CT 200h

A ESCOLHA

Bem-vindo ao novo CT 200h, o
híbrido compacto de luxo. Descubra
um automóvel com um design que
atrai olhares, tecnologia avançada e
a perícia artesanal "Takumi" japonesa.
Convidamo-lo a preparar-se para a
escolha do seu Lexus neste catálogo.
O novo CT 200h apresenta uma
arrojada grelha frontal, acentuada
por faróis LED em 'L' , e uma
traseira dinâmica. Para ajudar na
manobrabilidade e reduzir o ruído do
vento, o CT apresenta um perfil longo
e aerodinâmico e uma antena com
um design tipo barbatana de tubarão.
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Para uma melhor estabilidade, as
caraterísticas aerodinâmicas incluem
aletas idênticas às das pranchas de
surf na parte inferior do automóvel e
estabilizadores nas luzes traseiras e
nos pilares das portas.
Ao conduzir o novo CT irá desfrutar
do luxo Lexus num automóvel
compacto, equipado com a nossa
tecnologia híbrida pioneira. Irá ainda
desfrutar do seu desempenho suave,
que se destaca por emissões de CO2
bastante reduzidas, cerca 93 g/km.
No modo EV (veículo elétrico),
poderá usufruir de uma condução

quase silenciosa, sem recurso a
qualquer combustível e com zero
emissões nocivas.
No interior, o habitáculo do CT,
desenvolvido a pensar no condutor,
apresenta um ecrã central de 10,3
polegadas e o novo Sistema Lexus
Navegação Premium. Para uma
condução mais segura e descontraída,
no novo CT poderá encontrar o
inovador Lexus Safety System +, que
inclui um Sistema Segurança de PréColisão (PCS) com deteção de peões
e Assistência à Manutenção na Faixa
de Rodagem (LKA).
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MODELO | HÍBRIDO

CT 200h
Ao conduzir o CT 200h descobrirá uma condução com elevada capacidade
de resposta e uma aceleração suave. Alimentado pela tecnologia Lexus
Hybrid Drive, o CT alia na perfeição um avançado motor a gasolina de 1,8
litros com ciclo de Atkinson e um motor elétrico de elevado rendimento. O
mais importante é que este pioneiro compacto consome apenas 4,1 l/100 km*
de combustível.
* Na versão Business.

CT 200h Executive+, com jantes de liga leve de 17",
alimentado pela tecnologia Lexus Hybrid Drive.
Deslumbrante e atraente.
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MODELO | HÍBRIDO

TECNOLOGIA SELFCHARGING HYBRID
Em 2004, a Lexus tornou-se o primeiro fabricante de automóveis de luxo a aperfeiçoar a tecnologia Self-Charging
Hybrid. Desde então, foram vendidos mais de um milhão de modelos híbridos da Lexus. O CT 200h apresenta um
desempenho suave e reduzidas emissões de CO2 de apenas 93 g/km*. Estes resultados são alcançados através da
relação entre o eficiente motor a gasolina de 1,8 litros, o motor elétrico de elevado rendimento, a bateria compacta,
a transmissão híbrida e a unidade de controlo de potência. Para obter informações adicionais, consulte o site: www.
lexus.pt/hybrid
*Na versão Business.

MOTOR A GASOLINA DE 4 CILINDROS
DE 1,8 LITROS
Com função Start/Stop, tecnologias de
Recirculação do Gás de Escape e Abertura
de Válvulas Variável Inteligente, este motor a
gasolina, silencioso e suave, com Ciclo de Atkinson,
permite uma excecional eficiência de combustível
e emissões significativamente mais reduzidas.

MOTOR ELÉTRICO DE ELEVADO
RENDIMENTO
Com um binário linear e instantâneo de 207 Nm, o
motor elétrico de 82 cv DIN trabalha em conjunto
com o motor a gasolina para reforçar a aceleração,
sendo a única fonte de potência no modo EV
(veículo elétrico).

BATERIA COMPACTA
A tecnologia Lexus Hybrid Drive inclui uma
bateria híbrida de hidretos de níquel metálicos de
202 V de elevado rendimento que é controlada
por um sofisticado software de gestão de energia.
Localizada por baixo da bagageira, de modo a
não comprometer o espaço interior, a bateria é
recarregada à medida que vai sendo necessário,
durante a condução, e não necessita de qualquer
carregamento externo.

CT
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SELF-CHARGING HYBRID

EXPERIMENTE A TECNOLOGIA SELF-CHARGING HYBRID

ARRANQUE E CONDUÇÃO
No arranque e a baixas velocidades, o motor elétrico consegue mover o
CT 200h até aos 45 km/h, sendo a energia elétrica fornecida pela bateria
híbrida. Nesta fase, o automóvel é quase silencioso, não usa combustível e
produz zero emissões.
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CONDIÇÕES DE CONDUÇÃO NORMAIS
A velocidades acima dos 45 km/h, o avançado motor a gasolina entra em
funcionamento de forma silenciosa, mas continua a ser assistido pelo motor
elétrico sempre que necessário. Através da combinação perfeita das duas
fontes de potência, o CT 200h oferece um conforto de condução excecional –
aliado a baixas emissões e baixo consumo de combustível.

SELF-CHARGING HYBRID

ACELERAÇÃO
Acelere convictamente e o motor elétrico de 82 cv trabalha imediatamente
em conjunto com o motor a gasolina de 1,8 litros. Desta forma é obtido um
aumento do binário para proporcionar uma poderosa aceleração linear
sempre que necessário.

DESACELERAÇÃO, PARAGEM, TRAVAGEM
Ao desacelerar, ou quando o veículo está parado, o motor a gasolina desligase automaticamente, reduzindo as emissões para zero. Trave ou retire o pé
do acelerador e o sistema de travagem regenerativa incorpora a energia
cinética que se perderia noutros automóveis. Esta é convertida em energia
elétrica e armazenada na bateria híbrida, sendo uma das razões pelas quais
nunca precisa de recarregar um veículo Lexus Self-Charging Hybrid, neste
caso, o seu CT 200h.

CT
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VERSÕES

BUSINESS
Como seria de esperar, esta versão apresenta um elevado nível de equipamento
de série.

Jantes de liga leve de 15"
Faróis de halogéneo
Bancos em tecido

Sistema de áudio Panasonic® com 6 altifalantes
Controlo de climatização eletrónico de 2 zonas
Lexus Media Display: ecrã central de 7", operado através de botão rotativo

EXECUTIVE
A versão EXECUTIVE garante aos proprietários do CT 200h uma estética
fantástica e simultaneamente um maior requinte na condução.

Jantes de liga leve de 16"

Faróis de nevoeiro dianteiros LED

SPORT EDITION*
Desfrute dos elementos de destaque do CT 200h Sport, como uma ousada
grelha frontal, característica da Lexus, em preto, jantes de liga leve pretas de
17" e capas dos espelhos retrovisores exteriores em preto.
* Versão não disponível para comercialização em Portugal.

Jantes de liga leve pretas de 17"
Grelha frontal desportiva característica da Lexus, em preto
Faróis de halogéneo com Sistema Automático de Máximos
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Estofos com acabamento em tecido/Tahara
Sistema de som Panasonic® com 6 altifalantes
Ecrã Multimédia Lexus de 7"

VERSÕES

F SPORT
Se procura um design mais dinâmico, a versão F SPORT garante caraterísticas
como uma grelha frontal exclusiva e jantes F SPORT.

Jantes de liga leve de 17", design F SPORT
Parachoques dianteiro e traseiro F SPORT
Spoiler traseiro
Vidros escurecidos

Bancos em Tecido/Tahara
Pedais em alumínio perfurados
Volante de 3 raios F SPORT em pele perfurada

LUXURY
A versão LUXURY vai certamente atrair as atenções na cidade.

Jantes de liga leve de 17"
Faróis LED com nivelamento automático
Bancos em pele

Bancos dianteiros aquecidos
Sistema de áudio Mark Levinson® com 13 altifalantes
Lexus Media Display: ecrã central de 10,3", operado através de joystick

CT
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CARATERÍSTICAS | EXTERIOR

01. JANTES DE LIGA LEVE DE 15"
Leves e compactas, as jantes de liga leve de 15" estão equipadas com pneus
de baixa resistência ao rolamento. A combinação destas jantes e pneus reduz
as emissões de CO2 e o consumo de combustível.
02. JANTES DE LIGA LEVE DE 16"
Para acentuar ainda mais a estética dinâmica do CT, as novas jantes de liga
leve de 5 raios duplos apresentam um acabamento incisivo, feito à máquina,
e detalhes em cinzento escuro metalizado.
03. JANTES DE LIGA LEVE DE 17"
As dinâmicas jantes de liga leve de 5 raios duplos, equipadas com pneus de
baixo perfil 215/45 R17, criam uma decidida aparência desportiva.
04. FARÓIS DE HALOGÉNEO
Com lâmpadas de halogéneo, o design destes faróis é moderno e atraente.
As luzes de circulação diurna, com díodos emissores de luz (LED), criam
um aspeto distinto e asseguram uma visibilidade excelente para os outros
utilizadores da estrada.
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05. FARÓIS LED
Para uma estética ainda mais marcante, os novos faróis LED do CT incluem
luzes de circulação diurna (DRL), dispostas por cima dos faróis, para dar uma
continuidade visual com as linhas estéticas do compacto. O padrão em forma
de L garante uma interessante estética tridimensional e acentua as linhas de
design. Os faróis LED utilizam menos energia, apresentam maior durabilidade
e também reagem mais rapidamente do que as lâmpadas convencionais.
06. LUZES TRASEIRAS LED
Para uma postura mais dinâmica, o grupo ótico traseiro foi aumentado e é
composto na íntegra por tecnologia LED, o que contribui para uma maior
visibilidade. À noite, o padrão em forma de L ilumina-se para destacar
claramente a identidade da marca Lexus do CT.
07. GRELHA FRONTAL
A grelha frontal do CT tem um acabamento requintado, em rede, com
acabamento em pintura metalizada brilhante. Para um efeito intrigante, o
tamanho da rede da grelha varia desde a parte de cima até abaixo.
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08. VIDROS ESCURECIDOS
Os vidros laterais traseiros e o vidro traseiro são tratados com uma tinta
refletora, proporcionando aos passageiros do banco traseiro maior
privacidade. No entanto, isto não afeta a visibilidade para o exterior a partir
do interior do CT.
09. DESIGN DA TRASEIRA
A porta da bagageira possui uma secção central alargada, que garante uma
aparência elegante e desportiva ao mesmo tempo que destaca a silhueta
caraterística do CT.
10. COR EXTERIOR EM DOIS TONS*
Para além de uma vasta gama de cores exteriores únicas, o CT também possui
elegantes combinações de cores exteriores, com dois tons.
* Combinação de cores exteriores apenas disponíveis nas versões F SPORT.
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CARATERÍSTICAS | EXTERIOR
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CARATERÍSTICAS | INTERIOR

01. HABITÁCULO FOCADO NO CONDUTOR
Para reduzir o movimento dos olhos e as potenciais distrações, todos os
instrumentos e ecrãs estão posicionados perto da sua perspetiva da estrada
em frente.
02. VOLANTE DESPORTIVO
Um volante em pele, com 3 raios, inspirado no LFA, com cavidades
ergonómicas de descanso para os dedos, confere ao CT uma condução
extremamente precisa. Sem tirar as mãos do volante, o condutor pode
controlar o sistema de áudio, o telemóvel, os comandos de voz, o ecrã
multi-informação e em determinados casos, o Cruise Control Adaptativo.

01/02

03. BANCOS DIANTEIROS AQUECIDOS
Ao aquecer diretamente o corpo dos ocupantes, os aquecedores dos bancos
do CT são utilizados proativamente para reduzir a carga de esforço da unidade
de ar condicionado, contribuindo para uma maior economia de combustível.
04. FLEXIBILIDADE COMPACTA
O CT 200h oferece um espaço de bagageira excecional e uma excelente
versatilidade no que diz respeito ao transporte de carga. Com todos os bancos
na vertical, apresenta um volume de carga de 375 litros – o suficiente para
duas malas de viagem grandes. Os bancos traseiros rebatem a 60/40 e o
seu rebatimento total cria uma área de armazenagem praticamente plana,
com uma capacidade de carga até 985 litros.
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05. CONTROLO DE CLIMATIZAÇÃO ELETRÓNICO DE
2 ZONAS
Ao permitir o controlo independente das temperaturas do condutor e do
passageiro dianteiro, esta unidade de ar condicionado assegura um excelente
desempenho de arrefecimento, ao mesmo tempo que reduz o consumo
geral de energia.
06. BANCOS EM TECIDO
Os bancos em tecido de elevada resistência garantem apoio lateral adicional
nas curvas.
07. BANCOS EM TECIDO/TAHARA
Os novos bancos em Tecido/Tahara garantem uma alternativa simultaneamente
atrativa e muito prática.
08. BANCOS EM PELE
Estes sumptuosos bancos desportivos em pele são cosidos à mão por uma
equipa de artesãos de elite, os "Takumi", cada um deles com pelo menos 25
anos de experiência de trabalho com a Lexus.
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TECNOLOGIA | ÁUDIO, COMUNICAÇÃO E INFORMAÇÃO

01. ECRÃ MULTI-INFORMAÇÃO
Para mantê-lo atualizado com todas as informações importantes relativas à
condução, o painel de instrumentos central integra um ecrã multi-informação,
que apresenta avisos de segurança e orientação de navegação.
02. LEXUS HOTSPOT *
Esta funcionalidade transforma o seu automóvel num hotspot WiFi móvel,
permitindo a ligação do seu sistema de navegação e até 9 outros dispositivos
WiFi em simultâneo, incluindo telemóveis, tablets e computadores portáteis.
Fixa-se de forma segura à viatura, sem calhas nem cabos, diretamente ao
sistema de bateria, para um abastecimento constante de energia.
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03. LEXUS MEDIA DISPLAY DE 7 POLEGADAS
O novo Lexus CT está disponível com um ecrã multimédia de 7 polegadas,
controlado por um botão rotativo. Neste ecrã pode ajustar as definições de
áudio e da climatização ou visualizar o monitor de energia.
04. LEXUS MEDIA DISPLAY DE 10,3 POLEGADAS
Perfeitamente posicionado para uma condução descontraída, o Lexus Media
Display de grande dimensões (10,3 polegadas) e alta definição, pode ser
operado por comandos de voz ou através do joystick, tão fácil de utilizar
como um rato de computador. Este ecrã possui a funcionalidade de ecrã
dividido, que lhe permite aceder simultaneamente a dados do sistema de
Navegação Premium Lexus e de climatização, por exemplo.
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05. SISTEMA DE ÁUDIO PANASONIC® COM 6 ALTIFALANTES
O sistema áudio Panasonic® com 6 altifalantes, construído com diafragmas em
resina de carvão de bambu de origem biológica para uma qualidade sonora
mais definida e maior facilidade de reciclagem, dispõe de um sintonizador
AM/FM RDS, leitor de CD e conectividade Bluetooth® para dispositivos
áudio/telemóvel.
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06. SISTEMA DE ÁUDIO PANASONIC® COM 10 ALTIFALANTES
Recorrendo a tecnologia de baixo consumo, o sistema áudio Panasonic® de 10
altifalantes, com um amplificador separado extremamente leve, oferece uma
maior fidelidade de som. Aliado ao Lexus Media Display de 10,3 polegadas,
este sistema apresenta um leitor de DVD permite-lhe assistir aos seus filmes
preferidos no ecrã central, quando o automóvel está estacionado.
07. SISTEMA DE ÁUDIO MARK LEVINSON® COM 13
ALTIFALANTES
O sistema de áuidio Mark Levinson® Premium Surround, com 13 altifalantes,
foi concebido à medida das caraterísticas acústicas específicas do habitáculo
do CT. Com um som digital surround de 7.1 canais, o sistema proporciona
uma experiência audiófila semelhante aos sistemas de cinema em casa, para
que possa desfrutar ao máximo dos seus CD e DVD.
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* Brevemente disponível como acessório.
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TECNOLOGIA | DINÂMICA DE CONDUÇÃO

01. SELETOR DO MODO DE CONDUÇÃO
O CT dispõe de quatro modos de condução. O modo EV proporciona uma
condução silenciosa e sem emissões, recorrendo apenas à potência elétrica.
Os modos ECO e NORMAL combinam a potência elétrica e a gasolina,
para uma condução suave a velocidades mais elevadas. O modo SPORT
proporciona uma experiência de condução mais dinâmica.
02. AERODINÂMICA
O CT é uma referência em aerodinâmica, graças ao capô baixo, ao tejadilho
longo e ao spoiler, difusor e estabilizadores traseiros. Um olhar por baixo
deste compacto e inovador veículo revela ainda mais: revestimentos
aerodinâmicos do motor/depósito de combustível e aletas tipo prancha de
surf, que proporcionam uma melhor estabilidade. Esta atenção ao pormenor
não só melhora o desempenho e o manuseamento dinâmico, como também
proporciona uma melhor eficiência de combustível e reduz o ruído provocado
pelo vento.
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03. SUSPENSÃO TRASEIRA COM DUPLO BRAÇO
TRIANGULAR
A suspensão traseira com duplo braço triangular, desenvolvida especificamente
para o CT, proporciona uma condução suave, requintada agilidade nas curvas
e uma soberba estabilidade em linha reta. Com um processo de fabrico mais
complexo do que o das alternativas baseadas nas longarinas, o seu design
compacto não prejudica tanto o espaço disponível na bagageira.
02

04. AMORTECEDORES DESPORTIVOS
Os amortecedores desportivos estão presentes quer na suspensão dianteira,
quer na suspensão traseira. Absorvem as mais pequenas vibrações, aumentam
o conforto em viagem e criam uma sensação de condução mais precisa.
05. CONTROLO DE ASSISTÊNCIA AO ARRANQUE EM
SUBIDAS
O Controlo de Assistência ao Arranque em Subida mantém a pressão no
travão para ajudar a evitar que o CT descaia ao arrancar em subidas. Além
de reduzir o cansaço do condutor, o Controlo de Assistência ao Arranque em
Subida também minimiza a patinagem das rodas em subidas escorregadias.
03
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TECNOLOGIA | SEGURANÇA*

01. CÉLULA DE SEGURANÇA DOS PASSAGEIROS
Para uma maior segurança, o CT possui uma célula de segurança bastante
robusta para os passageiros. Os principais pilares do automóvel foram
especialmente reforçados com aço de alta resistência localizado em pontos
estratégicos. As zonas de deformação dianteiras e traseiras absorvem energia
em caso de uma colisão, bem como a coluna de direção, que foi concebida
para recolher em caso de impacto.
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02. BANCOS QUE REDUZEM AS LESÕES POR GOLPE DE
CHICOTE
O design dos bancos dianteiros e dos apoios de cabeça minimiza o movimento
de chicotada do pescoço, em caso de impacto traseiro. As estruturas laterais
reforçadas permitem que o tronco fique encaixado nas costas do banco,
enquanto a colocação avançada do apoio de cabeça suporta a cabeça
com maior eficácia.
03. MONITOR DE ASSISTÊNCIA AO ESTACIONAMENTO
Para tornar as manobras de estacionamento uma tarefa ainda mais fácil, o
parachoques traseiro possui sensores ligados a um sistema de alerta sonoro
no interior do veículo para o avisar de obstáculos existentes ao seu redor.
O sistema pode ser desligado quando não é necessário. Ao selecionar a
marcha-atrás, o ecrã de 10,3 polegadas exibe a imagem por detrás do CT,
completada com guias que são exibidas no ecrã e se destinam a auxiliar o
estacionamento.
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04. OITO AIRBAGS
O CT está equipado com oito airbags e pré-tensores dos cintos de segurança
dianteiros. Em caso de colisão, os sensores de intensidade de impacto ativam
os airbags duplos do passageiro dianteiro e do condutor, assim como os
airbags laterais dianteiros. Os passageiros dianteiros também beneficiam
de airbags para os joelhos, enquanto os airbags em cortina percorrem todo
o comprimento das janelas laterais.
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05. SISTEMA DE AVISO DA PRESSÃO DOS PNEUS
Recebendo dados de um sensor instalado em cada pneu, o ecrã multiinformações acompanha os dados da pressão dos pneus e avisa em
conformidade, no caso de a pressão descer num ou mais pneus.
* Os sistema de segurança representam um sistema de auxílio à condução. São eficazes na generalidade das
situações, no entanto, a sua atuação está condicionada a fatores externos como velocidades, condições
meterológicas e luminosidade. Estes sistemas não substituem na totalidade a intervenção do condutor.
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TECNOLOGIA | LEXUS SAFETY SYSTEM +

01. LEXUS SAFETY SYSTEM +
O inovador Lexus Safety System+ é um equipamento de segurança avançado
disponível na gama CT e inclui o Sistema de Pré-Colisão (PCS) com deteção
de peões; Assistência à Manutenção na Faixa de Rodagem (LKA) para o
ajudar a manter-se na estrada; Sistema de Máximos Automático (AHB) para
uma visão melhorada à noite ou no escuro; e Cruise Controlo Adaptativo
(ACC), que regula a sua velocidade em função da velocidade do veículo
que circula à sua frente.
02. SEGURANÇA PRÉ-COLISÃO
Um radar de ondas milimétricas e um computador de bordo calculam o risco
de colisão frontal. Se o risco for elevado, a Segurança Pré-Colisão alerta o
condutor e a pressão nos travões é aumentada. Quando a colisão é invetável,
os travões são acionada automaticamente, conforme necessário, e os cintos
de segurança dianteiros retêm o corpo.
03. ASSISTÊNCIA À MANUTENÇÃO NA FAIXA DE RODAGEM
E SISTEMA DE MÁXIMOS AUTOMÁTICO
O sistema de Assistência à Manutenção na Faixa de Rodagem (LKA) recorre
a uma câmara localizada no parabrisas dianteiro para controlar a sua posição
na faixa de rodagem. Se o sistema detetar um desvio para fora da sua faixa de
rodagem, o LKA aciona um alarme sonoro e corrige rapidamente a direção
de forma independente. No escuro, o Sistema Automático de Máximos
utiliza a mesma câmara que o Sistema LKA para detetar veículos em sentido
contrário e baixar automaticamente os máximos. Isto reduz a possiblidade de
encadear acidentalmente os outros condutores e permite-lhe concentrar-se
na estrada à sua frente.

01
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04. CRUISE CONTROL ADAPTATIVO
Para uma condução mais descontraída, o radar de ondas milimétricas do
sistema de Cruise Control Adaptativo (ACC) mantém uma distância definida
entre CT e o veículo na dianteira, mesmo que a velocidade desse veículo varie.
05. RECONHECIMENTO DOS SINAIS DE TRÂNSITO
O Sistema de Reconhecimento dos Sinais de Trânsito (RSA) do novo CT
analisa e reconhece os sinais de trânsito recorrendo a uma câmara montada
no parabrisas, e fornece informações ao condutor através do ecrã multiinformações no painél de instrumentos.
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* Os sistema de segurança representam um sistema de auxílio à condução. São eficazes na generalidade das
situações, no entanto, a sua atuação está condicionada a fatores externos como velocidades, condições
meterológicas e luminosidade. Estes sistemas não substituem na totalidade a intervenção do condutor.
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Em nenhuma circunstância deverá utilizar o Lexus Safety System + para substituir as suas capacidades de condução
ao volante. Leia as instruções com muita atenção antes de operar o sistema e lembre-se de que o condutor é sempre
responsável pela segurança. Os pormenores das especificações e do equipamento estão sujeitos a alterações de
modo a corresponderem aos requisitos e condições locais. Por favor, entre em contacto com o seu Concessionário
Autorizado Lexus local para saber mais sobre este tema.

05
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SPORT EDITION*

01. PACK SPORT
Descubra uma incisiva estética desportiva, faróis de halogéneo com Sistema
Automático de Máximos (AHB) e um pack completo de equipamentos no
CT 200h Sport.
02. DIFUSOR TRASEIRO EM PRETO
A parte inferior do parachoques apresenta acabamentos em preto para um
carácter desportivo ainda mais forte.
03. INTERIOR DESPORTIVO
Desfrute dos bancos com acabamento em tecido/Tahara, um sistema de áudio
Panasonic® com 6 altifalantes e um Lexus Media Display de 7" polegadas.

01

04. JANTES DE LIGA LEVE DE 17”
As jantes dinâmicas, com 5 raios duplos e acabamento em preto, foram
desenvolvidas para conferir uma estética confiante ao CT 200h Sport.
05. ESPELHOS RETROVISORES EXTERIORES EM PRETO
Os espelhos retrovisores exteriores apresentam um acabamento em preto,
o que confere ao automóvel uma estética ainda mais desportiva.
06. GRELHA FRONTAL EM PRETO
O CT 200h Sport apresenta uma grelha frontal em preto, com um acabamento
exclusivo que realça a aparência deste automóvel ágil e compacto.

02

* Versão não disponível para comercialização em Portugal.

03

04

06
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F SPORT

01. DESIGN DIANTEIRO F SPORT
A dianteira da versão tem uma inconfundível e dinâmica grelha dianteira em
preto que apresenta uma malha com design inspirado no novo sedan de luxo
LS. Os faróis de nevoeiro amplos estão rodeados com o mesmo padrão de
rede, que reforça a estética geral arrebatadora.
02. DESIGN TRASEIRO F SPORT
A traseira do CT F SPORT é igualmente dinâmica e apresenta caraterísticas
como um apelativo refletor, destaques cinzentos no parachoques e um novo
acabamento no difusor.
03. VOLANTE E ALAVANCA DA CAIXA DE VELOCIDADES
F SPORT
Apresentando o logótipo F SPORT, este volante magnificamente concebido
foi inspirado no icónico superdesportivo Lexus LFA. Com acabamento em
pele perfurada, o design da alavanca das mudanças das versões F SPORT
combina com o volante, criando um ambiente desportivo muito estimulante.

01

04. JANTES DE LIGA LEVE DE 16" F SPORT
As jantes de liga leve opcionais de 16" polegadas apresentam um acabamento
em preto metalizado com uma ornamentação distinta ao centro. Cada raio
é apresenta linhas subtis.
05. JANTES DE LIGA LEVE DE 17" F SPORT
Especialmente desenvolvidas para as versões F SPORT, estas jantes de liga
leve de 17" apresentam um design com 5 raios duplos e um acabamento
caraterístico em cromado escuro. Os pneus de baixo perfil garantem um
desempenho extremamente seguro nas curvas.

02

06. INSERÇÕES "NAGURI"
As inserções de estilo "Naguri" foram utilizadas pela primeira vez no sedan
de elevado desempenho GS F e a sua inspiração vem da antiga perícia
artesanal japonesa.

03

04

05

06
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ACESSÓRIOS

01. PLACA DE PROTEÇÃO DO PARACHOQUES TRASEIRO
Protege o parachoques contra riscos quando carregar ou descarregar a
bagageira.
02. TAPETE DA BAGAGEIRA
Um moderno tapete têxtil que protege a carpete da sua bagageira. O seu
design feito à medida encaixa à volta ou por cima das costas dos bancos
traseiros, quando um ou ambos estão totalmente rebatidos.

01

02

03. PORTA-BICICLETAS
Um design independente e simples, com fecho, mas extremamente resistente
para transportar uma ou duas bicicletas.
04. BARRAS DE TEJADILHO
Estas barras de tejadilho em alumínio leve e com fecho apresentam linhas
aerodinâmicas para reduzir o ruído provocado pelo vento. Instalação e
remoção fácil, para formar uma base estável de modo a fixar a gama de
equipamentos de transporte e armazenamento opcionais.
05. REDE DE CARGA HORIZONTAL
O ruído e as vibrações causadas pela movimentação da bagagem na
bagageira podem constituir uma distração para a condução segura. Esta
rede horizontal apresenta-se como uma solução prática, que mantém a sua
bagagem no devido lugar.

03

06. EMBALADEIRAS COM ILUMINAÇÃO
Uma característica de design moderna, que também assegura a melhor
proteção para a pintura das soleiras das portas.
07. INSERÇÕES DE CARBONO
Painéis com inserções de inspiração desportiva e um acabamento em fibra
de carbono para o tablier e os painéis de controlo das portas. As inserções
complementam as capas dos espelhos laterais com aparência de fibra de
carbono. Também estão disponíveis outros acabamentos.

04

05

06
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ACESSÓRIOS

08. LEITOR DE DVD PORTÁTIL
Este leitor de DVD, com ecrã de 7", proporciona um excelente entretenimento
para os passageiros do banco traseiro, em viagens mais longas. Inclui uma
abrangente flexibilidade multimédia, ranhuras para USB e cartões SD, entrada
AV de smartphones e também pode ser usado em casa com um adaptador
elétrico adequado.
09. FRISOS DA GRELHA DIANTEIRA
Apresentam acabamento em preto Piano para realçar o perfil dinâmico da
grelha dianteira do CT 200h.
10. JANTES DE LIGA LEVE FUYU DE 16"
Jante de 10 raios com acabamento metalizado que complementa a aparência
desportiva do CT 200h.

08

09

10

11

12

13

14

15

16

17

11. JANTES DE LIGA LEVE FUYU DE 16"
Jantes de 10 raios em antracite para uma impressão extraordinária.
12. JANTES DE LIGA LEVE ZENGA DE 17"
Design de 10 raios com extraordinário acabamento metalizado.
13. JANTES DE LIGA LEVE ZENGA DE 17"
Design de 10 raios com uma distintiva cor antracite.
14. JANTES DE LIGA LEVE ZENGA DE 17"
Design de 10 raios em preto distintivo.
15. JANTES DE LIGA LEVE YUME DE 17"
Design de 5 raios duplos com um atrativo acabamento em branco pérola.
16. JANTES DE LIGA LEVE YUME DE 17"
Design de 5 raios duplos com acabamento preto dinâmico.
17. JANTES DE LIGA LEVE DE 17" F SPORT
Jante de 5 raios triplos com um design verdadeiramente dinâmico e
acabamento em antracite.

CT
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CORES | EXTERIOR

DESENVOLVER UMA NOVA PINTURA
PARA A LEXUS É UM PROCESSO
COMPLEXO E MOROSO

Os designers da Lexus nunca utilizam cores prontas a usar, preferindo, em
vez disso, desenvolver as suas próprias cores de raíz, num processo que
pode demorar até dois anos. A paleta de cores da Lexus totaliza cerca de
30 cores diferentes, incluindo acabamentos metalizados, como o Branco
Sónico e o Cinza Titânio.
Não existem atalhos na criação de uma nova cor Lexus: A decisão do designer
apenas avança depois de centenas de amostras. “Quando desenvolvo uma
nova cor, vejo tantos tons de tinta que, por vezes, nem consigo de forma
clara ao fim do dia", diz Megumi Suzuki, uma das designers de cor mais
experientes da Lexus. Para fazer o seu trabalho é necessário ter uma noção
dos aspetos cromogénicos e um olhar atento.

Mesmo depois da decisão sobre uma cor, há muito que fazer. Em diferentes
fases durante o desenvolvimento, Suzuki teve de mobilizar um pequeno exército
de especialistas: técnicos de laboratório que misturam a tinta, escultores de
argila, engenheiros e a equipa da oficina de pintura, na linha de montagem,
que dariam a cada CT um revestimento perfeito e uniforme. De poucas em
poucas semanas, a Kansai Paint (uma fornecedora de tintas para a Lexus)
produz um novo lote e os designers da Lexus dão às amostras uma avaliação
minuciosa, dobrando os painéis de teste para reproduzir o contorno de um
automóvel. Tudo é analisado no interior e no exterior, sob a luz de holofotes,
a luz do sol, em condições de sombra e nubladas e em diferentes momentos
do dia e meses do ano.

Selecionar a cor final não é fácil. Uma cor que seja deslumbrante numa manhã
"Sempre que me encontro com alguém, entro numa loja ou vou a casa de de verão pode parecer normal à sombra ou sob as luzes de um salão de
alguém, verifico as cores e os materiais“, afirma. "Há bastantes pessoas como exposições. Os designers também têm de contar com os caprichos das suas
próprias preferências. "O estranho com a cor é que a perceção da mesma
eu na nossa divisão.”
pode mudar dependendo da época do ano, de como se sente naquele dia
e das tendências que tem visto", diz Suzuki.
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CORES | EXTERIOR
BRANCO F SPORT | 0831,4

BRANCO SÓNICO | 0852

CINZA TITÂNIO | 1J74

CINZA MERCÚRIO | 1H94

PRETO ASTRAL | 2123

PRETO GRAFITE | 223

VERMELHO | 3T23,4

VERMELHO MORELLO | 3R14

CASTANHO COBRE | 4X22

LARANJA SOLAR | 4W71,4

AZUL GLACIAR | 8X94

AZUL SAFIRA | 8X11,4

AZUL MICA | 8X5

1

Exclusiva das versões F SPORT.
Não disponível nas versões F SPORT.
Cor sólida.
4
Disponível para versões F SPORT com tejadilho preto opcional.
2

3

Nota: devido às variações de impressão, as cores reais da pintura podem divergir ligeiramente das apresentadas.
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CORES | INTERIOR
TECIDO1

Preto

Preto com
vermelho

Chateau com preto

TAHARA2

TAHARA F SPORT3

Preto com
vermelho

Preto

Preto

PELE4

Preta

Preto com
vermelho

Preto com cor de
laranja

Preto

Branco com preto

Vermelha com
preto

Madeira

Shimamoku preto e
cinzento

PELE F SPORT5

Chateau com preto

Branco com preto

Grafite

Cor de laranja

INSERÇÕES6

Preto

Bambu

INSERÇÕES F SPORT7

Prateado

1

Alumínio Naguri

Fibra de Carbono

Os acabamentos em tecido "Preto" e "Chateau com Preto" são um equipamento de série nas versões Business, Executive e Executive+. Os restantes acabamentos não estão disponíveis.
Os acabamentos em tahara não estão disponíveis para Portugal.
Os acabamentos em tahara F SPORT "Preto" e "Preto com Vermelho" são um equipamento de série na versão F SPORT. Os restantes acabamentos não estão disponíveis.
4
Os acabamentos em pele "Preta" e "Chateau com preto" são um equipamento de série na versão Luxury. Os restantes acabamentos não estão disponíveis.
5
Os acamentos em pele F SPORT "Preta" e "Vermelha com preto" são um equipamento de série na versão F SPORT+. Os restantes acabamentos não estão disponíveis.
6
As inserções em "Preto" são um equipamento de série nas versões Business, Executive e Executive+. As inserções em "Grafite" são um equipamento de série da versão Luxury. As restantes inserções não estão disponíveis.
7
As inserções em "Prateado" são equipamento de série nas versões F SPORT e F SPORT+. As inserções em "Alumínio Naguri" não estão diponíveis, no entanto, enquanto acessório após-venda e mediante um custo adicional, poderá
encomendar um conjunto de inserções em Fibra de Carbono.
2

3
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CORES | INTERIOR

01

05

02

06

03

07

04

08

01 Tecido Preto com Vermelho e inserções em Preto (Não disponível em Portugal)
02 Tecido Chateau com Preto e inserções em Preto (Business)
03 Tahara Preto e inserções em Cor de Laranja (Não disponível em Portugal)
04 Tahara F SPORT Preto com Cor de Laranja e inserções em Prateado (Não
disponível em Portugal)

05 Pele Chateau com Preto e inserções em Madeira (Não disponível em Portugal)
06 Pele Branco com Preto e inserções em Shimamoku (Não disponível em
Portugal)
07 Pele Preta e inserções em Bamboo (Não disponível em Portugal)
08 Pele F SPORT Vermelha com Preto e inserções em Alumínio Naguri
(F SPORT+)
CT
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EQUIPAMENTO | SÉRIE

EXTERIOR

Antena tipo barbatana de tubarão
Espelhos retrova F SPORTsores com aquecimento, regulação/
recolha elétrica, indicadores de mudança de direção e iluminação
de boas-vindas integrada
Espelhos retrovisores eletrocromáticos com função de memória e
recolha automática
Faróis dianteiros em halogéneo com nivelamento manual
Faróis dianteiros LED com nivelamento automático e lava faróis
integrados
Luzes de circulação diurna LED
Grupo ótico traseiro LED
Sensor de chuva
Sensor de luz
Vidro escurecido isolador de calor e raios ultravioleta (UV)
Faróis de nevoeiro dianteiros LED
Vidros traseiros escurecidos
Sistema Smart Entry (entrada sem chave)
Elementos de design exterior F SPORT

BUSINESS

EXECUTIVE EXECUTIVE +

F SPORT

F SPORT +

LUXURY
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•

•

•

•
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JANTES E PNEUS

Jantes de liga leve de 15" com pneus 195/65 R15
Jantes de liga leve de 16" com pneus 205/55 R16
Jantes de liga leve de 17" com pneus 215/45 R17
Jantes de liga leve de 17" F SPORT com pneus 215/45 R17
Kit reparação de pneus
CONFORTO E COMODIDADE INTERIOR

Alavanca da caixa de velocidades em pele
Alavanca da caixa de velocidades F SPORT em pele perfurada
Apoio de braços central dianteiro com compartimento para
arrumações
Controlo de climatização eletrónico de duas zonas
Filtro de habitáculo com modo de remoção de pólen ativo
Luz de cortesia interior
Vidros elétricos dianteiros e traserios
Volante ajustável em altura e profundidade
Volante de 3 raios em pele
Volante de 3 raios F SPORT em pele perfurada
Espelho retrovisor com ajuste manual de anti-encandeamento
Espelho retrovisor eletrocromático
(anti-encandeamento automático)
Sensores de estacionamento dianteiros e traseiros
Elementos de design interior F SPORT
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EQUIPAMENTO | SÉRIE

BANCOS

Bancos em tecido
Bancos em tahara
Bancos em pele
Bancos dianteiros com 6/4 posições (condutor/passageiro) com
ajuste manual
Bancos dianteiros com 8/4 posições (condutor/passageiro) com
ajuste elétrico e memória (condutor)
Apoio lombar com ajuste elétrico (condutor)
Bancos traseiros com rebatimento separado (60/40)
Bancos dianteiros aquecidos

BUSINESS

EXECUTIVE EXECUTIVE +

F SPORT

F SPORT +

LUXURY

•
-

•
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•
-

•
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•
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•
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•

•
•

•

•

•

•
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•

•

MULTIMEDIA E INFORMAÇÃO

Entrada AUX (compatível com VTR)
e 2 portas USB
Ligação Bluetooth® para telemóvel e áudio
Indicador do sistema Híbrido
Indicador de condução ecológica
Comandos áudio, telemóvel,
voz no volante
Comando por voz para telemóvel
Monitor de assistência ao estacionamento
Sistema de áudio Panasonic com 6 altifalantes com sintonizador
RDS AM/FM e leitor de CD
Sistema aúdio Mark Levinson com 13 altifalantes
Ecrã multi-informação no painel de instrumentos
Ecrã multi-informação TFT 4,2" no painel de instrumentos
Lexus Media Display: ecrã central a cores de 7" operado através
de botão rotativo
Lexus Media Display: ecrã central a cores de 10,3" operado
através de joystick
Lexus Navegação Premium com serviços conetados

• Equipamento de série
— Equipamento não disponível
o Equipamento opcional
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EQUIPAMENTO | SÉRIE

SEGURANÇA ATIVA E DINÂMICA DE CONDUÇÃO

Controlo de Assistência ao Arranque em Subida (HAC)
Luzes de travagem ativas (de emergência)
Modo EV (Veículo Elétrico)
Seletor do Modo de Condução: ECO/NORMAL/SPORT
Sistema de Aviso da Pressão dos Pneus (TPWS)
Sistemas de travagem, estabilidade, direção e tração
- ABS/BAS/BOS/EBD/ECB-R/EPS/TRC/VSC
Lexus Safety System +
- Sistema de Segurança de Pré-Colisão (PCS)
- Cruise Control Adaptativo (acima 40km/h)
- Sistema de alerta à mudança de Faixa de Rodagem (LDA)
- Assistência à manutenção na faixa de rodagem (LKA)
- Sistema de reconhecimento dos sinais de trânsito (RSA)
Sistema de Máximos Automático (AHB)
Suspensão desportiva F SPORT

BUSINESS

EXECUTIVE EXECUTIVE +

F SPORT

F SPORT +

LUXURY

•
•
•
•
•

•
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•
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•
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•
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•
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SEGURANÇA PASSIVA

Airbags SRS de cortina (dianteiros e traseiros)
Airbags SRS de joelho (dianteiros e traseiros)
Airbags SRS frontais (condutor e passageiro)
Airbags SRS laterais (condutor e passageiro)
Aviso audiovisual para colocação dos cintos de segurança
dianteiros
Bancos dianteiros com Sistema de Proteção da Coluna Cervical
(WIL)
Possibilidade desligar o airbag frontal (passageiro)
Pré-tensores do cinto de segurança, bancos dianteiros
Sistema de fixação ISOFIX, (bancos traseiros esquerdo e direito)
PROTEÇÃO

Fecho de portas automático e Imobilizador
Fecho de portas automático, Imobilizador e Alarme
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EQUIPAMENTO | OPCIONAIS E PACKS

OPCIONAIS

Sistema de Navegação (Navi box)

BUSINESS

O

EXECUTIVE EXECUTIVE +

O

O

F SPORT

F SPORT +

LUXURY

O

-

-

• Equipamento de série
— Equipamento não disponível
o Equipamento opcional
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DADOS TÉCNICOS

MOTOR

Volume (cc)
Cilindros / Válvulas
Potência máxima (cv @ rpm)
Potência máxima (kW @ rpm)
Binário máximo (Nm @ rpm)

CT 200h

1798
L4 / 16
99 @ 5200
73 @ 5200
142 @ 2800 - 4400

MOTOR ELÉTRICO

Tipo
Potência máxima (cv)
Potência máxima (kW)
Binário máximo (Nm)

AC síncrono, íman permanente
82
60
207

TRANSMISSÃO

Tipo
Tração

Variável contínua, controlada eletrónicamente (E-CVT)
Ás rodas dianteiras

POTÊNCIA COMBINADA

Potência total (cv)
Potência total (kW)

136
100

DESEMPENHO

Velocidade máxima (km/h)
Aceleração 0-100 km/h (s)

180
10,3

CONSUMO DE COMBUSTÍVEL* (l/100 km)

Urbano
Extra urbano
Combinado

4,2 / 4,5 / 4,7
3,8 / 3,9 / 4,1
4,1 / 4,2 / 4,4

EMISSÕES DE CO2* (g/km)

Urbano
Extra urbano
Combinado

96 / 102 / 108
87 / 90 / 93
93 / 97 / 101

PESOS** (kg)

Peso bruto do veículo
Tara (min. - max.)

1790 / 1845
1370 - 1410 / 1410 - 1465

CAPACIDADES*** (l)

Bagageira - bancos traseiros na vertical - carga até à cobertura de bagagem
Bagageira - bancos traseiros na vertical - carga até ao teto
Bagageira - bancos traseiros rebatidos - carga até ao teto
Depósito de combustível

275
375
985
45

* Os valores diferem conforme a versão e o tamanho das jantes de liga leve. O 1.º valor refere-se à versão Business com jantes de liga leve de 15". O 2.º valor refere-se à versão Executive com jantes de liga leve de 16". O 3.º valor refere-se
às versões Executive+, F SPORT, F SPORT+ e Luxury com jantes de liga leve de 17".
O consumo de combustível e os valores de CO2 são medidos em ambiente controlado num automóvel de produção representativo, em conformidade com as diretrizes da Regulamentação Europeia EC 2017/1153 (2017/1231).
O consumo de combustível e os valores das emissões de CO2 do seu veículo podem diferir dos que foram medidos. O tipo de condução, bem como outros fatores (como o estado da via, o trânsito, o estado do veículo, a pressão dos pneus,
o equipamento instalado, a carga, o número de passageiros, etc.) influenciam o consumo de combustível e as emissões de CO2 do automóvel.
** O 1º valor refere-se à versão Business. O 2º valor refere-se a todas as outras versões, independentemente do tamanho das jantes de liga leve.
*** O volume da bagageira é calculado segundo o método VDA num veículo equipado com kit de reparação de pneus. Todos os dados indicados incluem a área de armazenamento inferior na bagageira.
Com um pneu suplente temporário, cada valor é reduzido em 30 litros.
Nota: pode consultar outros dados técnicos, incluindo todas as atualizações, em www.lexus.pt
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DADOS TÉCNICOS

CT200h

14451
CT200h

15303
2020

1475

970

1335

1315

810

1370

2600
4355

1345

945

940

989 4

15352
1765

1

O valor indicado refere-se à versão Business. O valor equivalente para as restantes versões é 1455.
O valor indicado refere-se à versão Business. O valor equivalente para as restantes versões é 1525.
O valor indicado refere-se à classe Business. O valor equivalente para as restantes versões é 1520.
4
O valor indicado refere-se às versões sem teto de abrir. O valor equivalente para as versões equipadas com teto de abrir é 974.
2

3

Atenção: as dimensões apresentadas acima encontram-se indicadas em milímetros.
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Saiba mais sobre o novo CT:
lexus.pt/CT
youtube.com/LexusPortugal
facebook.com/LexusPortugal
©

2018 A Lexus Europe* reserva-se o direito de alterar quaisquer detalhes das especificações e do
equipamento sem aviso prévio. Os pormenores das especificações e do equipamento estão também
sujeitos a alterações, de modo a corresponderem aos requisitos e condições locais. Contacte o
seu Concessionário Autorizado Lexus local a fim de obter detalhes sobre quaisquer alterações que
possam ser necessárias para a sua área.
Note que: os veículos e especificações apresentados neste catálogo podem diferir dos modelos e
equipamento disponíveis na sua área. A cor da carroçaria do automóvel pode diferir ligeiramente
da cor das fotografias impressas nesta brochura.

Para mais informações, visite o nosso site: www.lexus.pt
Cuidar do ambiente é uma prioridade para a Lexus. Tomámos várias medidas no sentido de assegurar
que, durante o ciclo de vida dos nossos automóveis – desde o design, à produção, distribuição, venda
e assistência, e até ao fim da sua vida útil – o seu impacto ambiental seja minimizado. O seu revendedor
terá todo o prazer em lhe fornecer mais informações acerca dos requisitos de veículos em fim de vida.
* A Lexus Europe é uma divisão da Toyota Motor Europe NV/SA.
Impresso na Europa, setembro de 2018

