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“ With its sleek design and class-leading environmental performance, 
the CT 200h is a totally new kind of car, delivering extremely low 

emissions and fuel consumption. The first ever Full Hybrid luxury 
compact to take to the roads, this revolutionary new Lexus offers an 

outstanding combination of smooth, dynamic handling and class-
leading refinement.. ”

~ OSAMU SADAKATA,  CT 200h Chief Engineer

“ด้วยการออกแบบยานยนต์อันล�้าสมัย และสมรรถนะการขับขี่ที่ค�านึงถึงสิ่งแวดล้อม 
เป็นส�าคญั เลกซัส CT 200h คอืบทสะท้อนแห่งนวตักรรมยานยนต์ทีล่�า้หน้าไปอกีขัน้  

ด้วยอตัราการปล่อยไอเสยีทีน้่อยเกนิคาด พร้อมการใช้เชือ้เพลงิทีน้่อยมาก และนบัเป็น
คร้ังแรกของโลกกบัยนตรกรรมคอมแพ็คคาร์ระดับหรู ทีใ่ช้เคร่ืองยนต์ระบบ Full Hybrid 

อันเปี่ยมประสิทธิภาพ พร้อมพาคุณโลดแล่นสู่ทุกการเดินทางอย่างนุ่มนวล เร้าใจ
เต็มสมรรถนะ ภายใต้ความประณีตอันเป็นเอกลักษณ์..”

~ โอซามุ ซาดาคาตะ  หัวหน้าทีมวิศวกรรถยนต์ CT 200h

MESSAGE FROM 
THE CHIEF ENGINEER
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FUN TIMES
AHEAD

Several things happen when you get into the driver’s seat of the  
Lexus CT 200h. Your heart rate increases a little. You anticipate an 

adrenaline rush. You feel an indescribable sense of excitement when you 
think about where the journey may take you.

Because with the Lexus CT 200h, adventures await you at every turn. 

Its efficient engine and aerodynamic design enhances energy savings, 
while its agile handling fuels your passion to drive.

The all-new Lexus CT 200h. It is everything you’d ever want and nothing 
you’d ever expect in a hybrid. 

ประสบการณ์เร้าใจครั้งใหม่…เกิดขึ้นทันที เมื่อคุณก้าวเข้าไปนั่งในยนตรกรรมเลกซัส CT 200h 
หัวใจของคุณจะเต้นเร็วขึ้น อะดรีนาลีนที่อยู ่ภายในจะถูกเร่งเร้า ไปกับความตื่นเต้นเร้าใจที่ใคร 

ก็ไม่อาจต้านทาน

นับจากนี้เลกซัส CT 200h จะท�าให้ทุกเส้นทางของคุณมีแต่ความท้าทาย 

ด้วยระบบเครื่องยนต์ทรงประสิทธิภาพ รวมเป็นหน่ึงกับรูปลักษณ์งานดีไซน์แบบแอร์โรไดนามิก 
ตามหลักอากาศพลศาสตร์ ช่วยเพ่ิมประสิทธิภาพในการประหยัดเชื้อเพลิง และการควบคุม

ที่ยอดเยี่ยม

เลกซัส CT 200h คือยนตรกรรมท่ีตอบทุกส่ิงท่ีคุณก�าลังมองหา และคือความสมบูรณ์แบบของ
นวัตกรรมไฮบริดที่คุณอาจคาดไม่ถึง
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A car’s design is not purely about its look but more so about its 
personality. With the optional newly available black roof, you can 

choose the style of a car that truly represents you. 

The Lexus CT 200h features an aggressive exterior in the form of the 
unique L-finesse design philosophy. Sporting a Lexus signature spindle 

grille, a slingshot rear window shape and innovative LED daytime 
running lights, it exudes an unmistakable presence. And its athletic 

exterior hints at the aggressive and sporty drive that awaits you. 

ดไีซน์การออกแบบของรถยนต์คนัหนึง่ๆ ไม่เพียงแต่บ่งบอกรปูลักษณ์ภายนอกของรถยนต์คนันัน้ 
หากแต่ยังสะท้อนบุคลิกภาพของผู้ครอบครองอีกด้วย เลกซัส CT 200h จึงมาพร้อมรุ่นที่

มีหลังคาสีด�าให้เลือกสรร สะท้อนตัวตนในแบบฉบับของคุณ 

เลกซัส CT 200h ดุดันที่รูปลักษณ์ และปราดเปรียวภายใต้ปรัชญาการออกแบบ L-finesse  
อนัเป็นเอกลักษณ์ของเลกซสั โฉบเฉีย่วกบักระจงัหน้าใหม่แบบ Spindle Grille พร้อมกระจกหลงั

ดีไซน์แบบ ‘Slingshot’ ไฟหน้าแบบ LED พร้อม Daytime Running Lights เติมเต็มทุกสัมผัส
ให้ท้าทายกว่าที่เคยแม้เพียงแรกเห็น

YOUR CAR 
YOUR STORY
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Optimize your driving pleasure with the CT Hybrid’s impressive 
aerodynamics. Featuring a silhouette that is nimble, agile and sleek, 

the compact Lexus CT 200h attacks corners with vigor, curves with 
agility, and responds to your slightest touch with dynamic assurance. 

Its streamlined profile, long roofline, tapered sides and sculpted 
bumpers result in an excellent drag coefficient of 0.28, providing an 

unprecedented driving experience. 

รปูลกัษณ์ภายนอกของเลกซสั CT 200h ไม่เพยีงสะท้อนภาพลกัษณ์แห่งความปราดเปรยีว 
และงามสง่า ผ่านเส้นสายตามหลกัแอร์โรไดนามกิ ทว่ายงัเป่ียมด้วยท่ีสุดแห่งสมรรนะ ให้คุณ 

เข้าโค้งได้อย่างม่ันใจ ตอบสนองทุกการขับขี่.ได้อย่างแม่นย�าฉับไว ด้วยการออกแบบที่ 
ลู่ลมรับกับหลังคาท่ีเทลาด และกันชนหน้าท่ียื่นนูนออก ส่งผลให้สุดยอดยนตรกรรมคันนี้            

มีค่าสัมประสิทธ์ิแรงเสียดทานต�่า (Cd) เพียง 0.28 คุณจึงม่ันใจได้ว่าเลกซัส CT 200h 
คันนี้จะพาคุณไปสู่ทุกจุดหมายอย่างเต็มความเร้าใจ 

EXPERIENCE THE 
POWER OF DESIGN
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With its precise engineering and agility, Lexus CT is always a 
thrill to drive, regardless of whether you’re cruising on smooth 

highroads, or the roughest gravel. It boasts a strong chassis, low 
centre of-gravity and a high-rigidity with lightweight body – all to 

put responsive and precise control into your hands. Add all that 
to a double wishbone suspension and Electric Power Steering, 

and you get a car that puts performance on the forefront, guiding 
you through your daily life with style and energy.

ภายใต้วิศวกรรมการออกแบบที่ ให้ความส�าคัญเรื่องความสมบูรณ์แบบเหนือสิ่งอื่นใด 
เลกซัส CT 200h จึงเป็นยนตรกรรมที่มอบประสบการณ์แห่งการขับขี่ที่ เร้าใจ

ในทุกสภาวะการขับข่ี ไม่ว่าจะบนถนนทางเรียบหรือบนถนนที่มีความต่างระดับมาก
ด้วยโครงสร้างแชสซีที่แข็งแกร่ง จุดศูนย์ถ่วง (CG) ท่ีต�่า รวมถึงตัวถังรถที่มี

น�า้หนกัเบาแต่มคีวามแขง็แกร่งทนทานสูง ท�าให้เลกซัส CT 200h มสีมรรถนะในการตอบสนอง
ที่ฉับไวและแม่นย�า นอกจากนี้ ระบบกันสะเทือนแบบดับเบิ้ลวิชโบน และระบบพวงมาลัย

พาวเวอร์ไฟฟ้า (Electric Power Steering) ยังช่วยเสริมสมรรถนะในการขับขี.่ให้ยิ่ง
สมบูรณ์แบบเหนือใคร

PERFORMANCE 
FIRST
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MAXIMIZE YOUR 
JOURNEY

Give the Lexus CT 200h room to play and it will show you the full 
extent of its capabilities. Wielding a MacPherson strut suspension 

in the front and a fully independent double-wishbone suspension in 
the rear, the CT delivers surefooted handling for an effortless drive. 

The performance dampers positioned in the front and rear of the 
CT 200h provides additional rigidity to the chassis while minimizing 

vibrations. The result: enhanced handling, a more linear steering feel 
and a comfortable, invigorating ride. 

โลดแล่นไปกับจินตนาการแห่งการขับเคลื่อนที่ไร้ขีดจ�ากัด เลกซัส CT 200h มาพร้อมระบบ
กันสะเทือนหน้าแบบแมคเฟอร์สันสตรัท และระบบกันสะเทือนหลังแบบอิสระดับเบิ้ลวิชโบน

มอบสมรรถนะในการควบคุมที่ยอดเยี่ยมเหนือใคร และด้วยระบบดูดซับแรงสั่นสะเทือน 
ในแนวขวางซึง่ตดิอยูท่ัง้บรเิวณด้านหน้าและด้านหลัง เพือ่เสรมิความแขง็แกร่งทนทานให้กับ

โครงสร้างแชสซี คุณจึงมั่นใจได้ว่าทุกสถานการณ์อยู่ภายใต้การควบคุม พร้อมการ 
ตอบสนองที่รวดเร็วอย่างใจ
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Featuring the combination of a finely tuned 1.8-Litre Atkinson Cycle 
petrol engine and an electric motor, the CT Hybrid carries you through 

your journey with reduced fuel consumption and carbon emissions.  
Reinforced by an Electronically controlled Continuously Variable 

Transmission (ECVT) to efficiently utilize power and torque, it delivers 
an exciting driving experience. 

พลังที่ล�า้เกินจินตนาการ เกิดจากการผสมผสานเครื่องยนต์ 1.8 ลิตร Atkinson Cycle 
เข้ากับมอเตอร์ไฟฟ้าก�าลังส่งสูง ผลลัพธ์ที่.ได้ก็คือประสิทธิภาพในการประหยัดเชื้อเพลิง

ทีด่เียีย่ม พร้อมการปล่อยไอเสยีคาร์บอนไดออกไซด์ทีน้่อยเกนิคาด ยงัมรีะบบส่งก�าลงัแบบ
แปรผนัต่อเนือ่งควบคมุด้วยระบบไฟฟ้า E-CVT (Electronically controlled Continuously 

Variable Transmission) ช่วยเพิม่สุนทรยีภาพแห่งการขบัขี ่ให้เร้าใจเตม็สมรรถนะยิง่กว่าทีเ่คย

ALL POWER 
ALL GLORY
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Personalize every moment of your driving experience with 
the Drive Mode Select. The ECO and Normal modes use a 

combination of petrol engine and electric power to achieve an 
ef ficient drive at high speeds. Whilst the EV mode delivers an 

almost-silent drive up to 45 km/h, using no petrol and emitting 
zero carbons. For a more fun and dynamic drive, the SPORT 

mode retunes throttle input for faster acceleration – delivering a 
unique driving enjoyment at a turn of a switch.

ก้าวสู่ความสมบูรณ์แบบแห่งการขับเคล่ือนในแบบฉบับของคุณ ด้วยสวิตช์โหมดการขับข่ี 
Drive Mode Select โดยโหมด ECO และ Normal เป็นการขับขี่โดยอาศัยการท�างาน

ของเครื่องยนต์เพื่อส่งก�าลัง ผสานการท�างานของมอเตอร์ไฟฟ้า เพื่อให้ได้ขุมพลังตาม
ที่ต้องการในขณะขับขี่ด้วยความเร็วสูง และเมื่อเลือกใช้โหมด EV รถยนต์จะขับเคลื่อนด้วย

มอเตอร์ไฟฟ้าได้ถงึ 45 กม/ชม โดยไม่ต้องใช้น�า้มนัและไม่มกีารปล่อยไอเสยีใดๆ หากต้องการ
ขับขี่ด้วยความเร็วในแบบสปอร์ต เพียงเปลี่ยนมาใช้โหมด SPORT ที่ ให้อัตราเร่งที่ดีเยี่ยม

เต็มประสิทธิภาพทุกขุมก�าลัง

SWITCH SIDES
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As with every Lexus, the CT 200h’s highly advanced safety features are 
structured around an Integrated Safety Management Concept, which is 

designed to provide optimum safety performance in every imaginable 
driving scenario. The CT 200h has been designed to achieve 5-Star 

Euro NCAP and NCAP (USA), and 6-Star J-NCAP (Japan) crash test 
program ratings – built to give you complete assurance on every journey. 

เฉกเช่นเดยีวกับยนตรกรรมจากเลกซัสทุกๆ คัน เลกซสั CT 200h มาพร้อมระบบความปลอดภัย
อันล�้าหน้าภายใต้แนวคิด ‘Integrated Safety Management Concept’ ซึ่งถูกพัฒนาขึ้น

เพ่ือมอบความปลอดภัยสูงสุดส�าหรับทุกคนภายในห้องโดยสาร ดังนั้นจึงมิใช่เรื่องแปลก
ที่ เลกซัส CT 200h จะมีผลการทดสอบการชน Euro NCAP และ NCAP (USA) ที่ระดับ 

5 ดาว และ J-NCAP ( Japan) ที่ระดับ 6 ดาว เป็นเครื่องการันตีความมั่นใจได้ในระบบความ
ปลอดภัยสูงสุดของสุดยอดแห่งยนตรกรรมคันนี้

BECAUSE YOU
MATTER
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From the feel of the unique trims on the passenger-side dash panels to the 
leather-clad steering wheel, the interior of the Lexus CT 200h envelops 

your every sense with the most sophisticated details and unparalleled 
comfort. Add that to an intuitive Remote Touch Interface and top-of-

range sound system, and you’ll discover that the Lexus CT200h isn’t just 
a compact Hatchback. It’s a luxury sports car.

เลกซัส CT 200h โดดเด่นด้วยเอกลักษณ์แห่งความหรูล�้าของห้องโดยสารภายในที่ออกแบบ 
อย่างประณีตพิถีพิถัน พวงมาลัยหุ้มหนังแบบสปอร์ต พร้อมความล�้าหน้ากับเทคโนโลยี

ระบบควบคุมมัลติฟังก์ชั่น Remote Touch Interface (RTI) และระบบเครื่องเสียงคุณภาพสูง
ที่พร้อมเติมเต็มสุนทรียภาพในทุกการเดินทางของคุณ เลกซัส CT 200h มิใช่แค่ยนตรกรรม

ไฮบรดิแฮทช์แบคระดบัหรเูท่านัน้ หากแต่ยงัเป็นยนตรกรรมทีพ่ร้อมตอบสนองทกุความต้องการ
ของคุณได้อย่างสมบูรณ์แบบ

TAKE A CLOSER 
LOOK
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Everyone loves the adventure of road trips and weekend escapades. 
And the Lexus CT 200h has crafted the design of the driver’s seat, 

to enhance driving comfort and reduce fatigue over long rides. The 
driver’s seat features an optimized seating position, which combines 

a low hip point height with enhanced lateral and lumbar support 
to deliver a comfortable and dynamic driving experience. It’s also 

positioned such that the ergonomic cockpit is positioned all around 
you – creating a really focused and driver-centric drive. 

เลกซัสตระหนักดีว่าอิสระแห่งการเดินทางที่ ไร้ขีดจ�ากัด เป็นสิ่งที่ทุกคนล้วนปรารถนา 
ยนตรกรรมเลกซัส CT 200h จึงถูกออกแบบมาเพื่อรองรับทุกความต้องการของ

ผู้ครอบครองได้อย่างสมบูรณ์แบบ โดยทุกองค์ประกอบได้รับการสรรสร้างอย่าง
ประณตีและพถิพีถินั อาท ิเบาะนัง่ทีผ่่านการออกแบบเพือ่ให้คนขบัอยู่ ในต�าแหน่งและท่านัง่

ที่เหมาะสมที่สุด รองรับสะโพกให้อยู่ ในระดับความสูงที่พอดี อีกทั้งยังรองรับแผ่นหลัง
และด้านข้างล�าตัวได้อย่างกระชับตามหลักสรีรศาสตร์ เพื่อให้ผู้ขับขี่สามารถขับเคลื่อน

ยานยนต์ได้อย่างสะดวกสบายสูงสุด

LUXURY WITH 
A PURPOSE
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The Lexus CT 200h lets you explore the hippest venues 
in town without hassle. The center-dash, with display and 

operation zones and a 7-inch LCD multi-display, allows access 
to important information with minimal shif ting of your line-

of-sight. Adding to the car’s ergonomics is the Remote Touch 
Interface (RTI) that mirrors that of an optical mouse, allowing 

you to toggle vehicle features without having to look away 
from the windscreen – all at the convenience of your fingertip. 

เลกซัส CT 200h ให้คุณเป็นศูนย์กลางของการขับขี่ ล�้าด้วยแผงหน้าปัดอัจฉริยะ 
ซึ่งประกอบด้วยโซนแสดงข้อมูล (Display Zone) และโซนการควบคุม (Operation 

Zone) พร้อมจอแสดงผล LCD แบบ Multi-display ขนาด 7 นิ้ว ที่ให้อิสระใน
การดูข้อมูลต่างๆ ได้อย่างสะดวกสบาย ให้คุณละสายตาจากท้องถนนน้อยที่สุด 

นอกจากนี้ยังมีระบบควบคุมแบบมัลติฟังก์ชั่น Remote Touch Interface ซ่ึงท�าหน้าท่ี
เสมือนเป็นออพติคอลเมาส์ ให้คุณควบคุมการท�างานของฟังก์ชั่นต่างๆ ได้ง่ายดาย 

เพียงปลายนิ้วสัมผัส

START HERE 
GO PLACES
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Immerse yourself in the rich, deep sound of your favourite songs on 
the 10-speaker Lexus Premium Sound System while you’re on the 

roads. With such crisp, pristine audio, you’ll feel as though you’ve been 
transported to a live concert.

SOUND SENSATIONS

ตอบรบัสนุทรยีภาพแห่งเสยีงดนตรไีด้อย่างเต็มอารมณ์ด้วยระบบเคร่ืองเสยีงคณุภาพ 
Lexus Premium Sound System พร้อมล�าโพง 10 ตัวที.่ให้ความรู้สึกเสมือนอยู่ ใน

สถานที่จริง
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SPACE FOR EVERY 
LIFESTYLE

The Lexus CT Hybrid has a spacious luggage capacity 
of 375 litres, able to accommodate the various storage 

needs of your day-to-day life. Fold down the rear seats 
for transportation of bulky items to create an increased 

storage volume of up to 985 litres. Easy access to the 
cargo area, along with the five-door design, also provides 

the ultimate in convenience, spaciousness and versatility.

ยนตรกรรมเลกซัส CT Hybrid รองรับทุกความต้องการในการเก็บ
สัมภาระประจ�าวันของคุณ ด้วยปริมาณความจุสัมภาระบริเวณท้ายรถ

ถึง 375 ลิตร และเมื่อพับเบาะด้านหลังลง สามารถเก็บสัมภาระเพิ่มขึ้น
ได้มากถึง 985 ลิตร และด้วยการออกแบบอันชาญฉลาดของเลกซัส 

CT 200h ซึ่งมี 5 ประตู ยังช่วยให้คุณสามารถเข้าถึงบริเวณที่เก็บ
สัมภาระได้ง่ายดาย มอบความสะดวกสบายสูงสุดในทุกรูปแบบการใช้งาน
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The Lexus Hybrid Drive shows the world that powerful 
acceleration and fuel savings can truly be made possible 

with a high-performing engine system. Combining an 
electric motor and a petrol engine, the Lexus CT Hybrid 

accelerates seamlessly from 1-100 km/h in just 10.3 seconds 
and reaches a maximum speed of 180 km/h. Combine that 

with class-leading fuel efficiency and the CT 200h is your 
perfect companion for every drive.

เทคโนโลยอัีจฉรยิะ Lexus Hybrid Drive ได้พิสูจน์ให้โลกแห่งนวัตกรรมยานยนต์
เห็นแล้วว่า ขุมพลังแห่งการขับเคลื่อนที่ล�้าเกินจินตนาการ และการใช้เชื้อเพลิง

ที่น้อยเกินคาดสามารถเกิดขึ้นได้พร้อมๆ กัน เลกซัส CT Hybrid มีอัตราเร่ง
ที่ทันใจ 0-100 กม/ชม เพียง 10.3 วินาที และความเร็วสูงสุด 180 กม/ชม 

จากการผสานการท�างานอย่างไร้รอยต่อของเครื่องยนต์ และมอเตอร์ไฟฟ้า 
จึงอาจกล่าวได้ว่าเลกซัส CT 200h คือสุดยอดยนตรกรรมที่เปี ่ยมด้วย 

ขุมพลัง โดดเด่นด้านการประหยัดน�า้มัน และสมรรถนะที่แรงเกินคาด

EFFICIENCY BEYOND 
IMAGINATION
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The h at the back of each model is more than a label – it is a commitment to delivering 
the most forward-thinking, industry-changing hybrid technologies. And our cutting-
edge features are poised to exceed your imagination. 

WHERE ECO-CONSCIOUSNESS MEETS PERFORMANCE

Located in the engine compartment, the groundbreaking 
Power Control Unit technology is the brain of Lexus 
Hybrid Drive, and controls the allocation of power 
resources to ensure optimum efficiency.  

POWER CONTROL UNIT

ตัวอักษร h ที่ปรากฎด้านหลังชื่อรุ่นรถยนต์แต่ละคันของเลกซัส มิได้เป็นเพียงสัญลักษณ์เท่านั้น หากแต่ยัง
บ่งบอกถึงความมุ่งม่ันของเรา ที่จะมอบเทคโนโลยีอันล�้าหน้าเพื่อเปลี่ยนโลกแห่งยานยนต์ให้ก้าวล�้าไปอีกขั้น  
และแน่นอนว่าเทคโนโลยีอันล�้าหน้าของเลกซัสก็พร้อมที่จะก้าวข้ามทุกจินตนาการและความคาดหมายของคุณ

หน่วยควบคมุก�าลงัไฟฟ้า ซึง่ตดิตัง้อยูบ่รเิวณห้องเคร่ืองยนต์ 
เปรียบได้กับสมองกลท่ีคอยควบคุมระบบ Lexus Hybrid Drive 
ซึง่ท�าหน้าทีค่วบคุมการจัดสรรพลงังานให้มปีระสทิธิภาพสงูสดุ
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Electronically controlled Continuously Variable 
Transmission (ECVT) with two-speed reduction, 
Snow mode and paddle shifters. 

TRANSMISSION

Through the use of a perfect distribution between 
its dual power sources, Lexus Hybrid Drive in the 
Lexus CT 200h provides a massive improvement in 
acceleration and ride comfort, together with lower 
emissions and fuel consumption. 

DUAL POWER SOURCES 

Direct-inject Atkinson Cycle Engine that is 12% to 14% 
more efficient than a gasoline engine, achieving a 
combined fuel economy number of 26.32 mpg. 

ATKINSON CYCLE ENGINE 

Boasting four drive modes that let you toggle 
between achieving high-performance and maximizing 
eco-friendly functionality, the CT 200h is all about 
personalising your drive. The EV mode provides whisper 
quiet, emission-free drive using electric power, while in 
ECO mode, the engine power output, throttle opening, 
and air conditioning are automatically controlled to 
minimize    fuel    use.  The SPORT  mode    delivers    unsurpassed 
performance for a more aggressive and powerful drive. 

DRIVE MODE SELECTOR

เลกซัส CT 200h มาพร้อมโหมดการขับขี่ที่เลือกได้ถึง 4 โหมด 
ให้คุณสามารถเลือกการขับขี่อย่างเต็มสมรรถนะ หรือเลือกที่จะขับแบบ
เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม เลกซัส CT 200h นับเป็นยนตรกรรมที่ตอบ
สนองการขบัขี.่ในแบบฉบบัของตัวคณุได้ดทีีส่ดุ ส�าหรบัโหมด EV จะขับ 
เคลื่อนด้วยพลังงานไฟฟ้าเพียงอย่างเดียว จึงเงียบสนิทและไม่ก่อให้
เกิดมลพิษ ส่วนโหมด ECO ระบบเครื่องยนต์จะท�าการปรับปริมาณ
การเปิดปิดวาล์วและระบบปรับอากาศให้เหมาะสมโดยอัตโนมัติ เพื่อลด
อัตราการสิ้นเปลืองน�า้มันเชื้อเพลิงให้อยู่ในระดับที่น้อยมาก ส่วนโหมด 
SPORT เครื่องยนต์จะขับเคลื่อนอย่างเต็มพลัง มอบประสบการณ์ใน
การขับขี่อันเร้าใจ เต็มรูปแบบสปอร์ต

ระบบส่งก�าลังแบบแปรผันต่อเนื่อง ควบคุมด้วยระบบไฟฟ้า (ECVT) 
พร้อมระบบลดระดับเกียร์แบบ Two-speed โหมดการขับขี่บนหิมะ 
(Snow mode) เทคโนโลยี Lexus Hybrid Drive ในเลกซัส CT 200h ช่วยเพิ่ม

ประสิทธิภาพในการเร่งเครื่องยนต์ด้วยการผสานการท�างานจากแหล่ง
พลังงานสองแหล่งพร้อมกัน เพื่อให้ได้สุดยอดประสบการณ์ในการ
ขับข่ีที่สมบูรณ์แบบ อีกท้ังยังมีอัตราการปล่อยไอเสียที่ต�่ากว่าและ
การประหยัดน�้ามันที่เต็มประสิทธิภาพ

ระบบเคร่ืองยนต์แบบ Atkinson Cycle ซึง่ฉดีเชือ้เพลงิตรง ให้ประสทิธภิาพ
การท�างานทีเ่หนอืกว่าเครือ่งยนต์เบนซนิทัว่ไปถงึ 12 – 14% มอบอตัรา
สิ้นเปลืองน�า้มันที่มากถึง 26.32 กม/ลิตร
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MAY THE SPORTY 
ONE WIN

Delivering a driving experience that is truly unparalleled, 
Lexus CT 200h F SPORT is designed to put athleticism 

and pleasure into every drive. From the L-finesse signature 
Lexus spindle grille, 16-inch wheel to the specially tuned coil 

springs, the Lexus CT 200h delivers an unparalleled sporty 
performance, while bringing you to your destination in style. 

เผยตัวตนแห่งความสปอร์ตหรูที่ เหนือใครไปกับ เลกซัส CT 200h 
F SPORT สุดยอดยนตรกรรมไฮบริดระดับหรูสายพันธุ์สปอร์ตที่ได้รับ

การสร้างสรรค์ขึ้นภายใต้ปรัชญาแห่งการออกแบบ L-finesse ท่ีผสาน
ความโดดเด่นของกระจังหน้าแบบ Spindle Grille อันเป็นเอกลักษณ์ของ

เลกซัส ล้ออัลลอยขนาด 16 นิ้ว และคอยสปริงแบบพิเศษ ทุกรายละเอียด
ล้วนท�าให้เลกซัส CT 200h คือสุดยอดยนตรกรรมสายพันธุ ์สปอร์ต 

ที่จะพาคุณไปสู่ทุกจุดหมายได้อย่างเต็มความภาคภูมิ

Lexus CT  33  



Lexus CT  34



Lexus CT  35  



EXTERIOR

INTERIOR

Exclusive machined, dark grey aluminum 
wheels give the CT F SPORT a unique 
appearance befitting a performance 
vehicle. 

  16-INCH ALUMINUM WHEELS 

The distinctive exterior design of the CT F SPORT 
is only the beginning. Inside, you’ll find exclusive 
details and the option of bold Cabernet leather 
trim – letting your CT F SPORT look every bit race 
car inspired. 

  CABERNET LEATHER TRIM

Aluminum sport pedals fur ther 
accentuate the CT F SPORT’s 
aggressive styling.

  ALUMINUM SPORT PEDALS

The Roof Spoiler ensures your ride is 
stable while enhancing the vehicle’s 
refined and sporty design. 

  ROOF SPOILER

The iconic front Spindle Grille features 
perforated metal to create a distinct 
sporty finish. 

  SPINDLE GRILLE

ดีไซน์ภายนอกเป็นเพยีงส่วนหนึง่ทีส่ะท้อนนยิามแห่งความสปอร์ต
ของเลกซัส CT 200h F SPORT ภายในห้องโดยสารคือหนึ่ง
สิง่ทีต่อกย�า้ความสปอร์ตให้ยิง่เด่นชัดขึน้ โดดเด่นด้วยเบาะหนงัแท้
ทีต่ดัและเยบ็เดนิตะเขบ็ด้วยด้ายสแีดง Cabernet ซึง่เป็นเอกลกัษณ์
ของรถสปอร์ตระดับพรีเมี่ยม

แป้นเหยียบอลูมิเนียมให้อารมณ์สปอร์ต ดุดัน 
แต่แฝงไปด้วยขุมพลังอันเป็นสัญลักษณ์หนึ่งของ
เลกซัส CT200h F SPORT

สปอร์ตเต็มขั้นด้วยล้ออลูมิเนียมสีเทาด�า เพิ่มความ
โดดเด่นให้ยนตรกรรม CT F SPORT กลายเป็น
ยนตรกรรมสายพันธ์ุสปอร์ตอย่างแท้จริง

สปอยเลอร์หลังคา ช่วยเพ่ิมสมรรถนะการทรงตัว
ให้ดยีิง่ขึน้ เพิม่ความดดุนัตามแบบฉบบัของรถสปอร์ต

ตอกย�้ าอารมณ์สปอร ์ตด ้วยกระจังหน ้ า แบบ
Spindle Grille อันเป็นเอกลักษณ์ของเลกซัส
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EXTERIOR

Low-beam Light Emitting Diode (LED) headlights add to the vehicle’s distinctive 
look while providing enhanced visibility and illumination.

LED HEADLIGHTS

Larger 16” alloy wheels, fitted with 205/55 
R16 tire, add  a touch of understated elegance 
to the CT 200h. The wider wheel and tire 
provide extra grip for improved traction.

16” ALLOY WHEELS

The rear light clusters feature an array of LEDs to  ensure the CT 200h is highly 
visible to following traffic. When braking in an emergency, the brake lights pulse 
rapidly to provide an effective warning to vehicles behind.

ACTIVE BRAKE LIGHT

The electric, tilt and slide, glass moonroof lets the desired amount of fresh air and light 
into the CT 200h. One-touch operation is quick and convenient, while a manually 
operated sun blind provides shade as required.

MOONROOF

ไฟท้ายแบบ LED เพื่อให้รถท่ีวิ่งตามมาสามารถสังเกตเห็นได้ชัดเจน และเมื่อมีการเบรกรถอย่างกะทันหัน 
ชุดไฟเบรกจะกระพริบเป็นจังหวะอย่างรวดเร็วในทันที เพื่อเตือนรถที่วิ่งตามมาให้หยุดได้อย่างทันท่วงที

หลังคาแก้ว Moonroof ไฟฟ้า (แบบ tilt and slide) เปิดรับอากาศบริสุทธิ์และแสงสว่างให้เข้ามาในรถ เพียงแค่กดปุ่ม
หลังคา Moonroof ก็พร้อมท�างานได้อย่างรวดเร็วและแม่นย�า นอกจากนี้ยังมีแพงบังแดดแบบ Manual ให้คุณ 
ใช้งานได้ตามต้องการ

สะกดทุกสายตาด้วยไฟหน้าแบบ LED ที่ช่วยเพิ่มทัศนวิสัยของคนขับให้ดียิ่งขึ้น

สะท้อนความมรีะดบัสไตล์เลกซสั CT 200h ด้วยล้ออลัลอย
ขนาด 16 นิ้ว และยางขนาด 205/55 R16  มั่นใจอีกขั้น
กับล้อและยางที่มีขนาดกว้างขึ้น ท�าให้ประสิทธิภาพในการ
เกาะถนนดียิ่งขึ้น
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INTERIOR

จอแสดงผล Multi-information แสดงข้อมูลการขับขี่ที่ส�าคัญ อาทิ ความเร็วรถในขณะนั้น และอัตรา
สิ้นเปลืองเชื้อเพลิง เป็นต้น

ช่องเชื่อมต่อ USB ให้อิสระในการเชื่อมต่อเข้ากับอุปกรณ์มัลติมีเดียมากมาย อาทิ iPod® หรือ MP3 ให้คุณสามารถฟังบทเพลงที่คุณ
ชื่นชอบผ่านระบบเครื่องเสียงระดับคุณภาพ เพื่อที่สุดแห่งความรื่นรมย์ตลอดการเดินทาง

มาตรวัดเรืองแสงแบบออพตริตรอนสีขาว พร้อมเทคโนโลยีป้องกันแสงสะท้อน เพื่อทัศนวิสัยในการอ่านข้อมูลที่ชัดเจน เมื่อขับขี่
ในโหมด SPORT สญัลกัษณ์ระบบ Hybrid กจ็ะเปลีย่นเป็น Tachometer และแสงไฟบรเิวณพืน้หลงัของมาตรวดั จะเปลีย่นจากสนี�า้เงินเป็นแดง  
เพิ่มความรู้สึกสปอร์ตได้อย่างเต็มอารมณ์

พวงมาลยัหุม้หนงัแบบสปอร์ต ออกแบบตามหลกัสรีรศาสตร์ มอบความคล่องตวั และการตอบสนองทีแ่ม่นย�า 
โดยมีสวิตช์ควบคุมการท�างานของระบบเครื่องเสียงและโทรศัพท์เคลื่อนที่  ให้คุณสามารถควบคุมการท�างาน 
ได้อย่างสะดวกและง่ายดาย โดยไม่ต้องละมือออกจากพวงมาลัย

The Multi-information Display shows key vehicle information, including vehicle 
speed and fuel consumption.

MULTI-INFORMATION DISPLAY 

The USB provides a connection for a variety of multi-media devices, including an iPod® or MP3 player. 
Once connected, favorite tracks can be played through the premium speaker system and enjoyed by all.

USB PORT AND AUX SOCKET

The high-grip leather sports steering wheel is ergonomically designed and 
extremely tactile. Its integrated audio and mobile phone control ensures that both 
hands can be kept on the wheel while toggling the switches.

SPORTS STEERING WHEEL

Crisp white indication with anti-glare technology ensures that the main vehicle data is readily assimilated 
by the driver. Hybrid System Indicator changes to a tachometer when SPORT mode is selected and the 
background lighting switches from blue to red giving a more sporty feel.

OPTITRON INSTRUMENTATION
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ฝากระโปรงหน้ารถของเลกซัส CT 200h ได้รับการออกแบบให้
สามารถดูดซับแรงกระแทกได้อย่างมีประสิทธิภาพ ในกรณีที่เกิด
การชนข้ึน นอกจากนั้นบริเวณที่ปัดน�้าฝนยังออกแบบมาให้ช่วย
ลดอาการบาดเจ็บของผู้ถูกชนได้ดียิ่งขึ้นอีกด้วย

จากการทดสอบการชนพบว่า ผูโ้ดยสารตอนหน้ามโีอกาสจะไถล
ไปไกลกว่าคนขับ ก่อนท่ีร่างกายจะกระทบกับถุงลมเสริมความ
ปลอดภัยด้านหน้าที่พองออก ดังนั้นเพื่อให้สามารถรองรับ
ผู้โดยสารตอนหน้าได้อย่างปลอดภัยในกรณีท่ีเกิดการชนขึ้น 
จึงต้องมีถุงลมเสริมความปลอดภัยคู่แบบ Twin-chamber 
ส�าหรับผู้โดยสารด้านหน้าโดยเฉพาะ

ระบบช่วยออกตัวบนทางลาดชัน จะช่วยรักษาแรงดันเบรก 
ช่วยป้องกันไม่ให้รถไหลลง อีกทั้งยังช่วยลดอาการล้อ
หมนุฟร ีในกรณทีีขั่บขีบ่นทางลาดชนัทีเ่ปียกล่ืน ช่วยลดอาการ
เหนื่อยล้าของคนขับได้เป็นอย่างดี

ระบบป้องกันการลื่นไถลของล้อรถ ช่วยเพิ่มประสิทธิภาพ
ในการเกาะถนนให้ดียิ่งขึ้น โดยเฉพาะอย่างยิ่งในขณะออกตัว 
หรอืเร่งเคร่ืองยนต์ แม้ในสภาพถนนทีล่ื่นหรอืมพีืน้ผวิขรขุระ 
โดยระบบจะท�างานทันที เมื่อตรวจพบโอกาสที่จะเกิดการ 
ลื่นไถล หรือล้อหมุนฟรี เพ่ือควบคุมการทรงตัวของรถ 
ในทุกสภาวะการขับขี่

TRC increases the CT 200h’s ability to grip 
the road, especially when starting off or 
acclerating on uneven or slippery surfaces. 
Corrective measures are applied the 
moment the risk of wheel-spin is detected, 
thereby maintaining traction.

TRACTION CONTROL

The CT 200h’s bonnet is optimised to ensure better 
energy absorption in a collision with a pedestrian. In 
addition, the windscreen wiper area is designed to 
help reduce pedestrian injuries in an accident.

PEDESTRIAN PROTECTION

Crash tests show that the front passenger seat 
travels further than the driver before hitting 
the front airbag. In order to safely ‘catch’ the 
passenger in a collision, an innovative twin-
chamber airbag is fitted.

TWIN-CHAMBER PASSENGER AIRBAG

Hill-start Assist Control maintains brake 
pressure to help prevent the CT 200h from 
moving backwards when starting off on a slope. 
In addition to reducing driver fatigue, Hill-start 
Assist Control also minimises wheel-spin on 
slippery inclines. 

HILL-START ASSIST CONTROL

ADVANCED  SAFETY
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สะกดทุกสายตาด้วยหลากหลายเฉดสีให้คุณเลือกสรร พร้อมเพิ่มองค์ประกอบของเนื้อสีพิเศษ ในขั้นตอนการเคลือบสี ท�าให้เลกซัส CT 200h โดดเด่นสะดุดตาย่ิงกว่าเดิม สง่างามด้วยประกายสีเมทัลลิก คมชัดทุกเส้นสายงานดีไซน์  
สะท้อนความเหนือระดับอย่างลงตัว 

Stunning shades are available in the Lexus color palette. Thanks to additional textures introduced in the new coating process, the vehicles appear more radiant and boast strong defined highlights. 

The metallic effect makes subtle and defined bodylines appear more noticeable and the surface looks finely polished.

EXTERIOR  COLORS

  SONIC QUARTZ 
<085>

  PLATINUM SILVER METALLIC
<1J4>

  MERCURY GREY MICA
<1H9>

  WHITE NOVA GLASS FLAKES
<083>

  RED MICA CRYSTAL SHINE
<3R1>

  FIRE AGATE MICA METALLIC
<4V3>

  FLARE YELLOW MICA METALLIC
<5B1>

  EXCEED BLUE MICA METALLIC
<8U1>

  MADDER RED
<3T2>

  BLACK OPAL MICA
<214>

  BLACK
<212>

MONO TONE

Lexus CT  40



  BLACK / PLATINUM SILVER  METALLIC
<2LK>

  BLACK / SONIC QUARTZ
<2MP>

  BLACK / WHITE NOVA GLASS FLAKES
<2LJ>

  BLACK / MADDER RED
<2LN>

  BLACK / MERCURY GREY MICA
<2LL>

  BLACK / RED MICA CRYSTAL SHINE
<2LM>

  BLACK / FLARE YELLOW  MICA METALLIC
<2LP>

  BLACK / EXCEED BLUE  MICA METALLIC
<2LQ>

TWO TONE
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  BLACK / MERCURY GREY MICA
<2LL>

  BLACK / EXCEED BLUE  MICA METALLIC
<2LQ>

CT 200h  (Luxury & Premium) 

CT 200h  (Luxury & Premium) 

16-Inch Aluminum Wheel

16-Inch F SPORT Wheel

CT 200h  (F SPORT) 

CT 200h  (F SPORT) 

DISC WHEEL

Smooth Leather Smooth Leather

Fabric  (Luxury) Trims

  SAND GOLD   METAL WEDGE

  TOPAZ  BROWN   DARK ROSE

  BLACK

  BLACK   BLACK

ภายในห้องโดยสาร สะท้อนความหรูหรามีระดับด้วยวัสดุคุณภาพสูงและความประณีตพิถีพิถันในทุกรายละเอียดอันเป็นเอกลักษณ์ของเลกซัส โดยมีวัสดุหุ้มเบาะและแผงประตูที่หลากหลายในสีสันต่างๆ ให้เลือกสรร 

จากลายไม้ท่ี.ใช้ตกแต่งแผงประตูและคอนโซลท่ีพบในยนตรกรรมเลกซัส CT รุ่นก่อนหน้า ภายในห้องโดยสารได้รับการตกแต่งใหม่แบบ Black Gloss ที่ดูทันสมัยและสะดุดตายิ่งขึ้น อีกทั้งยังมีวัสดุห่อหุ้มพวงมาลัย 
ให้เลือก ได้แก่ พวงมาลัยหุ้มหนังแท้ และพวงมาลัยในแบบฉบับเฉพาะส�าหรับรุ่น F SPORT เพื่อเพิ่มความหรูหรามีระดับแก่ยนตรกรรมเลกซัส CT 200h

INTERIOR COLORS
Throughout the interior, high-quality materials and finishes convey a contemporary premium look, with a level of craftsmanship and attention to detail that Lexus is globally renowned 
for. Matching seat and door upholstery will be available in a choice of colors.

And in addition to the regular wood finishes that are found in the  CT’s predecessors, a newly developed Black gloss finish adds a modern feel to the interiors. 
Adding to the subtle sophistication of the vehicle, the steering wheel is available in leather trimmed and F SPORT grade-specific.
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Color Combinations

CT 200h Luxury & Premium INTERIOR COLORS & TRIMS CT 200h F SPORT INTERIOR COLORS & TRIMS

EXTERIOR COLORS 
Topaz Brown 

(Smooth Leather)
Black 

(Smooth Leather)
Sand Gold 

(Fabric)
Black 

(Fabric)

EXTERIOR COLORS 
 

Dark Rose 
(Smooth Leather) 

+ 
Wedge Metal

Black 
(Smooth Leather) 

+ 
Wedge Metal

Sonic Quartz (085) - • - • White Nova Glass Flakes (083) - •

Mercury Grey Mica (1H9) • - • - Mercury Grey Mica (1H9) • -

Platinum Silver Metallic (1J4) • - • - Platinum Silver Metallic (1J4) • -

Black (212) • - • - Black (212) • -

Black Opal Mica (214) • - • - Black Opal Mica (214) • -

Red Mica Crystal Shine (3R1) • - • - Red Mica Crystal Shine (3R1) • -

Madder Red (3T2) • - • - Madder Red (3T2) • -

Fire Agate Mica Metallic (4V3) • - • - Flare Yellow Mica Metallic (5B1) - •

Flare Yellow Mica Metallic (5B1) - • - • Exceed Blue Mica Metallic (8U1) - •

Exceed Blue Mica Metallic (8U1) - • - •

CT 200h Luxury & Premium INTERIOR COLORS & TRIMS CT 200h F SPORT INTERIOR COLORS & TRIMS

EXTERIOR COLORS 
 Topaz Brown 

(Smooth Leather)
Black 

(Smooth Leather)
Sand Gold 

(Fabric)
Black 

(Fabric)

EXTERIOR COLORS 
 

Dark Rose 
(Smooth Leather) 

+ 
Wedge Metal

Black 
(Smooth Leather) 

+ 
Wedge Metal

Black / Sonic Quartz (2MP) - • - • Black / White Nova Glass Flakes (2LJ) - •

Black / Platinum Silver Metallic (2LK) • - • - Black / Platinum Silver Metallic (2LK) • -

Black / Mercury Grey Mica (2LL) • - • - Black / Mercury Grey Mica (2LL) • -

Black / Red Mica Crystal Shine (2LM) • - • - Black / Red Mica Crystal Shine (2LM) • -

Black / Madder Red (2LN) • - • - Black / Madder Red (2LN) • -

Black / Flare Yellow Mica Metallic (2LP) - • - • Black / Flare Yellow Mica Metallic (2LP) - •

Black / Exceed Blue Mica Metallic (2LQ) - • - • Black / Exceed Blue Mica Metallic (2LQ) - •

Two Tone

Mono Tone
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CT200h
Luxury F SPORT Premium

มิติและน้ำ�หนักรถ DIMENSION & WEIGHT
ความยาวโดยรวม (มม) Overall Length (mm) 4350 4350 4350
ความกว้างโดยรวม (มม) Overall Width (mm) 1765 1765 1765
ความสูงโดยรวม (มม) Overall Height (mm) 1460 1460 1460
ความยาวฐานล้อหน้า-หลัง (มม) Wheelbase (mm) 2600 2600 2600
ความกว้างฐานล้อ (หน้า) (มม) Tread (Front) (mm) 1525 1525 1525
                   (หลัง) (มม)        (Rear) (mm) 1520 1520 1520
ความจุห้องสัมภาระด้านท้าย (ลิตร) (มาตรฐาน/พับเบาะหลัง) Luggage Space (L) (Standard/Rear Seat Folded) 375/985 375/985 375/985
น้�าหนักตัวถังรถ (กก) Curb Weight (kg) 1410 - 1465 1410 - 1465 1410 - 1465
น้�าหนักรถสุทธิ (กก) Gross Vehicle Weight (kg) 1845 1845 1845
ความจุถังน้�ามันเชื้อเพลิง (ลิตร) Fuel Tank Capacity (L) 45 45 45
เครื่องยนต์ ENGINE  
ประเภท Type 1.8-Liter, 4-cylinder, In-line DOHC, VVT-i  (2ZR-FXE) 1.8-Liter, 4-cylinder, In-line DOHC, VVT-i  (2ZR-FXE) 1.8-Liter, 4-cylinder, In-line DOHC, VVT-i  (2ZR-FXE)
ความจุกระบอกสูบ (ซีซี) Displacement (cc) 1798 1798 1798
ก�าลังสูงสุด (แรงม้า/รอบต่อนาที) Max Output (PS/rpm) 99/5200 99/5200 99/5200
แรงบิดสูงสุด (นิวตันเมตร/รอบต่อนาที) Max Torque  (Nm/rpm) 142/2800-4400 142/2800-4400 142/2800-4400
ระบบเชื้อเพลิง Fuel System EFI EFI EFI
มอเตอร์ไฮบริด MOTOR GENERATOR (HV)
ประเภท Type Permanent Magnet Synchronous Motor (3JM) Permanent Magnet Synchronous Motor (3JM) Permanent Magnet Synchronous Motor (3JM)
แรงดันไฟฟ้าสูงสุด (โวล์ท) Max Voltage (V) 650 650 650
ก�าลังสูงสุด (กิโลวัตต์) Max Output (kW) 60 60 60
แรงบิดสูงสุด (นิวตันเมตร) Max Torque (Nm) 207 207 207
กำ�ลังรวมทั้งระบบ (แรงม้�) Total System Output (PS) 136 136 136
ไฮบริดแบตเตอรี่ HYBRID BATTERY
ประเภท Battery Type Sealed Ni-MH (Nickel-Metal Hydride) Sealed Ni-MH (Nickel-Metal Hydride) Sealed Ni-MH (Nickel-Metal Hydride)
แรงดันไฟฟ้า (โวล์ท) Voltage (V) 201.6 201.6 201.6
หน่วยเก็บไฟฟ้า Number of Battery Cells 168 168 168
การเชื่อมต่อ Connection Method Series Series Series
ความจุ Capacity (3HR) 6.5 Amp.hr 6.5 Amp.hr 6.5 Amp.hr
สมรรถนะ PERFORMANCE
ความเร็วสูงสุด (กม/ชม) Max Speed (km/h) 180 180 180
อัตราเร่ง 0 - 100 กม/ชม (วินาที) Acceleration 0 - 100 km/h (sec) 10.3 10.3 10.3
รัศมีวงเลี้ยวต่�าสุด (เมตร) Minimum Turning Radius (m) 5.2 5.2 5.2
อัตราการสิ้นเปลืองน้�ามันเชื้อเพลิงเฉลี่ย (กม/ลิตร) Avg Fuel Consumption (km/L) 26.32 26.32 26.32
ค่าเฉลี่ยมลพิษ CO2  (กรัม/กม) Emissions CO2 (g/km) 88 88 88
มาตรฐานการปล่อยมลพิษ Emission Standard EURO 6 EURO 6 EURO 6
โครงสร้�งรถ CHASSIS
ระบบส่งก�าลัง Transmission E-CVT (Electronically-Continuously 

Variable Transmission)
E-CVT (Electronically-Continuously 

Variable Transmission)
E-CVT (Electronically-Continuously 

Variable Transmission)
ระบบบังคับเลี้ยว Steering System Rack & Penion. Electric Power Steering (EPS) Rack & Penion, Electric Power Steering (EPS) Rack & Penion, Electric Power Steering (EPS)
ระบบรองรับ Suspension MacPherson Strut Type (Front) / Double Wishbone Type (Rear), 

Coil Springs, Gas-filled Shock Absorber, Stabilizer Bar
MacPherson Strut Type (Front) / Double Wishbone Type (Rear), 

Coil Springs, Gas-filled Shock Absorber, Stabilizer Bar
MacPherson Strut Type (Front) / Double Wishbone Type (Rear), 

Coil Springs, Gas-filled Shock Absorber, Stabilizer Bar
ระบบขับเคลื่อน Driving System Front-wheel Drive Front-wheel Drive Front-wheel Drive
ระบบเบรก (หน้า) Brake (Front) 255 mm Ventilated Discs 255 mm Ventilated Discs 255 mm Ventilated Discs
ระบบเบรก (หลัง) Brake (Rear) 279 mm Discs 279 mm Discs 279 mm Discs
ขนาดล้อและยาง Tires & Wheel 205/55 R16 205/55 R16 205/55 R16
อุปกรณ์ภ�ยนอก EXTERIOR
ระบบปัดน้�าฝน Windshieldwiper Film Time Adjustment Auto with Rain Sensor Auto with Rain Sensor
กระจกหน้าตัดแสง UV พร้อมระบบดูดซับเสียง Windshield Green Glass ; High Noise-damping Type Inner Film • • •

Specifications
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CT200h
Luxury F SPORT Premium

อุปกรณ์ภ�ยนอก EXTERIOR
กระจกตัดแสง UV ส�าหรับประตูรถด้านหน้า ด้านหลัง และกระจกหลัง Front Door, Rear Door and Rear Window Glass ; UV (Ultraviolet)-cut Function • • •
หลังคา Moonroof Moonroof - Optional Optional
กระจกมองข้างพร้อมไฟเลี้ยวแบบพับได้ด้วยระบบไฟฟ้า Door Mirrors ; Side Turn Signal Lamp, Power Folding • • •
ระบบลดแสงสะท้อนอัตโนมัติส�าหรับกระจกมองหลัง Automatic Anti-glare Interior Mirror Optional • •
ระบบลดแสงสะท้อนอัตโนมัติส�าหรับกระจกข้าง Automatic Anti-glare Outside Door Mirrors - • •
ไฟเบรกดวงที่สาม High Mount Stop Lamp • • •
ระบบไฟส่องสว่�ง Lighting System
ไฟหน้าแบบ ฮาโลเจน พร้อมระบบปรับระดับสูง-ต่�าแบบแมนนวล Halogen Low Beam Headlamps ; Manual Levelling Function • - -
ไฟหน้าแบบ LED พร้อมระบบปรับระดับสูง-ต่ �าอัตโนมัติ LED Low Beam Headlamps ; Auto Levelling Function Optional • •
ระบบไฟแบบ  LED Daytime Running Lights LED DRL (Daytime Running Lights) • • •
ระบบท�าความสะอาดไฟหน้า Headlamp Cleaner Optional • •
ไฟตัดหมอกหน้าแบบ LED LED Front Fog Driving Lamp Optional F SPORT •
อุปกรณ์ภ�ยใน INTERIOR
มาตรวัดเรืองแสงออพตริตรอน Optriton Meters • • •
จอแสดงผลรวม แบบมาตรฐาน Standard Multi-information Display • ª• -
จอแสดงผลรวม ขนาด 4.2 นิ้ว 4.2” TFT Multi-information Display - Optional •
พวงมาลัยและหัวเกียร์หุ้มหนัง Leather Steering Wheel & Shift Level Knob • Sport-type •
กระจกแต่งหน้า พร้อมไฟส่องสว่าง (ส�าหรับที่นั่งตอนหน้า) Vanity Mirrors & Lamps (Front Seats) • • •
ช่องเก็บของส�าหรับคอนโซลกลางและช่องต่อเชื่อม 
ส�าหรับเครื่องเล่นเพลงแบบพกพา พร้อมช่องต่อ USB

Center Console Box ; Audio Mini-jack, USB • • •

แท่นยึดเครื่องเล่นแบบพกพา Audio Holder - • •
ช่องจ่ายไฟ 1 จุด บริเวณคอนโซลกลาง Power Outlet (Center Console) • • •
ที่วางแก้วน้�า 2 จุด บริเวณที่นั่งตอนหน้า Cup Holders (Front Seats) • • •
ช่องเก็บของบริเวณประตู พร้อมช่องวางขวดน้�า (ด้านหน้า) Door Pockets (Front Doors) ; Bottle Holders • • •
ระบบไฟส่องสว่างภายในห้องโดยสาร Interior Illumination System º• • •
แผ่นปิดห้องสัมภาระท้าย Tonneau Covers • • •
ระบบปรับอากาศพร้อมปุ่่มควบคุมอุณหภูมิแบบแยกอิสระ  
ส�าหรับบริเวณที่นั่งตอนหน้าและระบบกรองอากาศ

Auto Air Conditioning System ; Independent Temperature 
Controls for Front Seats, Clean Air Filter

• • •

ระบบก�รทำ�ง�น OPERATION
พวงมาลัยแบบปรับระดับ Manual Tilt & Telescopic Steering Column • • •
ปุ่มควบคุมบนพวงมาลัย Steering Wheel Control Switches • • •
ปุ่มบันทึกต�าแหน่งเบาะ 3 ต�าแหน่ง ส�าหรับที่นั่งด้านคนขับ Position Memory Switches (Driver’s Seat) ; 3-memory - • •
ระบบควบคุมความเร็วอัตโนมัติ Cruise Control Optional • •
ระบบปรับรูปแบบการขับขี่ Drive Mode Select System ; ECO Mode, Normal Mode, SPORT Mode • • •
ระบบสตาร์ทแบบกดปุ่ม Push Start System • • •
ระบบล๊อก/ ปลดล๊อกประตูแบบรีโมท Wireless Door Lock • Smart Key Smart Key
กุญแจแบบการ์ด Card Key - Optional •
ระบบช่วยจอด Parking Assist System Optional • •
จอแสดงผลการสั่งงานผ่านปุ่มควบคุมกลาง ขนาด 7 นิ้ว 7” EMV (Electro Multi-Vision) Display - • •
ระบบแผนที่น�าทาง Navigation System - Optional •
กล้องมองภาพด้านหลังขณะถอยจอด Back Camera - • •
ระบบเชื่อมต่อไร้สาย Bluetooth • • •
ระบบเครื่องเสียง AUDIO 
ระบบเครื่องเสียงเลกซัส Lexus Premium Sound System 6-speaker 10-speaker 10-speaker
เบ�ะนั่ง SEAT
เบาะหุ้มแบบผ้า Fabric Seat Cover Material • - -
เบาะหุ้มหนัง Leather Seat Cover Material Optional F SPORT •
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เบ�ะนั่ง SEAT
ระบบปรับเบาะไฟฟ้า 8 ทิศทาง ส�าหรับเบาะคนขับ 
พร้อมระบบรองรับแผ่นหลัง

8-way Power Front Seat (Driver’s Seat) ;  Lumbar Support 6-way Manual • •

ระบบปรับเบาะไฟฟ้า 4 ทิศทาง ส�าหรับเบาะผู้โดยสารตอนหน้า 4-way Power Front Seat (Passenger’s Seat) Manual • •
ปุ่มบันทึกต�าแหน่งเบาะ 3 ต�าแหน่ง ส�าหรับเบาะคนขับ Driver’s Seat Memory - • •
ระบบท�าความร้อน (เบาะคู่หน้า) Front Seat Heaters Optional • •
เบาะหลังพับเก็บพนักพิงได้ แบบ 60 : 40 Rear Seat Functions ; 60 / 40 Split and Fold-down Seatbacks • • •
ระบบคว�มปลอดภัย SAFETY
ระบบป้องกันการลื่นไถล TRC (Traction Control System) • • •
ระบบควบคุมการทรงตัวของรถ VSC (Vehicle Stability Control) • • •
ระบบเบรกแบบป้องกันล้อล็อก
พร้อมระบบกระจายแรงเบรกไฟฟ้า

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

• • •

ระบบช่วยเบรก Brake Assist System • • •
ไฟเบรกฉุกเฉิน Emergency Brake Light • • •
ระบบช่วยออกตัวบนทางลาดชัน Hill-start Assist Control • • •
ถุงลมเสริมความปลอดภัย Dual-stage SRS (ส�าหรับที่นั่งคนขับ) Dual Stage SRS Airbag (Driver’s Seat) • • •
ถุงลมเสริมความปลอดภัย SRS แบบ Twin-chamber 
(ส�าหรับผู้โดยสารตอนหน้า)

Twin-chamber Airbag (Front Passenger’s Seat) • • •

ถุงลมเสริมความปลอดภัย SRS บริเวณหัวเข่า 
(ส�าหรับที่นั่งตอนหน้า)

SRS Knee Airbags (Front Seats) • • •

ถุงลมเสริมความปลอดภัย SRS ด้านข้าง (ส�าหรับที่นั่งตอนหน้า) SRS Side Airbags (Front Seats). • • •
ม่านถุงลมเสริมความปลอดภัย SRS SRS Curtain Shield Airbags (Front and Rear Door Windows) • • •
ระบบป้องกันการบาดเจ็บบริเวณกระดูกต้นคอ 
เมื่อเกิดการชนจากด้านหลัง ส�าหรับที่นั่งตอนหน้า (WIL) 

WIL (Whiplash Injury Lessening) Concept Front Seats • • •

พนักพิงศีรษะ Passive Headrest (ส�าหรับที่นั่งตอนหน้า) Passive Headrest (Front Seats) • • •
เข็มขัดนิรภัยแบบ 3 จุด พร้อมระบบดึงกลับและผ่อนแรง 
(ส�าหรับที่นั่งตอนหน้า)

3 Point ELR Seatbelts with Pretensioners, Force Limiters 
and Torsion Reduce (Front Seats)

• • •

เข็มขัดนิรภัยแบบ 3 จุด (ส�าหรับที่นั่งตอนหลัง) 3 Point ELR Seatbelts (Rear Seats) • • •
แท่นยึดส�าหรับติดตั้งที่นั่งเด็กแบบ ISOFIX-Compliant 
(ส�าหรับที่นั่งตอนหลัง)

Anchor Bars for Fixing ISOFIX - Compliant Child Seat 
(Outbound Rear Seats)

• • •

ระบบป้องกันการโจรกรรม Security System Immobilizer Immobilizer + Intrusion Sensor Immobilizer + Intrusion Sensor

1525 mm

1765 mm 1520 mm

1440 mm

805 mm 2600 mm 915 mm

4320 mm

Lexus CT  46



092014


