CT 200h

TARTALOM

EXPERIENCE AMAZING
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„Íme a legjobb CT, amit valaha alkottunk! Ez a Lexus Hybrid Drive
rendszerrel hajtott autó a merész dizájn, a kimagasló környezeti
teljesítmény és jelenleg kapható legmodernebb autóipari technológiák –
köztük a Lexus Safety System + rendszer – meggyőző kombinációját
kínálja.”
A CT 200h FŐMÉRNÖKE
CHIKA KAKO

DIZÁN TELESÍTMÉNY
A látvány: a jövő városképéhez illő Fedezze fel az olasz divat fővárosát
merész formavilág
a CT volánja mögött!
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CREATE THE CITY
Ismerje meg a Lexus életstílust!
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TECHNOLÓGIA
Az úttörő környezetkímélő
technológiának köszönhetően
tisztábban autózhat a városban

KÉZMŰVES KIDOLGOZÁS
Tapasztalja meg a japán ‘Omotenashi’
vendégszeretetet!
VÁLASZTÁS
Látványos formavilág, fejlett
technológia és japán ’Takumi’
kézművesség... Mindezt azért
mutatjuk be Önnek katalógusunkban,
hogy felkészítsük az új CT 200h
kiválasztásának örömteli izgalmára.
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Még mutatósabb hűtőráccsal, LED fényszórókkal és dinamikus hátsó
kialakítással mutatkozik be az új, merész kiállású Lexus CT 200h. Az autót
friss színárnyalatokkal, sőt kéttónusú külső fényezéssel is megrendelheti, így
Ön diktálhatja a nagyvárosi divatot. Úttörő technológiánk, a Lexus Hybrid
Drive ma már több mint egymillió Lexust hajt, köztük a megújult CT-t is,
amit a benzinmotor és az elektromotor párosa lendületesen és élvezetesen
gyorsít, ám az autó üzemanyag-fogyasztása mégis csupán 3,6 l/100 km.*
Nagyvárosainkban az is komoly érték, hogy a szinte zajtalan EV (elektromos
hajtás) üzemmódban a károsanyag-kibocsátás nulla, és – mivel ez egy
Lexus-hibrid – az akkumulátort sosem kell külső forrásból feltölteni.
A luxuskidolgozású utastérben gyönyörűen varrott bőrkárpitok és kiváló
minőségű anyagok várják Önt. Az autót olyan fejlett technológiákkal szerelheti
fel, mint a Remote Touch vezérlésű, 10,3 colos központi kijelző, a Lexus
prémium navigáció és a 13 hangszórós Mark Levinson® audiorendszer. Az
Ön és a többi közlekedő biztonságáról a Lexus Safety System + gondoskodik.
A csomag része a gyalogosészlelővel kiegészített ütközés előtti biztonsági
rendszer, a kisodródást korrigáló fejlett sávtartó asszisztens, az éjszaka
jobb látási viszonyokat teremtő automatikus távfény-vezérlés, valamint
a jelzőtábla-felismerő rendszer és az adaptív sebességtartó automatika.
*Az Elegance modellváltozat esetében.

A LEXUS-ÉLMÉNY
Tapasztalja meg Ön is, hogy minden
ügyfelünkkel úgy bánunk, mintha saját
otthonunkban látnánk őket vendégül!
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DIZÁN

DIZÁN

A LÁTVÁNY: A JÖVŐ VÁROSKÉPÉHEZ ILLŐ
MERÉSZ FORMAVILÁG
A CT 200h dizájnereit izgalmas kihívás elé
állítottuk: alkossanak egy dinamikus, ötajtós
luxus kompakt autót a világ leggyorsabban
növekvő nagyvárosaihoz. Egy autót, ami gyönyörű
vonalaival látványosan kitűnik a tömegből – még
egy olyan közegben is, ami lüktet az energiától
és a vad ötletektől.
A csapatot Chika Kako, a CT főmérnöke irányította.
„Mi a Lexusnál sosem vagyunk elégedettek, és
sosem fogadunk el olyasmit, ami már létezik”
vallja. „A vásárlóink eredeti dolgokra vágynak,
márpedig ilyesmit csak radikális szemléletváltással
és innovációval kínálhatunk nekik.”
De mit jelent ez a dizájn tekintetében? Hogyan
alkothatunk olyan autót, ami azonnal otthonosan
mozog azokon a helyeken, ahol folyamatosan
formálódik a jövő? A megfejtést a japán Aichi
prefektúrában működő Lexus Formatervezési
Központ épülete rejti; itt formálták meg
munkatársaink az úttörő Virtuális Valóság (VR)
technológia segítségével a CT nagyvárosiasan
kifinomult látványát.

01 Az új LED világítás dinamikus megjelenést ad az
autónak

06

CT

01

„Minden egyes Lexus emberközpontú; ez
formatervezési filozófiánk lényege” mondja el
Tetsuo Miki, a CT vezető dizájnere. „E futurisztikus
eszközök segítségével megjeleníthetjük, hogyan
ölelik körül a vezetőt a kapcsolók, a műszerek
és a dizájn-elemek, így az utasteret a legapróbb
Erre szolgál például a ’Valós Méretarányú részletekig kidolgozhatjuk.”
Színháztermünk’, ahol az autót a világ bármelyik
városképében elhelyezhetjük. Dizájnereink A mesteri dizájn persze nem csak adatok
alaposan megszemlélték a CT-t Tokió, London terabájtjairól szól, mert egy autó, amit gépek
vagy éppen Milánó virtuális utcáin, s így terveznek, lélek nélkül születne. A CT viszont –
eldönthették, hogyan mutat majd azokon a akárcsak az összes Lexus – a kézművesség nyomait
viseli, hiszen kialakítását erősen befolyásolták
helyeken, ahol vásárlóink használni fogják.
a több ezer éves japán ’Takumi’ kézművesség
formai tradíciói. „Mi nemcsak az embereket
invitáljuk utazásra, hanem az érzékeiket is” teszi
A virtuális valóság a CT belső terének hozzá Tetsuo Miki.
tervezésében is nagy szerepet kapott. A Lexus
ergonómiai szakemberei és belsőépítészei Így tehát a CT kreatív ötletei tervezőink agyában
3D-szemüvegben ültek be az autó ’utasterébe’, születtek, a rajzasztalokon szökkentek szárba, és
ahol életszerű körülmények közt szimulálták a végül hatalmas teljesítményű számítógépekben
fontos elemek – például a Remote Touch vagy a csiszolódtak tökéletessé. Ám volt egy pont,
10,3 colos központi kijelző – helyét és használatát. amikor dizájnereink félretették a csúcstechnológiát,
és visszatértek valami egészen ősi dologhoz:
a nedves föld illatához. Eljött az agyagmodell
elkészítésének ideje, amikor ’Takumi’ mestereink
kézzel faragták ki a CT vonalait és domborulatait.
Ez a folyamat nagyon fontos, különösen az olyan
bonyolult felületek megformálásánál, mint az új
’orsó formájú’ hűtőrács vagy az ajtóoszlopok
és hátsó lámpatestek légterelő szárnyacskái. A
dizájn nem is lehetne ennél valósabb, kézzel
foghatóbb folyamat.
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„Az a dolgom, hogy fogjam a vázlatot, és formáljam
háromdimenziós valósággá. A dizájnernek ihlete
van, a modellezőnek pedig keze,” magyarázza a
modellező stúdió egyik ’Takumi’ mestere. „Néha a
dizájner feltart egy bambuszlevelet, megtekeri és
azt mondja: ’Ilyesmit szeretnék’, én pedig agyagból
megformázom azt az ívet.”
Mindez ott lapul a Lexus CT hibátlan külseje
mögött. Szóval amikor útnak indul vele a városban,
és látja, hogy az emberek szeme megakad a
hűtőrácson, a lendületes oldalvonalon vagy a
formás csomagtérajtón, tudni fogja, hogy ez
azért van, mert az emberi kreativitás és a fejlett
technológia legjavát tettük bele az autóba. Közben
pedig olyan szemlélet vezérelt minket, ami nem
hagyja pihenni az embert, míg valami igazán
értékeset nem alkotott.

CT

07

CREATE THE CITY

CREATE THE CITY

REGGELI: Egyórányi edzés után
utasítsa a Lexus prémium navigációt,
hogy vezesse el Önt a legközelebbi
bárba egy csésze matcha lattéra,
vagy jutalmazza meg magát egy
házi sütésű brióssal a város egyik
kellemes éttermében. Az új, 10,3
colos képernyőt menet közben is
könnyedén kezelheti a Remote Touch
rendszerrel vagy hangutasításokkal.
Az élénk 3D grafikát és sokféle
térképopciót kínáló navigáció a
parkolás után még QR-kódot is
generál az Ön okostelefonjához,
hogy innen már gyalog is egyszerűen
odataláljon az étteremhez.
SPORT: Töltődjön fel energiával a
hosszú nap előtt, és már kora reggel
fusson egyet a Milánó történelmi
belvárosának közelében fekvő,
gyönyörű Sempione parkban! A
városban tökéletes edzőpartnernek
bizonyul majd a dinamikus CT 200h
F SPORT, amelynek még merészebb
’orsó formájú’ hűtőrácsát az új Lexus
LS ihlette, és ami exkluzív F SPORT
utasteret, még élvezetesebb
futóművet és 17 colos F SPORT
könnyűfém keréktárcsákat kínál.

VÁSÁRLÁS: Milánó utcáin sétálni
olyan, mintha az ember éppen
mesterképzést végezne a vásárlásból,
hiszen itt az egyedi cipőktől kezdve
a lakberendezési tárgyakig minden
megtalálható. A lenyűgöző Galleria
Vittorio Emanuele II a világ egyik
első bevásárlóközpontja, amely
máig mágnesként vonzza a
legkedveltebb olasz divatmárkák
rajongóit. Ám biztosan nem tud majd
annyit vásárolni, hogy kifogjon a
CT 200h tágas és remekül variálható
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csomagterén. Az autó még akkor is
375 liternyi teret kínál, ha minden
ülés a helyén áll, ha pedig ledönti
a 60/40 arányban osztott hátsó
üléstámlát, gyakorlatilag sík padlójú
rakteret kap, ami 985 liternyi
poggyászt képes elnyelni.

SZÉPSÉG: A látványos, új színekkel,
például Láva narancs árnyalatban
vagy akár kéttónusú fényezéssel
is megrendelhető CT garantáltan
vonzza a tekinteteket – még a
világ divatfővárosában is. Miután
begyűjtötte az elismerő pillantásokat,
foglaljon időpontot a város
legsikkesebb körömstúdiójában, ahol
nemcsak luxusszínvonalú manikűrrel
és pedikűrrel, hanem egy testetlelket felüdítő, aromás espressóval
is kényeztetik majd.

ZENE: Milánóban a zene nem csak
a La Scala falai közé szorul, bár tény,
hogy nem mindig egyszerű igazán jó
élő zenét találni. Este látogasson el a
Navigli negyed valamelyik klubjába,
és fedezze fel a pezsgő jazz-élet
feltörekvő tehetségeit! A műsor
végén egy olyan városba lép majd
ki a klubból, ami a nappali nyüzsgés
után meglepően nyugodtnak tűnik.
Az élvezetes csendet a CT sem
fogja megtörni, hiszen szinte teljesen
zajtalanul suhan; erről az úttörő
Lexus Hybrid Drive technológia
gondoskodik, ami a benzinmotor és
az elektromotor szupertakarékos
párosításával röpíti végig az autót a
város szendergő utcáin.

CT
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MERÉSZEBB ’ORSÓ FORMÁÚ’ HŰTŐRÁCS ÉS LED FÉNYSZÓRÓK

KÉZMŰVES KIDOLGOZÁS

KÉZMŰVES KIDOLGOZÁS
A Lexus CT 200h ugyanazt az
utánozhatatlan luxust kínálja, amit
a világ legjobb üzletei, szállodái
és éttermei. Sőt a különleges
’Omotenashi’ vendégszeretetet
már azelőtt megtapasztalhatja,
hogy beülne a volán mögé. A
hagyományos japán rituálékat, például
a teaszertartást átható figyelmesség a
CT-ben is testet ölt; például amikor
az autóhoz lép, látványosan életre
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kelnek az utastér fényei. Ha beül
a volán mögé, és megnyomja a
start gombot, a vezetőülés és a
kormánykerék automatikusan az
Ön által előre beállított helyzetbe
áll. Vezetés közben pedig a Lexus
Safety System + észrevétlenül segít
Önnek: a sávban tartja az autót,
támogatást ad a sűrű forgalomban,
figyel a veszélyes helyzetekre, és
közbe is lép, ha baleset fenyeget.

A testhez simuló ülésekben utazva
Ön és utasai lépésről lépésre
fedezhetik fel a hibátlan kézműves
minőségben kidolgozott részleteket,
például a CT 200h F SPORT
tradicionális Naguri-stílusú alumínium
dekorációs betéteit.

A ’Naguri’ egy ezer éves japán
fametszési technika neve. Ayumi
Kido, a Lexus utastéri dizájn
részlegének vezető formatervezője
elmondta: „Ez az eljárás már
évszázadok óta feledésbe merült, ám
az egyik beszállítónk elárulta nekünk,
hogy kifejlesztett egy új módszert az

alumínium megmunkálására, amivel
tradicionális Naguri-felület alakítható
ki. Az új betétek gyönyörűen tükrözik
a hagyományos japán művészet
értékeit, akárcsak a CT ’Takumi’
mestereinek szellemiségét.” A 15.
oldalon részletesebben is olvashat
a ’Takumi’ kézművességről.

CT
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A GYÁRTÁST ‚TAKUMI’ MESTEREK ELLENŐRZIK, AKIK MINDEN EGYES
ELKÉSZÜLT CT-T LETESZTELNEK A ‚SÜKETSZOBÁBAN’

A díjnyertes Kyushu üzemben készülő CT 200h
újraértelmezi a gyártási minőség fogalmát a luxus
kompakt autók kategóriájában. Az autó minden
részlete minőséget sugall: a bőrkárpitok tökéletes
megmunkálása, a fenntartható ültetvényekről
származó fabetétek gyönyörű felülete, vagy a
minden más kompakt autónál szebben ragyogó
fényezés makulátlansága (a karosszériára
ugyanazt az öngyógyító festékréteget fújjuk, mint
zászlóshajónkra, az LS szedánra). A gyártósorokon
magasan képzett szakembereink dolgoznak,
akiknek munkáját ‚Takumi’ kézműves mestereink
felügyelik, hogy minden CT megfeleljen szigorú
elvárásainknak. Az elkészült autók tökéletes
működésének és csendes futásának ellenőrzése
után 30 kilométeres tesztvezetés következik.
A hibátlanul kidolgozott első ülések a kanyarokban
remek oldaltartást nyújtanak, a hosszú utak
során pedig pihentetően támasztják meg
a testet. Bármit is érint meg az utastérben,
minden tökéletes, legyen szó akár a bőrborítású
kormánykerékről, akár a gondosan megmunkált
fém elemekről. A CT feltűnően halk működése
részben a gondosan elhelyezett hangszigetelő
anyagoknak is köszönhető, amelyek túlnyomórészt
bio-eredetűek. Az automatikus klímaberendezés
precízen tartja a beállított hőmérsékletet, kiszűrve
a kabin levegőjéből a polleneket és port.
A CT a zene élvezetére is tökéletes környezetet
kínál, hiszen a lenyűgöző 13 hangszórós Mark
Levinson® Premium Surround hangrendszerrel
is felszerelhető. A kizárólag a Lexus modelljeihez
megrendelhető Mark Levinson neve egyet jelent
a legmagasabb szintű zenei technológiával. A
tökéletes akusztikai hatás érdekében a kifejezetten
az autóhoz kialakított rendszer minden egyes
hangszórója gondosan meghatározott helyre
került. A 7.1-es digitális surround rendszer valódi
koncerttermi élményt varázsol a kabinba, és amikor
az autó áll, az utasok DVD-filmeket is nézhetnek.
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Balra: A vezető köré formált és mély üléshelyzettel
kialakított beltér
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01 A CT 200h magasabbra teszi a lécet a kézműves
kidolgozás tekintetében
02 Remote Touch vezérléssel kezelhető Lexus
prémium navigáció
03 Új 10,3 colos kijelző
04 13 hangszórós Mark Levinson® Premium
Surround rendszer
CT
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FEDEZZE FEL AZ OLASZ
DIVAT FŐVÁROSÁT A CT
VOLÁNJA MÖGÖTT!
Ha a CT-vel járja be a történelmi hangulatú, mégis
élettől pezsgő utcákat, ráérez majd, mennyire közvetlen
kapcsolatba kerülhet egy olyan autóval, ami tökéletes
harmóniában él a nagyvárossal. A CT 200h precízen
és magabiztosan irányítható; ez az elektromos
szervokormány mellett a merev karosszériának is
köszönhető, aminek szilárdságát forradalmian új
ragasztási technológiánkkal és könnyű alumínium
alkatrészekkel tökéletesítettük.
Ha az autópályának veszi az irányt, gyorsabb tempónál
szinte észrevétlenül beindul a benzinmotor, de amikor
kell, az elektromotor is besegít a hajtásba. A két erőforrás
szinte tökéletes összehangolásának köszönhetően a
CT 200h kivételes vezetési komfortot kínál – emellett
pedig csekély károsanyag-kibocsátást és üzemanyagfogyasztást.
Természetesen azzal is számoltunk, hogy Ön szeretné
kiélvezni az örömautózást a kanyargós szerpentineken,
ezért kettős keresztlengőkaros hátsó futóművet
terveztünk, amivel az autó remekül irányítható, mégis
kényelmesen rugózik. A középkonzolon kényelmesen
elérhető üzemmódváltóval választhat a legalacsonyabb
fogyasztást kínáló ECO, a mindennapos autózáshoz
hangolt NORMAL és a dinamikus reakciókat nyújtó
SPORT beállítások között. Vagy kapcsoljon az EV
(elektromos hajtás) üzemmódba, és nulla károsanyagkibocsátással közlekedhet, amikor visszatér a városba.
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A MILÁNÓI DIZÁN HÉTEN EGY KÖRNYEZETBARÁT ANYAG LETT A
LEXUS DIZÁN VERSENY GYŐZTESE
Bebizonyítva, hogy nemcsak beszélünk bolygónk fejlődéséről, hanem valóban teszünk is
érte, a 2016-os Milánói Dizájn Héten az AMAM tervezőcsoport KÉPLÉKENY AGAR
című munkájának ítéltük a Lexus Dizájn Verseny fődíját. A KÉPLÉKENY AGAR projekt
azt vizsgálja, hogy a tengeri algákból nyert zselészerű anyag, az agar hogyan válhat a
műanyag csomagolóanyagok környezetbarát alternatívájává.

AZ ÚTTÖRŐ KÖRNYEZETKÍMÉLŐ
TECHNOLÓGIÁNAK
KÖSZÖNHETŐEN TISZTÁBBAN
AUTÓZHAT A VÁROSBAN

Lehetséges egyszerre két dologra figyelni? Erre bányászott, rózsaszín márványt az építkezésre
keressük a választ ezen a forró tavaszi délelőttön szállíthassák.
a milánói repülőtéren.
A különleges márványt sajnos erősen rongálja
Amikor először találkozunk valakivel, igyekszünk a milánói közlekedés korma és pora, ezért
a szemébe nézni. Most viszont még ezt az a homlokzatot állandóan tisztítják, méghozzá
udvariassági alapszabályt sem könnyű betartani, atomizált vízzel és mikro-homokfúvással. Kako
hiszen amikor a Lexus főmérnöke, Chika Kako főmérnök hangsúlyából kiderül, hogy mélyen
kezet nyújt, a másik kezével máris a nagyon, de egyetért a hatalmas erőfeszítéssel, amit az épület
nagyon izgalmas megjelenésű CT 200h hibrid megvédésére fordítanak.
kompaktra mutat, ami csak pár méterrel arrébb
parkol. Ilyenkor hová nézzen először az ember? Nem is csoda, hogy azonosul vele, hiszen Kako
személyesen irányította a CT 200h fejlesztési
A dilemma hamar megoldódik. A tágas és munkáját, ami az autóipar egyik legátfogóbb
elektromosan állítható bőrülésekben elnyújtózva környezetvédelmi koncepciójának számít. Ő és
Kako elmondja, hogy 50 kilométer autózás vár csapata egy környezettudatos, mégis ízig-vérig
ránk a város központjáig, ami tökéletes alkalom luxusszínvonalú autót alkottak, amely a legapróbb
az első benyomások kialakításához. És mivel részletekig káprázatos.
ez egy Lexus, máris egy asztalfoglalás vár ránk
egy nagyon felkapott, Michelin-csillagos japán De térjünk vissza a csendhez. A lassan araszoló
étterembe. Sushi ebére… mi lehetne ennél is jobb? délelőtti forgalomban a CT szinte teljes csendben
halad az EV (elektromos) hajtással, és csak akkor
Vendéglátónk bemondja az úticélt a Lexus kapcsol hibrid üzemmódba, amikor nekilódul
prémium navigációba, ami kiszámolja, melyik a a kocsisor. Eközben a Lexus Hybrid Drive
leggazdaságosabb útvonal az étteremhez, és az generátora és a fékezés energiája folyamatosan
autó szinte teljes csendben elindul – de erről majd tölti az akkumulátort, így soha nincs szükség
később. A belváros felé autózva dizájn-trendekről, kényszerpihenőkre.
városi mobilitásról, helyi látnivalókról beszélgetünk.
És mintha csak megidéztük volna a szavainkkal, „És ha már elegünk lenne a csendből…” mosolyodik
máris feltűnik jobboldalt a világhírű Milánói Dóm el Kako, bekapcsolva a 10 hangszórós Panasonic®
hatalmas épülete.
audiorendszert, ami koncerttermi hangzással
tölti meg az utasteret. A hibátlan zenei élményt
Az azúr égbolt előtt kirajzolódó tornyaival a olyan hangszórók szolgáltatják, amikben a világ
katedrális igazán lenyűgöző látvány. Több mint első, bambusz-faszénből készült membránjai
600 éve épült, és alkotói külön csatornarendszert találhatók (és amelyek szintén 100 százalékban
terveztek, hogy a Maggiore-tótól északra újrahasznosíthatók).
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Az AMAM csoportot 2015-ben alapította meg a Tama Művészeti Egyetem ipari formatervező
tanszékének három hallgatója, Kosuke Araki, Noriaki Maetani és Akira Muraoka, akik így
magyarázzák el projektjük lényegét: „A tengeri moszatból készített agar a japán konyha
tradicionális alapanyaga, de tudományos és orvosi célokra is világszerte használják. A
szárított agar porózus, és olyan szerkezetű, mint a madártoll, így méretéhez képest nagyon
könnyű. Mivel meggyőződésünk, hogy a műanyagokat biológiailag lebomló anyagokkal kell
helyettesíteni, úgy döntöttünk, hogy megvizsgáljuk, hogyan állíthatunk elő agart bizonyos
vörös algák főzésével. Kiderült, hogy ez az agar már nem annyira tollszerű, hanem formálható
is, vagyis csomagolóanyagként is használható. Arra is rájöttünk, hogy megalkothatunk egy
agar-alapú műanyagot. Felhasználásuk után az agar-termékek környezetbarát módon
ártalmatlaníthatók, ezért olyan anyagként is szolgálhatnak, ami javítja a talaj vízmegtartó
képességét, és ha végül visszakerül a tengerbe, nem károsítja a vizek élővilágát.”

Ahogy elsuhanunk a város legdivatosabb
bevásárlóközpontjai előtt, a járda lassan megtelik
dizájner táskákkal, napbarnította lábakkal és
fagyit tartó kezekkel; a hőmérő higanyszála
állhatatosan emelkedik. Kako beállítja a klímát, amit
(a benzinmotor helyett) a hibrid akkumulátor lát
el árammal, mert így még kisebb az üzemanyagfogyasztás és a zajszint is.
A környezet terhelését mérséklő ötletek
önmagukban is lenyűgözők, egy kompakt
luxusautóban viszont kifejezetten különlegesek.
A kabint olyan bambuszbetétek díszítik, amelyek
egy nagy limuzinban is megállnák a helyüket – és
már meg sem lepődünk, amikor megtudjuk, hogy
a bambusz apánból, fenntartható ültetvényekről
származik, vagy hogy a csomagtér védőborítása
olyan műanyag, ami cukornádból készült.
Látás, hallás, tapintás… ez az autó egyszerre
kényezteti minden érzékünket. Ám hamarosan
megérkezünk, és muszáj kibontakoznunk a CT
barátságos öleléséből. A látványkonyhás ebéd alatt
Kako mesél nekem a környezettudatos Kyushu
gyárról, ahol az autó készül, és elmondja, hogy
az üzem megszerezte a ’zéró hulladék’ minősítést,
ami azt jelenti, hogy a gyártási folyamat során
keletkezett hulladékok nem a szeméttelepre
kerülnek, hanem energiát nyernek belőlük.
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KREATÍV TECHNOLÓGIA: ELÉBE
MEGYÜNK AZ IGÉNYEINEK

Egy autó megalkotása számunkra arról szól, hogy elébe megyünk vásárlóink elvárásainak. Ennek az is fontos része, hogy rengeteg gondolkozunk
azon, hogyan tehetnénk még biztonságosabbá az autóvezetést a legkülönfélébb helyzetekben. Milyen veszélyekkel számoljunk? Hogyan lehet ezeket
megelőzni, vagy enyhíteni a hatásukat? Hogyan használhatnánk fel új technológiáinkat úgy, hogy ne csak biztonságosabbá, hanem egyúttal kellemessé
és stresszmentessé is tegyük az autózást? Ezeken az oldalakon bemutatjuk e bonyolult folyamat néhány eredményét – és ezek mindegyikét a CT-ben
is megtalálja.
TOLATÓKAMERA RENDSZER
Kapcsoljon hátramenetbe, és az autó mögötti
terület képe máris megjelenik a Lexus Media
Display kijelzőjén. A fejlettebb Lexus Prémium
Navigációval felszerelt modellek kijelzőjén a
manőverezést segítő parkolási segédvonalak is
láthatók.
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HEGYMENETI ELINDULÁSSEGÍTŐ
A hegymeneti elindulássegítő fenntartja a
féknyomást, megakadályozva, hogy a CT 200h
hátraguruljon, amikor Ön egy meredek emelkedőn
indul el. Amellett, hogy megkönnyíti a vezető
munkáját, a hegymeneti elindulássegítő a kerekek
kipörgését is minimumra csökkenti a csúszós
emelkedőkön.

ELEKTRONIKUS FÉKERŐ-ELOSZTÓ/
FÉKASSZISZTENS
Az elektronikus fékerő-elosztó - az ABS-sel
közösen - optimalizálja a fékerőt az egyes
kerekeken, az útviszonyoknak megfelelően. A
fékasszisztens vészhelyzetben lép működésbe, és
szükség esetén automatikusan növeli a fékezés
erejét.

CT
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LEXUS SAFETY SYSTEM +
A balesetmegelőzési kutatások terén betöltött vezető szerepünknek megfelelően a CT 200h
modelljeinkhez elérhető a Lexus Safety System +. A csomag része a gyalogosészlelővel kiegészített
ütközés előtti biztonsági rendszer, a kisodródásra figyelmeztető sávtartó asszisztens, az éjszaka jobb
látási viszonyokat teremtő automatikus távfény-vezérlés, a közlekedési táblákat észlelő jelzőtáblafelismerés és az adaptív sebességtartó automatika, ami az elöl haladó jármű tempójához igazítja az
autó sebességét.
ÜTKÖZÉS ELŐTTI BIZTONSÁGI
RENDSZER
A berendezés egy milliméteres hullámhosszú
radar és egy fedélzeti számítógép segítségével
méri fel az ütközésveszélyt. Ha a veszély nagy, a
berendezés figyelmezteti a vezetőt, és megnöveli
a féknyomást. Ha az ütközés elkerülhetetlen, a
rendszer önállóan fékez, miközben szorosra húzza
az első biztonsági öveket.

AUTOMATIKUS TÁVFÉNY-VEZÉRLÉS
Éjszaka az automatikus távfény-vezérlés a fejlett
sávtartó asszisztens kamerájának segítségével
automatikusan tompított világításra kapcsol, ha
egy szembejövő jármű lámpáját érzékeli - így a
többi autóst nem vakítja el a fény, Önnek pedig
nem kell a kapcsolgatásra figyelnie.

ADAPTÍV SEBESSÉGTARTÓ
AUTOMATIKA
Az adaptív sebességtartó automatika tartja a
GYALOGOSÉSZLELÉS
Az ütközés elleni biztonsági rendszer akkor is követési távolságot a CT és az előtte haladó
automatikusan fékez, ha egy akadály (például egy autó között, folyamatosan igazodva annak
gyalogos) jelenik meg a CT előtt, miközben az sebességéhez.
autó 10-80 km/óra közötti sebességgel halad.
ELZŐTÁBLA-FELISMERŐ RENDSZER
A CT jelzőtábla-felismerő rendszere (RSA) a
FELETT SÁVTARTÓ ASSZISZTENS
A fejlett sávtartó asszisztens (A-LKA) a szélvédő szélvédő mögött elhelyezett kamerával azonosítja
mögött elhelyezett kamerával ellenőrzi a jármű a forgalmi táblákat, és megjeleníti azokat a multihelyzetét a forgalmi sávban. Ha az autó elkezd információs kijelzőn. Az RSA minden, a Bécsi
kisodródni a sávból, az A-LKA figyelmeztető Egyezményben leírt táblát felismer (beleértve a
hangjelzést ad, és kiegészítő kormányzási világító fóliával bevont és villogó jelzéseket is).
nyomatékkal segít a kormánykorrekcióban.
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CT 200h

Íme az új CT 200h hibrid
kompakt. Látványos formavilág,
fejlett technológia és japán Takumi
kézművesség... Mindezt azért
mutatjuk be Önnek katalógusunkban,
hogy felkészítsük az új CT 200h
kiválasztásának örömteli izgalmára.
Az új CT 200h látványának központi
eleme a drágakő-hatású LED
fényszórókkal keretezett, mutatós
‚orsó formájú’ hűtőrács és a dinamikus
hátsó rész. A még jobb irányíthatóság
és a szélzaj csökkentése érdekében a
CT-t hosszan elnyúló, aerodinamikus
vonalakkal rajzoltuk meg, és ugyanezt
a célt szolgálja a cápauszony-antenna
is. A menetstabilitást tovább fokozza
néhány aerodinamikai megoldás,
például a szörfdeszka-szerű
uszonyok az autó alatt, vagy a hátsó
24
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lámpatestekre és az ajtóoszlopokra autózás érdekében modelljeink
elérhetők forradalmian új Lexus Safety
épített légterelő lapok.
System + csomagunkkal, aminek
Az úttörő hibrid technológiánkkal ugyanúgy része a gyalogosészlelővel
hajtott CT vezetése közben kiegészített ütközés előtti biztonsági
immár egy kompakt autóban is rendszer, mint a fejlett sávtartó
megtapasztalhatja a Lexus kényeztető asszisztens.
luxusát - valamint a tekintélyes, mégis
lágyan áradó erőt, amihez extrém
alacsony, mindössze 82 g/km CO2kibocsátás társul. Az EV (elektromos
hajtás) üzemmódban szinte teljes
csendben, benzinfogyasztás és
károsanyag-kibocsátás nélkül
autózhat.
A vezető köré formált műszerfalat
egy új, 10,3 colos központi kijelző
uralja, amin a továbbfejlesztett
Lexus prémium navigáció is fut.
A biztonságosabb és nyugodtabb

03. FELSZERELTSÉG

01. MODELL

02. MODELLVÁLTOZATOK

04. TECHNOLÓGIA

Válassza ki CT 200h kompaktját,
amit a világ kedvenc hibrid
technológiája, a Lexus Hybrid Drive
rendszer hajt!

Melyik CT-változat illik legjobban az Fedezze fel a CT alapfelszereltéletstílusához? Válasszon az Eco, ségének lenyűgöző bőségét és az
Comfort, F SPORT vagy Executive extralista izgalmas tételeit!
kivitelek közül!

Tudjon meg többet az olyan
technológiákról, mint a Lexus Safety
System + vagy a Lexus prémium
navigáció!

26-29 oldal

30-31 oldal

32-35 oldal

36-39 oldal

05. F SPORT

06. TARTOZÉKOK

07. KAROSSZÉRIASZÍNEK

08. MŰSZAKI ADATOK

Derítse ki, mi teszi olyan különlegessé B ö n g é s s z e n k e d v é r e a C T Válasszon az új színárnyalatok Mielőtt megrendeli CT hibrid
az F SPORT változatot!
tartozékainak gazdag kínálatában!
izgalmas kínálatából, és állítson össze kompaktját, tanulmányozza át az
egy ’Takumi’-kidolgozású utasteret, autó legfontosabb adatait!
ami újra meg újra lenyűgözi majd,
valahányszor beül az autóba!
40-41 oldal

42-43 oldal

44-47 oldal

48-49 oldal
CT
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A CT 200h

LEXUS HIBRID HAJTÁS

Élvezze a CT 200h gyors reakcióit és sima, zökkenőmentes gyorsítását!
A Lexus Hybrid Drive rendszer észrevétlenül kombinálja egy modern, 1,8
literes Atkinson-ciklusú benzinmotor és egy nagy teljesítményű elektromotor
erejét, s ennek köszönhetően a CT 200h üzemanyag-fogyasztása mindössze
3,6 l/100 km*.

2004-ben a Lexus volt az első prémium márka, amely tökéletes Full Hybrid hajtást kínált. Azóta több mint egymillió
hibrid Lexus-modell talált gazdára. A CT 200h hihetetlenül simán adja le teljesítményét, miközben legalacsonyabb
CO2-kibocsátása mindössze 82 g/km. Ez a szuperhatékony, 1,8 literes benzinmotor és a nagy teljesítményű
elektromotor, valamint a kompakt méretű akkumulátor, a hibrid váltómű és a teljesítményszabályozó egység
összehangolt működésének köszönhető. További információ: www.lexus.hu/hybrid

* Az Eco modellváltozat esetében.

Káprázatos Titánium fényezés,
17" könnyűfém keréktárcsák, Lexus Hybrid Drive hajtás.

26

CT

1,8 LITERES, NÉGYHENGERES
BENZINMOTOR
A Start/Stop technológiával, kipufogógázvisszavezetéssel és intelligens változó
szelepvezérléssel működő, csendes és sima
járású, Atkinson-ciklusú benzinmotor kivételesen
keveset fogyaszt, és károsanyag-kibocsátása is
kifejezetten csekély.

NAGY TELESÍTMÉNYŰ
ELEKTROMOTOR
A 207 Nm-es nyomatékát azonnal és egyenletesen
leadó, 82 lóerős elektromotor gyorsításkor a
benzines erőforrással egy időben működik, EV
(elektromos hajtás) üzemmódban pedig önállóan
hajtja az autót.

MODERN, KOMPAKT MÉRETŰ
AKKUMULÁTOR
A Lexus Hybrid Drive rendszer nagy teljesítményű,
202 voltos nikkel-metál-hidrid akkumulátorát fejlett
energiavezérlési szoftver kezeli. Az akkumulátort
sikerült úgy beépíteni a csomagtér alá, hogy nem
csökkenti annak méretét, és mivel a rendszer
menet közben tölt, az akkut sosem kell külső
forrásból feltölteni.

CT
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ISMERJE MEG A LEXUS HIBRID HAJTÁST!

ELINDULÁS
Elinduláskor az elektromotor 45 km/órás tempóig gyorsítja a CT 200h-t;
az ehhez szükséges áramot a hibrid akkumulátor szolgáltatja. Ilyenkor az
autó szinte teljes csendben, üzemanyag-fogyasztás és emisszió nélkül halad.
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NORMÁL HALADÁS
45 km/órás sebesség fölött észrevétlenül beindul a benzinmotor, de szükség
esetén még az elektromotor is bekapcsolódik a hajtásba. A benzines és
elektromos erőforrások szinte tökéletes összhangjának köszönhetően a
CT 200h különleges vezetési élményt kínál – alacsony károsanyag-kibocsátás
és csekély fogyasztás mellett.

GYORSÍTÁS PADLÓGÁZZAL
Erőteljes gyorsításkor a 82 lóerős elektromotor késedelem nélkül bekapcsol,
kiegészítve az 1,8 literes benzinmotor teljesítményét. A két erőforrás közös
nyomatéka sima, erőteljes és egyenletes gyorsulást eredményez – pontosan
akkor és úgy, ahogyan Ön szeretné.

LASSÍTÁS, MEGÁLLÁS, FÉKEZÉS
Amikor az autó lassít vagy megáll, a benzinmotor kikapcsol, nullára
csökkentve az emissziót. Ha Ön fékez, vagy leveszi lábát a gázpedálról, az
energia-visszanyerő fékrendszer hasznosítja, és villamos energia formájában
tárolja a hibrid akkumulátorban azt a mozgási energiát, ami más autókban
ilyenkor kárba vész. Ez az egyik oka annak, hogy egy Lexus Full Hybridet
sosem kell feltölteni.

CT
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ELEGANCE
Ahogy az egy Lexustól elvárható, már ez a csomag is gazdag
alapfelszereltséget kínál.

15" könnyűfém keréktárcsák
Halogén fényszórók automatikus távfény-vezérléssel
Szövet kárpitozás
6 hangszórós Panasonic® audiorendszer

7" Lexus Media Display, forgókapcsolóval
2 zónás, elektronikus vezérlésű klímaberendezés
Intelligens távolsági fényszórókapcsolás

PRESTIEGE
A PRESTIEGE felszereltségű CT 200h remekül mutat, és még kifinomultabb
vezetési élményt nyújt.

17" könnyűfém keréktárcsák

LED ködfényszórók

F SPORT
Akik még dinamikusabb megjelenésű autóra vágynak, azok az F SPORT
csomagban olyan tételeket találnak, mint az exkluzív ’orsó formájú’ hűtőrács
vagy az F SPORT keréktárcsák.

F SPORT:
17" könnyűfém keréktárcsák, F SPORT dizájn
Hátsó légterelő
Lyuggatott alumínium pedálok
Szövet / szintetikus bőr kárpitozás

F SPORT TOP:
12 hangszórós Mark Levinson® prémium audiorendszer
10,3" Lexus prémium navigáció, Remote Touch vezérléssel
F Sport bőrborítású ülések
Memória funkció vezető oldalon

LUXURY
Biztos lehet benne, hogy az LUXURY modellváltozat mágnesként vonzza
majd a pillantásokat az irodaház parkolójában.

17" könnyűfém keréktárcsák
LED fényszórók automatikus távfény-vezérléssel
Sima tapintású bőrkárpit
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Fűthető első ülések
12 hangszórós Mark Levinson® prémium audiorendszer
10,3" Lexus prémium navigáció, Remote Touch vezérléssel
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01. 15" KÖNNYŰFÉM KERÉKTÁRCSÁK
A könnyű és kompakt 15 colos keréktárcsákon alacsony gördülési ellenállású
gumiabroncsok feszülnek. Ez a kombináció csökkenti a CO2-kibocsátást
és az üzemanyag-fogyasztást.
02. 17" KÖNNYŰFÉM KERÉKTÁRCSÁK
A dinamikus formavilágú, 5 dupla küllős, 215/45 R17 méretű abroncsokkal
szerelt könnyűfém keréktárcsák céltudatos és sportos benyomást keltenek.
03. HALOGÉN FÉNYSZÓRÓK
A halogén izzókkal működő fényszórók dizájnja modern és hatásos. A LED
nappali menetfény különleges vonzerővel ruházza fel az autót - és olyan
egyéniséggel, amiben minden szembejövő azonnal felismeri a CT vonásait.

01

04. LED FÉNYSZÓRÓK
A CT 200h új LED fényszóróinak formavilágát igencsak látványosan
hangsúlyozza ki a fölöttük elhelyezett nappali menetfény háromdimenziós
hatású nyílhegy-alakja. A LED fényszórók kevesebb energiát fogyasztanak,
hosszabb élettartamúak és gyorsabban kapcsolnak, mint a hagyományos
izzók.
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05. LED HÁTSÓ VILÁGÍTÁS
A nagyobb hátsó lámpatestek még dinamikusabb hatást keltenek, LED
technológiájuk pedig javítja az autó láthatóságát. Éjjel jól érvényesül a
fények L-alakú elrendezése, mindenki számára egyértelműen jelezve, hogy
ez az autó egy Lexus.
06. ORSÓ FORMÁÚ HŰTŐRÁCS
A CT gyönyörű kidolgozású ’orsó formájú’ hűtőrácsát ragyogó metálfényezésű
hálómintázat díszíti. Hogy a hatás még izgalmasabb legyen, a mintázat mérete
felülről lefelé változik.
07. SÖTÉTÍTETT ÜVEGEZÉS
A hátsó oldalüvegek és a hátsó szélvédő fényvisszaverő színezése megóvja
a hátul ülőket a kíváncsi pillantásoktól. Mindez azonban nem jelenti azt,
hogy a CT utasai ne gyönyörködhetnének kedvükre a külvilág látványában.
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08

08. HÁTSÓ KIALAKÍTÁS
A csomagtérajtó középső részének új dizájnja egyszerre kelt karcsúbb és
sportosabb hatást, hatásosan hangsúlyozva ki a CT sziluettjének szépségét.
02

03
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09. KÉTTÓNUSÚ FÉNYEZÉS
A karosszériaszínek izgalmas kínálata mellett a CT-t stílusos kéttónusú
fényezéssel is megrendelheti. Az F SPORT kínálatában egy exkluzív fekete
kéttónusú kombináció szerepel, a többi modellváltozathoz pedig kéttónusú
szürke fényezést választhat.
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01. VEZETŐKÖZPONTÚ BELSŐ KIALAKÍTÁS
Hogy a vezetőnek minél kevésbé kelljen elfordítania a tekintetét, minden
fontos műszert és kijelzőt a látóterében helyeztünk el.
02. SPORT KORMÁNYKERÉK
Az LFA által ihletett háromküllős kormánykerékkel - amelyen ergonomikus
ujjtámaszt is kialakítottunk - a CT hihetetlen precizitással irányítható. Az
audiorendszert, a telefont, a hangvezérlést, a multi-információs kijelzőt,
valamint az opcionális adaptív sebességtartó automatikát a kormánykerék
elengedése nélkül is biztonságosan kezelheti.

01/02

03. FŰTHETŐ ELSŐ ÜLÉSEK
A testet közvetlenül átmelegítő ülésfűtés proaktívan működik, csökkentve
a klímaberendezés terhelését, és hatásosan hozzájárulva a CT csekély
üzemanyag-fogyasztásához.
04. KOMPAKT, MÉGIS SOKOLDALÚ
A CT 200h tágas csomagteret és sokoldalú szállítási lehetőségeket kínál.
Ha minden ülés a helyén van, a poggyásztér 375 literes, vagyis jól elfér
benne két nagyméretű bőrönd. A hátsó üléssor 60/40 arányban osztva
dönthető, és ha teljesen lehajtjuk, szinte teljesen sík csomagteret kapunk,
ami 985 liternyi rakteret biztosít.

06

05. KÉTZÓNÁS, ELEKTRONIKUS VEZÉRLÉSŰ
KLÍMABERENDEZÉS
A vezető és az első utas önállóan szabályozhatja a hőmérsékletet; a kompakt
méretű és könnyű klímaberendezés rendkívül hatásosan hűt, ugyanakkor
az autó fogyasztásának csökkentésében is segít.

03

06. SZÖVET ÜLÉSKÁRPITOK
Az alapfelszereltségként kopásálló szövettel kárpitozott ülések extra
oldaltartást adnak a lendületes kanyarokban.
07. SZÖVET / SZINTETIKUS BŐR ÜLÉSKÁRPITOK
Az új tervezésű szövet / szintetikus bőr kárpitozás egyszerre mutatós és
praktikus megoldás.
08. BŐR ÜLÉSKÁRPITOK
A sportos ülések pazar bőrkárpitozását a ’Takumi’ mesterek elit csoportja
készíti, akik már 25 évnyi tapasztalattal bírnak a Lexusok mesteri
kidolgozásában.
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01. MULTI-INFORMÁCIÓS KIELZŐ
A központi műszeregységbe épített színes multi-információs kijelzőn
mindig szem előtt lesznek a legfontosabb dolgok - például a biztonsági
figyelmeztetések vagy a navigáció útmutatásai.

01

02

02. LEXUS CONNECTED (ELÉRHETŐ 2018 ANUÁRÁTÓL)*
Varázsolhatja autóját mobil WiFi állomássá, amire nemcsak navigációs
rendszerét csatlakoztathatja, hanem egyszerre akár kilenc készüléket is tableteket, telefonokat vagy laptopokat. Az autóba biztonságosan beépített
rendszernek köszönhetően nincs több kusza kábel és lógó csatlakozó,
a megbízható áramellátásról pedig az autó saját elektromos hálózata
gondoskodik.
03. LEXUS MEDIA DISPLAY
A CT modellhez megrendelhető a forgókapcsolóval vezérelhető, 7
colos Lexus Media Display, amin nemcsak az audiorendszer vagy a
klímaberendezés beállításait kezelheti, hanem az energiaáramlást is
figyelemmel követheti. A rendszer ‘mirror link’ funkcióján keresztül még
kompatibilis okostelefonjának bizonyos elemeit is megtekintheti és vezérelheti.

03

04

04. LEXUS PRÉMIUM NAVIGÁCIÓ
A 10,3 colos, extra felbontású kijelző tökéletes helyre került ahhoz,
hogy vezetés közben is kényelmesen rápillanthasson, a képernyőt pedig
hangvezérléssel és a Remote Touch érintőpaddal is kezelheti. A megosztott
képernyőn egyszerre kétféle információcsoport is megjeleníthető, így például
a Lexus prémium navigáció mellett a klíma beállításai is láthatók.
05. 6 HANGSZÓRÓS PANASONIC® HANGRENDSZER
Az alapfelszereltségként kínált Panasonic® audiorendszer 6 hangszórójában
ökotudatosan termelt bambusz faszénjéből készült membránok működnek,
amelyek nemcsak tisztábban szólnak, hanem újrahasznosíthatók is. Az AM/
FM RDS rádiót és CD-lejátszót tartalmazó rendszer Bluetooth® audio/
mobiltelefon csatlakozást is kínál.

05

06. 10 HANGSZÓRÓS PRÉMIUM HANGRENDSZER
Az energiatakarékos technológiával és külön erősítővel működő, 10
hangszórós Panasonic® rendszer még gazdagabb hangzást kínál. A Lexus
prémium navigációval párosítva arra is lehetőség nyílik, hogy (miközben az
autó áll) Ön az autó központi képernyőjén élvezze kedvenc DVD-filmjeit.

TECHNOLÓGIA | MENETDINAMIKA

08. ÜZEMMÓDVÁLASZTÓ
A CT 200h négy választható üzemmódot kínál. Az EV beállításban
tisztán elektromos hajtással, szinte teljes csendben, károsanyag-kibocsátás
nélkül autózhat. Az ECO és a NORMAL üzemmódok a benzin- és
elektromotor erejét kombinálva relaxált, mégis lendületes haladást kínálnak.
Ha dinamikusabb vezetési élményre vágyik, nem kell mást tennie, csak
átkapcsolni a SPORT üzemmódba.
09. AERODINAMIKA
Mélyre húzott motorházának, hosszan elnyúló tetővonalának és hátsó
légterelőjének/diffúzorának/légterelő lapjainak köszönhetően a CT 200h
légellenállása kiváló. Ha pedig bepillant e forradalmian újszerű kompakt
autó alá, láthatja a motor és az üzemanyagtartály áramvonalas burkolatát
és a szörfdeszka-szerű uszonyokat, amelyek tovább növelik az autó
menetstabilitását. Mindez nemcsak a dinamikus teljesítményt és az
irányíthatóságot javítja, hanem az üzemanyag-fogyasztást és a szélzajt is
csökkenti.

08

10. KETTŐS KERESZTLENGŐKAROS HÁTSÓ FUTÓMŰ
A kifejezetten a CT 200h modellhez kifejlesztett kettős keresztlengőkaros
hátsó futómű kényelmes rugózást, magabiztos kanyarstabilitást és remek
egyenesfutást biztosít. A csatolt lengőkaros szerkezeteknél bonyolultabb
és drágább megoldás előnye, hogy kompakt felépítésének köszönhetően
kevesebb helyet vesz el a csomagtérből.
11. NAGY TELESÍTMÉNYŰ LENGÉSCSILLAPÍTÓK
Az autó elöl-hátul nagy teljesítményű lengéscsillapítókkal is felszerelhető,
amelyek elnyelik a finom rezgéseket, javítják a rugózási komfortot és még
precízebb kormányozhatóságot biztosítanak.

09

12. HEGYMENETI ELINDULÁSSEGÍTŐ
A hegymeneti elindulássegítő fenntartja a féknyomást, megakadályozva,
hogy a CT hátraguruljon, amikor Ön egy meredek emelkedőn indul el.
Amellett, hogy megkönnyíti a vezető munkáját, a hegymeneti elindulássegítő
a kerekek kipörgését is minimumra csökkenti a csúszós emelkedőkön.
10

07. 13 HANGSZÓRÓS MARK LEVINSON® HANGRENDSZER
A 13 hangszórós Mark Levinson® Premium Surround rendszert kifejezetten
a CT utasterének akusztikájához hangoltuk – így Ön akár CD-t hallgat,
akár DVD-t játszik le, a 7.1-es digitális surround rendszer mindig tökéletes
házimozi-élményt nyújt.
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* Tartozékként rendelhető.

12

CT

37

TECHNOLÓGIA | BIZTONSÁG

01. BIZTONSÁGI UTASCELLA
A CT szilárd utascellája kiemelkedő biztonságot garantál. Az autó oszlopai
különleges megerősítést kaptak, és a vázszerkezet legfontosabb részei nagy
szilárdságú acélból készültek. Az első és hátsó gyűrődő zónák elnyelik az
ütközés energiáját, akárcsak az ütés hatására összecsukló kormányoszlop.

01

02. OSTORCSAPÁS ELLEGŰ SÉRÜLÉSEKET MÉRSÉKLŐ
ÜLÉSEK
Egy ráfutásos baleset során az első ülések és fejtámlák különleges kialakítása
minimumra csökkenti a nyak ostorcsapás-jellegű mozgását. A megerősített
oldalkereteknek köszönhetően a test besüppedhet a háttámlába, miközben
a fejtámla előre mozdul, stabilan megtámasztva az utas fejét.
03. TOLATÓKAMERA
A parkolást megkönnyítik a hátsó lökhárítóba épített érzékelők, amelyek
hangjelzéssel figyelmeztetnek az autó mögött álló akadályra. A hangjelzés
kikapcsolható. A manőver még biztonságosabb a tolatókamerával, ami
a 10,3 colos kijelzőn jeleníti meg a CT mögötti terület képét, amelyre a
parkolási segédvonalakat is rávetíti.

02

04. NYOLC LÉGZSÁK
A CT utasainak testi épségét nyolc légzsák óvja, a két első üléshez pedig
övelőfeszítő is tartozik. Egy ütközés során a becsapódás erejét mérő
szenzorok aktiválják a kétfázisú vezető/utasoldali első légzsákokat, illetve
szükség esetén az oldallégzsákokat is. Az első utasülés előtt térdlégzsák
is található, a függönylégzsákok pedig a kabin oldalüvegezésének teljes
hosszában nyílnak.
05. ABRONCSNYOMÁSRA FIGYELMEZTETŐ RENDSZER
A multi-információs kijelzőn az egyes keréktárcsákban elhelyezett
szenzorokból kapott adatok alapján megjelenik az abroncsok nyomása,
figyelmeztetve Önt, ha valamelyik gumiban csökken a levegőnyomás.

38
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06. LEXUS SAFETY SYSTEM +
Az új CT modellhez elérhető a forradalmian új Lexus Safety System +. A
csomag része a gyalogosészlelővel kiegészített ütközés előtti biztonsági
rendszer, a fejlett sávtartó asszisztens, az éjszaka jobb látási viszonyokat
teremtő automatikus távfény-vezérlés, a jelzőtábla-felismerő rendszer és
az adaptív sebességtartó automatika, ami az elöl haladó jármű tempójához
igazítja a CT sebességét.
07. ÜTKÖZÉS ELŐTTI BIZTONSÁGI RENDSZER
Ha a CT egy milliméteres hullámhosszú radarja ütközésveszélyt észlel,
figyelmezteti a vezetőt, és megnöveli a féknyomást. Ha az ütközés
elkerülhetetlennek tűnik, a rendszer önállóan fékez, miközben szorosra
húzza az első biztonsági öveket.

06

08. FELETT SÁVTARTÓ ASSZISZTENS ÉS AUTOMATIKUS
TÁVFÉNY-VEZÉRLÉS
Ha az autó elkezd kisodródni a sávból, a fejlett sávtartó asszisztens
figyelmeztető hangjelzést ad, és kiegészítő kormányzási nyomatékkal
segít. Éjszaka az automatikus távfény-vezérlés a fejlett sávtartó asszisztens
kamerájának segítségével automatikusan tompított világításra kapcsol, ha
egy szembejövő jármű lámpáját érzékeli.
09. ADAPTÍV SEBESSÉGTARTÓ AUTOMATIKA
Ez a modern rendszer egy milliméteres hullámhosszú radarral tartja a
követési távolságot a CT és az előtte haladó autó között - még akkor is,
ha az elöl haladó jármű sebessége változik.

07

10. ELZŐTÁBLA-FELISMERŐ RENDSZER
Ez a berendezés a szélvédő mögött elhelyezett kamerával azonosítja a
forgalmi táblákat, és megjeleníti azokat a multi-információs kijelzőn..
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01. F SPORT KÜSZÖBDÍSZLÉCEK
Az első ajtónyílások küszöbdíszlécei megbízható védelmet kínálnak. A
csiszolt alumínium felületet et fekete színű Lexus embléma díszíti.

06. SZÖVET / SZINTETIKUS BŐR ÜLÉSKÁRPIT
A sportos üléshelyzet remek lehetőséget kínál arra, hogy Ön tökéletesen
kiélvezhesse a CT 200h F SPORT menetdinamikáját.

02. F SPORT EMBLÉMA
Bár az F SPORT embléma meglehetősen diszkrét, mégis világosan jelzi
az autó különleges voltát. Az ‚F’ a Fuji hegy lábánál elterülő Fuji Speedway
versenypályára utal; itt alkotjuk meg és teszteljük nagy teljesítményű
F SPORT modelljeinket.

07. BŐR ÜLÉSKÁRPIT
Az F SPORT exkluzív bőrüléseket a ’Takumi’ mesterek elit csoportja varrta,
hogy az autó még több luxussal kápráztassa el Önt és utasait.

03. F SPORT 17" KÖNNYŰFÉM KERÉKTÁRCSÁK
Kifejezetten az F SPORT változathoz kifejlesztett 17 colos könnyűfém
keréktárcsák 5 dupla küllős dizájnnal és sötét tónusú krómozással. Az
alacsony oldalfalú gumiabroncsok kiválóan tapadnak a kanyarokban.
01

02
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04. F SPORT ORRKIALAKÍTÁS
A CT 200h F SPORT jellegzetessége a dinamikus megjelenésű, fekete
krómozással díszített ’orsó formájú’ hűtőrács, amit az új LS luxuslimuzin
stílusát idéző hálómintázat díszít. A nagyméretű ködfényszóró-keretek
ugyanilyen hálómintát kaptak.

08. F SPORT KORMÁNYKERÉK ÉS VÁLTÓKAR
A perforált bőrrel borított F SPORT váltókar jól illik a kormánykerék
dizájnjához, egységes, sportos hangulatot varázsolva az utastérbe.
09. ‘NAGURI-STÍLUSÚ’ DEKORÁCIÓS ELEMEK
Az F SPORT változathoz megrendelheti az először a GS F nagy teljesítményű
szedánban bemutatott, a japán kézművesség legszebb hagyományait idéző
’Naguri-stílusú’ betéteket.

06

10. LYUGGATOTT SPORTPEDÁLOK
A jól tapadó, lyuggatott alumínium pedálsor egyértelmű utalás a CT F SPORT
modellek sportos hagyományaira.

05. F SPORT HÁTSÓ LÖKHÁRÍTÓ ÉS LÉGTERELŐ
A CT F SPORT hátsó része sem kevésbé dinamikus látvány: a fényvisszaverők
kerete gyönyörű, a lökhárító formás, a diffúzor pedig új fényezést kapott.
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01. VÉDŐBETÉT A HÁTSÓ LÖKHÁRÍTÓN
Megóvja a lökhárítót a karcolásoktól, miközben Ön ki- vagy bepakol a
csomagtérbe.
02. CSOMAGTÉRSZŐNYEG
Stílusos, strapabíró textilszőnyeg a csomagtér kárpitozásának megóvására.
Formája követi a hátsó ülések vonalát, még akkor is, ha egyik vagy mindkét
támlát lehajtják.

01

03. KERÉKPÁRTARTÓ
A könnyű, erős és zárható szerkezet egy vagy két kerékpár biztonságos
szállítására alkalmas.

08. HORDOZHATÓ DVD-LEÁTSZÓ
7 colos képernyőjével a hordozható DVD-lejátszó remek eszköz a hátul
utazók szórakoztatására a hosszú utazások során. A készülék átfogó
multimédia-kompatibilitást kínál (USB, SD-kártya és okostelefonos AVbemenet), és a hordozható elektromos adapterrel még otthon is használható.
09. DÍSZLÉC A HŰTŐRÁCSON
A zongoralakk fekete felület hatásosan emeli ki a CT 200h ’orsó formájú’
hűtőrácsának dinamikus profilját.
10. 16" FUYU KÖNNYŰFÉM KERÉKTÁRCSA
A tízküllős, antracitszürke keréktárcsa hatásos benyomást kelt.
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04. TETŐCSOMAGTARTÓ
A könnyű, zárható alumínium tetőcsomagtartó áramvonalas kialakítású, hogy
csökkentse a szélzajt. Könnyű fel- és leszerelni, és szilárd alapot kínál az
opcionális szállítási kiegészítők rögzítéséhez.
05. VÍZSZINTES CSOMAGRÖGZÍTŐ HÁLÓ
Vezetés közben nagyon zavaró tud lenni a csomagtérben ide-oda csúszkáló
tárgyak zörgése. Ez a háló kényelmes megoldást kínál e holmik biztonságos
rögzítésére.
06. MEGVILÁGÍTOTT KÜSZÖBDÍSZLÉCEK
A Lexus küszöbdíszlécek nemcsak stílusos dizájn-elemek, hanem a küszöb
fényezését is óvják. A csiszolt alumínium felületen jól érvényesül a diszkréten
megvilágított embléma.

03

07. SZÉNSZÁL-MINTÁZATÚ BETÉTEK
Sportos hangulatú, szénszál-mintázatú panelek a műszerfal és az ajtó
kapcsolói körül. Az összeállítás remekül illik az ugyanilyen mintázatú
tükörborításhoz. A paneleket más felületkidolgozással is megrendelheti.
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42

TARTOZÉKOK

CT

07

11. 17" ZENGA KÖNNYŰFÉM KERÉKTÁRCSA
Tízküllős kialakítás és látványos metálfényezés .
12. 17" ZENGA KÖNNYŰFÉM KERÉKTÁRCSA
Tízküllős kialakítás és különleges antracitszürke fényezés.
13. 17" ZENGA KÖNNYŰFÉM KERÉKTÁRCSA
Tízküllős kialakítás és különleges fekete fényezés.
14. 17" YUME KÖNNYŰFÉM KERÉKTÁRCSA
Öt dupla küllős kialakítás és látványos gyöngyházfehér fényezés.
15. 17" YUME KÖNNYŰFÉM KERÉKTÁRCSA
Öt dupla küllős kialakítás és dinamikus hatású, fekete fényezés.
16. 17" F SPORT KÖNNYŰFÉM KERÉKTÁRCSA
Öt tripla küllős kialakítás és rendkívül dinamikus hatású, anthracite fényezés.
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AZ ÚJ LEXUSHOZ KÍNÁLT
SZÍNÁRNYALATOK KIDOLGOZÁSA
BONYOLULT ÉS IDŐIGÉNYES
MUNKA

az egységes, hibátlan fényezésért felelnek. A Kansai Paint (a Lexus
festékbeszállítója) néhány hetente új tételt küld az üzembe, ahol a Lexus
dizájnerei szigorúan elbírálják a mintákat, a tesztlapocskák hajlítgatásával
imitálva egy autó kontúrjait. Minden mintát kül- és beltéri vizsgálatoknak
vetnek alá - reflektorfényben, napfényben, árnyékban és borús időben,
Egy új Lexus-színárnyalat megalkotása sosem egyszerű: a dizájner döntéséig különféle napszakokban és hónapokban.
több száz minta próbáján át vezet az út. „Amikor egy új színen dolgozom,
minden nap rengeteg árnyalatot vetek össze, és estére néha már összeakad A tökéletes árnyalat kiválasztása nehéz feladat. Lehet, hogy egy szín szépen
a szemem” tréfálkozik Megumi Suzuki, az egyik legtapasztaltabb színtervező, ragyog a nyári reggeleken, de árnyékban vagy a bemutatóterem lámpái
akinek munkájához elengedhetetlen a hibátlan színérzék és az éles szem. alatt már fakónak tűnhet. Ráadásul a dizájnereknek a saját, kiszámíthatatlan
benyomásaiktól is el kell rugaszkodniuk. „A színek furcsa dolgokra képesek;
„Valahányszor találkozom valakivel, belépek egy boltba vagy egy lakásába, az, hogy egy árnyalat megtetszik-e az embernek, könnyen függhet az
azonnal végigfut a tekintetem a színeken és az anyagokon” meséli. „És a évszaktól, a pillanatnyi hangulatunktól vagy éppen attól, milyen trendek
alakítják a környezetünket” mondja Suzuki.
részlegünkben a többiek is így vannak ezzel.”

SZÍNEK | KÜLSŐ
F FEHÉR | 0831,4

HÓFEHÉR | 0852,5

TITÁNIUM | 174

HIGANYEZÜST | 1H94

FEKETE | 2123

GRAFITFEKETE | 2235

VÖRÖS | 3T23,4

MORELLO BORDÓ | 3R14,5

RÉZBARNA | 4X22

LÁVA NARANCS | 4W71,4

METEORIT KÉK | 8X94

ZAFÍRKÉK | 8X11,4

A Lexus dizájnerei sosem használnak készen kapható színeket, inkább
vadonatúj, saját árnyalatokat dolgoznak ki, és ez a folyamat akár két éven
át is eltarthat. A Lexus-színpaletta összesen mintegy 30 olyan egyedi
árnyalatot tartalmaz, mint a Hófehér és a Titánium.

De még a végleges árnyalat kiválasztása után is bőven akad tennivaló. A
fejlesztési munka különböző fázisaiba Suzukinak egy kisebb hadseregre
való szakembert kell bevonnia: laborosokat, akik kikeverik a festéket,
agyagformázókat, mérnököket és a fényező üzem munkatársait, akik

MÉLYKÉK | 8X5

Kizárólag az F SPORT modellváltozathoz.
Az F SPORT modellváltozatokhoz nem rendelhető.
Alapszín
4
Opcionális fekete tetőfényezéssel az F SPORT modellváltozatnál.
5
Opcionális szürke tetőfényezéssel a Prestiege és Luxury modellváltozatoknál.
1

2

3

Megjegyzés: a nyomtatás sajátosságai miatt a kiadványban látható színárnyalatok kissé eltérhetnek a fényezés
valóságos színétől.
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SZÍNEK | UTASTÉR

SZÍNEK | UTASTÉR

SZÖVET1

Fekete

Fekete / Piros

Ekrü / Fekete

SZÖVET / TAHARA KÁRPIT2

F SPORT SZÖVET / TAHARA KÁRPIT 3

Fekete

Fekete

BŐR4

F SPORT BŐRKÁRPITOK5

Fekete

Ekrü / Fekete

Fekete

Fehér / Fekete

Fekete / Piros

Fehér / Fekete

01

05

02

06

03

07

04

08

Fekete / Narancs

Piros / Fekete

DEKORÁCIÓS BETÉTEK6

Viharfekete

Fekete filmréteg

Narancs

Bambusz

Sötétbarna kőris

Shimamoku

F SPORT DEKORÁCIÓS BETÉTEK7

Ezüstszínű,
fémhatású

Naguri-stílusú
alumínium

Szénszál-mintázatú
készlet

A szövetkárpit alapfelszereltség az Elegance és Prestiege modellváltozatoknál.
A szövet / Tahara kárpit opcionális a Prestiege modellváltozat esetében.
Az F SPORT szövet / Tahara kárpit alapfelszereltség az F SPORT modellváltozat esetében.
4
A bőrkárpit alapfelszereltség az Luxury modellváltozat esetében, és az opcionális Bőr plusz csomag részeként rendelhető meg a Prestiege modellváltozathoz.
5
Az F SPORT bőrkárpit az opcionális F SPORT Bőr plusz csomag részeként rendelhető meg az F SPORT modellváltozathoz.
6
A Viharfekete betét az Elegance és Prestiege modellváltozatok alapfelszereltsége, a Techno Fekete betét pedig az Luxury modellváltozat esetében széria. A Narancs és háromféle fabetét opcióként rendelhető az Elegance, Prestiege
és Luxury modellváltozatokhoz.
7
Az F SPORT modell alapfelszereltségéhez Ezüstszínű dekorációs betét tartozik. A Naguri-stílusú alumínium opcionális tétel. Szénszálas betétkészlet utólag beszerelhető opcióként rendelhető.
1

2

3
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01 Fekete-piros szövet, fekete betéttel (Elegance, Prestiege)
02 Fekete-ekrü szövet, fekete betéttel (Elegance, Prestiege)
03 Fekete szövet, narancs betéttel (Elegance, Prestiege)
04 Fekete-narancs F SPORT szövet és szintetikus bőr, F SPORT fém betéttel
(F SPORT)

05 Fekete-ekrü bőr, matt fa betéttel (Luxury)
06 Fekete-fehér bőr, shimamoku betéttel (Luxury)
07 Fekete bőr, bambusz betéttel (Luxury)
08 Piros-fekete F SPORT bőr, naguri betéttel (F SPORT Top)
CT
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MŰSZAKI ADATOK

MŰSZAKI ADATOK

BENZINMOTOR

Lökettérfogat (cm3)
Hengerek / szelepek
Max. teljesítmény (DIN LE @ 1/perc)
Max. teljesítmény (kW @ 1/perc)
Max. forgatónyomaték (Nm @ 1/perc)

CT 200h

1798
soros négyhengeres / 16
99 @ 5200
73 @ 5200
142 @ 2800 - 4400
CT200h

ELEKTROMOTOR

Típus
Max. teljesítmény (DIN LE)
Max. teljesítmény (kW)
Max. forgatónyomaték (Nm)

Állandó mágneses, váltakozó áramú szinkronmotor
82
60
207

15352
1765

ÖSSZESÍTETT RENDSZERTELESÍTMÉNY

Összesített teljesítmény (DIN LE)
Összesített teljesítmény (kW)

CT200h

14451

15303
2020

136
100

SEBESSÉGVÁLTÓ

Fokozatmentes sebességváltó
Elsőkerékhajtás

940

989 4

Típus
Hajtásmód
TELESÍTMÉNY

Végsebesség (km/óra)
Gyorsulás 0-100 km/órára (s)

180
10,3

ÜZEMANYAG-FOGYASZTÁS* (l/100 km)

Kombinált

4,7 / 5,3

CO2-KIBOCSÁTÁS* (g/km)

Kombinált

945

107,8 / 121

2600
4355

810

TÖMEGEK** (kg)

Megengedett legnagyobb össztömeg
Saját tömeg (min. - max.)

1790 / 1845
1370 - 1410 / 1410 - 1465

TÉRFOGATOK***(l)

1475

970

1335

1315

1370

275
375
985
45
1345

Csomagtér befogadó képessége felhajtott hátsó üléstámlákkal, a kalaptartóig pakolva
Csomagtér befogadó képessége felhajtott hátsó üléstámlákkal, a tetőig pakolva
Csomagtér befogadó képessége ledöntött hátsó üléstámlákkal, a tetőig pakolva
Üzemanyagtartály térfogata

* Az üzemanyag-fogyasztásra és CO2-kibocsátásra vonatkozó érték ellenőrzött környezetben került mérésre, a European Regulation EC 2017/1153 irányelv és kiegészítései követelményeinek megfelelően, egy európai alapkialakítású
járművön. Amennyiben további információkat szeretne, vagy szeretne egy európai alapkialakítású sorozatgyártású járművet vásárolni, kérjük, vegye fel a kapcsolatot a helyi hivatalos Lexus Márkakereskedéssel. Az Ön járművének
üzemanyag-fogyasztása és CO2-értékei eltérhetnek a mért értékektől. A vezetői viselkedés, valamint egyéb tényezők (mint például az útviszonyok, a forgalom, a jármű állapota, az abroncsnyomás, a beszerelt felszerelések, a terhelés,
az utasok száma, …) játszanak szerepet a jármű üzemanyag-fogyasztási és CO2-kibocsátási jellemzőinek meghatározásában.
Az adat az Elegance felszereltségre vonatkozik. A Prestiege, F SPORT és Luxury felszereltség esetében ez az érték 1455.
Az adat az Elegance felszereltségre vonatkozik. A Prestiege, F SPORT és Luxury felszereltség esetében ez az érték 1525.
Az adat az Elegance felszereltségre vonatkozik. A Prestiege, F SPORT és Luxury felszereltség esetében ez az érték 1520.
4
Az adat a standard tetőkialakítású CT modellekre vonatkozik. Az opcionális napfénytetővel szerelt modellváltozatok esetében ez az érték 974.
1

** Az első adat az Elegance felszereltségre vonatkozik. A második adat az összes többi felszereltségi szintre vonatkozik, a kerékmérettől függetlenül.
*** VDA szabvány szerint mérve a defektjavító készlettel felszerelt járműveken. Minden adatba beleszámít a csomagtér padlója alatt található tárolórekesz mérete is.
Az ideiglenes pótkerékkel szállított járművek esetében az érték 30 literrel kevesebb.

2

Megjegyzés: A további műszaki adatok (beleértve a frissítéseket is) a www.lexus.hu honlapon találhatók.

Megjegyzés: a fent megadott méretek milliméterben értendők.
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A LEXUS-ÉLMÉNY

A LEXUS-ÉLMÉNY

Autója teljes élettartama során mindent megteszünk azért,
hogy Önnek felejthetetlen ügyfélélményben legyen része;
páratlan szolgáltatással és professzionális szervizmunkával
gondoskodunk arról, hogy Ön maximálisan elégedett és
nyugodt legyen. Ha ellátogat márkakereskedéseinkbe,
mindent megteszünk azért, hogy kellemes, barátságos
és igényes környezetben elégítsük ki igényeit. A Lexus
modern ügyfélterében elolvashatja a legfrissebb híreket,
internetezhet, és üdítőkkel olthatja szomját. Amíg Ön
pihen, a Lexus szakemberei a legnagyobb hatékonysággal
és precizitással végzik munkájukat, hogy Ön a lehető
legrövidebb időn belül újra a volán mögé ülhessen.

MINDEN ÜGYFELÜNKKEL ÚGY BÁNUNK,
MINTHA SAJÁT OTTHONUNKBAN LÁTNÁNK
ŐKET VENDÉGÜL
Amióta bemutattuk az első Lexust, töretlenül
hiszünk a vásárlókért tett extra erőfeszítésekben.
Az elmúlt 25 év alatt számtalan díj igazolta
törekvéseink helyességét – vagyis hogy minden
ügyfelünkkel úgy kell foglalkoznunk, mintha saját
otthonunkban látnánk őket vendégül. De mi lehet
az, ami tökéletessé csiszolja ügyfélszolgálatunkat?
A válasz egyetlen szó, ami japán hagyományainkból
ered: ‚Omotenashi’.

szellemében a vendéglátó elébe megy vendégei
elvárásainak, még azelőtt kielégítve igényeiket,
hogy azok egyáltalán felmerülnének.

Az Omotenashi a Lexus minden dolgozójának
életét és gondolkodását áthatja - olyannyira, hogy
tetten érhető még az olyan autóink tervezésében is,
mint az új LS luxuslimuzin. ó példa az Omotenashi
megtestesülésére, ahogyan az LS automatikusan
felemelkedik, hogy Ön könnyebben beülhessen,
A z O m o t e n a s h i a j a p á n n y e l v b e n vagy ahogy hátramenetbe kapcsolva lehajlanak a
‚vendégszeretetet’ és ‚udvarias kiszolgálást’ jelent. hátsó fejtámlák, hogy Ön jobban átlássa az autó
Ám az Omotenashi sokkal több, mint kitűnő mögötti útszakaszt.
szolgáltatás; ez egy régi japán szemlélet, aminek
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Tudjon meg többet a CT modellről:
lexus.hu/CT
youtube.com/LexusHungary
facebook.com/LexusHungary
2017 A Toyota Central Europe* fenntartja a jogot, hogy a műszaki jellemzők és a felszereltség
bármely részletét előzetes bejelentés nélkül megváltoztassa. A felszereltség és a műszaki jellemzők a
helyi igények és előírások függvényében is változhatnak. A Magyarországon érvényes változatokról
a hivatalos Lexus Márkakereskedések adnak tájékoztatást.
©

Figyelem: a katalógusban megjelenő modellek és műszaki jellemzőik eltérhetnek a Magyarországon
kapható modellektől és azok felszereltségétől. A kiadványban megjelenő színárnyalatok kissé
eltérhetnek a fényezés valóságos színétől.

További információkért látogasson el honlapunkra a www.lexus.hu címen.
A Lexus nagy jelentőséget tulajdonít a környezet védelmének. Számos lépést teszünk azért, hogy
járműveink egész élettartamuk alatt - a tervezéstől a gyártáson, forgalmazáson és értékesítésen át a
mindennapi használatig - minimális hatást gyakoroljanak a környezetre. Márkakereskedője készséggel
nyújt felvilágosítást a gépkocsi hasznos élettartamán túli hasznosítására vonatkozó előírásokról.
* A Toyota Central Europe a Toyota Motor Europe NV/SA csoport tagja.
A nyomtatás Európában készült 2017 szeptemberében.

