รายละเอีียดด้้านเทคนิิค

E 200 Coupé AMG Dynamic
เบนซิิน แถวเรี ียง/4 สููบ /4 วาล์์วต่่อสููบ
เทอร์์โบ พร้้อมอิินเตอร์์คูล
ู เลอร์์

เครื่อ่� งยนต์์
ปริ ิมาตรกระบอกสููบ (ซีีซี)ี

1,991

แรงม้้าเครื่อ่� งยนต์์ (กิิโลวััตต์์ (แรงม้้า)/รอบต่่อนาทีี)
แรงบิิดเครื่อ่� งยนต์์ (นิิ วตัันเมตร/รอบต่่อนาทีี)

145 (197)/5,500-6,100
320/1,650-4,000

อััตราเร่่ง 0-100 กม./ชม. (วิ ินาทีี)

7.6

ความเร็็วสููงสุุดโดยประมาณ (กม./ชม.)

237

ความจุุถัังน้ำำ� �มััน (ลิิตร)

66

พื้้�นที่่�บรรทุุกสััมภาระ (ลิิตร)

425
เกีียร์์อัต
ั โนมััติเิ ดิินหน้้า 9 จัังหวะ (9G-TRONIC)
พร้้อมระบบเปลี่่�ยนเกีียร์์ที่่�พวงมาลััย
(Steering-wheel Gearshift Paddles)

ระบบส่่งกำำ�ลััง
ขนาดล้้อ และยาง-หน้้ า

245/40 R19

ขนาดล้้อ และยาง-หลััง

275/35 R19

มิิติิตัวั ถััง (กว้้างxยาวxสููง) (มิิลลิิเมตร)

1,860x4,844x1,432

ระบบความปลอดภััย

E 200 Coupé AMG Dynamic

ถุุงลมนิิรภัย
ั ด้้านหน้้า 2 ตำำ�แหน่่ง สำำ�หรัับผู้้�ขัับขี่่� และผู้้�โดยสาร

•

ถุุงลมนิิรภัย
ั ด้้านข้้าง 2 ตำำ�แหน่่ง สำำ�หรัับผู้้�ขัับขี่่� สำำ�หรัับผู้้�โดยสารด้้านหน้้า

•

ม่่านถุุงลมนิิรภัย
ั ด้้านข้้าง ป้้องกัันศีีรษะ 4 ตำำ�แหน่่ง สำำ�หรัับผู้้�ขัับขี่่� และผู้้�โดยสาร

•

เข็็มขััดนิิ รภััยแบบ 3 จุุด 4 ที่่�นั่่�ง

•

โปรแกรมควบคุุมการทรงตััวอััตโนมััติิ ESP® (Electronic Stability Program)

•

ระบบเบรกป้้องกัันล้้อล็็อก ABS (Anti-lock Braking System)

•

ระบบเบรก ADAPTIVE BRAKE พร้้อมฟัังก์์ชัน
ั HOLD และ Hill-Start Assist

•

ไฟเบรกกะพริ ิบฉุุกเฉิิน (Adaptive Brake Light)

•

ระบบช่่วยเบรกแบบแอคทีีฟ (Active Brake Assist)

•

ระบบช่่วยเตืือนเมื่่�อมีีรถอยู่่�ในจุุดอัับสายตา (Blind Spot Assist)

•

ระบบรัักษาความเร็็ว (Cruise control) และจำำ�กัด
ั ความเร็็ว (SPEEDTRONIC)

•

ระบบเตืือนเพื่่�อนำำ�รถเข้้าศููนย์์บริ ิการ (ASSYST service interval indicator)

•

ระบบเตืือนแรงดัันลมยาง (Tyre pressure loss warning system)

•

ระบบช่่วยเตืือนอาการเหนื่่� อยล้้าขณะขัับขี่่� (ATTENTION ASSIST)

•

เซ็็นเซอร์์ช่ว่ ยในการนำำ�รถเข้้าจอด (PARKTRONIC)

•

ระบบช่่วยการนำำ�รถเข้้าจอดอััตโนมััติิ (Parking Pilot including Active Parking Assist)

•

กล้้องแสดงภาพด้้านหลััง ขณะถอยรถ (Reversing camera)

•

อุุปกรณ์์มาตรฐานภายนอก
ใบปััดน้ำำ��ฝนทำำ�งานโดยอััตโนมััติิ พร้้อมเซ็็นเซอร์์วัด
ั ปริ ิมาณน้ำำ��ฝน

E 200 Coupé AMG Dynamic
•

ไฟหน้้าแบบ MULTIBEAM LED พร้้อม ULTRA RANGE Highbeam

•

ระบบปรัับโคมไฟหน้้ารถตามการเลี้้�ยวของพวงมาลััย (Active headlamps)

•

ระบบเพิ่่�มความส่่องสว่่างขณะเลี้้�ยวโค้้ง (cornering light)

•

ระบบปรัับไฟสููงอััตโนมััติิ (Adaptive Highbeam Assist Plus)

•

ไฟ daytime สำำ�หรัับการขัับขี่่ใ� นเวลากลางวัันแบบ LED fibre-optic

•

ไฟเลี้้�ยวที่่�กระจกมองข้้าง ไฟเบรกและไฟท้้ายแบบ LED

•

หลัังคาพาโนรามิิคซัันรููฟเลื่่�อนเปิิด -ปิิดได้้ด้ว้ ยระบบไฟฟ้้า

•

กัันชนหน้้า -หลััง และสเกิิร์ตข้
์ า้ งดีีไซน์์สปอร์์ตจาก AMG

•

กระจกมองข้้างปรัับระดัับและพัับเก็็บด้้วยระบบไฟฟ้้า

•

กระจกมองข้้างด้้านผู้้�ขัับขี่่แ
� ละกระจกส่่องหลัังปรัับลดแสงสะท้้อนอััตโนมััติิ

•

กุุญแจรี ีโมทคอนโทรล

•

ระบบเปิิด -ปิิดฝากระโปรงท้้ายอััตโนมััติิโดยไม่่ต้้องใช้้มืือ (HANDS-FREE-ACCESS)
ระบบเปิิด -ปิิดฝากระโปรงท้้ายด้้วยระบบไฟฟ้้า

•
•

กระจัังหน้้าแบบ diamond radiator grille สีีเงิ ิน พร้้อมตราสััญลัักษณ์์เมอร์์เซเดส-เบนซ์์

•

ปลายท่่อไอเสีียเสริ ิมโครเมีียม 2 ท่่อ

•

ดิิสก์เ์ บรกหน้้าแบบมีีช่อ่ งระบายความร้้อน
สััญลัักษณ์์ Mercedes-Benz บนคาลิิปเปอร์์เบรกหน้้า

•
•

ล้้ออััลลอยดีีไซน์์สปอร์์ตจาก AMG แบบ 10-spoke ขนาด 19"

•

ยางรถยนต์์ Run-flat

•
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อุุปกรณ์์มาตรฐานภายใน

E 200 Coupé AMG Dynamic

ฟัังก์์ชัน
ั ECO start/stop

•

ระบบควบคุุมอุุณหภููมิอั
ิ ต
ั โนมััติิ THERMATIC แบบ 2-ZONE

•

เบาะนั่่�งหุ้้�มหนััง

•

เบาะนั่่�งคู่่�หน้้าปรัับระดัับด้้วยระบบไฟฟ้้า พร้้อมหน่่วยความจำำ�สำ�ำ หรัับตำำ�แหน่่งที่่�นั่่�ง พวงมาลััย
และกระจกมองข้้าง

•

เบาะนั่่�งผู้้�โดยสารด้้านหลัังพัับได้้ แบบ 40/20/40

•

ระบบป้้อนเข็็มขััดนิิรภัย
ั อััตโนมััติิ สำำ�หรัับผู้้�ขัับขี่่� และผู้้�โดยสารด้้านหน้้า (automatic belt feeders)

•

พวงมาลััยมััลติฟั
ิ งั ก์์ชัน
ั แบบสปอร์์ตท้า้ ยตััด หุ้้�มหนััง nappa

•

พวงมาลััยนิิรภัย
ั พร้้อมเพาเวอร์์ปรัับระดัับด้้วยระบบไฟฟ้้า และปรัับนํ้้�าหนัักตามความเร็็วรถ

•

ปุ่่�มสตาร์์ทเครื่อ่� งยนต์์ (Push Start)

•

ระบบกุุญแจแบบ KEYLESS-GO

•

ด้้านบนของคอนโซลหน้้า และด้้านบนของแผงประตููหุ้้�มด้้วยหนััง

•

ไฟเรืืองแสงล้้อมรอบห้้องโดยสารแบบ 64 เฉดสีี (ambient lighting)

•

หน้้าจอแสดงผลความละเอีียดสููงแบบ Digital widescreen cockpit

•

ระบบสั่่�งการด้้วยเสีียง (LINGUATRONIC) เฉพาะภาษาอัังกฤษ

•

ระบบเสีียงรอบทิิศทาง Burmester®

•

ระบบควบคุุมและสั่่�งงานด้้วย Touchpad

•

ระบบเชื่อ่� มต่่อโทรศััพท์์เคลื่่�อนที่่� (Bluetooth)

•

กาบบัันไดสเตนเลส พร้้อมสััญลัักษณ์์ Mercedes-Benz แบบเรืืองแสง

•

ชุุดคัันเร่่ง และแป้้นเบรกแบบสปอร์์ต

•

ระบบความสะดวกสบาย และการสื่่�อสาร

E 200 Coupé AMG Dynamic

มาตรวััดความเร็็ว และวััดรอบเครื่อ่� งยนต์์แบบ All-digital instrument display ขนาด 12.3"

•

ระบบปฏิิบัติ
ั ก
ิ ารมััลติมี
ิ เี ดีียแบบ MBUX พร้้อมระบบสััมผััส และหน้้าจอขนาด 12.3"

•

ระบบเชื่อ่� มต่่อแบบ Smartphone integration รองรัับ Apple CarPlay™ และ Android Auto™

•

ระบบขอความช่่วยเหลืืออััตโนมััติเิ มื่่�อเกิิดอุุบัติ
ั เิ หตุุ*

•

แอปพลิิเคชััน Mercedes me*

•

ระบบแผนที่่�นำำ�ทาง

•

ระบบการตั้้�งค่่ารถยนต์์*

•

ระบบตรวจสอบสถานะรถยนต์์*

•

ฟัังก์์ชัน
ั สตาร์์ทเครื่อ่� งยนต์์เพื่่�อเปิิดระบบปรัับอากาศด้้วยโทรศััพท์์มืือถืือ (Remote Engine Start)*

•

่
่
้ วนดังกล่าว
* ความพร้อมของโมดูลการสือสาร
(LTE) จะมีขอ
้ จำ�กัดในการใช้งานชัวคราวสำ
�หรับรถยนต์บางรุน
่ เนื่ องจากปั ญหาการขาดแคลนชินส่
โปรดทราบว่า เฉพาะบริการ Mercedes me connect รวมถึงระบบโทรฉุกเฉิน (eCall) จะไม่สามารถใช้ได้ในรถยนต์รน
ุ ่ ที่ได้รบ
ั ผลกระทบ
คุณสามารถค้นหาข้อมูลที่แท้จรงิ ในปั จจุบันได้ที่ตัวแทนจำ�หน่าย Mercedes-Benz อย่างเป็ นทางการของคุณ
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Technical Data

E 200 Coupé AMG Dynamic
Petrol engine 4 cylinders
with turbocharger and intercooler

Engine
Total displacement (cc)

1,991

Rated output (kW (hp) at rpm)

145 (197)/5,500-6,100

Rated torque (Nm at rpm)

320/1,650-4,000

Acceleration 0-100 km/h (s)

7.6

Top speed (km/h)

237

Tank capacity (l)

66

Luggage compartment capacity (l)

425
9G-TRONIC automatic transmission
with Steering-wheel Gearshift Paddles

Transmission
Tyres/wheels Front

245/40 R19

Tyres/wheels Rear

275/35 R19

Dimensions (WxLxH) (mm)

1,860x4,844x1,432

Safety equipment

E 200 Coupé AMG Dynamic

Airbags for driver and front passenger

•

Sidebags for driver and front passenger 2 positions

•

Windowbags

•

3-point seat belts (4 positions)

•

ESP® (Electronic Stability Program)

•

ABS (Anti-lock Braking System)

•

ADAPTIVE BRAKE with HOLD and Hill-Start Assist

•

Adaptive brake light

•

Active Brake Assist (ABA)

•

Blind Spot Assist

•

Cruise control and SPEEDTRONIC

•

ASSYST service interval indicator

•

Tyre pressure loss warning system

•

ATTENTION ASSIST

•

PARKTRONIC

•

Parking Pilot including Active Parking Assist

•

Reversing camera

•

Exterior equipment

E 200 Coupé AMG Dynamic

Windscreen wipers with rain sensor

•

MULTIBEAM LED with ULTRA RANGE Highbeam

•

Active headlamps

•

Cornering light

•

Adaptive Highbeam Assist Plus

•

LED daytime running lights

•

LED indicators integrated in exterior mirrors, rear lights and 3rd brake light in LED

•

Electric panoramic sliding glass sunroof

•

AMG bodystyling

•

Exterior mirrors, electrically folding

•

Automatic dimming rearview mirror and exterior mirrors (driver’s side)

•

Immobiliser electronic key

•

HANDS-FREE-ACCESS

•

Comfort closing trunk with electrically operated opening and closing functions

•

Diamond radiator grille with chrome pins and integral Mercedes star
and one louvres in matt iridium silver with chrome inserts

•

Two-pipe exhaust system with visible tailpipe trims

•

Perforated front disc brake

•

Mercedes-Benz lettering on front brake caliper

•

19" AMG 10-spoke light-alloy wheels

•

Run-flat tyres

•
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Interior equipment

E 200 Coupé AMG Dynamic

ECO start/stop function

•

THERMATIC 2-zone automatic climate control

•

Leather seats

•

Driver and front passenger seats, electrically adjustable with memory

•

Rear bench seat, split-folding 40/20/40

•

Automatic belt feeders

•

Multifunction sports steering wheel in nappa leather

•

Direct-Steering system with speed-dependent servo assistance and variable steering

•

Push Start button

•

KEYLESS-GO comfort package

•

ARTICO dashboard and beltline

•

Ambient lighting with 64 selectable colors

•

Widescreen cockpit

•

LINGUATRONIC

•

Burmester® surround sound system

-

Touchpad

•

Bluetooth

•

Iluminated door sill panels with Mercedes-Benz lettering

-

Brushed stainless steel sports pedals with black rubber studs

-

Telematic features

E 200 Coupé AMG Dynamic

All-digital instrument display large format (12.3 inches)
MBUX multimedia system display large format (12.3 inches) with touch function

•
•

Preinstallation for vehicle monitoring*

•
•
•
•
•
•

Remote Engine Start*

•

Smartphone integration with Apple CarPlay™ and Android Auto™
Mercedes-Benz emergency call system*
Mercedes me application*
Navigation system
Preinstallation for vehicle setup*

*The availability of the communication module (LTE) is temporarily limited for certain vehicles due to supply bottlenecks.
Please note that especially Mercedes me connect services including the emergency call system (eCall) are not available in the affected vehicles.
Ongoing actual information is available at your Mercedes-Benz dealer.
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