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 VALITSE 

 Uusi ja kompakti CT 200h on päät 
kääntävän muotoilun, edistyksellisen 
hybriditeknologian ja japanilaisen 
Takumi-käsityöläisyyden taidonnäyte. 
Tämä esite opastaa sinut valitsemaan 
oman Lexus-autosi. 

Uudessa CT 200h -hybridissä 
on näyttävä etusäleikkö, hohtavat 
LED-etuvalot ja sulavalinjainen 
takaosa. Virtaviivainen muotoilu ja 
haineväantenni parantavat auton 
hallittavuutta ja vähentävät tuulesta 
aiheutuvaa melua. Aerodynaamiset 
ominaisuudet kuten auton al la 
sijaitsevat sur f fi lautaa ulkoisesti 
muistuttavat evät ja takavaloja sekä 
ovenkarmeja suojaavat siivekkeet 
edistävät auton vakautta.

Ajaessasi huomaat, että kompaktissa 
autossa yhdistyvät Lexuksesta 
tuttu ylel l isyys,  edistyksel l inen 
hybr id i teknolog ia  ja  pehmeä 
suorituskyky. Sen CO2-päästöt ovat 
matalat: parhaimmillaan vain 82 g/km. 
EV-sähköajoneuvoasetuksella auto on 
ajossa lähes äänetön, eikä se käytä 
lainkaan polttoainetta, jolloin sen 
päästöt ovat lähellä nollaa.

CT:n kul jet ta jan huomioivassa 
ohjaamossa on uusi 10,3-tuumainen 
keskusnäyttö ja päivitetty Lexus 
Premium -navigaatiojärjestelmä. 
Turvallisen ja rennon ajokokemuksen 
takaa Lexus Safety System Plus 
-turvallisuusjärjestelmä, joka pitää 
sisällään törmäyksiä ennakoivan ja 

jalankulkijat tunnistavan Pre-Crash-
järjestelmän ja Lane Keeping Assist 
-kaistavahdin.
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 VALITSE 

01.  MALLI 

 Valitse maailmanluokan Lexus Hybrid 
Drive -voimansiirrolla varustettu, 
kompakti CT 200h -autosi. 

Pages 04-07

02.  VARUSTETASOT 

 Millainen CT sopii parhaiten urbaaniin 
elämäntyyliisi? Valitse Eco-, Comfort-, 
F SPORT-, F SPORT S- tai Executive-
taso. 

Pages 08-09

04.  TEKNISET 
OMINAISUUDET 

 Tutustu CT:n huipputekniikkaan 
kuten Lexus Safety System + 
-turvajärjestelmään ja Lexus Premium 
Navigation -järjestelmään. 

Pages 14-17

03.  OMINAISUUDET 

 Tutustu CT:n saatavilla oleviin eri 
ominaisuuksiin. 

Pages 10-13

05.  F SPORT JA F SPORT S 

 Lue, mikä tekee F SPORT -tasosta 
niin erityisen. 

Pages 18-19

07.  VÄRIVAIHTOEHDOT 

 Va l i t s e  s u o s i k k i s i  L e x u s -
värivaihtoehdoista, ja määrittele itse 
japanilaisten Takumi-artesaanien 
käsityönä valmistamat sisätilojen 
yksityiskohdat. 

Pages 22-25

08.  VAKIOVARUSTEET JA 
VARUSTEVAIHTOEHDOT 

 Lue vakiovarusteista ja saatavilla 
olevista vaihtoehdoista, joilla voit 
muokata autosta itsesi näköisen. 

Pages 26-29

09.  TEKNISET TIEDOT 

 Tutustu CT-hybridin tärkeimpiin 
teknisiin ominaisuuksiin, ennen kuin 
tilaat omasi. 

Pages 30-31

06.  LISÄVARUSTEET 

 Tutustu laajaan lisävarustevalikoimaan. 

Pages 20-21

 CT 200h 
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 MALLI  |  HYBRID 

 Huomaat CT 200h -autoa ajaessasi, kuinka helppo sitä on hallita, ja kuinka 
pehmeästi se kiihtyy. Lexus Hybrid Drive -järjestelmä sekä 1,8 litran Atkinson 
Cycle -polttomoottoriin saumattomasti yhdistetty edistyksellinen sähkömoottori 
kuluttavat polttoainetta vain 3,6 l/100 km*. 

 * Eco-varustetaso 

 CT 200h 

 Upea muotoilu ja Lexus Hybrid Drive -järjestelmä. 
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 MALLI  |  HYBRID 

 Vuonna 2004 Lexus lanseerasi ensimmäisenä premium-luokan autovalmistajana Full Hybrid -tekniikan. Sen jälkeen Lexus 
hybridautoja on myyty jo yli miljoona. CT 200h takaa pehmeän toimivuuden ja matalat CO2-päästöt; parhaimmillaan 
vain 82 g/km. Kaiken tämän mahdollistaa yhdistelmä, joka koostuu tehokkaasta 1,8-litraisesta polttomoottorista, 
edistyksellisestä sähkömoottorista, kompaktista akusta, saumattomasta hybrid-vaihteistosta ja ohjausyksiköstä. Lue 
lisää: www.lexus.fi/hybrid 

 LEXUS 
HYBRID DRIVE 

 1,8-LITRAINEN, NELISYLINTERINEN 
POLTTOMOOTTORI 

 S t a r t / S t o p - t o i m i n t o ,  p a k o k a a s u n 
uudelleenkierrätys ja vaihteleva venttiilin ajoitus 
ovat esimerkkejä älytoiminnoista, joiden avulla 
hiljainen ja pehmeäkäyntinen Atkinson Cycle 
-polt toainemoottori  säätelee tehokkaast i 
polttoaineen kulutusta ja vähentää merkittävästi 
päästöjä. 

 TEHOKAS SÄHKÖMOOTTORI 

 82 DIN hp -sähkömoottori tuottaa jopa 207 Nm 
välitöntä ja lineaarista vääntömomenttia ja yhdessä 
polttoainemoottorin kanssa tehostaa kiihdytystä. 
EV-asetuksessa (Electric Vehicle) sähkömoottori 
toimii ainoana virtalähteenä. 

 KOMPAKTI JA EDISTYKSELLINEN AKKU 

 Lexus Hybrid Drive -järjestelmä pitää sisällään 
korkeatehoisen, 202 V nikkelimetallihybridiakun, 
jossa on kehittynyt energiansäätöjärjestelmä. Akku 
sijaitsee lähellä tavaratilaa, joten se ei vie tilaa 
matkustamossa. Akku latautuu tarvittaessa ajon 
aikana, eikä vaadi ulkoista latausta. 
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 HYBRID-TEKNIIKKA 

 KÄYNNISTYS, LIIKKEELLELÄHTÖ 

 Käynnistyksen aikana sähkömoottori hyödyntää hybridiakun sähköä ja auttaa 
autoa saavuttamaan 45 km/h nopeuden. Auto on tällöin lähes äänetön eikä 
se käytä lainkaan polttoainetta eikä tuota päästöjä. 

 NORMAALIT AJO-OLOSUHTEET 

 Edistyksellinen ja hiljainen polttoainemoottori liittyy toimintoon yli 45Km/h 
nopeuksissa, mutta sähkömoottori avustaa sitä edelleen tarvittaessa. Kahden 
lähteen edistyksellisen voimanjakelun ansiosta CT 200h on ajomukavuudeltaan 
huippuluokkaa ja sen päästöt sekä polttoainekulutus ovat alhaisia. 

 KOE LEXUS HYBRID DRIVE 
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 HYBRID-TEKNIIKKA 

 VOIMAKAS KIIHDYTYS 

 Voimakkaan kiihdytyksen aikana 82 hv -sähkömoottori avustaa automaattisesti 
polttomoottoria. Tästä seuraava vääntömomentti mahdollistaa tehokkaan ja 
lineaarisen kiihdytyksen aina tarvittaessa. 

 HIDASTAMINEN, PYSÄHTYMINEN, JARRUTUS 

 Hidastamisen tai seisahduksen aikana polttomoottori kytkeytyy pois päältä, 
jolloin päästöt ovat lähellä nollaa. Jarrutuksen aikana, sekä silloin kun jalka 
on pois kaasupolkimen päältä, jarrutus valjastaa liike-energian hybridiakun 
käyttöön – toisin kuin tavallisissa autoissa. Tämä on yksi niistä syistä, joiden 
takia Lexus hybridiä ei koskaan tarvitse ladata. 
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 TASOT 
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 TASOT 

 ECO  

 Kokonaisuus pitää sisällään suuren määrän vakiovarusteita – kuten Lexukselta 
vain voi odottaa. 

 EXECUTIVE 

 EXECUTIVE-tason auto kääntää päät parkkipaikalla. 

 F SPORT & F SPORT S 

 Dynaaminen F SPORT -tason auto pitää sisällään erityisominaisuuksia kuten 
ainutlaatuisen etusäleikön ja F SPORT -vanteet. Valitse F SPORT S kun haluat 
dynaamisen ulkonäön lisäksi runsaan mukavuusvarustelun. 

 COMFORT  

 COMFORT-taso takaa omistajalleen upean ulkokuoren ja enemmän 
ajomukavuuksia. 

 16" kevytmetallivanteet 
Peruutuskamera

 LED-etusumuvalot 

 17" kevytmetallivanteet 
 LED-ajovalot ja automaattiset kaukovalot 
 Pehmeä nahkaverhoilu 

 Pysäköintitutkan sensorit edessä ja takana 
 Mark Levinson Premium Surround -äänentoistojärjestelmä 13 kaiuttimella 
 Lexus Premium Navigation -järjestelmä 

F SPORT

 Takailmanohjain 
 Tummennetut taka- ja takasivulasit 
 Kangas/Tahara-istuinverhoilu 
 Rei'itetyt alumiinipolkimet 

F SPORT S

 17" kevytmetallivanteet, F SPORT -muotoilu 
 F SPORT nahkaverhoilu 
 Mark Levinson® Premium Surround -äänentoistojärjestelmä 13 kaiuttimella 
 Lexus Premium Navigation -järjestelmä 

 15" kevytmetallivanteet 
 Halogeeniajovalot ja automaattiset kaukovalot 
 Kangasverhoilu 
 Kuuden kaiuttimen Panasonic®-äänentoistojärjestelmä 

 7" Lexus Media -näyttö, kierto-ohjaimella 
 Kaksialueinen, sähköinen ilmastointijärjestelmä 
 Lexus Safety System + -turvallisuusjärjestelmä 
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 OMINAISUUDET  |  ULKOPUOLI 

01.  15" KEVYTMETALLIVANTEET 

 Kevytrakenteiset 15" kevytmetallivanteet sekä kevyesti rullaavat ja kestävät 
renkaat ovat yhdistelmä, joka pienentää polttoaineen kulutusta ja minimoi 
päästöt. 

02.  16" KEVYTMETALLIVANTEET 

 CT:n virtaviivainen ilme pääsee oikeuksiinsa uusien viisijakoisten ja 
tuplapuolaisten kevytmetallivanteiden myötä, joissa on näyttävä kiiltoviimeistely 
ja tummanharmaat, maalatut korostukset. 

03.  17" KEVYTMETALLIVANTEET 

 Virtaviivaiset, viisijakoiset ja tuplapuolaiset, kevytmetallivanteet sekä matalan 
profiilin 215/45 R17 -renkaat luovat sporttisen ilmeen. 

04.  HALOGEENIAJOVALOT 

 Muotoilultaan moderneissa ja vaikuttavissa etuvaloissa on halogeenipolttimot. 
Light Emitting Diode -päiväajovalot pitävät huolen siitä, että CT on selkeästi 
havaittavissa liikenteessä. 

05.  LED-AJOVALOT 

 CT:n uudet ja sulavapiirteiset LED-ajovalot ovat entistäkin näyttävämmät. 
Nuolenkärjenmallisten päiväajovalojen (DRL) kuvun pinnassa on tuttu L-kuvio, 
joka aikaansaa näyttävän, kolmiulotteisen ilmeen. Ympäristöystävälliselle autolle 
tärkeänä ominaisuutena LED-ajovalot käyttävät vähemmän energiaa, kestävät 
tavallista kauemmin ja reagoivat perinteisiä hehkulamppuja nopeammin. 

06.  LED-TAKAVALOT 

 Entistä kookkaammat, LED-tekniikalla varustetut takavalot parantavat 
näkyvyyttä. Valojen L-kuvio tuo hämäräajossa Lexus-brändi-ilmeen vahvasti 
esille. 

07.  ETUSÄLEIKKÖ 

 Näyttävä, tiimalasin muotoinen etusäleikkö on viimeistelty hohtavalla 
metallivärillä. 

08.  TUMMENNETUT TAKA- JA TAKASIVULASIT 

 Takaosan sivuikkunat sekä takaikkunat on käsitelty heijastavalla sävyllä, joka 
takaa matkustajien yksityisyyden. Näköeste ei vaikuta näkyvyyteen autosta 
ulos katsottaessa. 

09.  TAKAOSAN MUOTOILU 

 Tavaratilanluukun muotoilu levennyksineen luo sporttisen vaikutelman ja 
korostaa CT:n virtaviivaista profiilia.  

10.  KAKSISÄVYINEN ULKOVÄRI 

 Hienona lisänä yksisävyisiin värivaihtoehtoihin CT on valittavissa myös 
kaksisävyisenä. F SPORT -tason auto on saatavilla mustan sekä toisen värin 
yhdistelmänä, muiden tasojen autot harmaan ja toisen sävyn yhdistelmänä. 

01

02

03
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 OMINAISUUDET  |  ULKOPUOLI 
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 OMINAISUUDET  |  SISÄTILAT 

01/02

03

04

05

01.  KULJETTAJAN HUOMIOIVA OHJAAMO 

 Ylimääräiset häiriötekijät ja niistä johtuvat silmänliikkeet on karsittu minimiin 
sijoittamalla tärkeimmät mittarit ja näytöt lähelle kuljettajan tielle kohdistuvaa 
näkökenttää. 

02.  SPORTTINEN OHJAUSPYÖRÄ 

 Lexus LFA -auton innoittamassa, kolmepuolaisessa ja nahalla verhoillussa 
ohjauspyörässä on ergonomiset sormituet, jotka mahdollistavat erittäin tarkan 
ajon. Äänentoistolaitteiden, puhelimen, ääniohjauksen, monitoiminäytön ja 
mukautuvan vakionopeudensäätimen hallinta onnistuu irrottamatta käsiä 
ohjauspyörästä. 

03.  LÄMMITETYT ETUISTUIMET 

 CT:n tehokkaat penkinlämmittimet vähentävät ilmastointiyksikön työtaakkaa, 
mikä puolestaan pienentää polttoaineen kulutusta. 

04.  KOMPAKTIA JOUSTAVUUTTA 

 CT 200h -autossa on erinomainen ja monipuolinen tavaratila. Kun kaikki 
istuimet ovat pystyasennossa, sen tilavuus on 375 litraa: tarpeeksi kahdelle 
matkalaukulle. Takapenkit taittuvat 60/40, ja kokonaan alas laskettuina ne 
muodostavat tasapohjaisen tavaratilan, jonka tilavuus on 985 litraa. 

05.  KAKSIALUEINEN, SÄHKÖTOIMINEN ILMASTOINTI 

 Kevyt ja kompakti ilmastointijärjestelmä jäähdyttää tehokkaasti. Se mahdollistaa 
kuljettajalle ja etumatkustajalle erillisen lämpötilaohjelmoinnin vähentäen 
samalla kokonaisenergiankulutusta. 

06.  KANGASISTUIMET 

 Kovaa kulutusta kestävä kangasverhoilu kuuluu vakiovarustukseen. Istuinten 
sivutuki pääsee oikeuksiinsa tiukoissa kurveissa. 

07.  NAHKAISTUIMET 

 Ylellisten nahkaistuinten viimeistely on japanilaisten Takumi-artesaanien 
käsityötä. Heillä on jo 25 vuoden kokemus työskentelystä Lexuksella. 
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 OMINAISUUDET  |  SISÄTILAT 

06

07



CT14

 TEKNISET OMINAISUUDET  |  AUDIO, KOMMUNIKAATIO JA INFORMAATIOJÄRJESTELMÄT 

 *Saatavilla lisävarusteena. 

01
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01.  MONITOIMINÄYTTÖ 

 Tärkeimmät ajotiedot – kuten turvallisuuteen liittyvät varoitukset ja navigaatio-
oheistukset – päivittyvät integroidulle värinäytölle. 

02.  LEXUS CONNECTED 
(SAATAVILLA TAMMIKUUSTA 2018 ALKAEN)* 

 Lexus connected -WiFi-yhteyden avulla kytket navigaatiojärjestelmän ja  jopa 
yhdeksän muuta laitetta kuten puhelimen, tabletin tai kannettavan tietokoneen 
verkkoon. Järjestelmä on liitetty auton akkujärjestelmään ilman ylimääräisiä 
kaapeleita tai johtoja, joten turvallisuus ja virransaanti on taattu. 

03.  LEXUS MEDIA DISPLAY -NÄYTTÖ 

 CT on saatavilla seitsemäntuumaisella Lexus Media Display -näytöllä 
varustettuna, jota hallitaan pyörivällä ohjaimella. Näytön avulla voi säätää 
äänentoistoa, ilmastointia tai tarkastella hybridijärjestelmän toimintaa. Näyttöön 
on mahdollista myös linkittää ‘MIrror Link’ -yhteensopiva älypuhelin, jolloin 
osa toiminnosta on nähtävissä ja ohjailtavissa näytön välityksellä. 

04.  LEXUS PREMIUM NAVIGATION -JÄRJESTELMÄ 

 Erityisleveä 10,3-tuuman keskusnäyttö on sijoitettu paraatipaikalle, ja sitä 
voi ääniohjauksen lisäksi ohjata erillisen ohjaimen avulla. Jaettu kuvaruutu 
mahdollistaa esimerkiksi säätietojen ja navigaation samanaikaisen katselun. 

05.  6 KAIUTTIMEN PANASONIC®-
ÄÄNENTOISTOJÄRJESTELMÄ 

 Kuuden kaiut t imen Panasonic ®-äänentoistojär jeste lmä kuuluu 
vakiovarustukseen ja siinä on ympäristöystävälliset bambu-lasihartsikaiuttimet, 
joissa on erinomainen äänentoisto ja kierrätettävyys. Järjestelmässä on AM/
FM RDS -taajuudet, CD-soitin ja Bluetooth®-yhteys äänentoistoa ja puhelinta 
varten. 

06.  10 KAIUTTIMEN PANASONIC® 
-ÄÄNENTOISTOJÄRJESTELMÄ 

 Energiaa säästävässä, 10 kaiuttimen Panasonic®-äänentoistojärjestelmässä on 
erillinen, kevytrakenteinen vahvistin, joka parantaa äänenlaatua. Mukana on 
Lexus Premium Navigation -järjestelmä sekä DVD-soitin, joka mahdollistaa 
elokuvien katselun keskusnäytöltä. 

07.  13 KAIUTTIMEN MARK LEVINSON® -PREMIUM 
ÄÄNENTOISTOJÄRJESTELMÄ 

 13 kaiutt imel la varustettu Mark Levinson® Premium Surround 
-äänentoistojärjestelmä on räätälöity CT-matkustamon akustisten 
ominaisuuksien perusteella. Sen 7.1-kanavainen digital surround -äänentoisto 
toistaa CD-ja DVD-levyt yhtä laadukkaasti kuin kotiteatteri. 
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 TEKNISET OMINAISUUDET  |  AJODYNAMIIKKA 

08

10

11

12

09

08.  AJOTILAT 

 CT:ssä on neljä ajotilavaihtoehtoa. EV on hiljainen ja päästötön asetus mataliin 
nopeuksiin, jolloin auto käyttää ainoastaan sähköä. ECO- ja NORMAL-
asetuksilla auto hyödyntää sekä sähköä että polttoainetta, kun tavoitteena on 
hieman korkeampi nopeus ja rento ajokokemus. SPORT-asetus mahdollistaa 
dynaamisen ajon. 

09.  AERODYNAMIIKKA 

 Matalan konepellin ja pitkän kattoprofiilin sekä takaosan spoilerin, diffuusorin 
ja siivekkeiden ansiosta CT:n aerodynamiikka on aivan omaa luokkaansa. 
Kompaktin auton alla sijaitseva polttoainetankki on peitetty surffilautaa 
ulkoisesti muistuttavilla evillä paremman vakauden aikaansaamiseksi. Nämä 
yksityiskohdat parantavat ajettavuutta ja vähentävät polttoaineenkulutusta 
sekä tuulesta aiheutuvaa melua. 

10.  DOUBLE WISHBONE -JOUSITUS 

 Takaosan double wishbone -jousitus on kehitetty erityisesti CT:tä varten ja 
se pehmentää ajoa, parantaa ketteryyttä kaarteissa ja tekee autosta erittäin 
vakaan. Vaikkakin monimutkaisempi toteuttaa, se on kooltaan kompakti ja vie 
tavaratilasta vähemmän tilaa. 

11.  TEHO ISKUNVAIMENTIMET 

 Suorituskykyä parantavat iskunvaimentimet ovat saatavilla etu- ja takaosaan. 
Ne poistavat tärinää parantaen ajomukavuutta ja hallittavuutta. 

12.  MÄKILÄHTÖAVUSTIN 

 Mäkilähtöavustin huolehtii jarrujen paineesta estäen näin autoa liukumasta 
taaksepäin, kun auto käynnistetään ylämäessä. Mäkilähtöavustin myös vähentää 
ohjaustarvetta  liukkaissa ja kaltevissa ajo-olosuhteissa. 
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 TEKNISET OMINAISUUDET  |  KULJETTAJANTUKI 
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01.  MATKUSTAMON TURVARUNKO 

 Äärimmäisen lujarakenteisen turvarungon kaikki tukipilarit ovat vahvistettua 
suurlujuusterästä. Etu- ja takaosan rytistysalueet ottavat vastaan iskut 
kolaritilanteessa samoin kuin ohjaustanko, joka on suunniteltu taittumaan 
kovasta iskusta. 

02.  RETKAHDUSVAMMOJA EHKÄISEVÄT ISTUIMET 

 Etu- ja takaosan niskatuet on suunniteltu minimoimaan retkahdusvammojen 
riskit vaaratilanteissa. Istuinten vahvistettujen sivutukien ansiosta matkustaja 
uppoaa syvälle istuimeen ja etunojaan asetettu niskatuki tukee päätä entistäkin 
tehokkaammin. 

03.  PYSÄKÖINTITUTKA JA PERUUTUSKAMERA 

 Takapuskuriin asennetut tutkat helpottavat parkkeerausta varoittamalla 
mahdollisista esteistä, ja sen voi tarvittaessa kytkeä pois päältä. Peruutusnäkymä 
auton takaa välittyy 10,3-tuumaiselle näytölle, jonka opasteet avustavat 
parkkeeraustilanteessa. 

04.  KAHDEKSAN TURVATYYNYÄ 

 CT:n varustukseen kuuluu kahdeksan ilmatyynyä sekä istuinvöiden 
kiristyksenvarmentimet. Kuljettajan sekä etumatkustajan automaattisten, 
kaksivaiheisten turvatyynyjen lisäksi suojaa tuovat myös sivuturvatyynyt ja 
etumatkustajien polviturvatyynyt. Kilpimäinen sivuilmatyyny verhoaa sivuikkunat 
auton koko pituudelta. 

05.  RENGASPAINEEN TUNNISTIN 

 Renkaaseen asennettu sensori tarkkailee rengaspainetta, välittää tiedot 
monitietonäytölle ja hälyttää, mikäli yhden tai useamman renkaan paine laskee. 
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 TEKNISET OMINAISUUDET  |  TURVALLISUUS 
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06.  LEXUS SAFETY SYSTEM + 

 Lexus Safety System + -turvallisuusjärjestelmä on vakiona kaikissa CT-malleissa. 
Se pitää sisällään jalankulkijat havaitsevan Pre-Crash-turvajärjestelmän, 
auton sijaintia kaistalla tarkkailevan LKA-kaistavahdin, liikennemerkkien 
tunnistuksen, hämäräajoa helpottavat automaattiset kaukovalot ja mukautuvan 
Adaptive Cruise Control -vakionopeudensäätimen, joka huolehtii turvallisesta 
ajonopeudesta. 

07.  PRE-CRASH-TURVAJÄRJESTELMÄ 

 Millimetriaaltotutka arvioi kolaririskin mahdollisuuden, jolloin Pre-Crash-
turvajärjestelmä hälyttää kuljettajan ja kasvattaa jarrujen painetta. Jos kolari 
on väistämätön, järjestelmä jarruttaa tarvittavan määrän ja kiristää edessä 
istuvien istuinvöitä. 

08.  KAISTAVAHTI JA AUTOMAATTISET KAUKOVALOT 

 LKA-kaistavahti varoittaa, mikäli auto siirtyy liian lähelle kaistan reunaa ja tekee 
samalla ohjaukseen tarvittavan korjausliikkeen. Automaattiset kaukovalot 
käyttävät LKA-kameraa pimeän aikaan ja kytkeytyvät päälle automaattisesti. 

09.  MUKAUTUVA VAKIONOPEUDENSÄÄDIN 

 Millimetriaaltotutkaa hyödyntävä ominaisuus pitää huolen siitä, että turvaväli 
edellä ajavaan autoon on vakio – myös silloin, kun sen ajonopeus vaihtelee. 

10.  LIIKENNEMERKKIEN TUNNISTUS 

 Liikennemerkkejä tunnistava Road Sign Assist (RSA) -toiminto hyödyntää 
tuulilasiin asennettua kameraa ja välittää kuljettajalle tiedot monitietonäytön 
välityksellä. 
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 F SPORT JA F SPORT S  |  ULKOKUORI 

01.  F SPORT  |  KYNNYSLISTAT 

 Etuovien kynnyslistat takaavat kestävän suojan. Harjatusta alumiinista 
valmistetuissa listoissa on musta, kaiverrettu Lexus-logo. 

02.  F SPORT  |  TUNNUS 

 Hillityllä, mutta tunnistettavalla F SPORT -logolla varustettu kilpi huomataan. 
F-kirjain tulee lähellä Fuji-vuorta sijaitsevasta paiaksta Fuji Speedway, josta 
korkeatasoiset F SPORT - autot ovat kotoisin, ja jossa ne pääasiallisesti 
testataan. 

03.  F SPORT 16" KEVYTMETALLIVANTEET 

 Nämä viisipuolaiset, tummasävyiset vanteet ovat vakiona F SPORT 
-varustetasossa .  

04.  F SPORT S 17" KEVYTMETALLIVANTEET 

 F SPORT S -varustetason autoja varten erityisesti kehitetyissä, viisipuolaisissa 
ja kaksinkertaisissa, kevytmetallivanteissa on huomiota herättävä, tumma 
kromiviimeistely. Matalan profiilin renkaat varmistavat tarkan ohjauksen 
kaarteissa. (Vain F sport S -taso) 

05.  F SPORT  |  ETUOSAN MUOTOILU 

 CT 200h F SPORT -tason autossa on näyttävä etusäleikkö, jonka muotoilu 
on tuttu uudesta LS 500h mallista. Ilmettä tehostavat säleikköä ympäröivät, 
kookkaat sumuvalot, joissa on käytetty samaa verkkokuviota. 

06.  F SPORT -TAKAPUSKURI JA -SPOILERI 

 Silmiä hivelevät heijastimet, takapuskurin harmaat korostukset ja diffuusorin 
uusi viimeistely takaavat, että CT F SPORT on virtaviivainen myös takaa. 

06

03 04

05 

01 02
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 F SPORT JA F SPORT S  |  SISÄOSAT 

07.  KANGAS-/TAHARA-ISTUIMET 

 Istuinten ainutlaatuinen muotoilu ja mukavuus varmistavat CT 200h F SPORT 
-auton sporttisen ja keskittyneen ajokokemuksen. (Vakiona F SPORT -tason 
autoissa) 

08.  NAHKAISTUIMET 

 Japanilaisten Takumi-artesaanien käsityönä valmistamat F SPORT 
-nahkaistuimet tarjoavat lisämukavuutta kuljettajalle sekä matkustajille. 
(Lisävarusteina F SPORT -tason autoissa, vakiovarustena F SPORT S -tason 
autoissa.) 

09.  F SPORT-OHJAUSPYÖRÄ JA -VAIHTEISTO 

 Kauniisti muotoiltu ja F SPORT -logolla varustettu ohjauspyörä on ikonisen 
LFA-superauton innoittama. Rei'itetyllä nahalla viimeistellyn F SPORT 
-vaihteiston muotoilu on ohjauspyörän kanssa yhteensopiva – yhdessä ne 
luovat sporttisen ilmeen. 

10.  NAGURI-TYYLINEN VIIMEISTELY 

 Perinteisen japanilaisen käsityöläisyyden innoittamat, Naguri-tyyliset upotukset 
tulivat ensi kerran tutuiksi korkean suorituskyvyn GS F -autossa. Nyt ne on 
saatavilla myös F SPORT -malleihin. 

11.  URHEILULLISET REI'ITETYT POLKIMET 

 Rei'itetyt alumiinipolkimet takaavat hyvän pidon ja ilmentävät CT F SPORT 
-mallien autourheilun innoittamaa muotokieltä. 

08/09
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 LISÄVARUSTEET 

05

06 07

03

04 

01 02

01.  TAKAPUSKURIN SUOJALEVY 

 Levy suojaa takapuskuria naarmuuntumiselta, kun tavaratilaa pakataan tai 
puretaan. 

02.  TAVARATILAN SUOJAMATTO 

 Tyylikäs kangasmatto suojaa takatilan verhoilua. Se istuu täydellisesti tilaan 
myös silloin,  kun takaistuimet on laskettu alas. 

03.  PYÖRÄTELINE 

 Kevytrakenteiseen mutta kestävään telineeseen saa lukittua kiinni yksi tai 
kaksi polkypyörää. 

04.  KATTOTELINE 

 Lukittava ja kevyt, alumiininen kattoteline on muotoilultaan aerodynaaminen, 
jolloin tuulesta aiheutuva melu on minimoitu.  Teline  soveltuu monenlaiseen 
kuljetukseen, ja se on helppo asentaa sekä irroittaa. 

05.  TAVARATILAN SUOJAVERKKO 

 Tavaratilassa olevien matkatavaroiden liukumisesta aiheutuva melu ja tärinä 
voivat häiritä turvallista ajoa. Tavaratilan suojaverkko pitää tavarat paikoillaan. 

06.  VALAISTUT KYNNYSLISTAT 

 Tyylikäs yksityiskohta suojaa tehokkaasti ovenkarmien maalipintaa. 

07.  HIILIKUITU-SOMISTEET 

 Kojelaudan ja ovien ohjainpaneelien sporttiset, hiilikuituviimeistellyt somisteet 
sopivat hyvin yhteen sivupeilien kanssa. Myös muita viimeistelyvaihtoehtoja 
on saatavilla. 
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08.  KANNETTAVA DVD-SOITIN 

 DVD-soittimen 7-tuumainen näyttö tarjoaa viihdykettä takaosan matkustajille 
pidemmillä automatkoilla. Kattava multimediakokonaisuus pitää sisällään portit 
myös USB- ja SD-korteille, ja älypuhelimelle, ja sitä voidaan käyttää myös 
kotona yhteensopivan adapterin kera. 

09.  ETUSÄLEIKÖN KORISTELISTA 

 Musta viimeistely tehostaa CT 200h:n etusäleikön virtaviivaista ilmettä. 

10.  16" FUYU KEVYTMETALLIVANTEET 

 10-puolaiset vanteet metallinhohtoisilla yksityiskohdilla täydentävät 
CT 200h –mallin urheilullisen ulkonäön. 

11.  16" FUYU KEVYTMETALLIVANTEET 

 10-puolainen antrasiitti vanne joka tekee vaikutuksen. 

12.  17" ZENGA KEVYTMETALLIVANTEET 

 10-puolainen design metallinhohtoisilla yksityiskohdilla. 

13.  17" ZENGA KEVYTMETALLIVANTEET 

 10-puolainen design erottuvalla antrasiitti värityksellä. 

14.  17" ZENGA KEVYTMETALLIVANTEET 

 10-puolainen design erottuvalla mustalla värityksellä. 

15.  17" YUME KEVYTMETALLIVANTEET 

 5-puolainen design helmiäisvalkoisella viimeistelyllä. 

16.   17" YUME KEVYTMETALLIVANTEET 

 5-puolainen design dynaamisella mustalla viimeistelyllä. 

17.  F SPORT 17" KEVYTMETALLIVANTEET 

 5x3-puolaiset vanteet todellakin dynaamisella muotoilulla ja tummalla 
antrasiitti värityksellä. 
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 UUDEN LEXUS-ULKOVÄRIN 
KEHITTÄMINEN ON 
MONIMUTKAINEN JA AIKAA VIEVÄ 
PROSESSI 

 Lexuksen suunnittelijat eivät koskaan käytä valmiita värejä – he kehittelevät oman 
sävyn aina alusta loppuun. Prosessi saattaa viedä jopa kaksi vuotta, ja uudet 
värit lanseerataan usein uuden auton yhteydessä. Lexuksen maaliväripaletissa 
on tätä nykyä noin 30 sävyä, kuten metallinhohtoiset Sonic White sekä Sonic 
Titanium. 

Uuden Lexus-värin luomiseen ei ole oikotietä, sillä suunnitteluprosessi vaatii 
useita satoja kokeiluja. "Kun kehittelen uutta väriä, katson niin monia eri 
maalisävyjä, että joskus en työpäivän jälkeen enää näe eteeni", kertoo Megumi 
Suzuki, yksi kokeneimmista suunnittelijoistamme. Työn loppuunsaattaminen 
vaati tarkkaa silmää ja kromisävyjen hallintaa. "Aina kun tapaan uuden ihmisen, 
käyn kaupassa, tai vierailen jonkun kotona, huomioin kaikki värit ja materiaalit“, 
hän kertoo. "Osastollamme on paljon muitakin kaltaisiani ihmisiä.”

Töitä riittää vielä värin valinnan jälkeenkin. Kehitystyön eri vaiheissa Suzuki 
työllistää pienen armeijan verran eri alojen asiantuntijoita: maalisekoituksista 
vastaavia laborantteja, savenveistäjiä, insinöörejä ja maalaustyöntekijöitä, jotka 
huolehtivat jokaisen CT-auton virheettömästä ja tasalaatuisesta lopputuloksesta. 
Aina muutaman viikon välein Lexuksen tavarantoimittaja Kansai Paint valmistaa 
uuden maalierän, joka päätyy Lexuksen suunnittelijoiden arvioitavaksi. Kaikki 
ulko- kuin sisäosat tarkastetaan valonheitinten alla, auringonvalossa, varjossa 
ja pilvisellä säällä eri vuorokauden aikoina ja eri kuukausina. 

Lopullisen värin valinta ei ole helppoa. Väri, joka kimmeltää kesäaamuina 
saattaa näyttää imelältä varjossa tai keinovalaistuksessa. Joskus suunnittelijat 
joutuvat kamppailemaan omien henkilökohtaisten mieltymystensä kanssa. 
"Väreihin liittyy sellainen erikoinen piirre, että oma näkemys saattaa muuttua 
vuodenaikojen, oman mielialan tai trendien mukaan", Suzuki kertoo. 
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 F WHITE  |  0831,4  SONIC WHITE  |  0852,5 

 SONIC TITANIUM  |  1J74  MERCURY GREY  |  1H94 

 BLACK  |  2123  GRAPHITE BLACK  |  2235 

 RED  |  3T23,4  MORELLO RED  |  3R14,5 

 COPPER BROWN  |  4X22  SOLAR FLARE  |  4W71,4 

 SKY BLUE  |  8X94 

 DEEP BLUE  |  8X5 

 SAPPHIRE BLUE  |  8X11,4 

 1 Saatavilla vain F SPORT -malleihin.
2 Ei saatavilla F SPORT -malleihin.
3 Yksivärinen
4 F SPORT -mallit saatavilla myös mustalla katolla.
5 Comfort- ja Executive-mallit saatavilla myös harmaalla katolla.

Huomioithan, että tulostuksesta aiheutuvien sävyerojen takia auton todellinen maalisävy saattaa hieman erota kuvitusten 
väreistä. 
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 1 Kangasverhoilu on vakiona Eco- and Comfort -varustetason autoissa.
2 Tekstiili-/Tahara-verhoilu on vakiona F SPORT -varustetason autoissa.
3 Nahkaverhoilu on vakiona Executive-varustetason autoissa ja on tilattavissa osana nahkaverhoilupakettia Comfort-varustetason autoihin.
4 F SPORT -nahka on tilattavissa osana F SPORT -nahkaverhoilupakettia F SPORT -varustetason autoihin ja se on vakiona F SPORT S -varustetason autoissa.
5  Storm Black -somisteet ovat vakiona Eco- and Comfort -varustetason autoissa, kun taas Techno Black on vakiona Executive-varustetason autoissa. Orange sekä kolme vaihtoehtoista puu-somistetta ovat tilattavissa lisävarusteena Eco-, 

Comfort- ja Executive-varustetason autoihin.
6 Hopea- ja metallipinnoitesomisteet ovat vakiona F SPORT- ja F SPORT S -varustetason autoissa. Naguri-tyyliset alumiinisomisteet ovat tilattavissa lisävarusteena. Saatavilla on myös hiilikuituusomisteet.  

 TEKSTIILI 1 

 Black 

 Sandstone & Black  White & Black 

 Black & Flare Red 

 Black & Red 

 Naguri-tyylinen 
alumiini 

 Sandstone & Black 

 White & Black  Flare Red & Black 

 Black & Orange 

 Hiilikuitu-somisteet 

 F SPORT -SOMISTEET6 

 Hopea, 
metallipinnoite 

 F SPORT -TEKSTIILI / TAHARA-VIIMEISTELY2 

 Black 

 NAHKAVERHOILU3  F SPORT -NAHKAVAIHTOEHDOT4 

 Black  Black 

 Techno Black  Orange  Bamboo  Dark Brown, 
ash burl 

 Black & Grey,
shimamoku 

 SOMISTEET5 

 Storm Black 



CT 25

 VÄRIVAIHTOEHDOT  |  SISÄVÄRIT 

01

02

03

04

05

06

07

01  Black & Red kangasverhoilu ja Storm Black somisteet (Comfort)
02 Sandstone & Black kangasverhoilu ja Storm Black somisteet (Comfort)
03 Black & Orange F SPORT kangas / Tahara verhoilu ja Silversomisteet 

(F SPORT)
04 Sandstone & Black nahkaverhoilu ja Dark Brown, ash burl somisteet (Executive)

05 White & Black nahkaverhoilu ja Black & Grey Shimamoku somisteet (Executive) 
06 Black nahkaverhoilu ja Bamboo somisteet (Executive)
07 Flare Red & Black F SPORT S nahkaverhoilu ja Naguri-tyyliset Alumiini 

somisteet (F SPORT S) 
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ULKOPUOLI ECO COMFORT F SPORT F SPORT S EXECUTIVE

Haineväantenni V V V V V

Ajovalojen automaattinen korkeudensäätö - p V V V

Etusäleikön koristelista, tumman kromin värinen - - V V -

Päiväajovalot, LED V V V V V

Sivupeilit, lämmitetyt, sähköisesti koriavasten taittuvat V V V V V

Sivupeilit, lämmitetyt, sähköisesti koriavasten taittuvat, 
automaattisesti tummentuvat, muistipaikoilla - - p V V

Etusäleikkö, F SPORT - - V V -

Etusumuvalot, LED - V V V V

Ajovalojen pesimet - p V V V

Ajovalot, halogen V V - - -

Ajovalot, LED - p V V V

Pysäköintitutkansensorit, edessä ja takana - p V V V

Tummennetut taka- ja takasivulasit - - V V V

Sadetunnistin V V V V V

Takavalot, LED V V V V V

Takailmanohjain V V - - V

Takailmanohjain, F SPORT - - V V -

Smart entry -avaimeton sisäänkäynti ja käynnistys - p V V V

UV-suojatut taka- ja takasivulasit V V - - -

VANTEET JA RENKAAT

15" kevytmetallivanteet, 195/65 R15 renkaat V - - - -

16" kevytmetallivanteet, kaksi väriset, 205/55 R16 renkaat - V - - -

16" kevytmetallivanteet, 5x2-puolaiset, tummasävyiset, 
205/55 R16 renkaat - - V - -

17" kevytmetallivanteet, 5x2-puolaiset, 215/45 R17 renkaat - - - - V

17" kevytmetallivanteet, 5x2-puolaiset, tummasävyiset, 
215/45 R17 renkaat - - - V -

AKTIIVINEN TURVALLISUUS JA AJODYNAMIIKKA

Lane Keeping Assist (LKA) V V V V V

Lukkiutumattomat jarrut (ABS) V V V V V

Automaattiset kaukovalot (AHB) V V V V V

Drive Mode Select (ECO / NORMAL / SPORT) V V V V V

Elektroninen jarruvoimanjako (ABD) V V V V V

Regeneratiiviset jarrut V V V V V

EV (Electric Vehicle) ajotila V V V V V

Tehoiskunvaimentimet edessä ja takana - - V V -

Mäkilähtöavustin (HAC) V V V V V

Pre-Crash Safety -järjestelmä V V V V V

Liikennemerkkien tunnistus (RSA) V V V V V

Rengaspainetunnistin (TPWS) V V V V V
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  Vakiovaruste 
  Saatavilla varustevaihtoehtona. 
  Saatavilla osana pakettia. 

—  Ei saatavilla. 

PASSIIVINEN TURVALLISUUS ECO COMFORT F SPORT F SPORT S EXECUTIVE

Etumatkustajan turvatyynyn poiskytkentä V V V V V

Turvatyynyt, kuljettajan ja etumatkustajan etu-, sivu- ja 
polviturvatyynyt / ikkunaturvaverho 1. ja 2. istuinrivi V V V V V

Turvavyömuistutin, ääni ja merkkivalo V V V V V

ISOFIX kiinnittimet, takaistuimen reunapaikoilla V V V V V

Turvavöiden esikiristimet, kuljettaja ja etumatkustaja V V V V V

VARKAUDENESTO

Varashälytin - ajonesto V V V V V

Varashälytin - ajonesto / sisätilan valvonta / sireeni / 
kallistuksen tunnistus V V V V V

Varashälytin - ajonesto / sisätilan valvonta / sireeni - - - - -

Kauko-ohjattu keskuslukitus V V V V V

AUDIO, KOMMUNIKAATIO & INFORMAATIO

4.2" värillinen ajotietokoneen näyttö V V V V V

7" Lexus Media Display V V V V -

10.3" multimedia näyttö (korvaa Lexus Media Displayn) - p p V V

6-kaiuttimen Panasonic® audio järjestelmä V V V - -

10-kaiuttimen Panasonic® audio järjestelmä - p p - V

13-kaiuttimen Mark Levinson® Premium Surround 
järjestelmä - - - V V

Kello V V V V -

Kello GPS toiminnolla - p p V V

Bluetooth® yhteys, audio- ja puhelintoiminnot V V V V V

Digitaalinen radio (DAB) V V V V V

Lexus Premium Navigation järjestelmä - p p V V

Peruutuskamera V V V - -

Peruutuskamera opastin viivoilla - p p V V

Remote Touch ohjaus multimedia näytölle - p p V V

Kierto-ohjain Lexus Media Displaylle V V V - -

USB portti ja AUX liitäntä, VTR yhteensopivuus V V V V V
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MUKAVUUS JA KÄYTÄNNÖLLISYYS ECO COMFORT F SPORT F SPORT S EXECUTIVE

3-puolainen nahkaverhoiltu ohjauspyörä V V - - V

3-puolainen nahkaverhoiltu ohjauspyörä, rei'itettyä nahkaa - - V V -

Alumiiniset kynnyslistat LEXUS logoilla - - - - -

Alumiiniset kynnyslistat LEXUS logoilla, F SPORT - - V V -

Hiilikuitusomisteet - - O O -

Mukautuva vakionopeudensäädin V V V V V

Kojetaulun somistelista,  Naguri-Style Aluminium - - O O -

Kojetaulun somistelista,  Orange O O - - O

Kojetaulun somistelista,  Silver metal film - - V V -

Kojetaulun somistelista,  Storm Black V V - - O

Kojetaulun somistelista,  Techno Black O O - - V

Kojetaulun somistelista, puinen 
(ash burl, bamboo tai Shimamoku) O O - - O

Alumiiniset poljinpinnat - - V V -

Elektroninen, 2-alueinen ilmastointi V V V V V

Kuljettajan ja etumatkustajan istuimet, manuaaliset säädöt 
(8-suuntaiset kuljettajalla, 4-suuntaiset etumatkustajalla) V V V - -

Kuljettajan ja etumatkustajan istuimet, sähkösäädöin, 
muistipaikoin (8-suuntaiset kuljettajalla, 4-suuntaiset 
etumatkustajalla)

- - - V V

Kattoluukku, sähkötoiminen - - - O O

Etuistuinten lämmitys V V V V V

Ei lämmitettävät etuistuimet - - - - -

Elektroninen, 2-alueinen ilmastointi, kosteustunnistin V - - - -

Vaihteen valitsin, nahkasomistein V V - - V

Ristiseläntuki, sähkösäätöinen, kuljettajalla - - - p V

Vaihteen valitsin, nahkasomistein, rei'itettyä nahkaa - - V V -

Taustapeili, automaattisesti tummentuva - p V V V

Taustapeili, päivä/yö asetukset V V - - -

Tilapäinen varapyörä - - - - -

Renkaanpaikkaussarja V V V V V

F SPORT kangas / Tahara verhoilu - - V - -

F SPORT nahkaverhoilu - - - V -

Kangas / Tahara verhoilu - - - - -

Kangasverhoilu V V - - -

Nahkaverhoilu - p - - V
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 Vakiovaruste.
 Saatavilla osana pakettia.
  Saatavilla varustevaihtoehtona. 

—  Ei saatavilla. 

PAKETIT COMFORT F SPORT F SPORT S EXECUTIVE

Teknologia paketti

Ajovalot, LED p v v v

Ajovalojen pesimet p v v v

Ajovalojen automaattinen korkeudensäätö p v v v

Etusumuvalot, LED v v v v

Pysäköintitutkansensorit, edessä ja takana p V V V

Smart entry -avaimeton sisäänkäynti ja käynnistys p V V V

Taustapeili, automaattisesti tummentuva p V V V

Lexus Premium Navigation paketti

Lexus Premium Navigation järjestelmä p p v v

10.3" multimedia näyttö p p v v

Remote Touch ohjaus multimedia näytölle p p v v

10-kaiuttimen Panasonic® audio järjestelmä p p v v

Kello GPS toiminnolla p p v v

Peruutuskamera opastin viivoilla p p v v

Taustapeili, automaattisesti tummentuva p v v v

Nahkaverhoilu paketti

Nahkaverhoilu p - - v

Lämmitettävät etuistuimet v v v v

F SPORT nahkaverhoilupaketti

F SPORT nahkaverhoilu - p v v

Kuljettajan ja etumatkustajan istuimet, sähkösäädöin, muistipaikoin 
(8-suuntaiset kuljettajalla, 4-suuntaiset etumatkustajalla) - p v v

Ristiseläntuki, sähkösäätöinen, kuljettajalla - p v v

Lämmitettävät etuistuimet v p v v

Sivupeilit, lämmitetyt, sähköisesti koriavasten taittuvat, automaattisesti 
tummentuvat, muistipaikoilla - p p v
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 *  Luvut vaihtelevat autovarustetason ja alumiinivanteen koon mukaan. Ensimmäinen luku koskee CT 200h Eco -varustetason autoja, joissa on 15" alumiinivanteet. Toinen luku koskee Comfort- ja F SPORT -varustetason autoja, joissa on 16" 
alumiinivanteet. Kolmas luku koskee Executive- ja F SPORT S -varustetason autoja, joissa on vakiona 17" alumiinivanteet.

Polttoaineen kulutus ja CO2-päästöluvut mitataan kontrolloiduissa olosuhteissa, ja ne ovat 80/1268/EEC-direktiivin kanssa yhteneväiset – nämä pitävät sisällään European Standard -varustellut ajoneuvot ja niitä koskevat lakimuutokset. Mikäli 
olet kiinnostunut ostamaan ajoneuvon, joka on European Standard -säädösten mukaisesti varusteltu, ota yhteys viralliseen Lexus-maahantuojaasi. Ajoneuvosi polttoaineen kulutus ja CO2-päästöluvut saattavat poiketa mitatuista. Ajotapa ja 
muut tekijät kuten ajo-olosuhteet, liikenne, auton kunto, rengaspaine, lisävarusteet, kuorman paino, matkustajien lukumäärä jne. vaikuttavat ajoneuvon polttoaineen kulutukseen ja CO2-päästölukuihin.

** Ensimmäinen luku viittaa Eco-varustetasoon. Toinen luku viittaa kaikkiin muihin varustetasoihin vanteiden koosta huolimatta.
*** Tavaratilan tilavuus on laskettu VDA-menetelmällä ajoveuvoissa, joissa on vararengaspaketti. Kaikki luvut pitävät sisällään lattian alla olevan säilytystilan. Väliaikaisen vararenkaan myötä luku pienenee 30 litralla.

Huomioithan, että lisätietoja teknisistä ominaisuuksista löydät osoitteesta www.lexus.fi 

MOOTTORI CT 200h

Iskutilavuus (cm3) 1798
Sylinterien / venttiilien lukumäärä L4 / 16
Suurin teho (hv @ kierr/min) 99 @ 5200
Suurin teho (kW @ kierr/min) 73 @ 5200
Suurin vääntö (Nm @ kierr/min) 142 @ 2800 - 4400

SÄHKÖMOOTTORI

Tyyppi Kestomagneetti synkronimoottori
Suurin teho (hv) 82
Suurin teho (kW) 60
Suurin vääntö (Nm) 207

HYBRIDIJÄRJESTELMÄN TEHO

Suurin teho (hv) 136
Suurin teho (kW) 100

VAIHTEISTO

Tyyppi Portaaton automaattivaihteisto
Vetävät pyörät Edessä

SUORITUSKYKY

Huippunopeus (km/h) 180
Kiihtyvyys 0-100 km/h (s) 10,3

KULUTUS* (l/100 km)

Kaupunki 3,6 / 3,8 / 4,1
Maantie 3,5 / 3,8 / 4,0

Yhdistetty 3,6 / 3,8 / 4,1

CO2 PÄÄSTÖT* (g/km)

Kaupunki 82 / 88 / 94
Maantie 81 / 88 / 93
Yhdistetty 82 / 88 / 94

MASSAT** (kg)

Kokonaismassa 1790 / 1845
Omamassa (min. - max.) 1370 - 1410 / 1410 - 1465

TILAVUUSMITAT*** (l)

Tavaratila takaistuimet pystyssä, tavaratilansuojapeittoon asti lastattuna (l) 275
Tavaratila takaistuimet pystyssä, kattoon asti lastattuna (l) 375
Tavaratila takaistuimet alas laskettuna, kattoon asti lastattuna (l) 985
Polttoainesäiliön tilavuus 45



CT200h

CT200h

CT 31

 TEKNISET TIEDOT 

 1 Luku viittaa Eco-varustetason autoon. Vastaava luku Comfort-, F SPORT-, F SPORT S- ja Executive-varustetason autoille on 1455.
2 Luku viittaa Eco-varustetason autoon. Vastaava luku Comfort-, F SPORT-, F SPORT S- ja Executive-varustetason autoille on 1525.
3 Luku viittaa Eco-varustetason autoon. Vastaava luku Comfort-, F SPORT-, F SPORT S- ja Executive-varustetason autoille on 1520.
4 Luku viittaa CT-malleihin, joissa on vakiokatto. Lasikatolla varustettujen autojen vastaava luku on 974.

Huomioithan, että yläpuolella esitetyt mitat ovat millimetrejä. 
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 © 2017 Lexus Europe* pidättää oikeuden muuttaa mitä tahansa määritelmiä tai varusteita ilman erillistä 
ilmoitusta. Määritelmien yksityiskohdat ja varusteet voivat vaihdella paikallisolosuhteiden tai muiden 
vaatimusten mukaan. Voit pyytää omaa aluettasi koskevia lisätietoja paikalliselta Lexus-myyjältäsi.

Huom! Kuvien ajoneuvot ja kaikki tämän esitteen tavaraselosteet voivat vaihdella mallin, varusteiden 
tai alueellisen saatavuuden mukaan. Auton todellinen sävy saattaa erota tässä esitteessä olevien 
kuvien väreistä. 

Lisätietoja saat osoitteesta www.lexus.fi 

Ympäristöstä huolehtiminen on Lexukselle ensiarvoisen tärkeää. Teemme paljon työtä minimoidaksemme 
ympäristölle aiheutuva vaikutukset aina suunnittelusta tuotantoon, jakeluun, myyntiin, huoltopalveluun 
ja ajoneuvojemme elinkaaren loppuun asti. Jälleenmyyjäsi antaa mielellään lisätietoja ajoneuvojamme 
koskevista säädöksistä.

* Lexus Europe on osa Toyota Motor Europe NV/SA:aa.

Painettu Euroopassa syyskuussa 2017 

 Lisätietoja CT-autoista:

lexus.fi/CT

youtube.com/LexusFinland

instagram.com/LexusFinland 


