาะคู่หน้า

F SPORT front seats

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

เบาะนั�งคู่หน้าข้อง IS F SPORT ผล่ตุดั้วยนวัตุกรรมการข้่�นรูปโฟมแบบองค์รวม ผสมผสานความสบายเข้้ากับการโอบกระช่ับ 

ทำี�หนักแน่นกำาลังดัี ย่ดัตุัวผู้ข้ับให้มั�นคง เพั่อการข้ับข้ี�แบบสปอร์ตุอย่างแทำ้จำร่ง

B

A

E

C

D

19

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: ภาพัรถยนต์ุและรายละเอียดัทีำ�ปรากฏในแคตุตุาล็อกนี�อาจำมีความแตุกตุ่างกัน 

ตุามรุ่นทีำ�จำำาหน่ายในแตุ่ละพืั�นทีำ� กรุณาสอบถามข้้อมูลเพ่ั�มเตุ่มจำากผู้แทำนจำำาหน่ายอย่าง 

เป็นทำางการใกล้บ้านท่ำาน

F
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18-inch aluminum wheels
IS 300h Luxury

19-inch aluminum wheels
IS 300h F SPORT

19-inch aluminum wheels
IS 300h Premium

C O L O R S

A  s e l e c t i o n  o f  s o p h i s t i c a t e d  e x t e r i o r  c o l o r s  h e i g h t e n s  t h e  I S ’ s  

p r o v o c a t i v e  s t y l e  a n d  d i s t i n c t i v e  i d e n t i t y ,  p o w e r f u l  e x p r e s s i n g  t h e  a g i l e  

d r i v i n g  f e e l .  I t  i s  c o m p l e m e n t e d  i n  t h e  c a b i n  b y  t h e  t w o - t o n e  c o l o r  

s c h e m e s  t h a t  d e e p e n  t h e  f e e l i n g  o f  e x h i l a r a t i o n .

ด่ไซัเนอร์ได้คืัดเลอืกสส่ันที่่�ปลกุเร้าเอกลักษณ์ข์องเลกซััส IS ให้ย่้�งเด่นช่ัด เพอ่สร้างต่ัวต่นที่่�ช่ัดเจนใน

ที่กุมมุมอง สะที่้อนคืวามโฉบเฉ่�ย่วได้ที่ันที่่ที่่�เหน็ พร้อมสส่ันแบบที่-้โที่นภาย่ในห้องโดย่สารที่่�ต่อกย่ำ�า 

คืวามเร้าใจของการขับข่� ให้ย่้ �งเด่นช่ัด

E X T E R I O R  &  I N T E R I O R

< T R I M >

< I S  3 0 0 h  :  L u x u r y,  Pr e m i u m >

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

Ocher

Flare Red

Black

Black

Luxury : Black Metallic Premium : Shimamoku F SPORT : Satin Chrome

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: ภาพัรถยนต์ุและรายละเอียดัทีำ�ปรากฏในแคตุตุาล็อกนี�อาจำมีความแตุกตุ่างกัน 

ตุามรุ่นทีำ�จำำาหน่ายในแตุ่ละพืั�นทีำ� กรุณาสอบถามข้้อมูลเพ่ั�มเตุ่มจำากผู้แทำนจำำาหน่ายอย่าง 

เป็นทำางการใกล้บ้านท่ำาน

IS 300h F SPORT

Flare Red Black

IS 300h Premium

Ocher Black

IS 300h Luxury

Ocher Black

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 • • • • • •

*เฉพัาะเกรดั F SPORT เทำ่านั�น

**เฉพัาะเกรดั Premium และ Luxury เทำ่านั�น

*F SPORT Only
** Premium & Luxury Only

Radiant Red Contrast Layering <3T5>*

Sonic Quartz <085>**

Celestial Blue Glass Flake <8Y6>

Sonic Chrome <1L1> Graphite Black Glass Flake <223>

White Nova Glass Flake <083>* 

Heat Blue Contrast Layering <8X1>*

Sonic Titanium <1J7>

Sonic Iridium <1L2>

Red Mica Crystal Shine <3R1>**
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SPECIFICATIONS

IS300h F SPORT IS300h Premium IS300h Luxury

มิิติิและน้ำำ��หน้ำักรถ DIMENSION & WEIGHTDIMENSION & WEIGHT

ความยาวโดัยรวม (มม.) Length (mm) 4710

ความกว้างโดัยรวม (มม.) Width without Mirror (mm) 1840

ความสูงโดัยรวม (มม.) Height (mm) 1435

ความยาวฐานล้อหน้า-หลัง (มม.) Wheelbase (mm) 2800

ความกว้างฐานล้อ (หน้า) (มม.) Tread Front (mm) 1580

ความกว้างฐานล้อ (หลัง) (มม.) Tread Rear (mm) 1575 1605

นำ�าหนักตัุวถังรถ (กก.) Curb Weight (kg) 1700 - 1735

นำ�าหนักสุทำธ่์ (กก.) Gross Vehicle Weight (kg) 2140

เคร่องยน้ำต์ิ ENGINEENGINE

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

ความจุำกระบอกสูบ (ซีัซีั) Displacement (cc) 2494

กำาลังสูงสุดั (แรงม้า/รอบตุ่อนาทีำ) Max. Output (ps:hp/rpm) 181:178 / 6000

แรงบ่ดัสูงสุดั (น่วตัุนเมตุร/รอบตุ่อนาทีำ) Max. Torque (Nm/rpm) 221 / 4200 - 5400

ระบบเชื่�อเพัล่ง Fuel System EFI , D-4S

ความจุำถังนำ�ามัน (ล่ตุร) Fuel Tank Capacity (L) 66

ช่น่ดันำ�ามันเชื่�อเพัล่ง Fuel Type Benzene 95 or higher (E10 or E20)

มิอเติอร์ไฟฟ้� MOTORMOTOR

ประเภทำ Type Permanent Magnet Synchronous Motor (1KM)

กำาลังสูงสุดั (ก่โลวัตุต์ุ/แรงม้า) Output (kW/ps:hp) 105 / 143:141

แรงบ่ดัสูงสุดั (น่วตัุนเมตุร) Torque (Nm) 300

กำาลังรวมทัำ�งระบบ (ก่โลวัตุต์ุ/แรงม้า) Total System Output (kW/ps:hp) 164 / 223:220

แบติเติอร่�ไฮบริด HYBRID BATTERYHYBRID BATTERY

ประเภทำข้องแบตุเตุอรี� Battery Type Nickel Metal Hydride

จำำานวนเซัลแบตุ (หน่วย) Number of Battery Cells 192

แรงดัันไฟปกตุ่ (โวลท์ำ, กระแสตุรง) Norminal Voltage (V) 230.4

แรงดัันไฟสูงสุดัในระบบ (โวล์ทำ, กระแสสลับ) System Voltage (V) 650

สมิรรถน้ำะ PERFORMANCEPERFORMANCE

ความเร็วสูงสุดั (กม./ช่ม.) Max. Speed 200

อัตุราเร่ง 0-100 กม./ช่ม. (ว่นาทีำ) 0 - 100 km/h (sec) 8.5

อัตุราการส่�นเปลืองนำ�ามันเชื่�อเพัล่งเฉลี�ย (กม./ล่ตุร) Avg. Fuel Consumption 19.23

ค่าเฉลี�ยนมลพ่ัษ CO2 (กรัม/กม.) CO2 Emission (Combined) (g/km) 122

มาตุรฐานการปล่อยมลพ่ัษ Emission Standard EURO 4

ระบบขัับเคล่อน้ำและระบบกัน้ำสะเทืือน้ำ CHASSISCHASSIS

ระบบส่งกำาลัง Transmission E-CVT

ระบบกันสะเทืำอน (หน้า/หลัง) Suspension (Front/Rear) Double Wishbone/Multi-link

ระบบรองรับแบบแปรผัน Adaptive Variable Suspension (AVS) O -

โช้่คอัพัแบบ Swing Valve Swing Valve Shock Absorber - O

ระบบเบรก (หน้า/หลัง) Brake (Front/Rear) Ventilated Disc

ข้นาดัล้อและยาง (หน้า) Tires Size (Front) 235/40 R19 SM SP 235/40R19 SM 8.5J+45 235/45R18 SM 8.5J+45

ข้นาดัล้อและยาง (หลัง) Tires Size (Rear) 265/35 R19 SM SP

อุปกรณ์์ภ�ยน้ำอก EXTERIOREXTERIOR

กระจำกหน้าตัุดัแสง UV Windshield Glass: UV Cut O

กระจำกประตูุรถด้ัานหน้าตัุดัแสงแบบ Super UV 

และป้องกันการเกาะตัุวข้องหยดันำ�า

Front Side Glass: Super UV Cut + B29Water Repel O

กระจำกประตูุรถด้ัานหลังตัุดัแสง UV Rear Side Glass: UV Cut O

หลังคาแบบมูนรูฟ Moonroof (Inner Slide) O -

กระจำกมองข้้างพัร้อมไฟเลี�ยวแบบพัับด้ัวยระบบไฟฟ้า Outside Rear View Mirror EC mirror +Auto fold, Memory, BSM, PVM O

ระบบไฟส่องสว่�่ง LIGHTINGLIGHTING

ระบบไฟหน้า Headlamps 3-LED 1-LED

ระบบปรับไฟสูง-ตุำ�าอัตุโนมัตุ่ Auto High Beam System (AHB) O -

ระบบปรับระดัับไฟหน้าสูง-ตุำ�า Headlamps Leveling (Static Auto) O

ระบบทำำาความสะอาดัไฟหน้า Headlamps Cleaner O

ไฟส่องสว่างกลางวัน LED Daytime Running Lights O

ไฟตัุดัหมอกหลัง Rear Fog Lamp O

ไฟเบรกดัวงทีำ�สาม LED High Mount Stop Lamp O

อุปกรณ์์ภ�ยใน้ำ INTERIORINTERIOR

วัสดุัหุ้มเบาะ Seat Cover Material Smooth Leather Synthetic Leather

ระบบเบาะคู่หน้าปรับไฟฟ้า 8 ท่ำศูทำาง พัร้อมระบบรองรับ 

แผ่นหลัง (ฝัี�งคนขั้บ)

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

with Memory (D) O

เบาะนั�งพัร้อมระบบปรับอากาศู (เบาะคู่หน้า) Seat Heater & Seat A/C (Front seats) O -

เบาะหลังแบบพัับแยก 60:40 Rear Seat Folding (Manual 60:40) O

มาตุรวัดัเรืองแสงแบบ Optitron TFT 4.2 น่�ว 4.2-inch Optritron TFT - O

IS300h F SPORT IS300h Premium IS300h Luxury

อุปกรณ์์ภ�ยใน้ำ INTERIORINTERIOR

มาตุรวัดัแสดังผลรวม LCD TFT 8 น่�ว 8-inch Color TFT LCD Meter O -

พัวงมาลัยไฟฟ้าปรับระดัับ 4 ท่ำศูทำาง Power Tilt & Telescopic Steering Column O

พัวงมาลัยและหัวเกียร์หุ้มหนัง Steering & Shift Lever Knob Material Sport Leather

ปุ�มควบคุมบนพัวงมาลัยพัร้อม Paddle Shift Steering Wheel Control Switch with Paddle Shift O

กระจำกแตุ่งหน้าพัร้อมไฟส่องสว่าง (สำาหรับทีำ�นั�งตุอนหน้า) Vanity Mirrors & Lamps (Front Seats) O

ช่่องเก็บข้องคอนโซัลกลางหุ้มหนังพัร้อมช่่อง USB 2 ช่่อง 

และช่่องตุ่อ Jack

Leather Center Console Box with 2 USB Ports & Mini Jack O

ม่านบังแดัดักระจำกหลังแบบไฟฟ้า Power Rear Window Sunshade O -

ระบบส่องสว่างภายในห้องโดัยสาร Interior Illumination System O

ระบบปรับอากาศูแบบแยกอ่สระสำาหรับบร่เวณทีำ�นั�งตุอนหน้า 

พัร้อมระบบกรองอากาศู

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

ระบบก�รทืำ�ง�น้ำ OPERATIONOPERATION

ระบบปัดันำ�าฝีน Intermittent Wiper with Auto Rain Sensor O

ปุ�มปรับเลือกรูปแบบการขั้บขี้� 3 รูปแบบ Drive Mode Select (ECO/NORMAL/SPORT) with Sport+ O

ระบบควบคุมความเร็วอัตุโนมัตุ่ Cruise Control with All-Speed Adaptive O

ระบบขั้บเคล่อนด้ัวยไฟฟ้า EV mode O

ระบบสตุาร์ทำเคร่องยนต์ุอัจำฉร่ยะ Smart Entry & Start System O

กุญแจำแบบการ์ดั Card Key O

ระบบช่่วยจำอดัพัร้อมระบบช่่วยเบรก Parking Assist with PKSB (Parking Support Brake) O

จำอแสดังผลการสั�งงานผ่านปุ�มควบคุมกลางแบบระบบสัมผัส EMV (Electro Multi-Vision) Touchscreen Display 10.3 inch 8.0 inch

ระบบสั�งงานควบคุมกลางแบบสัมผัส Remote Touch Pad Controller O

ระบบเช่่อมตุ่อ Apple CarPlay Apple CarPlay O

ระบบเช่่อมตุ่อไร้สาย Bluetooth O

ระบบแผนทีำ�นำาทำาง Navigation System O -

กล้องมองภาพัด้ัานหลังข้ณะถอยจำอดั Back Monitor with Smart Camera with Panoramic View Monitor O

ระบบเคร่องเสียงเลกซััสพัรีเมียม 10 ลำาโพัง Lexus Premium 10-Speaker Sound System O

ระบบคว่�มิปลอดภัย SAFETYSAFETY

ระบบป้องกันก่อนการช่น Pre-Collision Safety System (PCS) O -

ระบบช่่วยเปลี�ยนเลนพัร้อมสัญญาณเตืุอนมุมอับสายตุา Lane Change Assist with Blind Spot Monitor (RCTA & BSM) O -

ระบบช่่วยตุ่ดัตุามช่่องทำางว่�งพัร้อมระบบสั�นเตืุอนพัวงมาลัย Lane Tracing Assist with Steering Wheel Vibration O -

ระบบจัำดัการรวมไดันาม่คข้องตัุวรถ Vehicle Dynamic Integrated Management (VDIM) O

ระบบป้องกันการล่นไถล Traction Control (TRC) O

ระบบควบคุมการทำรงตัุวข้องรถ Vehicle Stability Control (VSC) O

ระบบเบรกแบบป้องกันล้อล็อคพัร้อมระบบกระจำาย 

แรงเบรกไฟฟ้า

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

O

ระบบช่่วยเบรก Brake Assist System (BA) O

ระบบช่่วยออกตัุวบนทำางลาดัชั่น Hill-Start Assist Control O

ถุงลมเสร่มความปลอดัภัยแบบ 2 ระดัับ SRS (สำาหรับทีำ�นั�งตุอนหน้า) Duel Stage SRS Airbags System (Front Seats) O

ถุงลมเสร่มความปลอดัภัย SRS บร่เวณหัวเข่้า (สำาหรับทีำ�นั�งตุอนหน้า) Knee Airbags (Front Seats) O

ถุงลมเสร่มความปลอดัภัย SRS ด้ัานข้้าง (สำาหรับทีำ�นั�งตุอนหน้า) Front Side Airbags (Front Seats) O

ถุงลมเสร่มความปลอดัภัย SRS ด้ัานข้้าง (สำาหรับทีำ�นั�งตุอนหลัง) Rear Side Airbags (Rear Seats) O

ม่านถุงลมเสร่มความปลอดัภัย SRS Side Curtain Shield Airbags O

เข็้มขั้ดัน่รภัย ELR แบบ 3 จุำดั พัร้อมระบบด่ังกลับ  

และลดัแรงกระช่าก (สำาหรับทีำ�นั�งตุอนหน้า)

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

O

เข็้มขั้ดัน่รภัย ELR แบบ 3 จุำดั พัร้อมระบบด่ังกลับ (สำาหรับทีำ�นั�งตุอนหลัง) 3-point ELR seatbelts (Rear Seats) O

แท่ำนย่ดัสำาหรับตุ่ดัตัุ�งเบาะเด็ักแบบ ISO-FIX Anchor Bars for fixing ISO IFX (Child Seat) (Rear Seats) O

ระบบป้องกันการโจำรกรรมแบบ Intrusion Sensor 

พัร้อมสัญญาณเตืุอนอัตุโนมัตุ่

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

2800mm

4710mm

1435mm

1605mm/1575mm

1840mm

1580mm

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 ในการเปลี่ยนแปลงขอมูลและอุปกรณโดย
 ไมตองแจงใหทราบลวงหนา อาจมีการปรับรายละเอียดขอมูลจำเพาะและอุปกรณใหเหมาะกับ
 ภาวะแวดลอมและเงื่อนไขตางๆ สำหรับรายละเอียดเพิ่มเติมกรุณาติดตอผูแทนจำหนายอยางเปนทางการ
 หมายเหตุ : รูปรถและรายละเอียดขอมูลในแคตตาล็อกนี้อาจแตกตางกันตามรุนและอุปกรณของรถ
• สีของรถที่ปรากฎในภาพอาจแตกตางจากสีจริงเนื่องจากระบบการพิมพ
• กรุณาศึกษาการทำงานของอุปกรณตางๆ ของรถใหเขาใจโดยละเอียดจากคูมือการใชรถ
 กอนการใชงาน เพื่อการใชงานอยางถูกตองและประโยชนสูงสุดของตัวทานเอง
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