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LEXUS LS

CO N C E P T

For Lexus, creating a flagship sedan is about much
more than making a luxury vehicle. It goes without
saying that it must symbolize Lexus, but it must also
define the luxury car of the future, crystallize Japanese
culture, and serve as an exemplary car to the world
that exceeds customers’ imagination. To realize this,
in developing the LS we focused on the fusion of
its personality and emotional appeal as a flagship
sedan, with performance that delivers the pinnacle
of elegance, comfort and environmental friendliness,
and perceived qualities defined by unique Japanese
Takumi craftsmanship and advanced production
technologies. We invite you to experience the LS and
the future of Lexus with all your five senses.
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ในการจะสร้างรถที่เปรียบเสมือนเรือธงของเลกซัสนั้น ทีมงานทุก
คนตระหนักดีว่านี่ไม่ใช่แค่การสร้างรถยนต์หรูเหนือระดับ แต่ผลงาน
ชิ้นนี้ต้องแสดงถึงตัวตนทั้งหมดของเลกซัส พร้อมกับสร้างนิยาม
ใหม่ให้กับ “รถยนต์หรู” โดยไม่ลืมที่จะสะท้อนเอกลักษณ์ความเป็น
ญี่ปุ่น และท�ำให้โลกได้รู้ว่า...อะไรคือมาตรฐานที่เหนือความคาด
หมายของลูกค้าอย่างแท้จริง
ทุกขั้นตอนของการพัฒนาเลกซัส LS จึงมุ่งหลอมรวมเอกลักษณ์
ที่โดดเด่นในฐานะรถเรือธง เข้ากับสมรรถนะขั้นสุด ความสง่างาม
ความสะดวกสบาย ความใส่ใจต่อสิ่งแวดล้อม งานฝีมือสุดปราณีต
จากช่างศิลป์เอก “ทาคุมิ” และเทคโนโลยีการผลิตชั้นสูง...
เลกซัสขอเชิญท่านสัมผัสประสบการณ์แห่งอนาคตจากเลกซัส LS
ที่จะเติมเต็มทุกโสตสัมผัสให้อิ่มเอม

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: รูปรถและขอมูลจําเพาะตางๆ ในแคตตาล็อกนี้อาจแตกตางกันตามรุนและอุปกรณของรถ
ที่จําหนายในประเทศไทย กรุณาติดตอตัวแทนจําหนายใกลบานทานเพื่อรับทราบรายละเอียดเพิ่มเติม
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LEXUS LS

DESIGN

EXTERIOR

INTERIOR

The LS exudes chic sophistication at first
sight, fusing sensual beauty with a low center
of gravity to shape a distinctive, confident
presence. The beautiful form seamlessly
integrates advanced functionality in the flowing
lines of the grille and headlamps,
highlighted by the ever-changing expression of
the extraordinary Gin-Ei Luster finish.

A refined expression of contemporary
luxury, the interior combines a cockpit
designed to support simple operation and
focused concentration for relaxed confident
driving, with sublime comfort for deep
relaxation. The subtle Japanese aesthetic
and spirit of hospitality of Takumi
craftsmanship enrich the inviting and
dignified cabin environment.

เพีียงแรกมองก็็รัับรู้้�ได้้ถึึงความสง่่างามและประณีีต
ที่่�ชััดเจนอยู่่�ในทุุกมุุมมอง สััณฐานกว้้างดููหนัักแน่่นและมั่่�นคง
บ่่งบอกชััดถึึงระดัับศููนย์์ถ่่วงของตััวรถที่่�ต่ำำ��และการขัับขี่่�
ที่่�มั่่�นใจได้้ ขััดแย้้งแต่่กลัับลงตััวกัับเส้้นโค้้งเว้้าลื่่นไหล
จากกระจัังสู่่�ไฟหน้้า ที่่�ผสานและซ่่อนฟัังก์์ชั่่�นอัันชาญฉลาด
ไว้้อย่่างลงตััว สะกดตาด้้วยตััวถัังสีี Gin-Ei Luster
สีีเงิินใหม่่ที่่�เงาฉ่ำำ��ลึึกชวนหลงใหล
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ความลัักซ์์ชััวรีียุุคใหม่่ที่่�ถููกขััดเกลาให้้ล้ำำ��ไปอีีกขั้้�น
อบอวลด้้วยความรู้้�สึึกอบอุ่่�นของการต้้อนรัับแขกชั้้�นสููง
แบบญี่่�ปุ่่�น จากฝีีมืือรัังสรรค์์ของช่่างทาคุุมิิ ที่่�เชื้้�อเชิิญให้้
เข้้ามาพบกัับความสบายและผ่่อนคลายขั้้�นสููงสุุด
ตำำ�แหน่่งหลัังพวงมาลััยออกแบบให้้เรีียบง่่ายแต่่ครบครััน
เพื่่อให้้ผู้้�ขัับควบคุุมปุ่่�มต่่างๆ ได้้อย่่างมั่่�นใจ
โดยไม่่ต้้องเสีียสมาธิิ

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: รูปรถและขอมูลจําเพาะตางๆ ในแคตตาล็อกนี้อาจแตกตางกันตามรุนและอุปกรณของรถ
ที่จําหนายในประเทศไทย กรุณาติดตอตัวแทนจําหนายใกลบานทานเพื่อรับทราบรายละเอียดเพิ่มเติม
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CO N C E P T

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: รูปรถและขอมูลจําเพาะตางๆ ในแคตตาล็อกนี้อาจแตกตางกันตามรุนและอุปกรณของรถ
ที่จําหนายในประเทศไทย กรุณาติดตอตัวแทนจําหนายใกลบานทานเพื่อรับทราบรายละเอียดเพิ่มเติม
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LEXUS LS

F E AT U R E S

EXTERIOR DESIGN

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.

Headlamps
A slim 3-projector lamp unit above and innovative BladeScan
AHS headlamps below help provide excellent night-time
visibility for reliable, stress-free driving. The BladeScan system
helps to dramatically enhance visibility at night, providing
excellent visibility with a broad natural illumination range in
high beam, to help support early recognition of pedestrians
and road signs. The L-shaped LED DRL in the middle provide
fade-in and fade-out ‘omotenashi’ illumination after the doors
are unlocked and locked.

ประตูด้านหลังเปิดได้อัตโนมัติโดยไม่ต้องสัมผัสตัวรถ ด้วยระบบเซ็นเซอร์บริเวณ
ใต้กันชนหลัง เพื่อความสะดวกสบายสูงสุด โดยเฉพาะเวลาที่คุณมีสัมภาระเต็มมือ

ขัับขี่่�ได้้อย่่างมั่่�นใจไร้้กัังวลในทุุกสภาพแสง ด้้วยชุุดไฟหน้้าที่่�ประกอบด้้วยโคม
โปรเจกเตอร์์ 3 ดวงในรููปทรงสวยเพรีียว และโคมไฟหน้้าแบบ BladeScan AHS
สุุดอััจฉริิยะ โดยระบบ BladeScan สามารถเพิ่่�มวิิสััยทััศน์์ ในเวลากลางคืืนได้้อย่่างย
อดเยี่่�ยม ให้้ลำำ�แสงไฟสููงที่่�กว้้างและให้้สีีที่่�เป็็นธรรมชาติิ ช่่วยให้้ผู้้�ขัับสัังเกตเห็็นป้้ายถน
นคนเดิินเท้้า และเพื่่อนร่่วมทางได้้แต่่ไกล นอกจากนั้้�นไฟ DRL แบบ LED
รููปทรงตััว L ยัังจะเรืืองขึ้้�นและหรี่่�ลงเมื่่อคุุณล็็อคและปลดล็็อคประตูู เพื่่อสื่่อ
ถึึงการทัักทายที่่�นอบน้้อมแบบ ‘โอโมเตนาชิิ’

Rear combination lamps
All the rear combination lamps are LEDs, including the
lamps on the trunk lid. The sequential turn signal lamps
illuminate in a sharp, well-defined flow.

องค์ประกอบอันลงตัวของไฟ LED ทั้งชุด พร้อมไฟเลี้ยวด้านหลังแบบ
Sequential ให้ล�ำแสงที่ต่อเนื่อง บ่งบ่องทิศทางได้อย่างชัดเจน

Moonroof
An outer sliding mechanism slides the glass
above the roof to create a spacious open
feeling in the rear seats.

เพิ่มความโอ่โถงให้ห้องโดยสาร ด้วยหลังคากระจกที่สามารถเลื่อนเปิดรับวิว
ให้ความรู้สึกโล่งสบายได้อย่างทั่วถึง

Door mirrors
Sculpting the inside of the mirror visor gives it a sharp shape,
and creates more space between the mirror and front pillar,
enhancing aerodynamic performance and reducing wind
noise.

รูปทรงเพรียวลมโฉบเฉี่ยวที่ได้จากการหล่อขึ้นรูปอย่างบรรจง
พร้อมการวางต�ำแหน่งกระจกให้อยู่ห่างจากเสาหน้ารถอย่างเหมาะสม
ถูกหลักอากาศพลศาสตร์ ช่วยลดเสียงปะทะของลม

Trunk space
In hybrid models the battery is located behind the rear seats,
creating 430 liters of luggage space
(Gasoline models: 480 liters).*

แบตเตอรี่ของเลกซัส LS รุ่นไฮบริดถูกออกแบบให้ซ่อนอยู่ ใต้เบาะที่นั่งด้าน
หลัง จึงเพิ่มพื้นที่เก็บสัมภาระด้านท้ายได้มากถึง 430 ลิตร
(รุ่นเครื่องยนต์ปกติจุได้ 480 ลิตร)*

8

* Luggage space calculated using the VDA method. Luggage space varies for
vehicles equipped with a rear air conditioner.

*ค�ำนวณพื้นที่เก็บของด้านหลังด้วยวิธี VDA โดยพื้นที่เก็บสัมภาระอาจเปลี่ยนแปลง
หากรถยนต์มีการติดตั้งเครื่องปรับอากาศบริเวณท้ายรถ

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: รูปรถและขอมูลจําเพาะตางๆ ในแคตตาล็อกนี้อาจแตกตางกันตามรุนและอุปกรณของรถ
ที่จําหนายในประเทศไทย กรุณาติดตอตัวแทนจําหนายใกลบานทานเพื่อรับทราบรายละเอียดเพิ่มเติม
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LEXUS LS

F E AT U R E S

INTERIOR DESIGN

Rear multi-operation panel
The multi-operation panel in the rear center armrest puts
intuitive control of the audio, air-conditioning, seat and
relaxation functions, sunshades and lighting at your fingertips.

22-way power rear seats and power ottoman
The power rear seats use motors and a newly-developed
pneumatic system that inflates and deflates air bladders to make
fine-grained adjustments to every aspect of the seats. The rear seat
behind the front passenger’s seat has a maximum 1020mm of foot
room and a power ottoman that provides generous support to the
lower legs so the occupant can relax in refined comfort. In addition,
three position presets allow the occupant to choose their preferred
posture. “Business” is the normal position. “Entertain” reclines the
seatback to a relaxing angle and positions the front passenger’s
seat for optimal viewing of the rear seat display. “Relax” moves the
front passenger’s seat to the forward-most position and deeply
reclines the rear seatback to optimize the rear seat space.

เบาะหลังปรับด้วยไฟฟ้า 22 ทิศทางพร้อมเบาะรองน่องปรับไฟฟ้า โดยมอเตอร์ไฟฟ้า
ควบคุมเบาะหลังจะท�ำงานร่วมกับระบบ Pneumatic ที่ถูกพัฒนาขึ้นใหม่ โดยจะสูบลม
เข้าและออกจากถุงลมเพื่อปรับรูปแบบการนั่งอย่างละเอียดในทุกองศา เบาะนั่งด้าน
หลังฝั่งซ้ายถูกออกแบบให้มีพื้นที่วางขาสูงสุดถึง 1,020 มิลลิเมตร พร้อมเบาะรอง
น่องปรับไฟฟ้าที่ช่วยปรับระดับสรีระให้อยู่ ในต�ำแหน่งที่สบายที่สุด นอกจากนั้นยังมี
โหมดการนั่งที่เลกซัสออกแบบมาให้ถึง 3 ต�ำแหน่ง คือ Business หรือต�ำแหน่งนั่ง
แบบปกติ Entertain หรือต�ำแหน่งนั่งแบบเอนหลังผ่อนคลาย พร้อมเลื่อนเบาะนั่งผู้
โดยสารด้านหน้าออกไปในมุมที่สามารถมองเห็นจอได้อย่างเหมาะสม และ Relax
ต�ำแหน่งการนั่งเอนหลังแบบผ่อนคลายสูงสุด ซึ่งจะเลื่อนเบาะนั่งผู้โดยสารด้านหน้า
ออกไปให้ไกลที่สุด เพื่อเพิ่มพื้นที่วางขาสูงสุด

Rear seat entertainment system
The rear seat entertainment system includes 11.6-inch displays
that automatically adjust with the seat position to maintain
an excellent angle for easy viewing, a Blu-ray Disc player,
SD card slot, and a HDMI jack that enables the connection
of a computer or other devices. Rear seat passengers can
also enjoy videos, music and other media stored on
mobile devices using Miracast or DLNA
(Digital Living Network Alliance).

ควบคุมทุกฟังก์ชั่นได้จากเบาะหลัง ทั้งเครื่องเสียง ระบบปรับอากาศ
การปรับเบาะนั่ง การนวดผ่อนคลายต่างๆ ม่านบังแดด
และระบบไฟส่องสว่างต่างๆ

Mark Levinson QLI Reference Surround Sound System
This newly-developed 16-channel 3D surround sound system drives 23 speakers.
The 7 Unity speakers, ceiling speakers and QLI (Quantum Logic Immersion)
surround technology fill the cabin with uniform sound quality, enveloping the listener
in natural realistic sound with the precise positioning of a live sound stage, excellent
separation and dynamic reproduction of sound sources.

เพลิดเพลินกับล�ำโพงมากถึง 23 ตัว จากระบบเสียงที่ได้รับการพัฒนาขึ้นใหม่ล่าสุด ขับพลังเสียง 3D
รอบทิศทางผ่าน 16 ชาแนล ประสานการท�ำงานของล�ำโพง Unity 7 ตัว, ล�ำโพงบริเวณเพดาน และเทคโนโลยี
เสียงรอบทิศทาง QLI (Quantum Logic Immersion) เข้าด้วยกันเพื่อพลังเสียงคุณภาพทั่วทั้งห้องโดยสาร
โอบล้อมคุณด้วยเสียงที่เป็นธรรมชาติ สมจริง ให้ต�ำแหน่งเครื่องดนตรีบนเวทีแสดงสดได้อย่างแม่นย�ำ
อีกทั้งแยกมิติเสียงได้อย่างดีเยี่ยม

ติดตั้งจอภาพขนาด11.6 นิ้วที่สามารถปรับต�ำแหน่งได้อัตโนมัติตามลักษณะ
การนั่ง เพื่อให้คุณรับชมภาพในจอได้ในมุมที่ดีที่สุดเสมอ รองรับแผ่น
Blu-ray พร้อมช่องเสียบการ์ด SD และสาย HDMI เพื่อให้คุณเชื่อมต่อกับ
คอมพิวเตอร์หรืออุปกรณ์อื่นๆ ได้ รวมทั้งยังสามารถรับชมวีดีโอ ฟัง
เพลง และสื่อบันเทิงอื่นๆ ที่บันทึกไว้ในสมาร์ทโฟนและอุปกรณ์พกพาผ่าน
ระบบ Miracast หรือ DLNA (Digital Living Network Alliance)

EMV (Electronic Multi Vision) touch display
The 12.3-inch EMV touch display supports intuitive
control of the navigation, audio and other systems by
directly touching the screen like a smartphone, or using
the Remote Touch pad integrated in the center console.
The display is carefully positioned for fingertip operation
while maintaining a forward line of sight and driving
posture. It is Apple CarPlay compatible for easy
interaction with smartphone supported Apps.

Remote Touch Interface
The Remote Touch 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.

หน้้าจอ EMV แบบสััมผััสขนาด 12.3 นิ้้�วเอื้้�อให้้ผู้้�ขัับสามารถควบคุุมระบบ
ต่่างๆ ได้้อย่่างเป็็นธรรมชาติิ ทั้้�งระบบนำำ�ทาง ระบบเครื่่องเสีียง และอื่่นๆ โดย
ใช้้การสััมผััสหน้้าจอเช่่นเดีียวกัับการใช้้งานสมาร์์ทโฟน หรืือจะใช้้แป้้นควบคุุม
Remote Touch บริิเวณกลางคอนโซลก็็ ได้้เช่่นกััน ตำำ�แหน่่งของหน้้าจอ
ถููกคำำ�นวณอย่่างละเอีียดให้้อยู่่�ในระยะที่่�พอดีีปลายนิ้้�วของผู้้�ขัับในขณะขัับขี่่�
และไม่่ต้้องละสายตาจากถนน นอกจากนั้้�นยัังรองรัับ Apple CarPlay
เพื่่อการเชื่่อมต่่อกัับสมาร์์ทโฟนได้้อย่่างสะดวกสบาย

Power sunshades
(Rear doors, rear quarter windows and rear window)
The rear window sunshade covers the entire window on
both sides with no gaps. Operation of the rear quarter
window sunshades is linked with the rear door window
sunshades to provide comfort and privacy in the rear seats.

กรองแสงแดดและบังสายตาให้กับห้องโดยสารด้านหลังด้วยม่านบังแดดที่ปรับและควบคุม
ด้วยไฟฟ้า เพื่อความสบายและเป็นส่วนตัวสูงสุด

ออกแบบมาเพื่่อให้้ใช้้งานได้้ง่่ายเช่่นเดีียวกัับสมาร์์ทโฟน เพีียงแตะ กด คลิิก
หรืือซููมเข้้า-ออกด้้วยสองนิ้้�วเช่่นเดีียวกัับอุุปกรณ์์ที่่�คุุณคุ้้�นเคย
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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.

หมายเหตุ: รูปรถและขอมูลจําเพาะตางๆ ในแคตตาล็อกนี้อาจแตกตางกันตามรุนและอุปกรณของรถ
ที่จําหนายในประเทศไทย กรุณาติดตอตัวแทนจําหนายใกลบานทานเพื่อรับทราบรายละเอียดเพิ่มเติม
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F E AT U R E S

28-way power front seats
The newly-developed pneumatic system provides fine-grained
support for every part of the body. Shoulder supports for the
shoulder blades help steering operation. The upper body is also
supported during cornering, enhancing the feeling of unity with
the car. Hip support provides special support for the back of
the hips, to help maintain posture during braking and cornering.
Cushion side supports provide a high degree of grip,
contributing to stable body hold during cornering.

ระบบ Pneumatic ที่ได้รับการพัฒนาใหม่ล่าสุดช่วยให้คุณปรับเบาะนั่งคู่หน้าของ
เลกซัส LS ได้อย่างละเอียดในทุกองศา เพื่อความสบายในทุกส่วนของร่างกาย
มาพร้อมเบาะรองที่ช่วยกระชับช่วงไหล่และรักษาต�ำแหน่งของร่างกายส่วนบนขณะ
เข้าโค้ง เพื่อเพิ่มความรู้สึกเป็นหนึ่งเดียวกับรถ เบาะรองสะโพกด้านหลังที่ช่วยล็อค
ต�ำแหน่งการนั่งทั้งในขณะเบรกและเข้าโค้ง และเบาะรองด้านข้างที่ช่วยกระชับสรีระ
ทั้งหมดให้มั่นคงในทุกองศา

Front refresh seats
Air bladders integrated into the seatback and seat cushion
are inflated to apply pressure from the occupant’s back to
the thighs, contributing to a feeling of relaxation.
Programs can be selected for the entire body as well as
particular areas (Upper Body, Lower Body and Lumbar).

ชุดถุงลมที่ติดตั้งอยู่ ในพนักพิงและเบาะนั่งจะสลับกันท�ำงานเพื่อนวดหลังและต้นขา
ให้ความผ่อนคลายตลอดการเดินทาง พร้อมโปรแกรมการนวดที่เลือกได้ทั้งแบบ
นวดทั่วทั้งร่างกายหรือนวดเฉพาะส่วน

Electronically controlled air suspension (With access mode)
In addition to the vehicle height adjustment function which can be
switched between Normal and High settings, access mode
automatically raises the vehicle to make ingress and egress easy.
Easy Access Buckles (Front seats)
To make the front seatbelts easy to use, the seatbelt buckle lifts
up when the door is opened and then moves back down once
the seatbelt is fastened.

นอกจากระบบช่วงล่างของเลกซัส LS จะเลือกปรับได้ทั้งแบบระดับปกติหรือยกสูง
แล้ว ช่วงล่างแบบถุงลมยังช่วยยกตัวรถให้สูงขึ้นโดยอัตโนมัติ เพื่อให้คุณสามารถ
ก้าวเข้าหรือออกจากห้องโดยสารได้สะดวกขึ้น

หัวเข็มขัดนิรภัยส�ำหรับที่นั่งด้านหน้าจะยกตัวขึ้นเมื่อประตูเปิดออก และจะลดระดับ
ลงตามปกติเมื่อมีการคาดเข็มขัดแล้ว เพื่อความสะดวกในการใช้งาน

Relaxation seats with warming function (Outboard rear seats)
Air bladders integrated into the seat cushion and seatback are
inflated to apply pressure to the occupant’s back and thighs.
The system also utilizes dedicated heaters to promote relaxation
through repeated warming and cooling. A total of seven programs
for both the entire body (Full Body Refresh, Full Body Stretch and
Full Body Simple) and specific parts of the body (Upper Body,
Lower Body, Shoulder and Lumbar) can be selected.

ชุุดถุุงลมที่่�ติิดตั้้�งอยู่่�ภายในเบาะนั่่�งและพนัักพิิงจะสลัับกัันพองลมเพื่่อนวดหลััง
และต้้นขา พร้้อมเพิ่่�มความผ่่อนคลายด้้วยการเพิ่่�มความร้้อนหรืือความเย็็น
สามารถเลืือกโปรแกรมการนวดได้้ถึึง 7 แบบ ทั้้�งแบบผ่่อนคลายทั่่�วร่่างกาย
และผ่่อนคลายเฉพาะจุุด

Lexus Climate Concierge
Lexus Climate Concierge coordinates with the 4-zone
independent temperature control to automatically control the
auto air conditioner with the seat heaters, seat ventilation and
steering wheel heater to provide optimal comfort for each
occupant. The body surface temperature of occupants is
detected by IR (Infra-red Rays) matrix sensors to quickly
provide the optimal level of comfort for all occupants.
It also detects sunlight in the early morning and at sunset
and controls the vehicle’s climate control system to maintain
comfort.

ระบบ Lexus Climate Concierge จะท�ำงานร่วมกับระบบควบคุมอุณหภูมิ
ในห้องโดยสารแบบแยกอิสระ 4 โซน เพื่อควบคุมอุณหภูมิที่เบาะนั่ง รวมถึงระบบ
ระบายความอับชื้นที่เบาะ เพื่อความสบายสูงสุดของผู้โดยสารในทุกต�ำแหน่ง
ทั้งนี้เซนเซอร์จะตรวจจับรังสีอินฟราเรด เพื่อวัดอุณหภูมิและปรับสภาพอากาศให้
เหมาะสมกับผู้โดยสารแต่ละคน นอกจากนี้ยังท�ำหน้าที่ตรวจวัดปริมาณแสงอาทิตย์
เพื่อปรับอุณหภูมิในห้องโดยสารให้สบายอยู่ตลอดเวลา
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Power easy access system
In addition to auto slide-away and return functions, the front
seats feature auto lift-up function (Driver’s seat only) and
cushion side-away functions. For easy access, auto lift-up
raises the seat lifter when the driver gets out and then returns
it to the original seat position when the driver gets in.
Cushion side-away opens the outboard side cushion
supports to reduce the pressure on the thighs while getting
in and out.

เมื่อก้าวขึ้นนั่งหรือออกจากตัวรถ นอกจากเบาะหน้าทั้ง 2 จะเลื่อนออกจาก
ต�ำแหน่งเพื่อเพิ่มพื้นที่ในการเข้าออกจากรถ และเลื่อนกลับสู่ต�ำแหน่งเดิมโดย
อัตโนมัติแล้ว เบาะยังสามารถยกตัวขึ้นสูงเมื่อผู้ขับก้าวออกจากรถ และลดตัวลงสู่
ระดับเดิมเมื่อผู้ขับนั่งลงบนเบาะ ในขณะเดียวกันเบาะหนุนด้านข้างก็จะยุบตัวลงเพื่อ
เพิ่มความสะดวกสบายสูงสุดในขณะเข้าหรือออกจากตัวรถอีกด้วย

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: รูปรถและขอมูลจําเพาะตางๆ ในแคตตาล็อกนี้อาจแตกตางกันตามรุนและอุปกรณของรถ
ที่จําหนายในประเทศไทย กรุณาติดตอตัวแทนจําหนายใกลบานทานเพื่อรับทราบรายละเอียดเพิ่มเติม
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PERFORMANCE
LS 350: 3.5-liter V6 engine (8GR-FKS)
Delivering a sophisticated blend of power and environment-friendly
performance, Dual VVT-i (Intake side: VVT-iW) contributes to high
torque across the rpm range, with lightweight roller rocker arms and
a low-friction timing chain enhancing high-revving performance.
The Stop & Start System complements the D-4S* fuel injection system
to further enhance fuel efficiency.

นวััตกรรมจากเลกซััสที่่�ให้้สมรรถนะสููงและเป็็นมิิตรต่่อสิ่่�งแวดล้้อม ด้้วยเทคโนโลยีี
เครื่่องยนต์์ Dual VVT-i ที่่�ให้้แรงบิิดสููงได้้ในทุุกย่่านความเร็็ว พร้้อมเพิ่่�มประสิิทธิิภาพการ
ประหยััดน้ำำ��มััน ด้้วยระบบสตาร์์ทและดัับเครื่่องยนต์์อััตโนมััติิและหััวฉีีดแบบ D-4S*

LS 500: 3.5-liter V6 twin turbocharged engine (V35A-FTS)
Developed exclusively for Lexus, the core engine platform was
redesigned and high-speed combustion technology and a highefficiency turbocharger utilized to deliver exceptional power output
together with outstanding fuel efficiency. The engine generates
maximum torque starting at low rpms, providing powerful
acceleration whenever the accelerator is depressed. Paired with the
Direct Shift-10AT, the rhythmic shifting and direct response boost
driving pleasure.

เครื่่องยนต์์ ใหม่่ที่่�เลกซััสรัังสรรค์์ขึ้้�น มาพร้้อมเทคโนโลยีีการจุุดระเบิิดด้้วยความเร็็วสููง
และเทอร์์โบชาร์์จแบบคู่่�ที่่�เต็็มเปี่่�ยมด้้วยประสิิทธิิภาพ ทำำ�ให้้ได้้ทั้้�งพละกำำ�ลัังที่่�เหนืือชั้้�นและการ
ประหยััดน้ำำ��มัันที่่�เป็็นเลิิศ โดยเครื่่องยนต์์สามารถสร้้างแรงบิิดได้้สููงสุุดตั้้�งแต่่เดิินรอบต่ำำ��
จึึงพุ่่�งทะยานได้้เต็็มแรงไม่่ว่่าจะกดคัันเร่่งในจัังหวะใด เมื่่อทำำ�งานประสานกัับจัังหวะของเกีีย
ร์์อััตโนมััติิ 10 สปีีด ก็็ยิ่่�งให้้อารมณ์์การขัับขี่่�ที่่�ไม่่มีี ใครอยากถอนคัันเร่่ง

LS 500h: 3.5-liter V6 engine (8GR-FXS)
The hybrid system’s V6 engine integrates advanced
technologies that include Dual VVT-i (Intake side: VVT-iW)
and D-4S fuel injection system. Lightweight components
further contribute to both powerful driving and outstanding
environmental performance.

ขุุมพลัังระบบไฮบริิดเฉพาะของเลกซััสที่่�รวมเทคโนโลยีีขั้้�นสููงเข้้าด้้วยกััน ทั้้�งระบบ
Dual VVT-i และระบบฉีีดน้ำำ��มััน D-4S ประกอบขึ้้�นด้้วยชิ้้�นส่่วนน้ำำ��หนัักเบาที่่�ช่่วย
เพิ่่�มพละกำำ�ลัังการขัับขี่่�และเป็็นมิิตรต่่อสิ่่�งแวดล้้อม
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Multi Stage Hybrid System
The Multi Stage Hybrid System’s 10-speed shift control
provides a direct acceleration feel that follows the increase
in engine rpms, together with excellent shifting rhythm.
The Multi Stage Shift Device varies the combined output
of the engine and motor, amplifying engine torque and
increasing drive force by 24%. It utilizes engine speed
in a wide range from low to high speeds, harnessing
maximum engine output from 50km/h, as well as enabling
high-speed driving at lower engine rpms for a quiet ride.

ระบบเกีียร์์แบบ Multi Stage Hybrid 10 สปีีดที่่�ถ่่ายทอดความรู้้�สึึก
การเร่่งของรอบเครื่่องยนต์์ได้้อย่่างยอดเยี่่�ยม เปลี่่�ยนเกีียร์์ได้้อย่่าง
แม่่นยำำ� โดยจะปรัับการทำำ�งานตามผลรวมของกำำ�ลัังที่่�ได้้จากเครื่่องยนต์์
และมอเตอร์์ไฟฟ้้า ช่่วยเพิ่่�มแรงบิิดและเพิ่่�มแรงขัับขึ้้�น 24% โดยใช้้ประโยชน์์
จากความเร็็วเครื่่องยนต์์ทั้้�งในความเร็็วต่ำำ��และสููง สามารถเรีียกกำำ�ลััง
สููงสุุดของเครื่่องยนต์์ได้้ตั้้�งแต่่ 50 กม./ชม. พร้้อมช่่วยให้้ผู้้�ขัับใช้้ความเร็็ว
สููงที่่�รอบเครื่่องยนต์์ต่ำำ�� ทำำ�ให้้เกิิดความเงีียบสงบตลอดการเดิินทาง

Engine sound
ANC (Active Noise Control) and ESE (Engine Sound Enhancement) were fine-tuned to enhance
the flagship-level quietness in the cabin, and at the same time enliven driving enjoyment. ANC
suppresses engine boom at a wide range of engine speeds, while ESE tunes the sound of engine
acceleration and deceleration to provide a powerful and linear sporty engine note.

ระบบ ANC (Active Noise Control) และระบบ ESE (Engine Sound Enhancement) ได้้รัับการปรัับแต่่งใหม่่เพื่่อเพิ่่�มสุุนทรีีแห่่งความ
เงีียบ...จนหาใครเทีียบได้้ยาก โดยยัังคงความเพลิิดเพลิินในการขัับขี่่�ไว้้อย่่างเต็็มขั้้�น โดยระบบ ANC จะจำำ�กััดเสีียงเครื่่องยนต์์ตั้้�งแต่่รอบ
ต่ำำ��ไปจนถึึงรอบสููง ในขณะที่่�ระบบ ESE จะแต่่งเสีียงการเร่่งและลดความเร็็วของเครื่่องยนต์์ ให้้น่่ารื่่นรมย์์ สััมผััสได้้ถึึงขุุมพลัังที่่�พร้้อม
ให้้สั่่�งการ

* VVT-i: Variable Valve Timing-intelligent. VVT-iW: Variable Valve Timing-intelligent Wide.
D-4S: Direct injection 4 stroke gasoline engine Superior version.

*VVT-i: ระบบวาล์์วแปรผัันอััจฉริิยะ VVT-iW: ระบบวาล์์วแปรผัันอััจฉริิยะแบบกว้้าง
D-4S: เครื่่องยนต์์ 4 หััวฉีีดแบบ Superior

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: รูปรถและขอมูลจําเพาะตางๆ ในแคตตาล็อกนี้อาจแตกตางกันตามรุนและอุปกรณของรถ
ที่จําหนายในประเทศไทย กรุณาติดตอตัวแทนจําหนายใกลบานทานเพื่อรับทราบรายละเอียดเพิ่มเติม
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Suspension
To realize high-quality driving and ride comfort befitting the
Lexus flagship, the AVS damping force, stabilizer spring
rate, and vertical spring of the wheels were fine-tuned
to effectively suppress shock and vibration, providing
high-quality ride comfort and exceptional quietness, as well
as realizing excellent steering response and stable vehicle
posture.
Multi material body
To achieve high body rigidity, light weight and excellent
safety performance, required optimizing the layout and use
of hot-stamp, high-tensile steel for major body components
such as the rockers, pillars and roof. To lower the center of
gravity and moment of inertia, aluminum was used for the
body framework located further from the vehicle’s center
of gravity, hood, trunk lid, fenders, doors and suspension
towers, endowing the body with excellent turning
characteristics.

เพื่่อการขัับขี่่�ที่่�ดีีเยี่่�ยมและความสบายระดัับสููงสุุดในห้้องโดยสาร ระบบดููดซัับแรง
กระแทก AVS (Adaptive Variable Air Suspension) อััตราการดีีดตััวของระบบ
กัันโคลง และสปริิงแนวตั้้�งประจำำ�แต่่ละล้้อล้้วนถููกปรัับแต่่งใหม่่อย่่างละเอีียดเพื่่อ
จำำ�กััดแรงกระแทกและแรงสั่่�นสะเทืือนต่่างๆ ห้้องโดยสารของ Lexus LS จึึงนุ่่�มนวล
และเงีียบสงบจนน่่าประทัับใจ พวงมาลััยตอบสนองได้้เฉีียบคมและตััวรถมีีสมดุุล
ที่่�มั่่�นคงขณะขัับเคลื่่อน

VDIM (With integrated active steering control) + LDH
VDIM integrates control of engine, braking, steering and
other functionality, including the EPS and LDH which
controls the steering angle of the front and rear wheels, as a
single system, to provide a high level of active safety
together with driving pleasure. LDH optimizes the steering
angle of all four wheels based on factors such as vehicle
speed and steering inputs, to realize ideal vehicle dynamics
for the driver’s operation. The result is excellent vehicle
stability during high-speed driving and nimble steering
response in mid-speed driving on surfaces such as mountain
roads.*

หลอมรวมหลากวััสดุุเพื่่อให้้ได้้ความแข็็งแกร่่งของตััวถััง ซึ่่�งมีีน้ำำ��หนัักเบา
และให้้ความปลอดภััยขั้้�นสุุด เลกซััสจึึงได้้พััฒนาโครงสร้้างและใช้้วิิธีีการขึ้้�น
รููปด้้วยความร้้อน รวมถึึงใช้้เหล็็กกล้้าที่่�ทนแรงดึึงสููงในการผลิิตชิ้้�นส่่วน
สำำ�คััญต่่างๆ ของตััวถััง เช่่น แผงบัันได เสาคาน และหลัังคา นอกจากนี้้�ยััง
ใช้้อลููมิินััมเป็็นส่่วนประกอบของทั้้�งฝากระโปรงหน้้า ฝากระโปรงท้้าย กัันชน
ประตูู และแท่่นรองโช้้ค

VDIM คืือระบบที่่�ผสานการควบคุุมทั้้�งหมดเข้้าเป็็นหนึ่่�งเดีียว ทั้้�งการควบคุุม
เครื่่องยนต์์ เบรก พวงมาลััย และฟัังก์์ชั่่�นอื่่นๆ เช่่น ระบบควบคุุมมุุมการ
เลี้้�ยวของล้้อหน้้าและล้้อหลััง EPS และ LDH เพื่่อเพิ่่�มระดัับความปลอดภััย
แบบ Active พร้้อมเพิ่่�มความสุุนทรีีย์์ ในการขัับขี่่� โดยระบบ LDH จะปรัับแต่่ง
องศาการเลี้้�ยวของล้้อทั้้�ง 4 โดยประเมิินจากปััจจััยต่่างๆ เช่่น ความเร็็วของ
รถยนต์์และองศาของการหัักพวงมาลััย เพื่่อมอบการขัับขี่่�ที่่�ดีีเลิิศและการ
ทรงตััวที่่�มั่่�นคงแม้้ในย่่านความเร็็วสููง พวงมาลััยตอบสนองฉัับไวในย่่าน
ความเร็็วปานกลางบนพื้้�นผิิวหลายรููปแบบ ทั้้�งถนนในเมืืองและนอกเมืือง*

*รููปข้้อมููลในภาพอาจแตกต่่าง

FR (Front engine, Rear wheel drive) platform
The LS takes advantage of the FR platform that Lexus refined for
the LC to optimize front-to-rear weight distribution and the
moment of inertia. The result is natural, smooth vehicle dynamics
when cornering, accelerating and decelerating. The adoption of
a low driving position and a layout that keeps the driver’s hip point
and the vehicle’s center of gravity close together minimizes the
distance between the driver and the axis of rotation, heightening
the driver’s feeling of oneness with the car. In this way,
the packaging meticulously refines the inertia characteristics to
deliver excellent response along with smooth, stable changes in
posture during the sequence of movements involved in cornering.

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 five modes:
Normal, Eco, Comfort, Sport S and Sport S+ Modes.
In addition, Custom Mode enables drivers to set their
preferred settings for the powertrain, chassis and
air conditioning.

เลกซััส LS ได้้ใช้้ประโยชน์์จากแพลทฟอร์์ม FR ที่่�ถููกพััฒนาขึ้้�นในเลกซััส LC ซึ่่�งเน้้น
การกระจายน้ำำ��หนัักระหว่่างหน้้ารถและท้้ายรถ ทำำ�ให้้จัังหวะการขัับเคลื่่อนเป็็นธรรมชาติิ
และนุ่่�มนวลในทุุกขณะการขัับขี่่� นอกจากนั้้�นการปรัับตำำ�แหน่่งเบาะคนขัับให้้ต่ำำ��ลงยัังช่่วย
ให้้สะโพกคนขัับอยู่่�ในระดัับใกล้้เคีียงกัับจุุดศููนย์์ถ่่วงของรถ ลดระยะห่่างระหว่่างคนขัับ
กัับแกนหมุุน ทำำ�ให้้รู้้�สึึกเป็็นหนึ่่�งเดีียวกัับรถมากยิ่่�งขึ้้�น ด้้วยเหตุุผลนี้้�ทำำ�ให้้เลกซััส LS
สามารถตอบสนองได้้อย่่างฉัับไว นุ่่�มนวลแต่่หนัักแน่่นในทุุกท่่วงท่่าการเข้้าโค้้ง

16

เลืือกปรัับสไตล์์การขัับขี่่�ให้้เหมาะกัับความต้้องการ ด้้วยโหมดการขัับขี่่�ของ
เลกซััส LS ที่่�สามารถเลืือกได้้ทั้้�งหมด 5 โหมด คืือ Normal, Eco, Comfort,
Sport S และ Sport S+ นอกจากนี้้�คุุณยัังสามารถเลืือกปรัับแต่่งทั้้�งระบบส่่ง
กำำ�ลััง การตอบสนองของตััวถััง และระบบปรัับอากาศได้้เองตามต้้องการใน
โหมด Custom

* VDIM: Vehicle Dynamics Integrated Management.
LDH: Lexus Dynamic Handling system.
EPS: Electric Power Steering.

*VDIM: ระบบการจัดการการเคลื่อนที่ของรถยนต์
LDH: ระบบควบคุมรถของเลกซัส
EPS: ระบบพวงมาลัยควบคุมด้วยไฟฟ้า

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: รูปรถและขอมูลจําเพาะตางๆ ในแคตตาล็อกนี้อาจแตกตางกันตามรุนและอุปกรณของรถ
ที่จําหนายในประเทศไทย กรุณาติดตอตัวแทนจําหนายใกลบานทานเพื่อรับทราบรายละเอียดเพิ่มเติม

17

LEXUS LS

SAFETY

SAFETY
Dynamic Radar Cruise Control
In addition to maintaining a constant speed, Dynamic Radar
Cruise Control uses the millimeter-wave radar and camera
sensors to detect a vehicle driving ahead and maintain an
appropriate distance between vehicles.
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-collision brake assist when the driver depresses
the brake pedal. If the driver cannot depress the brake pedal, it activates the pre-collision
brake to help avoid a collision or mitigate the impact force.

ระบบควบคุุมความเร็็วอััตโนมััติิแบบแปรผััน

นอกจากจะรัักษาความเร็็วในการวิ่่�งให้้คงที่่�ดัังเช่่น Cruise Control ทั่่�วไปแล้้ว
ระบบ Dynamic Radar Cruise Control ยัังคอยตรวจหารถยนต์์ที่่�ขัับขี่่�อยู่่�
ด้้านหน้้าและปรัับความเร็็วเพื่่อรัักษาระยะห่่างที่่�เหมาะสมจากคัันหน้้า โดยอาศััย
เรดาร์์ความละเอีียดคลื่่นระดัับมิิลลิิเมตรร่่วมกัับกล้้องเซนเซอร์์ด้้านหน้้ารถ

ระบบป้้องกัันก่่อนการชน

ช่่วยป้้องกัันการชนและลดความรุุนแรงจากการปะทะ โดยใช้้เรดาร์์ความละเอีียดคลื่่นระดัับมิิลลิิเมตร พร้้อมกล้้อง
เซนเซอร์์โมโนคููลาร์์ คอยตรวจหารถยนต์์ที่่�อยู่่�ข้้างหน้้าหรืือคนเดิินถนน ซึ่่�งจะตรวจหาได้้ทั้้�งขณะกลางวัันและกลางคืืน
รวมถึึงตรวจหาจัักรยานที่่�ขัับขี่่�อยู่่�ข้้างหน้้า ซึ่่�งจะตรวจหาได้้ในเวลากลางวััน และประเมิินความเสี่่�ยงในการชน
หากประเมิินว่่าอาจเกิิดการชน ระบบจะส่่งสััญญาณเตืือนผู้้�ขัับรวมทั้้�งช่่วยเสริิมแรงเบรกเมื่่อผู้้�ขัับเหยีียบเบรก
หรืือหากผู้้�ขัับเหยีียบเบรกไม่่ทััน ระบบจะช่่วยเบรกให้้เพื่่อรัักษาความปลอดภััยและลดความรุุนแรงในการปะทะ

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

ระบบติิดตามช่่องทางการวิ่่�ง

เมื่่อเปิิดใช้้งาน ระบบจะช่่วยรัักษารถให้้อยู่่�ในเลนเพื่่อความปลอดภััย โดยหากรถเริ่่�มเฉออกจากเลน
หรืือแนวถนน ระบบจะส่่งสััญญาณเตืือนผู้้�ขัับและช่่วยหน่่วงพวงมาลััยเพื่่อรัักษาแนวการวิ่่�งของ
รถ และหากขัับขี่่�บนทางหลวงโดยเปิิดใช้้ระบบ Dynamic Radar Cruise Control และใช้้ความเร็็วจน
ถึึงระดัับที่่�ตั้้�งค่่าไว้้ ระบบ LTA จะช่่วยควบคุุมพวงมาลััยเพื่่อรัักษารถให้้วิ่่�งอยู่่�ในเลนอีีกด้้วย

BladeScan Adaptive High-beam System (AHS)
In the BladeScan AHS, LED light is projected onto a plate rotating at
high speed called a ‘blade mirror’, with the reflected light passing rapidly
through a lens to illuminate the forward direction. The LEDs switch on and
off with optimal timing to enable fine control of light distribution, enhancing
the range of illumination while blocking a small area in front of the car.
This enables the BladeScan system to provide a broad field of high-beam
illumination with natural light distribution to enhance the visibility of road
shoulder and other more distant areas, supporting early driver recognition
of pedestrians and road signs without dazzling the drivers of oncoming or
preceding vehicles.

เทคโนโลยีีไฟสููง-ต่ำำ��อััจฉริิยะ BladeScan AHS

ทำำ�งานโดยส่่องลำำ�แสงจากหลอด LED ลงบนแผ่่นโลหะที่่�เรีียกว่่า ‘กระจกใบมีีด’ ซึ่่�งหมุุนตััวด้้วย
ความเร็็วสููง โดยแสงที่่�สะท้้อนจากแผ่่นกระจกจะส่่องสว่่างผ่่านเลนส์์เพื่่อฉายลำำ�แสงไปด้้านหน้้า
โดยไฟ LED เหล่่านี้้�จะถููกเปิิดและปิิดในจัังหวะที่่�ถููกคำำ�นวณอย่่างดีีเยี่่�ยมเพื่่อควบคุุมการกระจายแสง
แบบละเอีียด จึึงสามารถเปิิดลำำ�แสงเฉพาะในบริิเวณที่่�ต้้องการ และปิิดลำำ�แสงในบริิเวณที่่�จำำ�เป็็นแม้้เป็็น
เพีียงพื้้�นที่่�เล็็กๆ ด้้านหน้้ารถ เพื่่อป้้องกัันไม่่ ให้้ลำำ�แสงเข้้าตารถคัันหน้้าหรืือรถที่่�สวนมา แต่่ยัังคง
ฉายไฟสููงให้้ความสว่่างอย่่างชััดเจนแม้้บริิเวณไหล่่ทางและบริิเวณที่่�ไกลออกไป ช่่วยให้้ผู้้�ขัับมองเห็็น
คนเดิินเท้้าหรืือป้้ายจราจรได้้ชััดเจนโดยไม่่รบกวนเพื่่อนร่่วมทาง
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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 an LED warning indicator in the
relevant door mirror the moment a vehicle enters this blind
spot.

ระบบเตืือนมุุมอัับสายตา

เรดาร์์ความละเอีียดระดัับ Quasi-millimeter ที่่�ติิดตั้้�งอยู่่�บริิเวณกัันชนหลััง
จะคอยตรวจหารถยนต์ ในเลนข้างเคียงที่อาจอยู่ ในมุมอับสายตาและมองเห็นได้ไม่
ชัดเจนในกระจกมองข้าง หากตรวจพบจะแสดงสัญลักษณ์เตือนบนกระจกมอง
ข้้างด้้านนั้้�นๆ

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.

ระบบช่่วยเบรกขณะถอยจอด

เพิ่่�มความสะดวกและปลอดภััยขณะถอยออกจากที่่�จอดด้้วยระบบช่่วยเบรก PKSB
ซึ่่�งจะตรวจหาวััตถุุบริิเวณท้้ายรถ ทั้้�งวััตถุุนิ่่�งเช่่นกำำ�แพง และวััตถุุเคลื่่อนไหวเช่่น
รถยนต์์ที่่�กำำ�ลัังเคลื่่อนเข้้ามาใกล้้ และจะส่่งสััญญาณเตืือนผู้้�ขัับบนหน้้าจอพร้้อม
เสีียงเตืือน และหากประเมิินว่่าอาจเกิิดการชน ระบบจะควบคุุมกำำ�ลัังขัับและ
แรงเบรกโดยอััตโนมััติิตามที่่�จำำ�เป็็น เพื่่อหลีีกเลี่่�ยงการชนหรืือลดความรุุนแรง
จากการปะทะ

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: รูปรถและขอมูลจําเพาะตางๆ ในแคตตาล็อกนี้อาจแตกตางกันตามรุนและอุปกรณของรถ
ที่จําหนายในประเทศไทย กรุณาติดตอตัวแทนจําหนายใกลบานทานเพื่อรับทราบรายละเอียดเพิ่มเติม
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Large color head-up display
The system helps the driver intuitively understand warnings
and take action to avoid potential hazards with animations
and information projected on the large 24-inch
(600×150mm) display. The screen is divided into different
areas to effectively bring information to the driver’s attention
including cautions and warnings, driving support, road signs,
vehicle speed, navigation and other information.

พื้นที่แสดงผลขนาด 24 นิ้ว (600x150 มม.) มองเห็นได้ชัดเจน ให้ข้อมูลและ
ส่งสัญญาณเตือนเป็นสัญลักษณ์และภาพเคลื่อนไหวที่เข้าใจง่าย ช่วยให้ผู้ขับ
ตอบสนองต่อสถานการณ์ต่างๆ ได้อย่างมีประสิทธิภาพ แบ่งสัดส่วนการ
แสดงผลอย่างชัดเจน ทั้งสัญญาณเตือน, ข้อมูลช่วยการขับขี่, ป้ายจราจร
ความเร็วรถ, ระบบน�ำทาง และข้อมูลที่เป็นประโยชน์อื่น ๆ

Automatic rear seat reclining
When the rear seat is unoccupied, it automatically reclines
in tandem with shift operation. If the headrest is raised, it also
lowers to provide a wide field of view in the interior mirror.

เมื่อไม่มีผู้โดยสารนั่งที่เบาะหลัง ระบบจะปรับเอนเบาะลงเองโดยอัตโนมัติเมื่อ
เข้าเกียร์ถอยหลัง พร้อมปรับพนักพิงศีรษะให้ต�่ำลง เพื่อเพิ่มวิสัยทัศน์ ใน
กระจกมองหลังให้ชัดเจนยิ่งขึ้น

Digital Rear-view Mirror
The Digital Rear-view Mirror can be switched from optical to Digital
Rear-view Mirror mode at a touch of a switch in the bottom of the mirror.
In Digital Rear-view Mirror mode, the mirror helps assist safe driving by
showing high-resolution, real-time images from a camera mounted on the back
door that provides a wider field of view than optical mode, unobstructed by
headrests, luggage or passengers’ heads.

เลืือกปรัับเป็็นกระจกธรรมดาหรืือกระจกดิิจิติ อลได้้ตามต้้องการ เพีียงแตะสวิิตช์์บริิเวณฐานกระจก
เมื่่ออยู่่�ในโหมดดิิจิิตอลกระจกจะแสดงภาพจากกล้้องที่่�ติิดตั้้�งอยู่่�บริิเวณประตููท้้ายรถ เป็็นภาพ
ความละเอีียดสููงแบบเรีียลไทม์์ เพื่่อให้้ผู้้�ขับั มองเห็็นภาพได้้กว้้างกว่่าการมองกระจกธรรมดา ลดการ
ถููกบดบัังวิิสััยทััศน์์ด้้วยพนัักพิิงศีีรษะของผู้้�โดยสารตอนหลััง

SRS (Supplemental Restraint System) airbags
The LS 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). SRS seat cushion
airbags (Outboard rear seats) are also available for the
power rear seats.*2

เลกซัส LS มาพร้อมถุงลมเสริมความปลอดภัยแบบ SRS (เบาะหน้า)
ถุงลมเสริมความปลอดภัย SRS บริเวณหัวเข่า (เบาะหน้า) ถุงลม
เสริมความปลอดภัย SRS ด้านข้าง (เบาะหน้าและเบาะหลังริมนอก)
และม่านกันกระแทก (เบาะหน้าและเบาะหลัง) และยังติดตั้งถุงลมเสริม
ความปลอดภัย (เบาะหลังริมนอก) ที่เบาะหลังไฟฟ้าด้วยเช่นกัน*2

*1 Pedestrians, obstacles and other objects may appear different when displayed
on the screen. Be sure to visually check your surroundings before you proceed.
*2 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.

Panoramic View Monitor
Video that provides the driver with an image of the vehicle
as if viewed from above is displayed on the 12.3-inch EMV
(Electro Multi-Vision) display. It helps the driver to check
conditions around the vehicle that are difficult to see in
real time.*1 Side Clearance View: Helps the driver to check
safe clearance to the side of the vehicle. Cornering View:
Helps the driver to check clearance when turning left or right
on a narrow road. When the Side Clearance View is active,
the Cornering View is automatically displayed in response to
steering operation.*1

จอภาพ EMV (Electro Multi-Vision) ขนาด 12.3 นิ้วจะแสดงภาพที่ประมวล
ผลจากกล้องรอบคัน เพื่อให้ผู้ขับสามารถมองเห็นรถตัวเองเสมือนมองจาก
มุมสูง และเห็นสภาพแวดล้อมโดยรอบซึ่งอาจสังเกตเห็นได้ยากด้วยตา
มุมภาพด้านข้าง: ช่วยให้ผู้ขับเห็นระยะห่างจากด้านข้างตัวรถได้อย่างชัดเจน
มุมภาพขณะเลี้ยว: ช่วยให้มองเห็นสภาพแวดล้อมได้ชัดเจนขณะเลี้ยวซ้ายหรือ
ขวาในทางแคบ โดยเมื่อเลือกแสดงผลมุมภาพด้านข้าง มุมภาพขณะเลี้ยวจะปรับ
อัตโนมัติตามองศาการหมุนพวงมาลัย *1
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*1 การแสดงผลภาพคนเดินถนน สิ่งกีดขวาง และวัตถุอื่น ๆ บนจออาจแตกต่างจากสภาพจริง
โปรดตรวจสอบสภาพแวดล้อมด้วยตัวท่านเองอีกครั้งเพื่อความปลอดภัยสูงสุด
*2 ถุงลม SRS เป็นอุปกรณ์เสริมที่ใช้ร่วมกับเข็มขัดนิรภัย ผู้ขับและผู้ โดยสารทุกท่านในรถต้องคาดเข็มขัด
นิรภัยอย่างถูกต้องตลอดเวลาที่อยู่ ในรถ ห้ามติดตั้งเบาะนั่งเด็กชนิดหันหน้าไปท้ายรถบนเบาะหน้าฝั่งซ้าย
หากท่านใช้เบาะนั่งเด็กชนิดหันหน้าไปหน้ารถกรุณาติดตั้งที่เบาะหลัง และกรุณาอย่าติดตั้งอุปกรณ์เสริมบน
เบาะนั่งที่อาจกีดขวางการพองตัวของถุงลมเสริมความปลอดภัย ซึ่งจะท�ำให้ถุงลมไม่สามารถท�ำงานได้
เต็มประสิทธิภาพและไม่สามารถปกป้องท่านจากอาการบาดเจ็บร้ายแรงได้ (ผ้าหุ้มเบาะแท้ของเลกซัสถูก
ออกแบบมาเป็นพิเศษส�ำหรับรถรุ่นที่ติดตั้งถุงลมเสริมความปลอดภัยด้านข้าง หากต้องการทราบข้อมูล
เพิ่มเติมเกี่ยวกับรถรุ่นที่จ�ำหน่ายในประเทศของท่าน กรุณาสอบถามเพิ่มเติมได้จากตัวแทนจ�ำหน่ายในพื้นที่
ของท่าน) ภาพด้านล่างนี้เป็นเพียงภาพสาธิตการพองตัวของถุงลมทุกใบเท่านั้น ในเหตุการณ์จริงถุงลม
ด้านข้างด้านข้างและม่านนิรภัยในแต่ละด้านจะพองตัวเมื่อเกิดการชนจากด้านนั้น ๆ เท่านั้น
กรุุณาศึึกษารายละเอีียดเพิ่่�มเติิมเกี่่�ยวกัับความปลอดภััยจากคู่่�มืือการใช้้รถ

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: รูปรถและขอมูลจําเพาะตางๆ ในแคตตาล็อกนี้อาจแตกตางกันตามรุนและอุปกรณของรถ
ที่จําหนายในประเทศไทย กรุณาติดตอตัวแทนจําหนายใกลบานทานเพื่อรับทราบรายละเอียดเพิ่มเติม

21

EXTERIOR & INTERIOR

LS 500h Executive Pleat

COLORS
The LS’s “ Effect of Element” color design concept is expressed in a
richly varied worldview that complements pleasing variations in the
shape of the exterior and interior with elements such as colors, material
textures, three-dimensional finishes and lighting. Enjoy the pinnacle of
refinement made possible by a tapestry of colors and materials.

เลกซัสเชื่อในเอกลักษณ์เฉพาะตัวของวัสดุต่างๆ ซึ่งสะท้อนความงามที่แตกต่างกัน การออกแบบสีของ
เราจึงเป็นมากกว่าการเลือกสี แต่คือการเฟ ้นหาเฉดและโทนที่เหมาะสมที่สุดส�ำหรับรูปทรง เหลี่ยมสัน และ
ความโค้งมนต่างๆ ของตัวถังรถ ผิวสัมผัสของวัสดุ มิติทั้ง 3 ของรูปทรง และมุมการตกกระทบของ
แสงบนพื้นผิวที่ต่างกัน แต่ละองค์ประกอบของรถจึงต้องการคูส่ ีเฉพาะตัวที่แตกต่างกัน และนี่คือหนึ่งใน
ที่สุดของศาสตร์การสร้ างสรรค์ที่เรามั่นใจว่าละเอียดและปราณีตไม่แพ้ ใคร

Black with Kiriko

Crimson & Black with Kiriko

LS 500h / LS 500 Executive

Sonic Quartz <085>

Sonic Titanium <1J7>

Manganese Luster <1K2>

Black with Laser Cut

Sonic Iridium <1L2>

Gin-Ei Luster <1L3>

Black <212>

Graphite Black Glass Flake <223>

Red Mica Crystal Shine <3R1>

Sonic Agate <3U3>

Crimson & Black with Laser Cut

LS 350 Luxury

Black with Open Pore (Ash Burl)

Hazel with Open Pore (Walnut)

Deep Blue Mica <8X5>

19-inch Aluminum Wheels
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20-inch Aluminum Wheels
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: รูปรถและขอมูลจําเพาะตางๆ ในแคตตาล็อกนี้อาจแตกตางกันตามรุนและอุปกรณของรถ
ที่จําหนายในประเทศไทย กรุณาติดตอตัวแทนจําหนายใกลบานทานเพื่อรับทราบรายละเอียดเพิ่มเติม
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SPECIFICATIONS
LS350 Luxury

มิติและน�้ำหนักรถ และน�้ำหนักรถ

Kiriko (Cut Glass)

ความยาวโดยรวม (มม.)
ความกว้้างโดยรวม (มม.)
ความสููงโดยรวม (มม.)
ความยาวฐานล้้อหน้้า-หลััง (มม.)
ความกว้้างฐานล้้อ (หน้้า) (มม.)
ความกว้้างฐานล้้อ (หลััง) (มม.)
ปริิมาตรห้้องสััมภาระท้้าย (ลิิตร)
น้ำำ��หนัักตััวถัังรถ (กก.)
น้ำำ��หนัักรถสุุทธิิ (กก.)
ความจุุถัังน้ำำ��มัันเชื้้�อเพลิิง (ลิิตร)
มิิติิภายในห้้องโดยสาร
ความยาว (มม.)
ความกว้้าง (มม.)
ความสููง (มม.)
โครงสร้้างรถ
ระบบรองรัับ (หน้้า/หลััง)

Laser Cut

Open Pore (Ash Burl)

Open Pore (Walnut)

COLORS COMBINATION

LS 350 Luxury
Interior Colors
Ornament Trims
Sonic Quartz (085)
SonicTitanium (1J7)
Manganese Luster (1K2)
Sonic Iridium (1L2)
Gin-Ei Luster (1L3)
Black (212)
Graphite Black Glass Flake (223)
Red Mica Crystal Shine (3R1)
Sonic Agate (3U3)
Deep Blue Mica (8X5)
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Black

Hazel

Open Pore (Ash Burl) Open Pore (Walnut)

LS 500 Executive
Black
Laser Cut

Crimson & Black
Laser Cut

LS 500h Executive
Black
Laser Cut

Crimson & Black
Laser Cut

LS 500h Executive Pleat
Black
Kiriko

Crimson & Black
Kiriko

LS500 Executive

LS500h Executive

LS500h Pleat Executive

DIMENSION & WEIGHT
Length (mm)

5235

Width (mm)

1900

Height (mm)

1450

Wheelbase (mm)

3125

Tread Front (mm)

1630

Tread Rear (mm)

1635

Luggage Spec (L)

480

Curb Weight (kg)

2125 - 2165

2235 - 2290

2585

2670

Gross Vehicle Weight (kg)

440
2295 - 2350
2725

Fuel Tank Capacity (L)

82

INTERIOR DIMENSION
Length (mm)

2145

Width (mm)

1615

Height (mm)

1165

CHASSIS
Suspension (Front & Rear)
Air Suspension

O

FR: High Mount Multi Link
RR: Multi Link
O
O

ระบบรองรัับแบบแปรผััน
ระบบส่่งกำำ�ลััง
ระบบขัับเคลื่่อน
ระบบบัังคัับเลี้้�ยว
ระบบเบรก (หน้้า)
ระบบเบรก (หลััง)
รััศมีีวงเลี้้�ยวแคบสุุด (เมตร)
ขนาดล้้อและยาง

Adaptive Variable Suspension (AVS)

O

O

เครื่่องยนต์์

ENGINE

Transmission

10-Speed automatic
Rear-wheel Drive

Steering System

Electric Power Steering (EPS)

Brake (Front)

357 mm ventilated discs

Brake (Rear)

335 mm ventilated discs

Minimum turning radius (m)

ประเภท

Type

ความจุุกระบอกสููบ
กำำ�ลัังสููงสุุด (แรงม้้า/รอบต่่อนาทีี)
แรงบิิดสููงสุุด (นิิวตัันเมตร/รอบต่่อนาทีี)
ระบบเชื้้�อเพลิิง
มอเตอร์์ไฮบริิด
ประเภท
แรงดัันไฟฟ้้าสููงสุุด (โวล์์ท)
กำำ�ลัังสููงสุุด (กิิโลวััตต์์)
แรงบิิดสููงสุุด (นิิวตัันเมตร)
กำำ�ลัังรวมทั้้�งระบบ (แรงม้้า)
ไฮบริิดแบตเตอรี่่�
ประเภท
แรงดัันไฟฟ้้า
สมรรถนะ
ความเร็็วสููงสุุด (กม./ชม.)
อััตราเร่่ง 0 - 100 กม./ชม. (วิินาทีี)
อััตราสิ้้�นเปลืืองน้ำำ��มัันเชื้้�อเพลิิงเฉลี่่�ย (กม./ลิิตร)
ค่่าเฉลี่่�ยมลพิิษ (กรััม/กม.)
มาตราฐานการปล่่อยมลพิิษ
อุุปกรณ์์ภายนอก
กระจกหน้้าตััดแสง UV พร้้อมระบบดููดซัับเสีียง
กระจกตััดแสง UV พร้้อมระบบดููดซัับเสีียงสำำ�หรัับ
ประตููรถด้้านหน้้าและด้้านหลััง
กระจกมองข้้างพร้้อมไฟเลี้้�ยวแบบพัับได้้ด้้วยระบบไฟฟ้้า
(ทำำ�งานสััมพัันธ์์กัับเกีียร์์ถอยหลััง) และระบบไล่่ฝ้้า
ไฟหน้้า LED สามดวงพร้้อมไฟ Daytime รููปตััว L
ระบบไฟหน้้าอััจฉริิยะแบบ BladeScan
ไฟหน้้าแบบปรัับองศาการส่่องสว่่างในมุุมต่ำำ��
พร้้อมระบบปรัับระดัับสููง - ต่ำำ�� อััตโนมััติิ
ชุุดทำำ�ความสะอาดไฟหน้้า
ไฟเลี้้�ยวหน้้าและหลัังแบบ Sequential
ไฟท้้าย LED
ไฟเบรกดวงที่่�สาม LED
ไฟตััดหมอก (หน้้า / หลััง)
หลัังคามููนรููฟ
ระบบไฟส่่องทางเข้้า

Displacement (cc)
Max Output (hp/ps/rpm)
Max Torque (Nm/rpm)

O
Multi-Stage Hybrid

Drive Train

Wheel & Tire size

O

O

5.7
245/50-19
RESONATOR HI

245/45-20
RESONATOR TYPE

8-GR-FKS 6-Cylinder
V-35A-FTS 6-Cylinder
V type, 24 Valve, DOHC V type, 24 Valve, DOHC
3456
3445

8-GR-FXS 6-Cylinder
V type, 24 Valve, DOHC
3456

311/315/6600

415/421/6000

295/299/6600

380/4800-4900

600/1600-4800

350/5100

Fuel System

Gasoline (95 or higher)

MOTOR
Motor Type

-

-

Permanent Magnet Synchonous

Max. Voltage (V)

-

-

310.8

Max. Output (KW)

-

-

132

Max. Torque (NM)

-

-

300

Total System Output (hp/ps) (Hybrid Vehicle)

-

-

354/359

Battery Type

-

-

Lithium-ion

Voltage (V)

-

-

310.8

Acc. 0 - 100 km/hr (sec)

6.5

5.0

5.4

Avg. Fuel Consumption (km/l)

10.8

10.3

14.9

Emission CO2 (g/km)

217

216

HYBRID BATTERY

PERFORMANCE
Max. speed (km/hr)

250

Emission Standard

151
Euro 4

EXTERIOR
Windshield Acoustic & UV-Cut

O

O

O

O

Front & Rear Door Window Glass ;
Acoustic, Low Relection, UV-Cut

O

O

O

O

Outer Rear View Mirrors; Auto Retract,
Electrice and Heater

O

O

O

O

Ultra Compact 3-LED with L-signature DRL

O

O

O

O

BladeScan Adaptive High Beam System (AHS)

O

O

O

O

Headlamp Leveling

O

O

O

O

Headlamp Cleaner

O

O

O

O

Sequential Turning Lamp (Head lamp & Tail lamp)

O

O

O

O

LED Rear Combination Lamp

O

O

O

O

LED High Mount Stop Lamp

O

O

O

O

Front & Rear Fog Lamp

O

O

O

O

Moonroof ; Tilt / Slide

O

O

O

O

Illuminated Entry System

O

O

O

O
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LS350 Luxury

อุุปกรณ์์ภายใน

มาตรวััดแสดงผลรวมพร้้อมไฟสััญญาณ Eco - Drive
พวงมาลััยและหััวเกีียร์์หุ้้�มหนััง
กระจกแต่่งหน้้า พร้้อมไฟส่่องสว่่าง
(สำำ�หรัับที่่�นั่่�งตอนหน้้าและตอนหลััง)
ระบบปรัับอุุณหภููมิิอััจฉริิยะแบบมััลติิโซน
ระบบ Nano-e
ชุุดกรองอากาศพร้้อมดัับกลิ่่�น และกรองเกสรดอกไม้้
ระบบไฟส่่องสว่่างภายในห้้องโดยสาร
แผงบัันไดข้้าง แบบเรืืองแสง
ม่่านบัังแดดหลัังแบบไฟฟ้้า
ม่่านบัังแดดข้้างประตููหลััง แบบไฟฟ้้า
แผงประตููแบบจีีบและประดัับด้้วยแก้้วเจีียระนััย
ระบบการทำำ�งาน
พวงมาลััยไฟฟ้้าปรัับระดัับ 4 ทิิศทาง
ปุ่่�มควบคุุมบนพวงมาลััย
ปุ่่�มเลืือกรููปแบบการขัับขี่่� 6 รููปแบบ
แป้้นเปลี่่�ยนเกีียร์์หลัังพวงมาลััย
ระบบปรัับเบาะ / พวงมาลััยอััตโนมััติิ เมื่่อผู้้�ขัับขี่่�
ขึ้้�น-ลงจากรถ (สำำ�หรัับที่่�นั่่�งด้้านคนขัับ)
ระบบปิิดประตููและฝาท้้ายอััตโนมััติิ
ระบบควบคุุมความเร็็วอััตโนมััติิแบบแปรผััน
ระบบขัับเคลื่่อนด้้วยไฟฟ้้า (EV Mode)
ระบบสตาร์์ทเครื่่องยนต์์อััจฉริิยะ
กุุญแจแบบการ์์ด
ระบบช่่วยจอดพร้้อมระบบช่่วยเบรกอััตโนมััติิ
จอแสดงภาพด้้านหลัังขณะถอยจอดรอบคััน
ระบบแผนที่่�นำำ�ทาง
กระจกมองหลัังแบบดิิจิิตอลแบบลดแสงสะท้้อน
ระบบเครื่่องเสีียง
จอแสดงผลขนาด 12.3 นิ้้�ว
ระบบเชื่่อมต่่อ Apple CarPlay
ระบบเครื่่องเสีียง Mark Levinson 23 ลำำ�โพง
แผงควบคุุมด้้านหลัังแบบสััมผััส
จอแสดงภาพ LCD ด้้านหลััง 2 หน้้าจอ
พร้้อมเครื่่องเล่่น BLU-RAY/DVD
เบาะนั่่�ง
ระบบรองรัับแผ่่นหลัังเบาะหน้้า 4 ทิิศทาง
ระบบรองรัับแผ่่นหลัังเบาะหลััง 4 ทิิศทาง Pelvic
(เฉพาะที่่�นั่่�งด้้านซ้้าย)
ระบบปรัับเบาะหน้้าแบบไฟฟ้้า 28 ตำำ�แหน่่ง
พร้้อมหน่่วยความจำำ� 3 หน่่วย
ระบบปรัับความยาวเบาะรองต้้นขา สำำ�หรัับผู้้�ขัับขี่่�
ระยะเลื่่อนเบาะคู่่�หน้้า 260 มม. พร้้อมปุ่่�มปรัับที่่�
ตำำ�แหน่่งผู้้�ขัับขี่่�
ระบบปรัับเบาะหลัังแบบไฟฟ้้าพร้้อมหน่่วยความจำำ�
ระบบปรัับพนัักพิิงศีีรษะแบบไฟฟ้้าพร้้อมหน่่วยความจำำ�
ระบบนวดผ่่อนคลาย เบาะหน้้า
ระบบนวดผ่่อนคลาย เบาะหลััง
ระบบปรัับอุุณหภููมิิเบาะนั่่�ง
ระบบปรัับอากาศด้้านหลััง
ระบบความปลอดภััย
ระบบจััดการรวมไดนามิิคของตััวรถ
ระบบป้้องกัันการลื่่นไถล
ระบบควบคุุมการทรงตััวของรถ
ระบบเบรกแบบป้้องกัันล้้อล๊๊อค
พร้้อมระบบกระจายแรงเบรก
ระบบป้้องกัันก่่อนการชน
ระบบช่่วยเบรก
ระบบช่่วยออกตััวบนทางลาดชััน
ระบบรัักษาแรงดัันเบรก
ระบบช่่วยเปลี่่�ยนเลน
พร้้อมสััญญาณเตืือนมุุมอัับสายตา
ระบบติิดตามช่่องทางวิ่่�ง
สััญญาณเตืือนด้้านท้้ายขณะถอยหลััง
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INTERIOR
Combination Meters ; ECO Drive Indicator
Leather Steering Wheel & Shift Lever Knob
Vanity Mirrors & Lamps (Front & Rear seats)

LS500 Executive

LS500h Executive

LS500h Pleat Executive

ระบบความปลอดภััย

O
O
O

O
O
O

O
O
O

O
O
O

4-Zone with Lexus Climate Concierge
Nano-e System
Auto Air Purifier ; Pollen Removal Mode
Interior Illumination System
Illuminated Scuff Plates
Power Rear Window Sunshade
Power Rear Door Window Sunshade+Quarter
Pleat Ornament with Kiriko Cut Glass Trim
OPERATION
Power Tilt & Telescopic Steering Column ;
Auto-Away / Auto-Return , Memory Function
Steering Wheel Control Switches
Drive Mode Select: Eco/Comfort/Customize/
Normal/Sport S/Sport S+
Paddle Shift
Seat/Steering Auto Return & Away System
(Driver Seat)

O
O
O
O
O
O
O
-

O
O
O
O
O
O
O
-

O
O
O
O
O
O
O
-

O
O
O
O
O
O
O
O

O

O

O

O

O
O

O
O

O
O

O
O

O
O

O
O

O
O

O
O

Door and Trunk Easy Closers with Kick Sensor
All Speed Adaptive Cruise Control
EV Mode
Smart Entry & Start System
Card Key
Parking Assist System with PKSB
Panoramic View Monitor (with Guide)
Navigation System
Digital Inside Rear View Mirror (with EC function)
AUDIO
12.3-inch EMV Display
Apple CarPlay
Mark Levinson Reference Surround 23 Speakers
Sound System
Rear Tounch Screen Operation Panel
2 Rear LCD Display Monitors with BLU-RAY/
DVD Player

O
O
O
O
O
O
O
-

O
O
O
O
O
O
O
O

O
O
O
O
O
O
O
O
O

O
O
O
O
O
O
O
O
O

O
O
O

O
O
O

O
O
O

O
O
O

O
-

O
O

O
O

O
O

O
-

O
O

O
O

O
O

Power Front Seats 28 Ways with Memory
Function

O

O

O

O

Adjustable Seat Cushion Length (Driver Seat)
Front Seat Slide with Access Mode
(D:260 , P:260 , D:Changeable)

O
O

O

O
P:+160

O

Power rear seats ; memory function
Power Adjustable Headrests ; +Butterfly
Memory Function
Front Seat Relaxing System
Rear Seat Relaxing System
Seat Heater / Air-Con
Automatic Rear Seat
SAFETY
Vehicle Dynamic Integrated Management (VDIM)
Traction Control System (TRC)
Vehicle Stability Control (VSC)
Anti-Lock Brake System with Electronic (ABS)
Brake Force Distribution (EBD)

O
O

O
O

O
O

O
O

O
O
O

O

O

O
O

O
Ottoman
O
O

O
O
O
O

O
O
O
O

O
O
O
O

O
O
O
O

Pre Collision Safety System (PCS)
Brake Assist System (BA)
Hill-Start Assist System
Brake Hold Function
Lane Change Assist with BSM

O
O
O
O
O

O
O
O
O
O

O
O
O
O
O

O
O
O
O
O

Lane Tracing Assist (LTA)
Rear Cross Traffic Alert (RCTA)

O
O

O
O

O
O

O
O

SEAT
Front Seats Lumbar Support (4 ways)
Rear Seat Lumbar Support 4 ways + Pelvic
(Rear Seat Behind The Front Passenger’s Seat)

LS350 Luxury

LS500 Executive

LS500h Executive

LS500h Pleat Executive

Emergency Stop Lamp

O

O

O

O

Automatic Anti-Glare Inside & Outside
Rear View Mirrors

O

O

O

O

Dual-Stage SRS Airbag (Driver Seat)

O

O

O

O

Dual-Stage SRS Airbag ; Twin-Chamber
(Front Passenger Seat)

O

O

O

O

SRS Knee Airbags (Front Seats)

O

O

O

O

SRS Side Airbags
(Front & Outbound Rear Seats)

O

O

O

O

SRS Curtain Shield Airbags

O

O

O

O

SRS Seat Cushion Airbag (Rear Seat
Behind The Front Passenger Seat)

O

O

O

O

WIL (Whiplash Injury Lessening) (Front seats)

O

O

O

O

Active Headrest (Front Seats)

O

O

O

O

3-point ELR Seatbelts with Pretensioners
Force Limiters and Torsion Reduce (Front Seats)

O

O

O

O

3-point ELR Seatbelts with Pretensioners
Force Limiters and Torsion Reduce (Rear Seats)

O

O

O

O

Lift-Up-Buckle Seats

O

O

O

O

Large Head Up Display (600 mm x 150 mm)

O

O

O

O

Anchor Bars For Fixing ISO-FIX , Compliant
Child Seat (Rear Seats)

O

O

O

O

Security System ; Immobilizer , Intrusion
Sensor with Autoalarm

O

O

O

O

SAFETY

ไฟเบรกฉุุกเฉิิน
ระบบลดแสงสะท้้อนอััตโนมััติิสำำ�หรัับกระจกมองหลััง
และกระจกข้้าง
ถุุงลมเสริิมความปลอดภััย SRS (สำำ�หรัับที่่�นั่่�งคนขัับ)
ถุุงลมเสริิมความปลอดภััย SRS แบบคู่่�
สำำ�หรัับผู้้�โดยสารตอนหน้้า
ถุุงลมเสริิมความปลอดภััย SRS บริิเวณหััวเข่่า
(สำำ�หรัับที่่�นั่่�งตอนหน้้า)
ถุุงลมเสริิมความปลอดภััย SRS ด้้านข้้าง
(สำำ�หรัับที่่�นั่่�งตอนหน้้าและตอนหลััง)
ม่่านถุุงลมเสริิมความปลอดภััย SRS
ถุุงลมเสริิมความปลอดภััยเบาะนั่่�ง
(สำำ�หรัับที่่�นั่่�งตอนหลัังด้้านซ้้าย)
ระบบป้้องกัันการบาดเจ็็บบริิเวณกระดููกต้้นคอ
เมื่่อเกิิดการชนจากด้้านหลััง สำำ�หรัับที่่�นั่่�งตอนหน้้า
พนัักพิิงศีีรษะ (สำำ�หรัับที่่�นั่่�งตอนหน้้า)
เข็็มขััดนิิรภััย ELR แบบ 3 จุุด พร้้อมระบบดึึงกลัับและ
ลดแรงกระชาก (สำำ�หรัับที่่�นั่่�งตอนหน้้า)
เข็็มขััดนิิรภััย ELR แบบ 3 จุุด พร้้อมระบบดึึงกลัับและ
ลดแรงกระชาก (สำำ�หรัับที่่�นั่่�งตอนหลััง)
หััวเข็็มขััดนิิรภััยเลื่่อนอััตโนมััติิ
หน้้าจอแสดงผลบนกระจกหน้้าขนาด
(600 มม. x 150 มม.)
แท่่นยึึดสำำ�หรัับติิดตั้้�งที่่�นั่่�งเด็็กแบบ ISO-FIX Compliant
(สำำ�หรัับที่่�นั่่�งตอนหลััง)
ระบบป้้องกัันการโจรกรรมแบบ Immobiliser และ
Intrusion Sensor พร้้อมสััญญาณเตืือนอััตโนมััติิ

1630mm
1900mm

1450mm

O
O

1635mm

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.

3125mm
5235mm

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