
รุน Exclusive

ระบบขับเคล�อน อัตโนมัติ CVT

ขนาดและน้ําหนักรถยนต

มิติภายนอก ยาว มม. 4,410

กวาง มม. 1,700

สูง มม. 1,475

ความยาวชวงลอ มม. 2,550

ความกวางชวงลอ หนา / หลัง มม. 1,470 / 1,460

ระยะต่ําสุดจากพื้น มม. 145

รัศมีวงเลี้ยวแคบสุด ม. 5.1

ความจุถังน้ํามัน ลิตร 42

เคร�องยนต

รุน / แบบ 2NR-FBE / 4 สูบ แถวเรียง DOHC 16 วาลว Dual VVT-i

ปริมาตรกระบอกสูบ ซีซี 1,496

ความกวางกระบอกสูบ x ระยะชัก มม. 72.5 x 90.6

อัตราสวนกําลังอัด 11.5 : 1

แรงมาสูงสุด EEC net กิโลวัตต / รอบตอนาที 79 (108 PS) / 6,000

แรงบิดสูงสุด EEC net นิวตัน-เมตร / รอบตอนาที 140 (14.3 ก.ก.-เมตร) / 4,200

ระบบจายน้ํามัน หัวฉีดอิเล็กทรอนิกส EFI

รองรับการใชน้ํามันเชื้อเพลิง E85 มี

ระบบขับเคล�อนและระบบกันสะเทือน

ระบบสงกําลัง แบบ แบบอัตโนมัติ CVT 7 สปด พรอม Sequential Shift

Shift lock มี

อัตราทดเกียร อัตราทดเกียร 2.480 - 0.396

เกียรถอยหลัง 2.604 - 1.680

อัตราทดเฟองทาย 4.761

ระบบกันสะเทือน หนา แมคเฟอรสันสตรัท พรอมเหล็กกันโคลง

หลัง ทอรชั่นบีม และคอยลสปริงพรอมเหล็กกันโคลง

ระบบเบรก หนา / หลัง ดิสก / ดรัม

ยาง 185 / 60 R15

ลอ อัลลอย 15 นิ้ว

อุปกรณภายนอก

ไฟหนา โปรเจคเตอร

กระจังหนา โครเมียม

คิ้วฝากระโปรงทาย โครเมียม

ที่ปดน้ําฝน แบบธรรมดา

กระจกมองขาง สีเดียวกับตัวรถพรอมไฟเลี้ยว

มือจับประตูดานนอก โครเมียม

อุปกรณภายใน

วัสดุตกแตงแผงคอนโซลหนา ตกแตงดวยลายไฮโดรกราฟฟคสีเทา

วัสดุตกแตงแผงประตู ตกแตงดวยลายไฮโดรกราฟฟคสีเทา

วัสดุตกแตงแผงควบคุมกระจกไฟฟา ตกแตงดวยลายไฮโดรกราฟฟคสีเทา

วัสดุเบาะนั่ง เบาะหนังสังเคราะหพิมพลายกราฟฟค

รุน Exclusive

ระบบขับเคล�อน อัตโนมัติ CVT

พวงมาลัยพาวเวอรไฟฟา EPS ปรับสูง - ต่ําได หุมหนังตกแตงดวยเปยโนแบล็ค

หัวเกียร หุมหนังตกแตงดวยเปยโนแบล็ค

วัสดุตกแตงฐานเกียร เปยโนแบล็ค

กระจกหนาตางไฟฟา พรอมระบบปองกันการหนีบดานคนขับ มี

คอนโซลกลางพรอมกลองเก็บของ มี

กระเปาหลังเบาะนั่งดานหนา คนขับ + ผูโดยสาร

เบาะนั่งดานคนขับปรับระดับสูง - ต่ําได มี

กระจกแตงหนาบริเวณแผงบังแดดคูหนา คนขับ + ผูโดยสาร

มือเปดประตูดานใน โครเมียม

สีภายใน สีดํา

มาตรวัดและอุปกรณอํานวยความสะดวก

มาตรวัดแบบ Analog มี

ไฟแสดงการขับขี่แบบประหยัด (Eco Meter) มี

กุญแจรีโมท มี

ลําโพง 4 ตําแหนง

ชองเชÏอมตอ USB และ AUX มี

ระบบสองสวางภายในหองโดยสารอัตโนมัติ มี

กระจกมองขาง ปรับและพับเก็บดวยไฟฟา

ระบบความปลอดภัย

ไฟตัดหมอกหนา มี

ไฟเบรกดวงที่สาม มี

ระบบเซ็นทรัลล็อก มี

ระบบละลายฝากระจกหลัง มี

ระบบเบรก ABS / EBD และระบบเสริมแรงเบรก BA มี

ระบบควบคุมการทรงตัว VSC มี

ถุงลมเสริมความปลอดภัยคูหนา SRS มี

เข็มขัดนิรภัยคูหนาแบบดึงรั้งกลับอัตโนมัติ ELR 3 จุด 2 ตําแหนง

เข็มขัดนิรภัยเบาะหลัง ELR 3 จุด 3 ตําแหนง

เบาะนั่งคูหนาแบบ WIL (Whiplash Injury Lessening) มี

ระบบกุญแจนิรภัย Immobilizer มี

อุปกรณตกแตงพิเศษ

สเกิรตดานหนา ดานขาง ดานหลัง มี

ไฟสองสวางเวลากลางวัน (Daytime Running Lights) มี

กลองมองภาพขณะถอยหลัง มี

เครÏองเสียง เครÏองเลน DVD /CD /MP3 /WMA จอสัมผัสขนาด 7 นิ้ว ชองตอ USB /Micro HDMI /SD Card / 

ระบบเชÏอมตอโทรศัพทแบบไรสาย Bluetooth รองรับบริการพิเศษจาก T-Connect

ถาดใสของทายรถ มี

กลองเก็บสัมภาระทายรถ มี

ชุดอุปกรณเติมลมยาง มี

สัญลักษณ                       ดานทายรถ มี

พรมปูพื้นรถยนตดีไซนพิเศษ มี พรอมสัญลักษณ        

SPECIFICATIONS

หมายเหตุ : อุปกรณตกแตงพิเศษ จำหนายและติดตั้งโดย บริษัท ไทย ออโต คอนเวอชั่น จำกัด
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ขาวมุก White Pearl Crystal ดำ A t t i t u d e  B l a c k  M i c a

COLOR CHART

L03502T-16030

บริษัท โตโยตา มอเตอร ประเทศไทย จำกัด สงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงรายละเอียด และสวนประกอบตางๆ โดยมิตองแจงใหทราบลวงหนา โปรดสอบถามรายละเอียดและสวนประกอบอุปกรณตางๆ ไดจากผูแทนจำหนายโตโยตาใกลบานทาน หรือศูนยลูกคาสัมพันธ 0-2386-2000 หรือโทรฟรีตางจังหวัด เฉพาะหมายเลขที่ใชรหัสทางไกลที่หมายเลข 1800-238-444 ใหบริการลูกคา 24 ชม. ทุกวัน 
บริการขอมูลทางอินเตอรเน็ต www.toyota.co.th กรุณาศึกษาการทำงานของอุปกรณตางๆ ของรถใหเขาใจโดยละเอียดจากคูมือการใชรถ กอนการใชงาน เพื่อการใชงานอยางถูกตอง และประโยชนสูงสุดของทานเอง สีของรถที่ปรากฎในภาพอาจแตกตางจากสีจริง เนื่องจากระบบการพิมพ



INTERIOR
ภายในสีดำ เร�ยบหรูทุกรายละเอียดดีไซน

EXTERIOR
360 ํ สวยสะดุดตาทุกมุมมอง
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DUAL
VVT-i

เคร�่องยนต

CVT

ขับสนุกกวาที่เคยดวย เคร�่องยนต� Dual VVT-i 
ที่รองรับ E85 สุดประหยัดน้ำมัน

เกียร� CVT นุมนวลทุกจังหวะการขับข�่ ระบบ VSC มั่นใจในความปลอดภัยทุกการเดินทาง
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JOURNEY
MAKES LIFE
EXCLUSIVE

เกียร
ใหมใหม ใหมใหม

ถาดใส�ของพร�อมกล�องเก็บสัมภาระท�ายรถ 
ตอบโจทย�ทุกกิจกรรมและไลฟ�สไตล�

       เบาะหนังสีดำเข�ม สะทอนสไตลเร�ยบหรู         พวงมาลัยหุ�มหนัง ลุมลึกถึงดีไซนล้ำ         หัวเกียร�หุ�มหนัง สวยหรูทุกรายละเอียด         เคร�่องเล�น DVD จอระบบสัมผัส ขนาด 7 นิ�ว พรอมรองรับ
ระบบนำทาง                       และแสดงภาพจากกลองมองหลัง         แผงควบคุมกระจกไฟฟ�า ลายไฮโดรกราฟฟ�ค         วัสดุแผงประตู ดีไซนล้ำ ลายไฮโดรกราฟฟ�ค         พรมปูพ�้น ดีไซนใหม
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       สเกิรตหนา ดึงดูดทุกสายตา พรอมไฟหนา Projector สองนำความปลอดภัยทุกการเดินทาง         ไฟตัดหมอกหนา 
พรอมไฟสองสวางเวลากลางวันแบบ LED วางใจในทุกทัศนว�สัย         ลออัลลอย 15 นิ�ว         สเกิรตขาง เติมเต็มเสนหแหงดีไซน         
       กระจกมองขาง พับเก็บดวยไฟฟา         มือจับประตู แบบโครเมียม         สัญลักษณ EXCLUSIVE ตอกย้ำความโดดเดนสไตลหรู    
       ไฟเบรกดวงที่ 3 เพ�่มความปลอดภัยที่เหนือกวา         คิ�วฝากระโปรงทาย ตกแตงโครเมียม         สเกิรตหลัง ดีไซนโดดเดน
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ชุดอุปกรณ�
เติมลมยาง
มีติดรถไว ไปที่ไหนก็อุนใจ


