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"Geliştirdiğimiz en iyi CT'ye hazır olun. Lexus Hybrid Drive'dan güç alan 
bu araç cesur tasarım, üstün çevre performansı ve standart olarak sunulan 
Lexus Safety System+ gibi bazı en gelişmiş otomotiv teknolojilerini en iyi 
şekilde bir araya getirir."

CT 200h BAŞMÜHENDİSİ  
CHIKA KAKO
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HARİKA BİR DENEYİMİÇİNDEKİLER

Daha dikkat çekici ön panjuru, LED farları ve dinamik arka görünümü olan Lexus 
CT 200h'yi tanıtıyoruz. Geniş renk yelpazesi  ve  çift  dış renk seçeneğine sahip 
bu araç için kendi seçimlerinizle sevdiğiniz tarzı yaratabilirsiniz.  1 milyondan 
fazla Lexus' ta bulunan öncü bir teknoloji olan Lexus Hybrid Drive'dan siz 
de güç alın. Bu 1 milyondan fazla Lexus' ta bulunan öncü bir teknolojidir. 
Hızlı tepkiyle yol tutuşu ve kusursuz bir hızlanma için benzinli motor ve 
elektrik motoru gücünü birlikte kullanır ve yalnızca 3,6 l/100 km* yakıt 
tüketir. Şehirlerimiz için önemli olan ve neredeyse tamamen sessiz olan EV 
(Elektrikli Araç) modunda, benzin kullanılmaz ve sıfır emisyon üretilir. Bu bir 
Lexus Hybrid olduğu için asla fişe takarak aküyü şarj etmeniz gerekmez.

CT 200h'nin iç mekânında, benzersiz bir Lexus misafirperverliğiyle 
karşılanırsınız, lüks kokpitte estetik dikişli deri koltuklar ve yüksek kaliteli 
malzemeler bulunur. Uzaktan kumandalı 10,3 inç merkezi ekran, Lexus Premium 
Navigasyon ve 13 hoparlörlü Mark Levinson® müzik sistem gibi gelişmiş 
teknolojilerle donatılabilir. Sizin ve yoldaki diğer kişilerin güvenliği için Lexus 
Safety System+ standart olarak sunulur. Buna yaya algılama işlevli Çarpışma 
Öncesi Güvenlik Sistemi, şeritinizi korumanız için Şerit Takip Desteği, geceleri 
görüşü artırmak için Otomatik Uzun Far, Trafik İşareti Desteği ve Adaptif Hız 
Sabitleme Sistemi dahildir.**

*Eco donanım seviyesi için.
** Bazı özellikler ülke şartlarına göre donanımlar içerisinde olmayabilir.
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TASARIM

01 Daha cesur Lexus'a özgü ön panjur ve LED farlar
02 Yeni arka LED stop lambası grubuyla dinamik duruş
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TASARIM

Tasarım ekibimize CT 200h için iddialı bir görev 
verildi: Dünyanın en hızlı büyüyen şehirleri için 
dinamik ve beş kapılı, lüks ve kompakt bir araç 
geliştirmek. Enerji ve cesur fikirlerle dolu yerlerde 
bile cesur bir şekilde öne çıkan, dikkat çekici çizgileri 
olan bir otomobil.

Ekibi yöneten CT Başmühendisi, Chika Kako,  
"Lexus olarak asla tam anlamıyla memnun olmayız, 
hiçbir zaman elimizdekini yeterli görmeyiz" diyor. 
"Müşterilerimiz orijinallik peşindedir ve bunu 
başarmak için inovasyon yaklaşımımızda radikal 
bir yaklaşım uygularız."

Peki, bu tasarım açısından ne anlama gelmektedir? 
Geleceğin dünyası kurulurken her yerde hemen 
kendini evinde gibi gösteren bir aracı nasıl 
üretebilirsiniz? Bunun yanıtını Aichi Bölgesi, 
Japonya'daki Lexus Design Centre'da bulabilirsiniz. 
Burada CT'nin gelişmiş şehir otomobili görüntüsü, 
yeni Sanal Gerçeklik (VR) teknikleri kullanarak 
geliştirildi.

Örneğin "Gerçek Ölçek Sahnesi" tesisiyle aracın 
dünyanın farklı şehirlerinde nasıl görüneceğini simüle 
edebildik. Tokyo, Londra ve Milano gibi yerlerin dijital 
şehir içi arka planlarını kullanan tasarım ekibimiz, 
aracın sürüleceği ortamlarda dış görüntüsüyle nasıl 
bir etkileşime gireceğini değerlendirebildi.

CT'nin kokpitini geliştirirken de VR kullanıldı. 
Lexus ergonomi ve iç tasarım uzmanları, aracın 
içini temsil eden bölgede 3D kulaklıklar takarak 
uzaktan kumanda ve yeni 10,3 inç orta ekran gibi 
özelliklerin konumunu ve çalışmasını simüle ettiler.

CT Baştasarımcısı Tetsuo Miki, "Tüm Lexus'lar insan 
odaklıdır, tasarım felsefemizin temelinde bu vardır" 
diyor. "Bu fütüristik araçlarla kumanda, gösterge ve 
tasarım ayrıntılarının sürücüyü nasıl çevrelediğini 
görebiliyoruz ve böylece iç mekânı en küçük 
ayrıntılarına kadar mükemmel hale getirebiliyoruz."

Elbette mükemmel tasarım yalnızca terabyte'larca 
veri anlamına gelmiyor. Makineler tarafından 
tasarlanan bir araç, ruhu olmayan bir araçtır. 
Her Lexus'ta olduğu gibi CT'yi belirleyen üstün 
işçiliğidir. Binlerce yıllık geçmişi olan Japon 
"Takumi" ustalığından bu kadar etkilenen bir tasarım 
geleneğinden de bu beklenir. Tetsuo Miki "Yalnızca 
insanları taşımak istemiyoruz, onların hislerini de 
taşımak istiyoruz" diyor.

Böylece CT'nin kreatif fikri tasarımcılarımızın 
beyninde şekillenip çizim defterlerinde gelişse 
de, aracın çizgilerinin değerlendirilip geliştirilmesi 
güçlü bilgisayarlarla yapıldı. Ancak belirli bir 
noktaya gelindiğinde ileri teknoloji bir kenara 
alındı. Tasarımcılarımız CT'nin dış hatlarını elleriyle 
şekillendiren "Takumi" ustalarıyla birlikte çalıştı ve 
bilgisayarların yerini nemli kilin kokusu aldı. Yeni 
Lexus'a özgü ön panjur yüzeylerinin heykele 
benzeyen detaylı özellikler, kapı direkleri ve arka 
lambalardaki aerodinamik kanatçıkları bu işleme 
borçluyuz.

Modelleme stüdyosundaki "Takumi" ustalarından biri 
"Görevim taslak çizimi alıp üçboyutlu hale getirmek. 
Tasarımcının ilham gücü, modelleyen kişinin de elleri 
çalışır" diye açıklıyor. "Bazen tasarımcı bir bambu 
yaprağını alıp bükebilir ve bunu istediğini söyleyebilir. 
Ben de o eğriyi kilde tekrar oluştururum."

Tüm bunların arkasında Lexus CT'nin benzersiz 
görüntüsü yatar. Böylece aracı şehirde sürerken 
insanların Lexus'un imzası haline gelen ön panjuru, 
şık profili ve estetik bagaj kapağını fark ettiklerinde 
bunun nedeninin insan yaratıcılığıyla gelişmiş 
teknolojiyi en iyi şekilde kullanmamız olduğunu 
bilirsiniz. Gerçekten derin ve seçkin özellikleri 
olan bir araç tasarlayana kadar durmayan bir 
zihniyete sahibiz.

GÖRÜNÜM: YARININ ŞEHİRLERİ İÇİN CESUR TASARIM
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ŞEHRE EVET DEYİN

SPOR: Milano'nun tarihi yerlerine 
yakındaki eşsiz Parco Sempione'de 
sabah erken saatlerde koşu yaparak 
günün geri kalanı için enerji toplayın. 
Şehir içinde mükemmel bir antrenman 
arkadaşı olan dinamik CT 200h 
F SPORT, yeni Lexus LS'den ilham 
alan daha da cesur bir özel ön 
panjur tasarımına, F SPORT'a özel 
bir iç tasarım, daha iyi tepki veren 
bir süspansiyon ve 17 inç F SPORT 
alaşımlı jantlara sahiptir.
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ŞEHRE EVET DEYİN

GÜZELLİK: Turuncu gibi yeni ve 
cesur renkler veya 11 adet çift renkli 
seçenekle sunulan CT; dünyanın 
moda merkezinde bile dikkatleri 
üzerine çekecektir. Bu kadar beğeni 
gördükten, sonra şehirdeki çok 
sayıda şık tırnak bakımı stüdyosundan 
birinde lüks bir manikür veya pedikür 
yaptırırken aynı zamanda ruhunuzu ve 
vücudunuzu canlandıracak aromalı  
bir espressonun tadını çıkarabilirsiniz.

ALIŞVERİŞ: Milano'nun caddeleri 
seçkin ziyaretçi ler için al ışveriş 
konusunda bir cennet gibidir. Burada 
sınırlı sayıda üretilen ayakkabılardan 
evler için iç tasarım objelerine kadar her 
şeyi bulabilirsiniz. Gösterişli Galleria 
Vittorio Emanuele II, dünyanın ilk 
alışveriş merkezlerinden biridir ve 
İtalya'nın en çekici moda markalarını 
sevenler buraya çok sık gelir. Elleriniz 
dolana kadar alışveriş yapsanız bile, 
CT 200h mükemmel bir bagaj hacmi ve 
yük taşıma kolaylığı sunar. Tüm koltuklar 
dik haldeyken 275 litre yükleme hacmi 
vardır (bagaj örtüsü seviyesine kadar). 
Arka koltuklar 60/40 oranında katlanır. 
Hepsini birlikte katladığınızda yükleme 
kapasitesini neredeyse 985 litreye 
çıkaran, neredeyse tamamen düz bir 
depolama alanı elde edersiniz.

MÜZİK: Milano'da müzik La Scala'dan 
ibaret değildir, ancak yine de canlı 
müzik bulmak her zaman kolay 
olmaz. Akşam Navigli bölgesindeki 
kulüplerden birine gidin ve hareketli 
caz müziği dünyasında yeni duyulan 
sesleri keşfedin. Ardından gündüz 
hareketli olmasına rağmen artık 
sessizleşen şehre tekrar çıkın. CT'nin 
öncü Lexus Hybrid Drive teknolojisiyle 
neredeyse tamamen sessiz bir şekilde, 
yüksek verimli benzinli motor ve 
elektrik gücüyle bu caddelerde sürüş 
yapın.

KAHVALTI: Bir saat koşu yaptıktan 
sonra CT'nin kullanışlı Lexus Premium 
Navigasyon sistemini kullanarak latte 
içmek için en yakın kafeyi bulun. 
veya şehrin seçkin pastanelerinden 
birinde ev yapımı bir tatlı çörek 
yiyerek kendinize ödül verin. Hareket 
halindeyken kullanımı kolay olan yeni 
10,3 inç ekran, uzaktan kumanda veya 
sesli komutlarla kullanılabilir. Canlı 
üçboyutlu grafikleri ve çok sayıda 
harita seçeneği olan sistem, son 
hedefinize yürüyerek ulaşabilmeniz 
için akıllı telefonunuzda okunacak bir 
QR kod bile oluşturabilir.
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ZANAATKÂRLIK

JAPON "OMOTENASHİ" MİSAFİRPERVERLİĞİNİ DENEYİMLEYİN

Dünyanın en iyi butik, oteller ve 
restoranlarında aldığınız keyfe benzer 
şekilde, Lexus CT de benzersiz 
bir lüks hissi sunar. Hatta siz daha 
direksiyon başına geçmeden bile 
özel bir "Omotenashi" karşılaması 
hazırlamaktadır. Çay seremonisi gibi 
Japon ritüellerinden ilham alarak her 
misafir en samimi şekilde ağırlanır. 
Böylece araca yaklaşt ığınızda 
koordineli bir aydınlatmayla

k a r ş ı l a n ı r s ı n ı z .  A ra c ı n  i ç i n e 
girdiğinizde, çalıştırma düğmesine 
bastıktan sonra sürücü koltuğu 
ve direksiyon kişisel ayarlarınıza 
uyum sağlar. Daha sonra harekete 
geçtiğinizde, Lexus Safety System+ 
doğal sürücü becerilerinizi destekler, 
şeridinizde kalmaya yardımcı olur, 
yoğun trafikte size destek verir, yoldaki 
diğer kişilerin neden olabileceği 
tehlikeleri takip eder ve hatta tehlikeye 
girerseniz sizi korumaya çalışır.

Vücudu saran deri  kol tuklara 
oturduğunuzda, siz ve misafirleriniz 
yavaş yavaş CT 200h F SPORT'taki 
klasik Naguri tarzı alüminyum iç 
kaplamalar gibi eşsiz işçilik detaylarını 
keşfedeceksiniz.
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ZANAATKÂRLIK

"Naguri" sözcüğü, geleneksel bir 
Japon ahşap işleme tekniğinden gelir. 
Baş Tasarımcı Ayumi Kido, bir Lexus 
iç tasarım merkezinde şöyle diyor: 
"Bu işlem yüzlerce yıldır unutulmuştu. 
Daha sonra tedarikçilerimizden biri 
geleneksel Naguri yüzeyini elde etmek 

için yeni bir alüminyum işleme tekniği 
geliştirdiklerini söyledi. Yeni iç kaplama 
CT'deki geleneksel Japon sanatı ve 
Takumi ustalığı ruhunu mükemmel 
bir şekilde yansıtmaktadır." 15. sayfada 
"Takumi" ustalığı hakkında daha fazla 
bilgi alabilirsiniz..
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ZANAATKÂRLIK

Sol sayfa: Sürücü odaklı kokpit ve düşük oturma pozisyonu

01 CT 200h işçilikte yeni standartlar belirler
02 Uzaktan kumandayla kontrol edilen Lexus Premium 

Navigasyon
03 Yeni 10,3 inç ekran
04 13 hoparlörlü Mark Levinson® Premium Surround 

Sistemi

Ödüllü Kyushu fabrikamızda üretilen CT 200h, 
bu tip lüks kompakt araçlarda üretim kalitesinde 
yeni bir standart belirlemiştir. Her yerde kalite: 
eşsiz deri kaplama, endüstriyel amaçlı üretilmiş 
ağaçlardan yapılan estetik tanecikli ahşap ara 
parçalar ve tüm diğer kompakt araçlardan daha 
fazla ve uzun süre parlayan kusursuz boya (üst 
düzey sedanımızdaki kendi kendini onaran boyayı 
kullanıyoruz). Üretim son derece yetenekli ekipler 
tarafından gerçekleştirilir, üretimi denetleyen 
"Takumi" ustaları her CT'nin ödüllü standartlarımızı 
karşıladığını kontrol eder. Araçlar tamamlandığında, 
30 km'lik test sürüşüne çıkmadan önce "Sessiz 
Kubbe"mizde sarsıntısız ve sessiz çalışma özellikleri 
kontrol edilir.

Estetik ön koltuklar, viraj alırken sizi yanlardan en 
iyi şekilde destekler ve uzun yolculuklarda rahat 
kalmanızı sağlar. Deri direksiyon özenle işlenmiş 
metal ayrıntıların yanındaki yumuşak derilere 
kadar dokunduğunuz her yerde aracın kalitesini 
hissedebilirsiniz. CT'nin üstün sessizliği, kısmen 
kapsamlı ses yalıtımıyla elde edilir. Bu yalıtımın büyük 
kısmı organik maddelerden yapılmıştır. Elektronik 
klima kontrolü, konfor için sıcaklığı hassas bir şekilde 
kontrol eder. Polen ve tozları gidermek için kabin 
içindeki hava filtrelenir.

Müzik dinlemek için mükemmel bir ortam olan 
CT'nin içinde yüksek kaliteli 13 hoparlörlü Mark 
Levinson® Premium Surround Sistemi'ne de 
sahip olabilirsiniz. Yalnızca Lexus otomobillerine 
takılan Mark Levinson, ses meraklıları için yüksek 
performanslı ses teknolojisiyle aynı anlama 
gelmektedir. Bu özel tasarlanmış sistemdeki tüm 
hoparlörler, kabinin akustik özelliklerine tam 
olarak uyacak şekilde tasarlanmıştır. 7.1 kanal dijital 
surround ses üreten sistem, müzik dinlemek ve araç 
hareket etmezken DVD izlemek için gerçek bir ev 
sinema sistemi deneyimi sunar.

ÜRETİM, "SESSİZ KUBBE" TESİSİMİZDEKİ TÜM CT'LERİ KONTROL EDEN 
"TAKUMİ" USTALARI TARAFINDAN DENETLENİR.

01
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PERFORMANS

İTALYA'NIN MODA 
BAŞKENTİNDE CT'Yİ 
KEŞFEDİN

CT'yi hareketli ve tarihi caddelerde sürerken, şehir içinde 
mükemmel bir denge ve eğlence sunan araç ile aranızda 
gerçek bir bağlantı olduğunu hissedeceksiniz. Elektrik 
motorlu direksiyon, çığır açan birleştirme teknikleri ve 
hafif alüminyum parçalardan üretilmiş rijit şasi sayesinde 
özellikle viraj alırken hassas ve kontrollü hareket eder.

Otoyola çıktığınızda, hız artınca benzinli motor neredeyse 
sessiz bir şekilde devreye girer, ancak gerektiğinde yine 
de elektrik motorundan destek gücü alır. CT 200h, iki 
güç kaynağını mükemmele yakın bir şekilde harmonize 
ederek üstün sürüş konforu, düşük emisyon ve yakıt tüketim 
değerleri sağlar.

Karşılaştığımız çok sayıda virajlı yolda, çift salıncaklı 
arka süspansiyon mükemmel yol tutuşu ve konforlu bir 
sürüş sağlar. Orta konsoldan kolayca ulaşabileceğiniz 
sürüş modu seçme kumandasını kullanarak maksimum 
verimlilik için ECO, günlük sürüş konforu için NORMAL 
ve dinamik tepki için SPORT modlarını seçebilirsiniz. veya 
şehre döndüğünüzde sıfır emisyon için EV (elektrikli araç) 
moduna geçebilirsiniz.



CT 17

PERFORMANS
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TEKNOLOJİ

Aynı anda iki farklı şeye bakmak mümkün müdür? 
Bu sıcak ilkbahar günü Milano Havaalanı'nda 
aklımızdaki soru bu.

Biriyle ilk kez tanıştığınızda, etrafta dikkat dağıtıcı 
şeyler olsa da göz teması kurmanız beklenir. Ancak 
bu örnekte Lexus Başmühendisi Chika Kako elini 
uzatırken birkaç metre uzağa park edilmiş olan son 
derece dikkat çekici CT 200h kompakt hibrit araca 
kaçamak bir bakış atıyor ve bu en temel nezaket 
kuralı bile zorlayıcı olabiliyor.

İkilem sona eriyor. Gösterişli deri sürücü koltuğunu 
elektronik olarak ayarlayan Kako, şehir merkezine 
doğru 50 km kadar süreceğimizi söylüyor. Bu da 
ilk izlenimleri edinmek için mükemmel bir yolculuk. 
Bu bir Lexus olduğu için son derece sıcak, kalabalık 
ve Michelin yıldızlı bir Japon restoranında yer 
ayırttık. Öğle yemeğinde suşi yemekten daha 
güzel ne olabilir?

Ev sahibimiz Lexus Premium Navigasyon sistemine 
gideceğimiz yeri söylüyor ve sistem restorana 
giden en çevreci yolu hesaplıyor. Araç neredeyse 
tamamen sessiz bir şekilde harekete geçiyor, bu 
konuyu daha sonra anlatacağız. Şehir merkezine 
yaklaştığımızda tasarımdaki trendler, şehir içinde 
ulaşım ve görülecek yerlerden bahsediyoruz. Sanki 
bizi duymuş gibi, sağımızda dünyaca ünlü Duomo 
di Milano'nun dev şeklini görüyoruz. Bu muhteşem 
bir katedral, mavi gökyüzünde parlayan sivri uçlu 
kuleleri ile inanılmaz bir 

büyüklüğe sahip. İnşaatı 600 yıldan daha uzun 
sürmüş ve pembe renkli Condoglia mermerlerini 
kuzeydeki Maggiore gölünden taşımak için yeni 
bir kanal sistemi kazılması gerekmiş.

Zarif mermerler, sürekli olarak Milano'daki trafiğin 
neden olduğu kirliliğe maruz kalıyor ve bu nedenle 
cephesi sürekli olarak atomize edilmiş su ile 
temizleniyor ve ince kum püskürtme yapılıyor. 
Başmühendis Kako'nun ses tonundan, binayı 
korumak için harcanan çabayı takdir ettiği anlaşılıyor.

Elbette bunu takdir ediyor. Kako CT 200h'yi 
geliştirme çalışmalarının başındaydı ve bu 
otomotiv sektörünün gördüğü en kapsamlı çevreci 
konseptlerden biriydi. Kendisi ve ekibi, en ufak 
ayrıntılara kadar göz kamaştıran, temiz ve aynı 
zamanda üst düzey bir lüks otomobil geliştirdi.

Sessizlik konusuna dönersek. CT sabah saatlerinde 
yaşanan, sık sık durup kalkılan trafikte EV (elektrikli 
araç) modunda çok sessiz hareket ediyor ve 
hızlandığında benzinli motorla elektrik motoru 
birlikte çalışıyor. Bu sırada veya fren yaparken akü 
sürekli olarak Lexus Hybrid Drive'ın jeneratörü 
tarafından şarj ediliyor, böylece şarj etmek için 
durmak gerekmiyor.

Kako gülümsüyor, "Sessizlikten sıkıldığınızda..." 
diyor ve 10 hoparlörlü Panasonic® Müzik Sistemi'ni 
açarak aracın içini adeta bir konser salonuna 
dönüştürüyor. Müziğin tonu kusursuz ve dünyadaki 
tek bambu-kömür-reçine birleşimi (ayrıca % 100 geri 
dönüştürülebilir) hoparlör diyaframlarıyla üretiliyor.

Şehirdeki çok sayıdaki üst düzey alışveriş yerinin 
yanından geçiyoruz. Kaldırımlarda özel tasarım 
çantalar, mini etekli kadınlar ve dondurmalar 
görüyoruz. Çok hareketli bir yer. Kako, yakıt verimini 
artırmak ve gürültüyü azaltmak için doğrudan hibrit 
aküden (benzinli motor yerine) güç alan klimayı 
ayarlıyor.

Tüketimi azaltma ve verimli olma yönündeki tüm 
bu çabalar bile tek başına yeterli. Ancak lüks bir 
kompakt araç için bu nadir görülen bir başarı. 
Kabinde kalite açısından limuzinleri aratmayan 
bambu parçalar var. Bambunun Japonya'da 
özel seçilmiş endüstriyel amaçla üretilen bambu 
ağaçlarından yapıldığına şaşırmıyorum. Bagaj 
bölmesindeki parçalar da şeker kamışından elde 
edilmiş bir reçineden yapılmış.

Görüntü, ses ve dokunma hissiyle bu araç tüm 
duyulara keyif veriyor. Zaman hızla geçiyor, 
hedefimize varıyoruz ve CT'nin keyifli ortamından 
dışarı çıkmamız gerekiyor. Enfes bir öğle 
yemeğinden sonra Kako bize aracın üretildiği 
çevreci Kyushu fabrikasından bahsediyor. Bu 
fabrikada "sıfır katı atık" üretiliyor, yani üretimde 
oluşan tüm atıklar başka amaçlar için tekrar 
kullanılıyor veya enerji üretmek için tüketiliyor.

SÜRÜŞ : ÖNCÜ ÇEVRE TEKNOLOJİSİ 
SAYESİNDE ŞEHİRDE DAHA TEMİZ
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ÇEVRE DOSTU MALZEME. MILAN DESIGN WEEK'TE LEXUS TASARIM 
ÖDÜLÜNÜ KAZANDIK!

Gezegeni iyileştirmek için sadece konuşmanın ötesinde, gerçek adımlar attığımızı kanıtlıyoruz. 
2016 Milan Design Week'te Lexus AMAM'nin geliştirdiği AGAR PLASTICITY projesine 
2016 Lexus Tasarım Ödülünü verdi. AGAR PLASTICITY denizdeki alglerden üretilen 
jelatin tipi bir malzeme olan "agar"ın plastik yerine çevreci bir ambalaj maddesi olarak nasıl 
kullanılabileceğini araştıran bir proje.

AMAM, 2015'te Kosuke Araki, Noriaki Maetani ve Akira Muraoka tarafından kurulan bir 
tasarım grubu. Kendileri Tama Art University'de Ürün Tasarımı Bölümü'nden mezun olmuşlar. 
Projelerinden bahsederken şunları söylüyorlar: "Yosunlardan elde edilen agar, Japonya'da 
geleneksel olarak tüketilen bir gıda ve dünya çapında bilimsel araştırma ve tıp alanlarında 
kullanılıyor. Kuru halde satılan agar, gözenekli ve hacmine rağmen son derece hafif bir 
madde. Plastikler yerine biyolojik olarak çözünebilen malzemeler kullanılması gerektiğine 
inandığımız için, bazı kırmızı alg türlerini kaynatarak agar elde etme yöntemlerini araştırmaya 
karar verdik. Agara şekil verilebildiği için yalnızca sönümleyici değil, ambalaj malzemesi 
olarak da kullanılabileceğini gördük. Ayrıca agardan plastik benzer bir malzeme üretmenin 
de mümkün olup olmadığını araştırdık. Agar ürünleri, kullanıldıktan sonra çevreci bir şekilde 
bertaraf edilebiliyor. Toprağın su tutma özelliğini iyileştiren bir malzeme olarak kullanılabiliyor. 
Denize giderse de denizdeki canlılara zarar vermiyor."
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YARATICI TEKNOLOJİLERİYLE 
İHTİYAÇLARINIZA HAZIRLIK 
YAPIYORUZ

PARK DESTEK EKRANI
Geri vitese geçtiğinizde aracın arkası Lexus Medya 
Ekranında görüntülenir. Park işlemine yardımcı 
olmak için ekranda kılavuz çizgiler de görüntülenir.

YOKUŞTA KALKIŞ DESTEK 
KONTROLÜ
Yokuşta Kalkış Destek Kontrolü, yokuşta kalkış 
yaparken CT 200h'nin geriye doğru hareket 
etmesini önlemek için fren basıncını korur. 
Sürücünün yorulmasını engellemenin yanı sıra, 
Yokuşta Kalkış Destek Kontrolü kaygan yokuşlarda 
kalkarken patinajı da en aza indirir.

ELEKTRONİK FREN DAĞITIMI/FREN 
DESTEK SİSTEMİ
Elektronik Fren Kuvveti Dağıtımı, yol koşullarına göre 
her tekerleğe en uygun fren kuvvetinin uygulanması 
için ABS ile birlikte çalışır. Fren Destek Sistemi 
acil durumda fren yaptığınızda devreye girer ve 
gerekirse fren kuvvetini otomatik olarak artırır.

Otomobil tasarlamak, bizim için aracı kullanacak kişilerin ihtiyaçlarına hazırlık yapmak demektir. Bunun için doğal olarak çok çeşitli koşullarda nasıl daha 
güvenli bir sürüş sunabileceğimizi konusuna büyük zaman ayırıyoruz. Olası tehlikeler nedir? Bunlar nasıl engellenebilir veya hafifletilebilir? Güvenliği artırmak 
ve aynı zamanda daha rahat ve stressiz bir sürüş sağlamak için yeni teknolojileri nasıl kullanabiliriz? Bu sayfalarda, bu düşünce sürecinin bazı sonuçlarını 
paylaşacağız. Tüm bu çözümleri CT'de bulabilirsiniz.
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LEXUS SAFETY SYSTEM+
Kaza önleme araştırmalarında öncülüğümüzden yararlanan tüm CT 200h modellerinde, standart olarak 
Lexus Safety System+ bulunmaktadır. Buna yaya algılama işlevli Çarpışma Öncesi Sistemi, şeridinizi 
korumanız için Şerit Takip Desteği, geceleri görüşü artırmak için Otomatik Uzun Far, trafik işaretlerini 
tanıyan Trafik İşareti Desteği ve hızınızı öndeki aracın hızına göre ayarlayan Adaptif Hız Sabitleme 
Sistemi dahildir.

ÇARPIŞMA ÖNCESİ SİSTEMİ
Milimetre dalga tipi radar ve araç bilgisayarı, ilerideki 
çarpışma tehlikelerini hesaplar. Tehlike yüksekse 
sürücüye sesli ve görsel uyarılar verilir ve fren 
basıncı artırılır. Çarpışmanın kaçınılmaz olduğuna 
karar verilirse, frenler otomatik olarak gerektiği 
seviyede çalışır ve ön emniyet kemerleri gerdirilir.

YAYA ALGILAMA
Çarpışma Öncesi Sistemi'nin bir parçası olan bu 
özellik, çarpışmayı önlemek için 10 ile 80 km/saat 
arasındaki hızlarda sürerken yeni CT'nin önündeki 
nesneleri (örneğin bir yayayı) algıladığında otomatik 
olarak fren yapar.

ŞERİT TAKİP DESTEĞİ
Şerit Takip Desteği (LKA), şeritteki konumunuzu 
takip etmek için ön camdaki kamerayı kullanır. 
Şeridin dışına çıkmaya başlarsanız LKA sesli uyarıyı 
çalıştırır ve kısa bir düzeltici direksiyon hareketi verir.

 

OTOMATİK UZUN FAR
Otomatik Uzun Far Sistemi, Şerit Takip Desteğiyle 
aynı kamerayı kullanarak karşıdan gelen araçları 
algılar ve otomatik olarak uzun farları kısar. Bu da 
yanlışlıkla diğer sürücülerin gözünü kamaştırma 
riskini azaltır ve yola konsantre olmanızı sağlar.

ADAPTİF
HIZ SABİTLEME SİSTEMİ
Adaptif Hız Sabitleme Sistemi, daha rahat bir sürüş 
için CT ile öndeki araç arasında (aracın hızı değişse 
bile) sabit bir mesafeyi korur.

TRAFİK İŞARETİ DESTEĞİ
CT'deki Trafik İşareti Desteği Sistemi (RSA), ön 
cama takılı olan kamerayı kullanarak trafik işaretlerini 
algılar ve sürücüye araç bilgi ekranında bilgi verir. 
RSA Viyana Anlaşması'na uygun olan işaretleri 
(elektronik aydınlatmalı ve yanıp sönen işaretler 
dahil) algılayabilir.
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CT 200h kompakt hibrite hoş geldiniz. 
Bu broşürde dikkat çekici tasarım, 
gelişmiş teknoloji ve Japon "Takumi" 
ustalığını tanıtarak sizi Lexus'unuzu 
seçmeye davet ediyoruz.

CT 200h'de çekici Lexus'a özgü 
ön panjur ve yanındaki mücevherleri 
anımsatan LED farlarla dinamik bir 
arka oluşum vardır. Yol tutuşuna 
yardımcı olmak ve rüzgâr gürültüsünü 
azaltmak için CT'nin uzun ve sade 
bir profili ve köpekbalığı yüzgeci 
şeklinde anteni vardır. Daha fazla 
denge için geliştirilen aerodinamik 
ayrıntılar arasında aracın altındaki 
sörf tahtasına benzer kanatçıklar 
ve arka stop lambası grubundaki 
ve kapı direklerindeki kanatçıkları 
bulunmaktadır.

CT'yi sürdüğünüzde öncü hibrit 
teknolojimizden güç alan kompakt 
bir araçta Lexus'un lüks hissini 
yaşayacaksınız. Ayrıca 82 g/km gibi 
son derece düşük CO2 emisyonlarıyla 
sorunsuz bir per formans elde 
edeceksiniz. EV (elektrikli araç) 
modundayken yakıt kullanmadan ve 
zararlı emisyon üretmeden, neredeyse 
tamamen sessiz bir şekilde sürüş 
yapabilirsiniz.

CT'nin içindeki sürücüye odaklanmış 
kokpitte bulunan yeni 10,3 inç merkezi 
ekran, Lexus Premium Navigasyon 
için yükseltilmiştir. Daha güvenli ve 
daha rahat bir sürüş için her CT'de 
yaya algı lama işlevl i  Çarpışma 
Öncesi Sistemi ve Şerit Takip Desteği 
özellikleri olan Lexus Safety System+ 
vardır.
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01. MODEL

Dünyanın en çok beğenilen hibrit güç 
aktarım sistemi olan Lexus Hybrid Drive'dan 
güç alan çarpıcı ve kompakt CT 200h.

Sayfa 26-29

02. DONANIMLAR

Şehirdeki yaşam tarzınıza en uygun CT 
hangisi? Eco, Comfort, F SPORT ve 
Executive donanımlarından birini seçin.

Sayfa 30-31

04. TEKNOLOJİ

Lexus Safety System+ ve Lexus 
Premium Navigasyon gibi yenilikçi 
CT teknolojileri hakkında daha fazla 
bilgi alın.

Sayfa 36-39

03. ÖZELLİKLER

CT'niz için sunduğumuz standart 
olarak sunulan ve heyecan verici isteğe 
bağlı özellikleri keşfedin.

Sayfa 32-35

05. F SPORT

F SPORT'u özel yapan özelliklerini 
keşfedin.

Sayfa 40-41

07. RENKLER

Heyecan verici yeni dış renklerden birini 
seçin ve CT'nizi her sürdüğünüzde size 
keyif verecek "Takumi" ustalığına sahip 
iç mekân tipini seçin.

Sayfa 44-47

08. DONANIM ÖZELLİKLERİ

CT'nizdeki donanımlar ve alabileceğiniz 
seçenekler hakkında bilgi alın.

Sayfa 48-51

09. TEKNİK VERİLER

CT kompakt hibrit aracınızı sipariş 
etmeden önce tüm önemli performans 
verilerini inceleyin.

Sayfa 52-53

06. AKSESUARLAR

Çeşitli CT aksesuarlarımıza 
göz atın.

Sayfa 42-43

CT 200h



CT26

MODEL  | HİBRİT

CT 200h'yi sürdüğünüzde hızlı tepki veren yol tutuşu ve yumuşak hızlanma 
kabiliyetini göreceksiniz. Lexus Hybrid Drive sisteminden güç alan CT, gelişmiş 
1,8 litre Atkinson Çevrimli benzinli motorla yüksek güçlü elektrik motorunu 
bir araya getirir. Ayrıca bu öncü kompakt araç yalnızca 3,6 l/100 km* yakıt 
tüketimine sahiptir.

* Eco donanım seviyesi için.

CT 200h

Çarpıcı titanyum gri renginde gövde,
17 inç 5 çift kollu alaşımlı jantlar, Lexus Hybrid Drive.



CT 27

MODEL  |  HİBRİT

2004 yılında Lexus Tam Hibrit teknolojisini mükemmel hale getiren ilk lüks otomobil üreticisi oldu. Bu tarihten beri bir 
milyondan fazla hibrit Lexus satılmıştır. CT 200h son derece yumuşak bir performans ve 82 g/km'den başlayan düşük 
CO2 emisyon değerlerine sahiptir. Bunun için çok yüksek verimli 1,8 litre benzinli motor, yüksek güçlü elektrik motoru, 
kompakt akü, kesintisiz çalışan hibrit şanzıman ve güç kontrol ünitesini bir arada çalıştırır.

LEXUS HYBRID DRIVE

1,8 LİTRE 4-SİLİNDİRLİ   
BENZİNLİ MOTOR

Start/Stop özelliği, Egzoz Gazı Çevrimi ve Akıllı 
Değişken Supap Zamanlaması teknolojileri olan 
bu sessiz ve sarsıntısız çalışan "Atkinson Çevrimli" 
benzinli motor, çok yüksek yakıt tasarrufu ve çok 
düşük emisyon değerleri sunar.

YÜKSEK GÜÇLÜ ELEKTRİK MOTORU

Anında 207 Nm'ye kadar doğrusal tork üreten 
82 DIN HP gücündeki elektrik motoru, hızlanmayı 
desteklemek için benzinli motorla birlikte çalışır 
ve EV (elektrikli araç) modunda kullanılan tek güç 
kaynağıdır.

GELİŞMİŞ KOMPAKT AKÜ

Lexus Hybrid Drive'da gelişmiş enerji yönetimi 
yazılımı tarafından kontrol edilen, yüksek güçlü, 
nikel metal hidrit 202 V akü bulunur. İç hacmi 
etkilemeden bagaj bölmesinin altında bulunan akü, 
sürüş sırasında gerektiğinde şarj olur ve dışarıdan 
şarj edilmesi gerekmez.
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ÇALIŞTIRMA VE KALKIŞ

Aracı harekete geçirdiğinizde elektrik motoru CT 200h'yi yaklaşık 45 km/
saat hıza çıkarır ve elektrik gücü hibrit aküden alınır. Bu sırada araç neredeyse 
tamamen sessizdir, benzin kullanmaz ve emisyon üretmez.

NORMAL SÜRÜŞ KOŞULLARI

45 km/saat üzerindeki hızlarda benzinli motor sessiz bir şekilde devreye girer, 
ancak gerektiğinde yine de elektrik motorundan destek gücü alır. CT 200h, 
iki güç kaynağını mükemmele yakın bir şekilde harmonize ederek üstün sürüş 
konforu, düşük emisyon ve yakıt tüketim değerleri sağlar.

LEXUS HYBRID DRIVE'I DENEYİN
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TAM GAZ HIZLANMA

Güçlü bir şekilde hızlandığınızda, 82 DIN HP güce sahip elektrik motoru 
anında 1,8 litre benzinli motora destek olur. Bu da tam ihtiyacınız olduğunda 
size hemen güçlü ve doğrusal hızlanma sağlayan tork üretir.

YAVAŞLAMA, DURMA, FRENLEME

Yavaşlarken veya durmaya başlarken benzinli motor durur ve emisyon sıfıra 
iner. Frene bastığınızda veya ayağınızı gaz pedalından çektiğinizde, diğer 
araçlarda boşa giden frenleme sisteminin ürettiği  kinetik enerji geri kazanılır. 
Bu enerjiyi elektrik enerjisine dönüştürerek hibrit aküde depolar. Bu nedenle 
Lexus tam hibrit araçları hiçbir zaman şarj etmeniz gerekmez.
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ECO  

Lexus'tan beklediğiniz şekilde, bu pakette birçok özelllik,  standart donanım 
olarak sunulmaktadır.

EXECUTIVE

İş insanları için tasarlanmış olan Executive seviyesi, otoparkta dikkatleri 
üzerine çekecektir.

F SPORT

F SPORT seviyesi, daha dinamik bir görüntü arayanlara özel Lexus'a özgü 
ön panjur ve F SPORT jantlar gibi özellikler sunar.

COMFORT

Comfort seviyesi, CT 200h sahiplerine harika bir görünüm ve daha kaliteli 
bir sürüş sağlar.

16 inç alaşımlı jantlar LED ön sis lambaları

17 inç alaşımlı jantlar
LED farlar, Otomatik Uzun Hüzma Far Sistemli 
Kusursuz deri koltuk döşeme

Isıtmalı ön koltuklar
10- hoparlörlü Panasonic® Müzik Sistemi
10.3" Lexus Premium Navigasyon, uzaktan kumanda

17 inç alaşımlı jantlar, F SPORT tasarımı
F SPORT tasarımı ön ve arka tampon
Arka spoyler
Karartılmış camlar

Kumaş / Tahara koltuk döşemesi
Delikli alüminyum pedallar
F SPORT direksiyon ve vites kolu
Ön ve arka performans çubukları

15 inç alaşımlı jantlar
Halojen farlar, otomatik Uzun Hüzme Far Sistemli
Kumaş koltuk döşemesi
6 hoparlörlü Panasonic® Müzik Sistemi

7 inç Lexus Medya Ekranı, döner kumandalı
2 bölgeli elektronik klima kontrolü
Lexus Safety System+
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01. 15 İNÇ ALAŞIMLI JANTLAR

Hafif ve kompakt olan bu 15 inç alaşımlı jantlar, düşük yuvarlanma dirençli 
lastiklerle sunulur. Bu jant ve lastik kombinasyonu, CO2  emisyonu ve yakıt 
tüketimini azaltır.

02. 16 İNÇ ALAŞIMLI JANTLAR

CT'nin heyecan verici görüntüsünü vurgulayan bu yeni tasarlanmış 5 çift kollu 
alaşımlı jantlar, akıcı işlenmiş yüzeye ve koyu gri metalik boya detaylarına sahiptir.

03. 17 İNÇ ALAŞIMLI JANTLAR

Düşük profil oranlı 215/45 R17 lastiklerin takıldığı dinamik 5 çift kollu alaşımlı 
jantlar, amaca uygun ve sportif bir görüntü verir ( ülke şartlarına göre bu 
seçenek sunulamayabilir).

04. HALOJEN FARLAR

Halojen ampulleri olan bu far tasarımı, çağdaş ve etkileyicidir. LED'li gündüz 
sürüş farları, kendine özgü bir görüntü oluşturur ve CT'nin yoldaki diğer kişiler 
tarafından kolayca görülebilmesini sağlar.

05. LED FARLAR

Daha da keskin bir görünüm için CT'nin yeni LED farlarında ok şeklinde
gündüz sürüş farları (DRL) vardır. Bunlar kompakt aracın karakter çizgileriyle 
görsel bir süreklilik hissi vermek için farların üzerinde bulunur. DRL mercek 
yüzeyinde ise L şekli bulunur, dikkat çekici bir üç boyutlu görünüm katar. 
Çevreci bir araç için önemli bir özellik olan LED farlar daha az enerji tüketir, 
daha uzun ömürlüdür ve klasik ampullere göre çok daha hızlı tepki verir.

06. ARKA LED LAMBALAR

Daha dinamik bir duruş için arka lambalar büyütülmüştür ve artık tamamen 
LED tipindedir. Bu da görüş imkânını artırır. Geceleri L şekilli grafik yanarak 
CT'nin Lexus marka kimliğini güçlü bir şekilde vurgular.

07. LEXUS' A ÖZGÜ ÖN PANJUR

CT'nin ön panjuru parlak metalik boyalı, eşsiz, silindir şekilli bir ön panjuru 
vardır. Etkileyici olması için ön panjurun boyutu üstten aşağıda doğru değişir.

08. KARARTILMIŞ CAM

Arka yan camlar ve arka cama yansıtıcı özelliği olan bir karartma bu arka 
yolcuların dışarıdan görünmesini zorlaştırır. Ancak bu CT'nin içinden dışarıyı 
görmenizi engellemez.

09. ARKA TASARIM

Arka bagaj kapağındaki güçlü çıkıntılı bölüm, şık ve sportif bir görünüm katar 
ve CT'nin belirgin silüetini vurgular. 

10. İKİ TONLU DIŞ RENK

Harika tekli dış renk seçeneklerinin yanı sıra, CT'yi şık iki tonlu dış renkli olarak 
da sipariş edebilirsiniz. F SPORT özel siyah iki tonlu olarak, diğer donanım 
seviyeleri de gri iki tonlu olarak sunulmaktadır.

01

02

03
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01. SÜRÜCÜYE ODAKLANMIŞ KOKPİT

Gözün hareketini ve dikkatin dağılmasını engellemek için, tüm önemli gösterge 
ve ekranlar yola bakarken kolayca göreceğiniz şekilde yerleştirilmiştir.

02. SPORTİF DİREKSİYON

LFA'dan ilham alan 3 kollu deri direksiyon ve ergonomik parmak dayama 
yerleri, CT'yi hassas bir şekilde kontrol edebilmenizi sağlar. Elinizi direksiyondan 
kaldırmadan müzik sistemi, telefon, sesli komut, araç bilgi ekranı ve isteğe 
bağlı olarak seçildiğinde Adaptif Hız Sabitleme Sistemi'ni kontrol edebilirsiniz.

03. ISITMALI ÖN KOLTUKLAR

CT'deki koltuk ısıtıcıları, vücudunuzu doğrudan ısıtarak klima ünitesinin iş 
yükünü azaltır ve yakıt tasarrufunu artırır.

04. KOMPAKT ESNEKLİK

CT 200h mükemmel bir bagaj hacmi ve esnek yük taşıma imkânı sunar. 
Tüm koltuklar dik haldeyken 375 litre yükleme hacmi vardır, bu da iki büyük 
bavul taşımaya yeter. Arka koltuklar 60/40 oranında katlanır. Hepsini birlikte 
katladığınızda yükleme kapasitesini neredeyse 985 litreye çıkaran, neredeyse 
tamamen düz bir depolama alanı elde edersiniz.

05. 2 BÖLGELİ ELEKTRONİK KLİMA KONTROLÜ

Sürücü ve ön yolcu için bağımsız sıcaklık kontrolü imkanı sunan bu kompakt 
ve hafif klima ünitesi, mükemmel bir soğutma performansı sunar ve toplam 
güç tüketimini azaltır.

06. KUMAŞ KOLTUKLAR

Standart olarak yıpranmaya dayanıklı kumaş kaplamalı sunulan ön koltuklarda, 
viraj alırken yandan desteklemek için ek parçalar vardır.

07. KUMAŞ / TAHARA KOLTUKLAR

Yeni tasarlanmış kumaş/Tahara koltuklar, CT'nizi seçerken çekici ve aynı 
zamanda son derece pratik bir alternatif sunar.

08. DERİ KOLTUKLAR

Bu gösterişli deri koltuklar, Lexus'ta 25 yıla kadar deneyimi olan seçkin "Takumi" 
ustaları tarafından kontrol edilir.
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* Aksesuar olarak sunulmaktadır.
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01. ARAÇ BİLGİ EKRANI

Size güncel olarak güvenlik uyarıları ve navigasyon talimatları gibi tüm önemli 
sürüş verilerini sunan renkli araç bilgi ekranı, orta göstergelere entegre edilmiştir.

02. LEXUS BAĞLANTILI HİZMETLERİ (OCAK 2018'DE 
SUNULACAK)*

Aracınızı hareketli bir Wi-Fi bağlantı noktasına dönüştürerek navigasyon 
sisteminiz ve telefon, tablet ve dizüstü bilgisayar gibi 9'a kadar başka Wi-Fi 
cihaz için bağlantı sağlar. Aracınızı ayrı bir bağlantı ve kablo olmadan doğrudan 
akü sistemine bağlayarak sürekli güç sağlar.

03. LEXUS MEDYA EKRANI

CT'deki Lexus Medya Ekranı, döner kumandayla çalıştırılan 7 inçlik bir ekrana 
sahiptir. Bu ekrandan ses ve klima ayarlarını değiştirebilir veya enerji ekranını 
görebilirsiniz. Uyumlu akıllı telefonlar "mirror link" yöntemiyle bağlanabilir ve 
telefonunuzun bazı özelliklerini görebilir ve kontrol edebilirsiniz.

04. LEXUS PREMIUM NAVİGASYONU

Rahat bir sürüş için mükemmel şekilde konumlandırılmış olan ekstra büyük 
yüksek çözünürlüklü 10,3 orta ekran, sesli komutlar veya uzaktan kumandayla 
çalıştırılabilir. Bilgisayardaki fare kadar kolay bir şekilde kullanılır. Bölünmüş 
ekran özelliğiyle Lexus Premium Navigasyon ve klima bilgileri gibi verilere 
aynı anda erişebilirsiniz.

05. 6 HOPARLÖRLÜ PANASONIC®

Bio kaynaklardan (bambu, kömür reçine birleşimi) üretilen hoparlör diyaframları 
daha temiz bir ses performansı sağlarken aynı zamnada geri dönüştürülebilir 
bir yapıdadır. 6 hoparlörlü Panasonic Müzik Sistemi standart olarak araçta 
sunulmaktadır. AM/FM ve RDS li radyo, CD çalar, Bluetooth müzik ve telefon 
bağlantısı özellikleri bulunmaktadır.

06. 10 HOPARLÖRLÜ PANASONIC®

Enerji tasarrufu sağlayan 10 hoparlörlü Panasonic® Sistemi, ayrı bulunan 
hafif amplifikatörüyle sesleri gerçeğine daha da yakın üretir. Lexus Premium 
Navigasyonla birlikte verilen DVD oynatıcı, araç hareket etmezken orta 
ekrandan en sevdiğiniz filmleri izleyebilmenizi sağlar.

07. 13 HOPARLÖRLÜ MARK LEVINSON®

13 hoparlörlü Mark Levinson® Premium Surround Sistemi, CT kabini içindeki 
akustik özelliklere göre uyarlanmıştır. 7.1 kanal dijital surround ses üreten bu 
sistem, CD ve DVD'leri oynatırken ev sinema sistemi tarzı bir deneyim sunar.
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08. EV MODU / SÜRÜŞ MODU SEÇİMİ

CT'de dört sürüş modundan birini seçebilirsiniz. EV tamamen elektrik gücüyle 
neredeyse tamamen sessiz, emisyon üretmeyen bir sürüş sağlar. ECO ve 
NORMAL modları yüksek hızda rahat bir sürüş için benzinli motor ve elektrik 
gücünü birlikte kullanır. SPORT modu daha dinamik bir sürüş deneyimi sunar.

09. AERODİNAMİ

CT'nin alçak kaputu, uzun tavan çizgisi ve arka spoyler/egzoz çıkışı/kanatçıkları 
sayesinde mükemmel aerodinamik özelliklere sahiptir. Bu üstün kompakt aracın 
altına baktığınızda başka özellikler de dikkat çeker. Aerodinamik motor/yakıt 
deposu kapakları ve sörf tahtasına benzeyen kanatçıklar daha iyi bir denge 
sağlar. Ayrıntılara gösterilen bu özen hem dinamik performans ve yol tutuşunu 
iyileştirir, hem de yakıt tasarrufunu artırır ve rüzgâr gürültüsünü azaltır.

10. ÇİFT SALINCAKLI ARKA SÜSPANSİYON

CT için özel olarak geliştirilen çift salıncaklı/çekiş kollu arka süspansiyon, daha 
sarsıntısız bir sürüş, virajlarda kıvraklık ve düz yolda çok iyi bir denge sağlar. 
Kollu tiplere göre üretimi daha karmaşık olan sistemin kompakt tasarımı, arka 
bagaj bölmesini daha az etkiler.

11. PERFORMANS AMORTİSÖRLERİ

Ön ve arka taraf için performans amortisörleri de bulunmaktadır. Bunlar hafif 
titreşimleri sönümler, sürüş konforunu artırır ve daha hassas bir direksiyon 
hissi sağlar.

12. YOKUŞTA KALKIŞ DESTEK KONTROLÜ

Yokuşta Kalkış Destek Kontrolü, yokuşta kalkış yaparken CT'nin geriye doğru 
hareket etmesini önlemek için fren basıncını korur. Sürücünün daha yorulmasını 
engellemenin yanı sıra, Yokuşta Kalkış Destek Kontrolü kaygan yokuşlarda 
kalkarken patinajı da en aza indirir.
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01. YOLCU GÜVENLİK KABİNİ

CT'de daha fazla güvenlik için çok sağlam bir yolcu kabini vardır. Aracın temel 
direkleri özel olarak güçlendirilmiştir ve birçok yerde stratejik olarak yüksek 
mukavemetli çelik kullanılmıştır. Ön ve arkadaki ezilme bölgeleri çarpışma 
durumunda enerjiyi sönümler ve direksiyon kolonu da çarpışma anında içe 
çökecek şekilde tasarlanmıştır.

02. BOYUN ZEDELENMESİNİ AZALTICI KOLTUKLAR

Ön koltuk ve kafalık tasarımı, arkadan çarpışma durumunda boyun 
zedelenmesine neden olan boyun hareketini en aza indirecek şekilde 
tasarlanmıştır. Güçlendirilmiş yan kısımlar gövdenin koltuk sırtlığına doğru 
çökmesini sağlar. Kafalık desteklerinin konumu da başınızı daha etkili bir 
şekilde destekler.

03. PARK DESTEK EKRANI

Park etme işlemini daha da kolaylaştırmak için, arka tampondaki sensörler ve 
araç içindeki sesli uyarı yolunuzdaki engelleri bildirir. Sesli uyarı gerekmediğinde 
kapatılabilir. Geri vitese geçtiğinizde, CT'nin arkası 10,3 inç ekranda görüntülenir 
ve ekranda park yapmanıza yardımcı olan ekran kılavuz çizgileri bulunur.

04. 8 HAVA YASTIĞI

CT'de sekiz hava yastığı ve ön gerilmeli emniyet kemerleri vardır. Çarpışma 
durumunda darbe şiddeti sensörleri uygun şekilde ön iki kademeli sürücü/
yolcu hava yastıklarını ve yan hava yastıklarını çalıştırır. Ön koltuktaki yolcular 
ayrıca diz hava yastıklarıyla korunur ve perde hava yastıkları yan camlar 
boyunca uzanmaktadır.

05. LASTİK BASINCI UYARI SİSTEMİ

Her lastiğe takılı sensörlerden veri alan araç bilgi ekranı, lastik basıncı verilerini 
görüntüler ve bir veya daha fazla lastikte basınç düştüğünde gerekli şekilde 
uyarır.
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06. LEXUS SAFETY SYSTEM +

Tüm CT modellerinde standart olarak Lexus Safety System+ yaya algılama 
işlevli Çarpışma Öncesi Sistemi, güzergâhınızı korumanız için Şerit Takip 
Desteği, geceleri görüşü artırmak için Otomatik Uzun Far, trafik işaretlerini 
tanıyan Trafik İşareti Desteği ve hızınızı öndeki aracın hızına göre ayarlayan 
Adaptif Hız Sabitleme Sistemi'ni sunar (bazı özellikler ülke şartları nedeniyle 
donanımlar içerisinde verilemeyebilir).

07. ÇARPIŞMA ÖNCESİ SİSTEMİ

CT'nin milimetre dalga radarı yüksek çarpışma tehlikesi olduğunu algılarsa, 
uyarı verilir ve fren basıncı artırılır. Çarpışmanın kaçınılmaz olduğuna karar 
verilirse, frenler otomatik olarak gerektiği seviyede çalışır ve ön emniyet 
kemerleri gerdirilir.

08. ŞERİT TAKİP DESTEĞİ VE    
OTOMATİK UZUN FAR

Şeridin dışına çıkmaya başlarsanız Şerit Takip Desteği sesli uyarıyı çalıştırır ve 
kısa bir düzeltici direksiyon hareketi verir. Otomatik Uzun Far Sistemi, karanlıkta 
Şerit Takip Desteği ile aynı kamerayı kullanarak karşıdan gelen araçları algılar 
ve otomatik olarak uzun farları kısar.

09. ADAPTİF HIZ SABİTLEME SİSTEMİ

Bu gelişmiş özellik, milimetre dalga radarını kullanarak siz ve öndeki araç 
arasında (aracın hızı değişse bile) sabit bir mesafeyi korur.

10. TRAFİK İŞARETİ DESTEĞİ

CT'deki bu kullanışlı sistem, ön cama takılı olan kamerayı kullanarak trafik 
işaretlerini algılar ve araç bilgi ekranında bilgi verir (bu özellik ülke şartlarına 
göre donanımlar içerisinde verilemeyebilir).
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01. F SPORT KAPI İÇİ BASAMAK KAPLAMALARI

Ön kapı içi basamak kaplamaları dayanıklı bir koruma sağlar. Desenli alüminyum 
görünüme sahip olan bu kaplamalarda siyah renkte Lexus logosu bulunmaktadır.

02. F SPORT LOGOSU

Çok belirgin olmasa da, F SPORT logosu fark yaratan bir aksesuardır. Buradaki 
'F', yüksek performanslı F SPORT araçlarımızın doğum yeri ve ana test sahasını 
temsil etmektedir: Fuji Dağı yakınlarında bulunan Fuji Test Pisti.

03. F SPORT 16 İNÇ ALAŞIMLI JANTLAR

Bu isteğe bağlı 5 kollu alaşımlı jantlar, koyu metalik yüzey ve siyah orta göbeğe 
sahiptir. Her kolda hafif oyuklar vardır.

04. F SPORT 17 İNÇ ALAŞIMLI JANTLAR

Özellikle F SPORT modeli için geliştirilmiş olan bu 17 inç alaşımlı jantlarda 5 
çift kollu tasarım ve dikkat çekici koyu premium metalik yüzey vardır. Düşük 
profil oranlı lastikler, virajlara kendinden emin bir şekilde girebilmenizi sağlar 
(bazı jant boyutları ülkelerin yol şartları nedeniyle o ülkeye sunulamayabilir).

05. F SPORT ÖN TASARIMI

CT 200h F SPORT'ta yeni LS lüks sedandan ilham alan detaylı özel tasarımlı, 
eşsiz, dinamik, siyah metalik ön panjur vardır. Aynı özel desenine sahip büyük 
sis lambası genel görüntüyü vurgular.

06. F SPORT ARKA TAMPON VE SPOYLERİ

CT F SPORT arka tarafta da son derece dinamiktir. Özel F SPORT özel 
deseniyle dikkat çekici yansıtıcı çıta ve alt tampondaki siyah boya detayları 
gibi özellikleri vardır.
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07. F SPORT KOLTUKLARI

Sportif ve odaklanmış bir sürüş konumu sağlayan bu özel koltuklar, CT 200h 
F SPORT'tan en iyi şekilde keyif almak için idealdir.

08. DERİ KOLTUKLAR

Özel F SPORT deri koltuklar, seçkin "Takumi" ustaları tarafından dikilmiştir. 
Size ve yolcularınıza lüks hissi sunarlar.

09. F SPORT DİREKSİYON VE VİTES KOLU

F SPORT logosunu bulunduran bu mükemmel işçiliğe sahip direksiyon, 
efsanevi LFA süper otomobilimizden esinlenerek tasarlanmıştır. Gözenekli 
deri F SPORT vites kolu tasarımı, direksiyon uyum sağlayarak heyecan verici 
bir sportif ortam oluşturmaktadır.

10. "NAGURI" TARZI ALÜMİNYUM İÇ KAPLAMALAR

F SPORT modelleri ayrıca "Naguri" tarzı alüminyum iç kaplamalar da bulunur. 
Bunlar ilk kez GS F yüksek performanslı sedanda görülmüştür ve geleneksel 
Japon işçilik tekniklerinden ilham alınmıştır.

11. DELİKLİ SPORTİF PEDALLAR

Mükemmel tutuş özelliğine sahip olan delikli alüminyum pedallar, CT F SPORT 
modellerinin motor sporlarından gelen tasarım mirasını yansıtmaktadır.
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01. ARKA TAMPON KORUMA PLAKASI

Bagaja yük koyarken veya yükleri çıkarırken tamponu çizilmeye karşı korur.

02. BAGAJ HALISI

Bagaj halınızı korumak için şık bir halı paspas. Araca uyarlanmış tasarımı, bir 
veya iki arka koltuk katlandığında arka koltuk arkalıklarına veya üzerlerine uyar.

03. BİSİKLET TAŞIYICI

Bir veya iki bisikleti taşımak için hafif ve son derece sağlam, bağımsız, 
kilitlenebilir tasarım.

04. PORTBAGAJ

Bu kilitlenebilir ve hafif alüminyum portbagaj, rüzgâr gürültüsünü azaltmak 
için aerodinamik şekillidir. Kolayca takılı sökülebilen bu aksesuar, çeşitli isteğe 
bağlı taşıma parçaları için sağlam bir taban oluşturur.

05. YATAY BAGAJ AĞI

Yüklerin bagajda kaymasından kaynaklanan gürültü ve titreşimler, güvenli sürüşü 
olumsuz etkileyebilir. Bu yatay ağ, yüklerinizi sağlam bir şekilde sabitleyerek 
kullanışlı bir çözüm sunar.

06. AYDINLATMALI BASAMAK KAPLAMALARI

Kapı eşiğindeki boyaları güçlü bir şekilde koruyan şık bir tasarım özelliği.

07. KARBON ARA PARÇA SETİ

Göğüs paneli ve kapı kontrol panelleri için karbon fiber yüzeyli, sportif 
görünümlü ara paneller. Karbon ara parça seti Lexus'un karbon fiber görünümlü 
dikiz aynası kapaklarını tamamlar. Başka yüzey seçenekleri de bulunmaktadır.
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08. PORTATİF DVD OYNATICI

7 inç ekranı olan bu DVD oynatıcı, uzun yolculuklarda arka koltuktaki yolculara 
harika bir eğlence imkânı sunar. Çok çeşitli multimedya tiplerini oynatabilen, 
USB ve SD kart yuvaları, akıllı telefon ses ve görüntü girişi olan ve uygun bir 
adaptörle evde de kullanılabilen bir cihazdır.

09. 9. ÖN PANJUR SÜSLEMESİ

Piyano siyahı yüzeyi ile CT 200h'nin ön panjurunun dinamik profilini vurgular.

10. 16 İNÇ FUYU ALAŞIMLI JANTLAR

10 kollu ve metalik yüzeyli jant, CT 200h'nin sportif görüntüsünü tamamlar.

11. 16 İNÇ FUYU ALAŞIMLI JANTLAR

Çarpıcı bir etki için 10 kollu antrasit jantlar.

12. 17 İNÇ ZENGA ALAŞIMLI JANTLAR

Çarpıcı metalik yüzeyli 10 kollu tasarım (ülke yol şartları nedeniyle 
sunulamayabilir).

13. 17 İNÇ ZENGA ALAŞIMLI JANTLAR

Dikkat çekici antrasit renkli 10 kollu tasarım (ülke şartları nedeniyle 
sunulamayabilir).

14. 17 İNÇ ZENGA ALAŞIMLI JANTLAR

1Dikkat çekici siyah görünümlü 10 kollu tasarım (ülke şartları nedeni ile 
sunulamayabilir).

15. 17 İNÇ YUME ALAŞIMLI JANTLAR

Çekici inci beyazı yüzeyli 5 çift kollu tasarım (ülke şartları nedeniyle 
sunulamayabilir).

16. 17 İNÇ YUME ALAŞIMLI JANTLAR

Dinamik siyah yüzeyli 5 çift kollu tasarım (ülke şartları nedeniyle sunulamayabilir).

17. F SPORT 17 İNÇ ALAŞIMLI JANTLAR

Gerçekten dinamik sportif tasarım (ülke şartları nedeniyle sunulamayabilir) 
ve antrasit yüzeyli 5 üçlü kollu jant.
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YENİ BİR LEXUS RENGİNİ GELİŞTİRMEK 
KARMAŞIK VE ZAMAN ALICI BİR İŞTİR

Lexus tasarımcıları asla önceden belirlenmiş renkleri kullanmazlar. Bunun 
yerine sıfırdan kendi renklerini geliştirirler ve bu işlem iki yıla kadar sürebilir. 
Lexus boya seçenekleri arasında sonic beyaz ve titanyum gri gibi metalik 
boyaların da bulunduğu 30 farklı renk vardır.

Yeni bir Lexus rengi geliştirmenin basit bir yolu yoktur: Tasarımcı ancak 
yüzlerce örnek üzerinde çalıştıktan sonra karar verir. En deneyimli renk 
tasarımcılarımızdan biri olan Megumi Suzuki, "Yeni bir renk geliştirirken o kadar 
çok boya tonu görüyorum ki bazen günün sonunda gözümün bozulduğunu 
hissediyorum" diyor. İşini yapmak için renk üretimi konusuna hakim olmak ve 
dikkatli bir göze ihtiyacı var.

"Biriyle buluştuğumda, bir mağazaya girdiğimde veya birinin evine girdiğimde, 
renkleri ve malzemeleri incelerim" diyor. "Ekibimizde benim gibi birçok insan 
var."

Renge karar verdikten sonra bile, yapacak çok işleri var. Geliştirme çalışmasının 
çeşitli aşamalarında Suzuki'nin adeta uzmanlardan oluşan bir ordu kurması 
gerekti: Boyayı karıştıran laboratuvar teknisyenleri, kille çalışan heykeltıraşlar, 
mühendisler ve her araca kusursuz ve düzgün bir boya uygulayan montaj hattı 
boya tesisi ekibi. Kansai Paint (Lexus'un boya tedarikçilerinden biri) birkaç 
haftada bir toplu üretim yapar ve Lexus tasarımcıları numuneleri kapsamlı 
olarak inceler, test panellerini aracın çizgilerini taklit edecek şekilde bükerler. 
Tüm paneller iç ve dış mekânda, projektörlerin altında, güneş ışığında, 
gölgede ve bulutlu havada, günün farklı saatlerinde ve yılın farklı aylarında 
detaylı olarak incelenir.

Son rengi seçmek kolay değildir. Yaz sabahlarında gözleri kamaştıran bir renk, 
gölgede veya showroom ışıkları altında çok kötü görünebilir. Tasarımcıların 
kendi tercihlerine dair sıra dışı davranışlarıyla da başa çıkmaları gerekiyor. 
Suzuki, "Renk konusunda beni şaşırtan şeylerden biri, renk algınızın mevsime, 
o gün kendinizi nasıl hissettiğinize ve gördüğünüz trendlere bağlı olarak 
değişebilmesi" diyor.
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F SPORT BEYAZI | 0831,4 SONİK BEYAZ | 0852,5

TİTANYUM GRİ | 1J74 CIVA GRİSİ | 1H94

SİYAH | 2123 GRAFİT SİYAH | 2235

KIRMIZI | 3T23,4 VİŞNE KIRMIZISI | 3R14,6

BAKIR KAHVERENGİ | 4X22 TURUNCU | 4W71,4

GÖKYÜZÜ MAVİSİ | 8X94

KOYU MAVİ | 8X5

SAFİR MAVİSİ | 8X11,4

1 F SPORT'a özel.
2 F SPORT'ta bulunmaz.
3 Mat renk.
4 F SPORT'ta siyah (212) tavan ile birlikte de sunulur.
5 Comfort ve Executive donanımlarında titanyum gri (1J7) tavan ile birlikte sunulur.
6 Comfort ve Executive donanımlarında Cıva grisi (1H9) tavan ile birlikte sunulur.

Dikkat: Baskıda oluşabilecek farklardan dolayı gerçek boya renkleri gösterilenlerden biraz farklı olabilir.
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1 Kumaş döşeme Eco ve Comfort donanım seviyeleri için standarttır.
2 Kumaş / Tahara döşeme Comfort donanım seviyesi için isteğe bağlı olarak alınabilir.
3 F SPORT kumaş / Tahara döşeme, F SPORT modelinde standart olarak sunulur.
4 Deri Executive donanım seviyesi için standarttır ve Comfort paketi için leather plus paketi seçeneğinin bir parçası olarak sipariş verilebilir.
5 F SPORT deri, F SPORT deri plus paketi seçeneğinin bir parçası olarak sipariş verilebilir.
6 Eco ve Comfort seviyelerinde siyah standart olarak sunulur. Tekno siyah da Executive seviyesinde standarttır. Eco, Comfort ve Executive seviyelerinde isteğe bağlı olarak turuncu ve üç ahşap süsleme seçeneği sipariş edilebilir.
7 Gümüş metal filmli iç kaplama F SPORT için standart olarak sunulur. Naguri tarzı alüminyum seçenek olarak sunulur. Satış sonrası yükseltme seçeneği olarak karbon fiber iç kaplamalar sunulmaktadır.

Sonraki sayfada göreceğiniz resimlerde çeşitli iç mekân kombinasyonları gösterilmiştir. Bölgenizdeki Lexus Bayisi size bu konuda daha fazla yardımcı olacaktır.

KUMAŞ1

Siyah

Bej ve Siyah Beyaz ve Siyah

Siyah ve Kırmızı

Siyah ve Kırmızı

Naguri Tarzı 
Alüminyum

Bej ve Siyah

Beyaz ve Siyah Kırmızı ve Siyah

Siyah ve Turuncu

Karbon Fiber, 
Süsleme Seti

F SPORT İÇ KAPLAMALAR7

Gümüş Metal Film

FABRIC / TAHARA TRIM2 F SPORT KUMAŞ / TAHARA TRIM3

Siyah Siyah

DERİ4 F SPORT LEATHER5

Siyah Siyah

Tekno Siyah Turuncu Bambu Koyu Kahverengi, 
Kül Rengi

Siyah ve Gri, 
Shimamoku

İÇ KAPLAMALAR6

Siyah
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01

02

03

04

05

06

07

08

01 Siyah iç kaplama ile siyah ve kırmızı kumaş (Comfort)
02 Siyah iç kaplama ile sandstone ve siyah kumaş (Comfort) 
03 Siyah kumaş / Tahara döşeme ve turuncu iç kaplama (Comfort)
04 Siyah ve turuncu F SPORT kumaş / Tahara ve gümüş metal film iç kaplama 

(F SPORT)

05 Koyu kahverengi, kül rengi iç kaplama ile bej ve siyah deri (Executive)
06 Siyah ve gri shimamoku iç kaplama ile beyaz ve siyah deri (Executive) 
07 Bambu iç kaplama ile siyah deri (Executive)
08 Flare red ve siyah F SPORT deri ve Naguri tarzı alüminyum iç kaplama 

(F SPORT)
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DIŞ MEKÂN ECO COMFORT F SPORT EXECUTIVE

Anten, köpek balığı yüzgeci tasarımı V V V V
Otomatik seviye ayarlı farlar P P P V
Tampon ve ön panjur süslemesi, siyah krom - - V -
Gündüz sürüş farları, LED V V V V
Otomatik katlanan ısıtmalı dış yan aynaları V V V V
Hafızalı ve elektrik ayarlı, katlanan, kendiliğinden kararan dış yan aynaları
 (otomatik kararan), ısıtmalı - - P V

F-özel tasarımlı ön panjur - - V -
Ön sis lambaları, LED O/P V V V
Far yıkayıcılar P P P V
Halojen farlar V V V -
LED farlar P P P V
Park sensörleri, ön ve arka P P P V
Karartılmış cam O O V O
Yağmur sensörleri V V V V
LED arka stop lambası grubu V V V V
Arka spoyler V V - V
Arka spoyler, F SPORT tasarımı - - V -
Akıllı giriş sistemi O O O V
Mor Ötesi (UV) ve ısı yalıtımlı renkli cam V V - V

JANTLAR

15 inç alaşımlı jantlar, 195/65 R15 lastikler V - - -
16 inç alaşımlı jantlar, iki tonlu yüzey, 205/55 R16 lastikler - V - V
16 inç alaşımlı jantlar, F SPORT tasarım, 205/55 R16 lastikler - - V -
17 inç alaşımlı jantlar, 5 çift kollu tasarım, 215/45 R17 lastikler (yol şartlarına bağlı) - O - O
17 inç alaşımlı jantlar, F SPORT tasarım, 215/45 R17 lastikler (yol şartlarına bağlı) - - O -

AKTİF GÜVENLİK VE SÜRÜŞ DİNAMİKLERİ

Şerit Takip Desteği (LKA) V V V V
Kilitlenme Önleyici Fren Sistemi (ABS) V V V V
Otomatik Uzun Far (AHB) V V V V
Sürüş Modu Seçimi (ECO / NORMAL / SPORT) V V V V
Elektronik Fren Kuvveti Dağıtımı (EBD) V V V V
Elektronik Kontrollü Üretken Frenleme (ECB-R) V V V V
EV (Elektrikli Araç) Modu V V V V
Ön ve Arka Performans Amortisörleri - - V O
Yokuşta Kalkış Desteği (HAC) V V V V
Çarpışma Öncesi Sistemi (PCS)* V V V V
Trafik İşareti Desteği (RSA)* V V V V
Lastik Basıncı Uyarı Sistemi (TPWS) V V V V

*Ülke şartlarına bağlı
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 Standart olarak sunulur.
 Bir paketin parçası olarak mevcut.
 Bir seçenek olarak mevcut. 
— Mevcut değil.

PASİF GÜVENLİK ECO COMFORT F SPORT EXECUTIVE

Hava yastığı iptal anahtarı, ön yolcu V V V V
Sürücü ve ön yolcu hava yastıkları; baş, yan ve diz / tam boy perde V V V V
Sesli ve görsel emniyet kemeri hatırlatıcı V V V V
ISOFIX bağlantısı, dış arka koltuklar V V V V
Ön gerilmeli, ön koltuklar V V V V

GÜVENLİK

Hırsızlık önleme sistemi - immobiliser V V V V
Hırsızlık önleme sistemi - hareket sensörü / eğim sensörü / siren O O O O
Hırsızlık önleme sistemi - hareket sensörü / siren / immobiliser O O O O
Uzaktan kumandalı merkezi kilit V V V V

MÜZİK, İLETİŞİM VE BİLGİ

4,2 inç renkli araç bilgi ekranı V V V V
7 inç Lexus medya ekranı V V V -
10,3 inç multimedya ekranı P P P V
6 hoparlörlü Panasonic® Müzik Sistemi V V V -
10 hoparlörlü Panasonic® Müzik Sistemi P P P V
13 hoparlörlü Mark Levinson® Premium Surround Sistemi - - P O
Dijital saat V V V -
GPS işlevli dijital saat P P P V
Bluetooth® cep telefonu ve müzik çalar bağlantısı V V V V
Lexus Premium Navigasyonu P P P V
Park destek ekranı O O O -
Kılavuz çizgili park destek ekranı P P P V
Araç bilgi ekranı için uzaktan kumanda P P P V
Lexus medya ekranı için döner kumanda V V V -
Dijital radyo (DAB) O O O O
USB portu ve AUX soketi, VTR uyumlu V V V V

V
O
P
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İÇ KONFOR VE KOLAYLIK ECO COMFORT F SPORT EXECUTIVE

3 kollu, deri direksiyon V V - V
3 kollu, gözenekli deri direksiyon - - V -
Adaptif Hız Sabitleme Sistemi V V V V
LEXUS yazılı alüminyum basamak kaplamaları - - - O
LEXUS yazılı alüminyum basamak kaplamaları, F SPORT tasarımı - - V -
Karbon fiber, süsleme seti - - O -
Göğüs paneli iç kaplama, Naguri tarzı alüminyum - - O -
Göğüs paneli iç kaplama, turuncu O O - O
Göğüs paneli iç kaplama, gümüş metal film - - V -
Göğüs paneli iç kaplama, siyah V V - O
Göğüs paneli iç kaplama, tekno siyah O O - V
Göğüs paneli iç kaplama, ahşap (kül rengi, bambu ve shimamoku seçenekleri) O O - O
Delikli alüminyum sportif pedallar - - V -
Elektronik klima kontrolü, 2 bölgeli V V V V
Ön koltuklar, manuel olarak ayarlanabilir, 6 yönlü (sürücü), 4 (yolcu) V V V -
Ön koltuklar, elektronik olarak ayarlanabilir, 8 yönlü ve hafızalı (sürücü) - - P V
Cam tavan, elektrikli kaldırma/kaydırma O O O O
Isıtmalı ön koltuklar O O/P V V
Isıtmalı ön koltuklar olmadan V V O -
Elektronik klima kontrolü için nem sensörü V - - -
Deri vites kolu topuzu V V - V
Bel desteği, elektronik ayarlı (sürücü) - - P V
Gözenekli deri vites kolu topuzu - - V -
Dikiz aynası, elektro kromatik (otomatik kararan) O/P O/P V V
Dikiz aynası, manuel karartma ayarı V V - -
Kompakt stepne V V V V
Lastik onarım kiti - - - -
Kumaş döşeme V V - -
Kumaş döşeme / Tahara döşeme - O - -
Döşeme, F SPORT kumaş / Tahara döşeme - - V -
Döşeme, F SPORT deri - - P -
Deri döşeme - P - V

 Standart olarak sunulur.
 Bir paketin parçası olarak mevcut.
 Bir seçenek olarak mevcut. 
— Mevcut değil.

V
O
P
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PAKETLER ECO COMFORT F SPORT EXECUTIVE

LED plus farlar P P P V
LED farlar P P P V
Far yıkayıcılar P P P V
Otomatik seviye ayarlı farlar P P P V
Ön sis lambaları, LED O/P V V V

Lexus Premium Navigasyon plus P P P V
Lexus Premium Navigasyonu P P P V
10,3 inç araç bilgi ekranı P P P V
Araç bilgi ekranı için uzaktan dokunmatik kumanda P P P V
10 hoparlörlü Panasonic® Müzik Sistemi P P P V
GPS işlevli dijital saat P P P V
Kılavuz çizgili park destek ekranı P P P V
Dikiz aynası, elektro kromatik (otomatik kararan) O/P O/P V V

Leather plus - P - V
Deri döşeme - P - V
Isıtmalı ön koltuklar O O/P V V

F SPORT leather plus - - P -
F SPORT deri döşeme - - P -
Ön koltuklar, elektronik olarak ayarlanabilir, 8 yönlü ve hafızalı (sürücü) - - P V
Bel desteği, elektronik ayarlı (sürücü) - - P V
Isıtmalı ön koltuklar O O/P V V
Hafızalı ve elektrik ayarlı, otomatik katlanan, renk değiştiren dikiz aynaları - - P V
elektro kromatik (otomatik kararan), ısıtmalı

Lexus Premium Navigasyon ve Mark Levinson® yükseltmesi  
ve F SPORT leather plus - - P -

Lexus Premium Navigasyonu P P P V
10.3" araç bilgi ekranı P P P V
Araç bilgi ekranı için uzaktan dokunmatik kumanda P P P V
13 hoparlörlü Mark Levinson® Premium Surround Sistemi - - P O
GPS işlevli dijital saat P P P V
Kılavuz çizgili park destek ekranı P P P V
Dikiz aynası, elektro kromatik (otomatik kararan) O/P O/P V V
F SPORT deri döşeme - - P -
Ön koltuklar, elektronik olarak ayarlanabilir, 8 yönlü ve hafızalı (sürücü),  
4 yönlü (yolcu) - - P V

Bel desteği, elektronik ayarlı (sürücü) - - P V
Isıtmalı ön koltuklar O O/P V V
Hafızalı ve elektrik ayarlı, otomatik katlanan, renk değiştiren dikiz aynaları - - P V

 Standart olarak sunulur.
 Bir paketin parçası olarak mevcut.
 Bir seçenek olarak mevcut. 
— Mevcut değil.

V
O
P
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MOTOR CT 200h

Motor hacmi (cm3) 1798
Silindir / Supap L4 / 16
Maksimum güç (DIN PP / @ dev/dak) 99 @ 5200
Maksimum güç (kW @ dev/dak) 73 @ 5200
Maksimum tork (Nm @ dev/dak) 142 @ 2800 - 4400

ELEKTRİK MOTORU

Tip AC senkronizi daimi mıknatıslı
Maksimum güç (DIN HP) 82
Maksimum güç (kW) 60
Maksimum tork (Nm) 207

ŞANZIMAN

Tip E CVT
Sürüş Önden çekişli

TOPLAM SİSTEM GÜCÜ

Toplam güç (DIN HP) 136
Toplam güç (kW) 100

PERFORMANS

Maksimum hız (km/saat) 180
0-100 km/saat hızlanma (s) 10.3

YAKIT TÜKETİMİ* (l/100 km)

Şehir içi 3.6 / 3.8 / 4.1
Şehirler arası 3.5 / 3.8 / 4.0

Birleşik 3.6 / 3.8 / 4.1

CO2 EMİSYONU* (g/km)

Şehir içi 82 / 88 / 94
Şehirler arası 81 / 88 / 93
Birleşik 82 / 88 / 94

AĞIRLIKLAR** (kg)

Azami yüklü ağırlık 1790 / 1845
Boş ağırlık (min. - maks.) 1370 - 1410 / 1410 - 1465

HACİMLER*** (l)

Bagaj hacmi - arka koltuklar dik - bagaj örtüsüne kadar yüklü 275
Bagaj hacmi - arka koltuklar dik - tavana kadar yüklü 375
Bagaj hacmi - arka koltuklar katlanmış - tavana kadar yüklü 985
Yakıt deposu kapasitesi 45

* Şekiller donanım seviyesi ve alaşımlı jant boyutuna göre değişiklik göstermektedir. Birinci değer 15 inç alaşımlı jantlı CT 200h Eco donanım seviyesi içindir. İkinci değer 16 inç alaşımlı jantlı Comfort donanım seviyesi içindir. Üçüncü değer 
standart özelliklere sahip 17 inç alaşımlı jantları olan Executive ve F SPORT donanımı ve isteğe bağlı 17 inç alaşım jantları olan Comfort donanım seviyesi içindir. (17 inç jantlar ülke şartlarına göre gelmeyebilir).

Yakıt tüketimi ve CO2 değerleri kontrollü bir ortamda, 80/1268/EEC yönergesi ve değişikliklerine uygun olarak, Avrupa Standartları'na uygun donanımlı bir araçta ölçülmüştür. Daha fazla bilgi için veya Avrupa Standartları'na uygun donanımlı
bir araç almak istiyorsanız lütfen Lexus distribütörünüze başvurun. Aracınızın yakıt tüketimi ve CO2 değerleri ölçülenlerden farklı olabilir. Sürüş şekli ve diğer etkenler (yol koşulları, trafik, aracın durumu, lastik basıncı, takılı ekipmanlar, yük, yolcu
sayısı gibi) aracın yakıt tüketimi ve CO2 emisyonu değerlerini etkiler.

** Birinci değer Eco donanım seviyesi içindir. İkinci değer alaşımlı jant boyutundan bağımsız olarak tüm diğer donanım seviyeleri içindir.
*** Bagaj hacmi, lastik onarım kiti olan bir araçta VDA yöntemine göre hesaplanır. Verilen tüm değerlere bagaj bölmesindeki zemin altı depolama alanı dahildir.
Kompakt stepne kullanıldığında her değer 30 litre azalır.
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1 Verilen değer Eco donanım seviyesi içindir. Comfort, F SPORT ve Executive seviyeleri için eşdeğer sayı 1455'tir. 
2 Verilen değer Eco donanım seviyesi içindir. Comfort, F SPORT ve Executive seviyeleri için eşdeğer sayı 1525'tir.
3 Verilen değer Eco donanım seviyesi içindir. Comfort, F SPORT ve Executive seviyeleri için eşdeğer sayı 1520'tir.
4 Verilen sayı standart tavanlı CT modelleri içindir. İsteğe bağlı cam tavanlı model için eşdeğer sayı 974'dır. 

Yukarıda gösterilen boyutlar milimetre cinsinden ölçülmüştür.
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LEXUS DENEYİMİ

Aracınızın ömrü boyunca olağanüstü bir araç sahibi 
deneyimi sağlamak için çaba gösteririz, tam memnuniyet 
ve eksiksiz iç huzuru sağlamak için benzersiz servis ve 
sorunsuz bakım hizmeti sunarız. Showroom'larımızı ziyaret 
ettiğinizde tüm ihtiyaçlarınızı önceden düşünmeye çalışırız 
ve sıcak ve rahat bir ortam sağlamak için en iyi imkânları 
hizmetinize sunarız. Modern Lexus müşteri salonunda 
haberleri izleyebilir, internette gezinebilir ve ikramlarımızın 
tadını çıkarabilirsiniz. Siz dinlenirken teknisyenlerimiz 
gününüzü mümkün olduğunca bölmeden yolunuza 
dönebilmeniz için hassasiyet ve verimle görevlerini yerine 
getirecektir.
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NASIL HER MÜŞTERİYE KENDİ EVİMİZE GELEN BİR 
MİSAFİR GİBİ DAVRANDIĞIMIZI ÖĞRENİN

İlk Lexus'u piyasaya sürdüğümüzden beri her zaman 
müşterilerimizin beklentilerini aştık. Son 25 yılda 
aldığımız sayısız ödülden de görüldüğü gibi, tüm 
müşterilerimize kendi evimize gelen bir misafir gibi 
davranırız. Peki benzersiz müşteri hizmetlerimize 
katkısı olan başka etkenler nelerdir? Yanıt Japon 
geleneklerimize ait bir sözcükte bulunabilir: 
"Omotenashi"

Omotenashi Japonca'da "misafirperverlik ve nazik 
hizmet" anlamına gelir. Ancak Omotenashi hizmette 
mükemmellikten çok daha fazlasıdır. Bu başkalarının 
ihtiyaçlarını daha ortaya çıkmadan önce tahmin 
etmeyi tarif eden eski bir Japonca terimdir.

Omotenashi, tüm Lexus çalışanları için bir yaşam 
tarzı ve düşünce şeklidir. Ayrıca CT gibi araçları 
tasarlama şeklimizi de etkiler. Bu "Omotenashi"nin 
fiziksel halidir.

.
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