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ΜΙΑ ΝΕΑ ΣΧΕ∆ΙΑΣΤΙΚΗ ΤΑΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ CROSSOVER  
Το νέο Toyota C-HR λανσάρει ένα πρωτότυπο στυλ που προσδίδει νέο δυναµισµό και 
γοητεία στην αγορά crossover, συνδυάζοντας το πάνω τµήµα ενός coupe µε την 
ισχυρή ‘βάση’ ενός SUV. 
Με µήκος 4360mm, πλάτος 1795 mm, ύψος 1555 mm (Hybrid) και µεταξόνιο 
2640mm, το µοντέλο παραγωγής παραµένει πιστό στη σχεδιαστική γραµµή του 
πρωτοτύπου που παρουσιάστηκε για πρώτη φορά στο Σαλόνι Αυτοκινήτου του 
Παρισιού το 2014, και το οποίο έτυχε εξαιρετικά καλής υποδοχής από τους 
υποψήφιους πελάτες. 
Στο πλαίσιο της φιλοσοφίας “Sensual Speed-Cross”, και µε αρχιτεκτονική τύπου 
διαµαντιού µε τους θόλους των τροχών να προεξέχουν και στις τέσσερις γωνίες, 
προσδίδοντας έµφαση στη δύναµη και αντοχή του νέου crossover, η αρθρωτή δοµή 
του C-HR συνδυάζει ένα εντυπωσιακό κάτω τµήµα υπερυψωµένο από το έδαφος µε 
το λεπτό και κοµψό προφίλ της καµπίνας ενός coupe. 
Παρατηρώντας το C-HR από οποιαδήποτε γωνία, ο συνδυασµός πολυεδρικών 
σχηµάτων µε ρέουσες επιφάνειες και κοµψές λεπτοµέρειες συνθέτουν µία λεπτή 
ισορροπία µεταξύ ακρίβειας και αισθητικής απόλαυσης. 
Το εµπρός τµήµα αντιπροσωπεύει µία ακόµα εξέλιξη της σχεδιαστικής ταυτότητας 
Under Priority και Keen Look της Toyota. Η λεπτή πάνω µάσκα ρέει από το έµβληµα 
της Toyota, τους προβολείς και τα ανάγλυφα φτερά, αγκαλιάζοντας τις εµπρός 
γωνίες του οχήµατος. 
Οι γραµµές των µαύρων µαρσπιέ ανάµεσα στους εµπρός και πίσω τροχούς σε 
συνδυασµό µε τη χαρακτηριστική µεσαία γραµµή που διατρέχει όλο το προφίλ 
τονίζουν την σπορ αίσθηση του κοµψού αµαξώµατος.  
Το coupe στυλ του C-HR αναδεικνύεται περαιτέρω από τις συγκαλυµµένες λαβές των 
πίσω θυρών που ενσωµατώνονται στην κολόνα C και – κάτι σηµαντικό για την 
αποτύπωση της ταχύτητας µέσα στη σχεδίαση -  την εντυπωσιακή επέκταση της 
γραµµής της οροφής σε µία µεγάλη αεροτοµή µε πλαίσιο τύπου χωροδικτυώµατος 
Πίσω, η καµπίνα αλλάζει έντονα κλίση ενώ η πίσω πόρτα ανοίγει προς τα πάνω για 
πρόσβαση στο χώρο αποσκευών, που χωράει αποσκευές 5 επιβατών. Αυτό 
δηµιουργεί αντίθεση µε τους προτεταµένους θόλους των τροχών, που χαρίζουν στο 
νέο crossover µεγαλύτερο εύρος και εξαιρετικά δυναµικό στήσιµο. 
Ξεπροβάλλοντας περήφανα από το κωνικό αµάξωµα, τα πίσω φώτα διατίθενται 
προαιρετικά µε τεχνολογία LED, χαρίζοντας στο πίσω τµήµα του C-HR µία εξίσου 
εκφραστική οπτική ταυτότητα. 
  
ΠΡΟΗΓΜΕΝΗ ΣΧΕ∆ΙΑΣΗ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ ΜΕ ΥΨΗΛΗ ΑΝΤΙΛΗΠΤΗ ΠΟΙΟΤΗΤΑ  
Η Toyota ανατρέπει πάλι τα στυλιστικά πρότυπα, λανσάροντας τη νέα σχεδιαστική 
φιλοσοφία 'Sensual Tech' για το εσωτερικό που συνδυάζει high-tech λειτουργικότητα 
µε µοντέρνα αίσθηση και στυλ. Ένα οδηγοκεντρικό cockpit εντάσσεται άψογα σε µία 
ευάερη, ευρύχωρη καµπίνα. 
Το φιλικό και φιλόξενο περιβάλλον της ευρύχωρης, ευάερης καµπίνας οφείλεται στη 
διαστρωµατωµένη αρχιτεκτονική του ταµπλό που συνεχίζεται µέχρι την επένδυση 
θυρών µε διάκοσµο και πάνελ σε piano black. Αυτό δηµιουργεί αντίθεση µεταξύ 
αισθησιακών επιφανειών και ζωηρών γραµµών που διαµορφώνουν ένα φρέσκο και 
παράλληλα άνετο περιβάλλον. 
Το οδηγοκεντρικό cockpit ενσωµατώνει καινοτόµες λεπτοµέρειες και διαισθητική, 
προσιτή υψηλή τεχνολογία. Όλα τα χειριστήρια, και µία οθόνη αφής 8" µε 
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ανασχεδιασµένη και βελτιωµένη διεπαφή ανθρώπου / µηχανής HMI (Human Machine 
Interface) µε πλατφόρµα πλοήγησης  Multi-Media ’16 της Toyota και αναβαθµισµένες 
συνδεδεµένες υπηρεσίες είναι ελαφρώς  προσανατολισµένα στον οδηγό.  
Σε συνδυασµό µε την ασύµµετρη σχεδίαση της κεντρικής κονσόλας φέρνει όλα τα 
χειριστήρια σε θέση άµεσης πρόσβασης για τον οδηγό δίνοντας τη δυνατότητα στο 
συνοδηγό να έχει πρόσβαση στους σχετικούς µοχλοδιακόπτες. 
Επειδή η οθόνη αφής ξεχωρίζει στο ταµπλό αντί να ενσωµατώνεται σε αυτό, το 
πάνω τµήµα του ταµπλό έχει µεγαλύτερο βάθος, βελτιώνοντας περαιτέρω την 
ορατότητα του οδηγού. 
Η µοναδική σχεδίαση των εµπρός καθισµάτων συνδυάζει ένα λεπτό, σπορ πάνω 
τµήµα µε ένα κάτω τµήµα µε µεγάλα µαξιλάρια άριστης στήριξης. Οι διαφορές αυτές 
τονίζονται µε τη χρήση διαφορετικών τόνων, συνθέσεων και σχεδίων ταπετσαρίας. 
Στοχεύοντας σε µία κορυφαία αντιληπτή ποιότητα, και γνωρίζοντας ότι οι πελάτες C-
HR θα έχουν ανταγωνιστές και από premium µάρκες στην λίστα τους, το εσωτερικό 
της C-HR δείχνει ότι η Ευρωπαϊκής οµάδας SQ της Toyota ενεπλάκη στη διαδικασία 
σχεδίασης από τα πρώτα στάδια.   
Συνεργαζόµενη στενά µε τη βασική οµάδα σχεδίασης ώστε να διατηρηθεί η αρχική 
φιλοσοφία εσωτερικού, η οµάδα SQ επεδίωξε την ποιότητα των εξαρτηµάτων και τη 
συνοχή σε υφή, σύνθεση, σχήµα, χρώµα και φωτισµό όλων των στοιχείων ακόµα και 
στις ραφές των καθισµάτων. 
Ενισχύοντας τη σχέση µεταξύ σχεδίασης εσωτερικού και εξωτερικού, πολλοί 
διακόπτες υιοθετούν παρόµοιο σχήµα µιµούµενοι το µοτίβο διαµαντιού του 
εξωτερικού του αµαξώµατος. Το ίδιο θέµα του διαµαντιού συναντάµε και στο σχέδιο 
της επένδυσης θυρών, στην επένδυση οροφής, στις γρίλιες των ηχείων JBL και στο 
σχήµα του tweeter, ακόµα και στις βελόνες των αναλογικών ενδείξεων των οργάνων. 
Μία µελετηµένη επιλογή φινιρισµάτων είναι απαραίτητη για την αρµονική, συνεπή, 
ενιαία εµφάνιση του εσωτερικού. ∆ιατίθενται τρία βασικά φινιρίσµατα – τύπου 
δέρµατος για όλες τις επιφάνειες φόντου, µαλακό δέρµα Nappa για όλες τις 
επιφάνειες που αγγίζει ο πελάτης και σαγρέ για όλα τα λειτουργικά στοιχεία όπως τα 
χειριστήρια. 
∆ιακοσµητικά στοιχεία επενδύονται µε υψηλής ποιότητας piano black και satin silver, 
ενώ ο µπλε φωτισµός των οργάνων και των µοχλοδιακοπτών είναι µελετηµένος ώστε 
να επιτυγχάνει χρωµατική αρµονία, ακόµα και σε γειτονικές ανακλαστικές επιφάνειες 
διαφορετικών χρωµάτων. 
Αυτή η εξαιρετική, νέα σχεδίαση εσωτερικού θα διατίθεται σε τρεις χρωµατικούς 
συνδυασµούς: Dark Grey, Black/Blue και Black/Brown. 
 
ΕΠΙΠΕ∆Α ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΑΚΟΜΑ ΚΑΙ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΠΙΟ ΑΠΑΙΤΗΤΙΚΟΥΣ 
ΠΕΛΑΤΕΣ 
Αντανακλώντας τις απαιτήσεις των υποψηφίων πελατών του, το Toyota C-HR µπορεί 
να εφοδιάζεται µε µία µεγάλη ποικιλία χαρακτηριστικών.  
Σύµφωνα µε τη δέσµευση της Toyota για εκδηµοκρατισµό του προηγµένου 
εξοπλισµού ασφάλειας, το Toyota Safety Sense προσφέρεται στάνταρ στη γκάµα. Το 
σύστηµα περιλαµβάνει σύστηµα προ-σύγκρουσης - Pre-Collision System (µε 
αναγνώριση πεζού - Pedestrian Recognition), Adaptive Cruise Control, Lane 
Departure Alert (προειδοποίηση αποµάκρυνσης από τη λωρίδα κυκλοφορίας) µε 
έλεγχο διεύθυνσης, αυτόµατη µεγάλη σκάλα φώτων - Automatic High Beam και 
Road Sign Assist1. 
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1 Road Sign Assist δεν διατίθεται µε τη βασική έκδοση 
Οι πολύ απαιτητικοί πελάτες θα µπορούν να απολαµβάνουν θερµαινόµενα καθίσµατα, 
ένα ευφυές σύστηµα εισόδου, φιµέ κρύσταλλα, ειδική ταπετσαρία µε µερικώς 
δερµάτινα καθίσµατα, το επαναστατικό σύστηµα S-IPA της Toyota (Simple 
Intelligent Park Assist), ζάντες αλουµινίου 18” και δίχρωµη µεταλλική βαφή. 
 
TOYOTA SAFETY SENSE 
Το Toyota Safety Sense βοηθά να µειώνεται το ενδεχόµενο σύγκρουσης και 
προσφέρει πρόσθετα οφέλη κάνοντας ευκολότερη τη ζωή του οδηγού και 
µειώνοντας την κόπωση.  
 
Pre-Collision Safety system 
Σε ταχύτητες από 10 km/h µέχρι την τελική ταχύτητα του οχήµατος, αυτό το 
σύστηµα χρησιµοποιεί τη εµπρός κάµερα και τον αισθητήρα ραντάρ χιλιοστοµετρικού 
κύµατος για την ανίχνευση οχηµάτων και πεζών στο δρόµο. Εάν διαπιστωθεί 
κίνδυνος σύγκρουσης, αυτόµατα ενηµερώνεται ο οδηγός µε µία ηχητική και οπτική 
προειδοποίηση στην οθόνη πολλαπλών πληροφοριών. Ταυτόχρονα, το Pre-Collision 
Brake Assist προ-φορτίζει επίσης το σύστηµα φρένων διασφαλίζοντας πρόσθετη ισχύ 
πέδησης όταν ο οδηγός πατήσει φρένο. Εάν το σύστηµα θεωρήσει ότι η πιθανότητα 
µιας εµπρόσθιας σύγκρουσης µε όχηµα ή πεζό είναι εξαιρετικά υψηλή, τα φρένα 
ενεργοποιούνται αυτόµατα συµβάλλοντας στην αποφυγή της σύγκρουσης ή στη 
µείωση των επιπτώσεων αυτής.   
Η βελτίωση της τεχνολογίας Toyota επιτρέπει τώρα την αναγνώριση και αντίδραση 
στην παρουσία πεζών και οχηµάτων και τη λειτουργία της σε µεγαλύτερο εύρος 
ταχυτήτων.   
 
Adaptive Cruise Control µε Λειτουργία Full Speed Range Following  
Το Adaptive Cruise Control µε Λειτουργία Full Speed Range Following του Toyota C-
HR χρησιµοποιεί το ίδιο ραντάρ χιλιοστοµετρικού κύµατος όπως το σύστηµα Pre-
Collision Safety για να διατηρήσει µία ασφαλή απόσταση από το προπορευόµενο 
όχηµα, επιβραδύνοντας το αυτοκίνητο µέχρι να σταµατήσει εάν χρειαστεί και 
επιταχύνοντας οµαλά µέχρι να επιστρέψει στην προεπιλεγµένη ταχύτητα ταξιδιού 
όταν ο δρόµος µπροστά αδειάσει.  
 
Lane Departure Alert 
Το Lane Departure Alert χρησιµοποιεί κάµερα στο παρµπρίζ για να παρακολουθεί την 
πορεία του οχήµατος ανάµεσα στις διαγραµµίσεις του δρόµου. Εάν κρίνει ότι το 
Toyota C-HR παρουσιάζει τάση αποµάκρυνσης από τη λωρίδα του χωρίς να έχει 
ενεργοποιηθεί το φλας, το σύστηµα εκπέµπει ένα ηχητικό σήµα και ενεργοποιεί µία 
προειδοποίηση στην οθόνη πολλαπλών πληροφοριών. Εάν το όχηµα εξακολουθεί να 
κινείται εκτός λωρίδας, τότε τίθεται σε εφαρµογή το σύστηµα υποβοήθησης 
διεύθυνσης για να βοηθήσει τον οδηγό να επαναφέρει το όχηµα στην πορεία του.  
 
Automatic High Beam 
Το σύστηµα Automatic High Beam χρησιµοποιεί την κάµερα που είναι τοποθετηµένη 
στο παρµπρίζ για το Lane Departure Alert. Αυτή αναγνωρίζει τα φώτα των αντίθετα 
ερχόµενων ή προπορευόµενων οχηµάτων, και ενεργοποιεί αυτόµατα το σύστηµα 
προβολέων στη µεσαία σκάλα ώστε να µην ενοχλούνται οι άλλοι χρήστες του 
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δρόµου. Η µεγάλη σκάλα φώτων επανέρχεται στην προηγούµενη κατάσταση µόλις ο 
δρόµος µπροστά αδειάσει, µεγιστοποιώντας το πεδίο ορατότητας του οδηγού.  
  
Road Sign Assist 
Το Road Sign Assist χρησιµοποιεί την εµπρός κάµερα για την αναγνώριση 
προειδοποιήσεων και σηµαντικών πινακίδων των αυτοκινητόδροµων / δρόµων 
ταχείας κυκλοφορίας. Στη συνέχεια, αυτά επαναλαµβάνονται στην οθόνη πολλαπλών 
πληροφοριών, ενηµερώνοντας τον οδηγό για όρια ταχύτητας, διακοπές λειτουργίας 
λωρίδων και άλλες σηµαντικές πληροφορίες. 
 
Advanced safety and driver assistance systems 
Το Toyota C-HR διατίθεται µε πρόσθετα συστήµατα υποστήριξης ασφαλούς 
οδήγησης, που παρέχουν στον οδηγό καλύτερες πληροφορίες σε πραγµατικό χρόνο 
για την περιοχή γύρω από το αυτοκίνητο. Μεταξύ αυτών είναι τα Blind Spot Monitor 
και Rear Cross Traffic Alert.  
Το Blind Spot Monitor χρησιµοποιεί αισθητήρες ραντάρ στις πίσω γωνίες του 
οχήµατος για την ανίχνευση κοντινών οχηµάτων σε διπλανές λωρίδες, καθώς 
εισέρχονται στο τυφλό σηµείο του οδηγού. Ο οδηγός ειδοποιείται για την παρουσία 
τους από προειδοποιητικές λυχνίες LED στον ανάλογο εξωτερικό καθρέπτη. Οι 
λυχνίες LED παραµένουν αναµµένες όσο το όχηµα βρίσκεται στο τυφλό σηµείο. Εάν 
ο οδηγός ενεργοποιήσει τα φλας, επιχειρώντας ελιγµό στη διαδροµή του οχήµατος, 
τότε τα LED θα αρχίσουν να αναβοσβήνουν µε µεγάλη συχνότητα επισηµαίνοντας 
τον κίνδυνο.  
Τα ίδια ραντάρ εξυπηρετούν τη λειτουργία του Rear Cross Traffic Alert, που 
παρακολουθεί τη διέλευση της κυκλοφορίας εκατέρωθεν του οχήµατος τη στιγµή 
που φεύγει µε όπισθεν από ένα χώρο στάθµευσης και προειδοποιεί τον οδηγό εάν 
εντοπισθούν οχήµατα.  
 
Simple Intelligent Parking Assist system  
Το Toyota C-HR προσφέρει το νέο σύστηµα της Toyota Simple Intelligent Parking 
Assist (S-IPA), που χρησιµοποιεί µία οµάδα αισθητήρων για τον εντοπισµό 
κατάλληλων χώρων στάθµευσης και γύρω αντικειµένων. Βελτιώσεις στην τεχνολογία 
επιτρέπουν τη λειτουργία για χώρους στάθµευσης έως 22% µικρότερους από πριν. 
Ο οδηγός σταµατά το αυτοκίνητο δίπλα στο χώρο στάθµευσης και πιέζει ένα 
µπουτόν για την ενεργοποίηση του S-IPA, που καθοδηγεί το αυτοκίνητο στη σωστή 
θέση µε όπισθεν. Το σύστηµα αξιοποιεί τους αισθητήρες παρκαρίσµατος στις γωνίες.  
 
ΚΟΡΥΦΑΙΑ ΠΟΙΟΤΗΤΑ ΗΧΟΥ 
Αναγνωρίζοντας τη σηµασία που δίνει ο υποψήφιος πελάτης του Toyota C-HR στην 
ποιότητα του συστήµατος ψυχαγωγίας αυτοκινήτου, το όχηµα µπορεί να εφοδιάζεται 
µε ένα ειδικών προδιαγραφών premium ηχοσύστηµα JBL µε 8κάναλο στερεοφωνικό 
ενισχυτή 576 Watt και 9-ηχεία, ανάµεσά τους δύο νέα, πατενταρισµένα υψίσυχνα 
ηχεία (τουίτερ) µε ακουστικούς οδηγούς της JBL (κόρνες). Προσφέρει την απόλυτη 
αναπαραγωγή ήχου στην κατηγορία C-crossover. 
Επειδή διάφορα στοιχεία του εσωτερικού όπως παράθυρα, ηλιοροφή και ταπετσαρία 
καθώς και η άκαµπτη δοµή του αµαξώµατος γύρω από κάθε ηχείο µπορεί να 
επηρεάσουν σηµαντικά την ποιότητα ήχου, για το σύστηµα συνεργάστηκε η JBL µε 
τους µηχανικούς της Toyota από τα πρώτα στάδια της διαδικασίας σχεδίασης. 
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Μία διεξοδική έρευνα µεταξύ των πελατών έπαιξε σηµαντικό ρόλο στη σχεδίαση του 
συστήµατος και είχε σαν αποτέλεσµα τον προσανατολισµό της διάταξης των ηχείων 
και τη χρήση  τη χρήση ενός ενσωµατωµένου στην κολόνα τουίτερ τύπου κόρνας 
(horn tweeter) –στοιχείο ταυτότητας του συστήµατος JBL – για ζωηρό και καθαρό 
ήχο. 
Εκτός από τα δύο horn tweeters 25 mm και τους ακουστικούς οδηγούς, το σύστηµα 
περιλαµβάνει ευρυζωνικά ηχεία 80mm και δύο sub-woofers 17 cm µπροστά, και 
πίσω, δύο ευρυζωνικά ηχεία 15 cm και ένα sub-woofer 19 cm σε ξεχωριστή καµπίνα 
10 L στο χώρο αποσκευών.  
Το JBL premium ηχοσύστηµα διατίθεται σε συνδυασµό µε σύστηµα πλοήγησης και 
περιλαµβάνει φορµάτ ψηφιακού ήχου χωρίς απώλειες ποιότητας. 
Η συνεργασία Toyota και JBL ξεκίνησε το 1996 και συνεχίζεται µε επιτυχία. Τα 
ηχοσυστήµατα JBL χαίρουν υψηλής εκτίµησης από τους επαγγελµατίες της µουσικής 
και χρησιµοποιούνται σε διάσηµες αίθουσες και χώρους συναυλιών και στάδια σε όλο 
τον κόσµο (το 80% των live concerts, το 70% όλων των στούντιο ηχογράφησης και 
το 90% όλων των κινηµατογραφικών αιθουσών που πληρούν τις προδιαγραφές 
THX).  
Η ποιότητα είναι το κοινό πάθος και των δύο εταιριών, από το οποίο προέκυψε το 
νέο, ασυµβίβαστο premium ηχοσύστηµα που σχεδιάστηκε ειδικά για το C-HR. 


