Mercedes-AMG CLA Coupé

Mercedes-AMG CLA 35 4MATIC Coupé ดาวเด่นดวงใหม่สายพันธุ์สปอร์ต
ดีไซน์โฉบเฉี่ยวแบบฉบับ AMG ตกแต่งกระจังหน้าด้วย AMG-specific radiator
grille พร้อมสัญลักษณ์ AMG และช่องดักอากาศกันชนหน้า front splitter
ตกแต่งขอบนอกด้วยโครเมียม สอดรับกับ LED High Performance headlamps

ให้รูปลักษณ์การส่องสว่างสวยงาม ทัศนวิสัยขับขี่ยามค่ำ�คืนสมบูรณ์แบบแต่ใช้พลังงานต่ำ�
ทรงพลังเหนือชั้นด้วยเครื่องยนต์ AMG ขนาด 2.0 ลิตร แบบ เทอร์โบชาร์จ 4 สูบ
แรงม้าสูงสุด 306 แรงม้า แรงบิดสูงสุด 400 นิวตันเมตร พร้อมระบบระบายความร้อน
ด้วยน้ำ� และท่อกรองอากาศแบบอิสระ

INSTANT
EXCITEMENT.
*ภาพใช้เพื่อการโฆษณา

โปรดพิจารณารายการอุปกรณ์ของรถยนต์ ในตารางท้ายแคตตาล็อกนี้

*ภาพใช้เพื่อการโฆษณา

โปรดพิจารณารายการอุปกรณ์ของรถยนต์ ในตารางท้ายแคตตาล็อกนี้

PLAY BY
YOUR RULES.
ถ่ายทอดจิตวิญญาณจากสนามแข่งสู่ดีไซน์สปอร์ต และสุดยอด
สมรรถนะ diffuser 4 ครีบแนวตั้งตามหลักอากาศพลศาสตร์
สปอยเลอร์เสริมลุคสปอร์ตแบบฉบับ AMG พร้อมเสริมสมรรถนะ
ความแรง ท่อไอเสียแบบ AMG Sport exhaust system
ให้เสียงคำ�รามเร้าใจต่างกันตามโหมดการขับขี่ สัมผัสทุกโหมดกับการ
ขับขี่ที่แตกต่างกันด้วยระบบปรับเปลี่ยนระบบเครื่องยนต์ ระบบ
เกียร์ แชสซี และพวงมาลัย ให้เหมาะกับทุกสถานการณ์การขับขี่
ระบบช่วยนำ�รถเข้าจอดอัตโนมัติ Active Parking Assist ค้นหา
ทีว่ า่ งเพือ่ เข้าจอด PARKTRONIC พร้อมกล้องมองหลัง ให้คณุ
เข้า - ออกจากทีจ่ อดง่าย มั่นใจทุกสถานการณ์

*ภาพใช้เพื่อการโฆษณา

โปรดพิจารณารายการอุปกรณ์ของรถยนต์ ในตารางท้ายแคตตาล็อกนี้

ความร้อนแรงภายใต้การควบคุม พวงมาลัยแบบ AMG Performance
steering wheel ตกแต่งด้วยหนังแบบ nappa พร้อมบริเวณจับ
กระชับมือ เน้นความสปอร์ตสไตล์รถแข่งด้วยสัญลักษณ์ที่ตำ�แหน่ง
12 นาฬิกา ปุ่มควบคุมบนพวงมาลัยจัดวางให้ใช้ง่ายเพื่อสมาธิการ
ขับขี่ที่ดีเยี่ยมด้วย AMG Steering wheel buttons เพลิดเพลิน
กับหน้าจอแสดงผลขนาดใหญ่พิเศษ 2 จอต่อเนื่องของระบบปฏิบัติ
การมัลติมีเดียแบบ MBUX ที่สามารถเปลี่ยนรูปแบบแสดงผลของ
หน้าจอ พร้อมสะดวกสบายด้วยระบบสัมผัส AMG centre console
คอนโซลกลางควบคุมฟังก์ชันการขับขี่ที่หลากหลาย พร้อมโปรแกรม
ควบคุมการทรงตัวอัตโนมัติ ESP® เพื่อการควบคุมการขับขี่ที่สะดวก
สบายยิ่งขึ้น สัมผัสความรู้สึกราวกับนักแข่งด้วยเบาะนั่งแบบสปอร์ต
AMG Sport seat ออกแบบให้เข้ากับสรีระผูข้ บั ขีเ่ พือ่ การขับขีท่ เ่ี ร้าใจ

INSTANT

COMFORT.

*ภาพใช้เพื่อการโฆษณา

โปรดพิจารณารายการอุปกรณ์ของรถยนต์ ในตารางท้ายแคตตาล็อกนี้

INSTANT

POWER.

ขุมพลังสปอร์ตจากเทคโนโลยีที่เหนือชั้น เครื่องยนต์ AMG ขนาด 2.0 ลิตร
แบบเทอร์โบชาร์จ 4 สูบ แรงม้าสูงสุด 306 แรงม้า แรงบิดสูงสุด 400 นิวตันเมตร
พร้อมระบบระบายความร้อนด้วยน้ำ� และท่อกรองอากาศแบบอิสระ เพิ่มการ
ตอบสนองเร็วขึ้นด้วย AMG SPEEDSHIFT DCT 7G transmission
เสมือนผู้ช่วยเพื่อการขับขี่สไตล์สปอร์ตที่แท้จริง เปลี่ยนเกียร์ง่าย รวดเร็ว
ตอบรับความเร้าใจ และความสะดวกสบาย AMG Performance 4MATIC
ตอบสนองอย่างยอดเยี่ยมขณะเร่งความเร็วออกจากโค้ง พร้อมให้คุณ
ขับเคลื่อนอย่างเร้าใจด้วย AMG RIDE CONTROL ระบบช่วงล่าง
สไตล์สปอร์ต ปรับเข้ากับ โหมดการขับทันทีที่เลือก ทั้งโหมด Comfort
โหมด Sport และ Sport+ นี่คือช่วงล่างที่เหมาะกับทุกสถานการณ์
มั่นใจด้วย AMG high-performance brake system
ให้คุณขับขี่อย่างปลอดภัยทุกการเดินทาง

Mercedes-AMG CLA 35 4MATIC.

Mercedes me connect

ระบบปฏิบัติการมัลติมีเดียแบบ MBUX

มาพร้อมฟังก์ชันให้คุณพร้อมที่จะออกเดินทางในทุกเส้นทาง
ด้วยบริการช่วยเหลือคุณจากสถานการณ์ฉุกเฉิน Mercedes-Benz emergency call
system ที่จะติดต่อ Emergency Customer Contact Center ศูนย์บริการฉุกเฉิน
ที่ช่วยประสานงานด้านความปลอดภัยเพื่อช่วยให้คุณได้รับความปลอดภัยสูงสุด มั่นใจได้ว่าคุณ
จะได้รับบริการซ่อมบำ�รุงมาตรฐานระดับโลก กับบริการ Remote Retrieval of Vehicle
Status รายงานสถานะรถยนต์สู่ Mercedes me นำ�ทางคุณสู่ทุกจุดหมาย ด้วยแผนที่
นำ�ทาง Navigation system ซึ่งอัปเดตข้อมูลเส้นทางแบบออนไลน์ แม้ในเส้นทางของคน
ท้องถิ่นอย่างรวดเร็ว แม่นยำ� และสามารถป้อนข้อมูลที่ต้องการได้ผ่าน Touch Pad สะดวก
สบายด้วยระบบ Pre-entry Climate Control* เปิดระบบเครื่องปรับอากาศทางไกลก่อน
ถึงรถ เพื่อให้รถยนต์เมอร์เซเดส-เบนซ์ อยู่ ในการควบคุมของคุณ

เพลิดเพลินกับความงาม และชาญฉลาดของระบบปฏิบัติการมัลติมีเดียแบบ MBUX เลือก
การแสดงข้อมูลได้หลากหลาย พร้อมแผงหน้าปัดแสดงผลข้อมูลการขับขี่ AMG-specific
display อีกขั้นของความล้ำ�สมัยด้วยระบบสัมผัส และสั่งงานด้วยเสียง ประมวลผลประโยค
ที่ใกล้เคียงกับคำ�สัง่ ทัว่ ไปได้ เพียงพูดว่า "Hey Mercedes" และตามด้วยคำ�สัง่ เช่น "I'm cold"
ระบบจะทำ�การปรับอุณหภูมิให้เหมาะสมพร้อมจดจำ� และเรียนรู้การสั่งงานของคุณ เพื่อสร้าง
ความเชื่อมโยงระหว่างคุณกับรถอย่างไร้ที่ติ

Mercedes me connect

*สำ�หรับรถยนต์พลังงานไฟฟ้า PHEV จะสามารถใช้ระบบ Pre-entry Climate Control ได้โดยไม่ต้องสตาร์ทรถยนต์
**ภาพใช้เพื่อการโฆษณา โปรดพิจารณารายการอุปกรณ์ของรถยนต์ ในตารางท้ายแคตตาล็อกนี้

Mercedes-AMG CLA 35 4MATIC.
สีมาตรฐาน (NON - METALLIC PAINTS)

149 polar white

589 jupiter red

อุปกรณ์ตกแต่ง - ล้อ

ล้อมาตรฐาน (Standard Wheels)

914 sun yellow

สีมาตรฐาน (METALLIC PAINTS)

RTI 19" AMG 5 - twin - spoke light - alloy wheels
144 digital white

191 cosmos black

667 denim blue

775 iridium silver

787 mountain grey

อุปกรณ์ตกแต่ง - เบรก (Brake Calipers)

สีพิเศษ (Optional Extras) (designo)

662 mountain grey magno

วัสดุตกแต่งภายใน (TRIM ELEMENT)
วัสดุตกแต่งภายในมาตรฐาน

(Standard trim)

H95 Aluminium AMG Design
trim elements in black/ silver

เบาะนั่ง

เบาะนั่งมาตรฐาน (Standard Upholstery)

AMG high -performance brake system with silver brake
callipers and black AMG lettering

651 ARTICO man-made
leather/DINAMICA
microfibre black

**ภาพใช้เพื่อการโฆษณา

*ตัวอย่างสีอาจแตกต่างจากสีรถของจริง เนื่องจากระบบการพิมพ์
โปรดพิจารณารายการอุปกรณ์ของรถยนต์ ในตารางท้ายแคตตาล็อกนี้

รายละเอียดด้านเทคนิค
เครื่องยนต์
ปริมาตรกระบอกสูบ (ซีซี)
แรงม้าสูงสุด (กิโลวัตต์ (แรงม้า) / รอบต่อนาที)
แรงบิดสูงสุด (นิวตันเมตร / รอบต่อนาที)
อัตราเร่ง 0 -100 กม./ ชม. (วินาที)
ความเร็วสูงสุดโดยประมาณ (กม. / ชม.)
ความจุถังน�้ำมัน (ลิตร)
พื้นที่บรรทุกสัมภาระ (ลิตร)
ระบบส่งก�ำลัง
ขนาดล้อ และยาง - หน้า
ขนาดล้อ และยาง - หลัง
มิติตัวถัง (กว้าง x ยาว x สูง) ( มิลลิเมตร)

Mercedes-AMG CLA 35 4MATIC

เบนซิน 4 สูบ พร้อมเทอร์โบ และอินเตอร์คูลเลอร์
1,991
225 (306)/5,800
400/3,000-4,000
4.9
250
51
460

เกียร์อัตโนมัติ 7 จังหวะ (AMG SPEEDSHIFT DCT 7G Transmission)
พร้อมระบบเปลี่ยนเกียร์ที่พวงมาลัยแบบ (Steering -wheel Gearshift Paddles)
245/35 R19
245/35 R19
1,834x4,695x 1,404

ระบบความปลอดภัย
ถุงลมนิรภัยด้านหน้า 2 ต�ำแหน่ง ส�ำหรับผู้ขับขี่ และผู้โดยสาร
ถุงลมนิรภัยด้านข้าง 2 ต�ำแหน่ง ส�ำหรับผู้ขับขี่ และผู้โดยสารด้านหน้า
ม่านถุงลมนิรภัยด้านข้าง ป้องกันศีรษะ 4 ต�ำแหน่ง ส�ำหรับผู้ขับขี่ และผู้โดยสาร
ถุงลมนิรภัยบริเวณหัวเข่า ส�ำหรับผู้ขับขี่
เข็มขัดนิรภัยแบบ 3 จุด 5 ที่นั่ง
ระบบป้องกันล้อล็อก ABS (Anti-lock braking system)
โปรแกรมควบคุมการทรงตัวอัตโนมัติ ESP (Electronic Stability Program)
ระบบเบรก ADAPTIVE BRAKE พร้อมฟังก์ชัน HOLD และ Hill-Start Assist
ระบบช่วยเบรกแบบแอคทีฟ (Active Brake Assist system)
ไฟเบรกกะพริบฉุกเฉิน (adaptive brake light)
ระบบช่วยเตือนขณะเปลี่ยนช่องจราจร (Blind Spot Assist)
ระบบรักษาความเร็ว (cruise control) และจ�ำกัดความเร็ว (SPEEDTRONIC)
เซ็นเซอร์ช่วยในการน�ำรถเข้าจอด (PARKTRONIC)
ระบบช่วยการน�ำรถเข้าจอดอัตโนมัติ (Active Parking Assist)
กล้องแสดงภาพด้านหลัง ขณะถอยรถ (Reversing camera)
ระบบช่วยเตือนอาการเหนื่อยล้าขณะขับขี่ (ATTENTION ASSIST)
ระบบเตือนเพื่อน�ำรถเข้าศูนย์บริการ (ASSYST service interval indicator)
ระบบเตือนแรงดันลมยาง (Tyre pressure loss warning system)
อุปกรณปะยางฉุกเฉิน TIREFIT
Mercedes me connect

ระบบช่วยเหลือฉุกเฉินแบบ emergency call system

Mercedes-AMG CLA 35 4MATIC

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

อุปกรณ์มาตรฐานภายนอก

Mercedes-AMG CLA 35 4MATIC

ใบปัดน�้ำฝนท�ำงานโดยอัตโนมัติ พร้อมเซ็นเซอร์วัดปริมาณน�้ำฝน
ไฟหน้าแบบ LED High Performance
ระบบปรับไฟสูงอัตโนมัติ (Adaptive Highbeam Assist)
ไฟ daytime ส�ำหรับการขับขี่ในเวลากลางวัน
ไฟเลี้ยวที่กระจกมองข้าง ไฟเบรกและไฟท้าย และไฟเบรกดวงที่ 3 แบบ LED
กระจกมองข้างปรับระดับ และพับเก็บด้วยระบบไฟฟ้า
กระจกมองข้างด้านผู้ขับขี่ และกระจกส่องหลังปรับลดแสงสะท้อนอัตโนมัติ
หลังคาพาโนรามิคซันรูฟ เลื่อนเปิด - ปิดด้วยระบบไฟฟ้า (Electric panoramic sliding glass sunroof)
ไฟส่องสว่างด้านข้างตัวรถพร้อมตราสัญลักษณ์
กุญแจรีโมทคอนโทรล
ตกแต่งภายนอกแบบ AMG Bodystyling (กันชนหน้า - หลัง)
กระจังหน้าแบบ AMG-specific radiator grille สีเงิน พร้อมตราสัญลักษณ์เมอร์เซเดส-เบนซ์
ด้านข้างตัวรถตกแต่งด้วยสัญลักษณ์ "TURBO 4MATIC"
สปอยเลอร์ด้านหลังบนฝากระโปรงท้ายแบบ AMG spoiler lip
ท่อไอเสียแบบ AMG exhaust system
ปลายท่อไอเสีย 2 ท่อ ตกแต่งด้วยโครเมียม
ระบบขับเคลื่อน 4 ล้อแบบ AMG Performance 4MATIC
ระบบกันสะเทือนแบบ AMG Suspension
ล้ออัลลอยดีไซน์สปอร์ตจาก AMG แบบ 5 ก้านคู่ขนาด 19"
ระบบเบรกแบบ AMG high-performance brake system
คาลิปเปอร์เบรกตกแต่งด้วยสีเทาพร้อมสัญลักษณ์ AMG

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

อุปกรณ์มาตรฐานภายใน
ฟังก์ชัน ECO start /stop
ระบบปรับโหมดการขับขี่แบบ AMG DYNAMIC SELECT
ระบบควบคุมอุณหภูมิอัตโนมัติ THERMATIC แบบ 2 โซน
เบาะนั่งส�ำหรับผู้ขับขี่ และผู้โดยสารด้านหน้าปรับระดับด้วยระบบไฟฟ้า พร้อมหน่วยบันทึกความจ�ำ
ที่วางแขนส�ำหรับเบาะนั่งด้านหลัง
เบาะนั่งแบบ AMG Sports seats
เบาะนั่งหุ้มหนัง ARTICO สลับ DINAMICA microfibre สีด�ำ ตกแต่งด้วยด้ายสีแดง
เบาะนั่งผู้โดยสารด้านหลัง พับได้แบบ 1/ 3 และ 2/ 3
พวงมาลัยมัลติฟังก์ชันแบบ AMG Performance steering wheel ตกแต่งด้วยหนัง nappa
และ DINAMICA microfibre
หน้าจอแสดงโหมดการขับขี่บนพวงมาลัย 2 จอพร้อมปุ่มควบคุมแบบ AMG steering wheel buttons
พวงมาลัยนิรภัยพร้อมเพาเวอร์ ปรับน�้ำหนักตามความเร็วรถแบบ AMG speed-sensitive steering
วัสดุตกแต่งภายในแบบ Aluminium AMG Design trim
ชุดคันเร่ง และแป้นเบรกแบบสปอร์ต
ไฟเรืองแสงล้อมรอบห้องโดยสารปรับได้ 64 เฉดสี
ปุ่มสตาร์ทเครื่องยนต์ (Push Start)
ระบบกุญแจแบบ KEYLESS-GO
มาตรวัดความเร็ว และวัดรอบเครื่องยนต์แบบ All-digital instrument display ขนาด 10.25 นิ้ว
ระบบปฏิบัติการมัลติมีเดียแบบ MBUX พร้อมระบบสัมผัส และหน้าจอขนาด 10.25 นิ้ว
ระบบแผนที่น�ำทางแบบ Hard-disc navigation พร้อมแผนที่แบบ 3 มิติ
ระบบควบคุม และสั่งงานด้วย Touchpad
ระบบส�ำหรับเชื่อมต่อโทรศัพทเคลื่อนที่ (Bluetooth)
ระบบเชื่อมต่อแบบ Smartphone integration รองรับ Apple CarPlay™ และ Android Auto
ไฟส่องสว่างภายในห้องโดยสาร
ที่วางแก้วน�้ำบริเวณคอนโซลกลาง
กล่องเก็บสัมภาระติดตั้งใต้เบาะนั่งคูหน้า
พรมปูพื้นพร้อมตราสัญลักษณ์ AMG

Mercedes-AMG CLA 35 4MATIC
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www.mercedes-benz.co.th/AMGCLAebrochure

หมายเหตุ: การเปลี่ยนแปลงต่างๆ อาจจะมีขึ้นกับผลิตภัณฑ์ได้ เนื่องจากโบรชัวร์นี้ ได้จัดพิมพ์ตั้งแต่เดือนตุลาคม 2562 ผู้ผลิตสงวนสิทธิ ในการเปลี่ยนแปลงการออกแบบ รูปแบบ สี และรายละเอียดเฉพาะระหว่างระยะเวลาการส่งมอบ โดย
การเปลี่ยนแปลงเหล่านี้จะคำ�นึงถึงประโยชน์ของผู้ขายประกอบกับความเหมาะสมแก่ผู้ซื้อเป็นหลัก ซึ่งผู้ขายหรือผู้ผลิตจะใช้สัญลักษณ์หรือจำ�นวนระบุในคำ�สั่งซื้อ หรือเกี่ยวกับคำ�สั่งซื้อ ไม่มีสิทธิใดๆ ที่พึงได้รับจากสิ่งเหล่านี้ ภาพประกอบอาจ
แสดงอุปกรณ์เสริม และรายการของอุปกรณ์เสริมซึ่งไม่ได้เป็นส่วนหนึ่งของข้อกำ�หนดมาตรฐาน สีอาจจะแตกต่างเล็กน้อยจากที่แสดงไว้ ในโบรชัวร์ เนื่องจากข้อจำ�กัดของกระบวนการพิมพ์ โบรชัวร์นี้ ให้ข้อบ่งชี้ โดยทั่วไปเกี่ยวกับประเภทของ
รุ่นรถยนต์ ลักษณะ อุปกรณ์เสริม และ / หรือสีที่มี ให้ ในแต่ละประเทศ รถยนต์บางรุ่นอาจจะไม่มีประเภท ลักษณะ อุปกรณ์เสริม และ / หรือสีที่แสดงในประเทศของคุณหรืออาจมีรายละเอียดเฉพาะที่แตกต่างกัน นอกจากนี้ รถยนต์บางรุ่น
ลักษณะ อุปกรณ์เสริม และ / หรือสีอาจมีใช้ร่วมกับรุ่นอื่นเท่านั้น สำ�หรับข้อมูลที่เป็นปัจจุบัน และเฉพาะเจาะจงมากขึ้นเกี่ยวกับประเภทของรุ่น ลักษณะ อุปกรณ์เสริม และ / หรือสีที่มี ในประเทศของคุณ และการกำ�หนดราคานั้น คุณควรติดต่อ
ผู้จำ�หน่ายเมอร์เซเดส-เบนซ์ที่ ได้รับอนุญาตใกล้บ้านคุณ
www.mercedes-benz.co.th
01- 10/ 2562

