รายละเอีียดด้้านเทคนิิค
มอเตอร์ไฟฟ้ า
กำ�ลังมอเตอร์ไฟฟ้ าสูงสุด (กิโลวัตต์ (แรงม้า) )

EQS 450+ AMG Premium
245 (333)

ความเร็็วรอบของมอเตอร์์ไฟฟ้้า เพลาหน้้า (รอบต่่อนาทีี)

-

ความเร็็วรอบของมอเตอร์์ไฟฟ้้า เพลาหลััง (รอบต่่อนาทีี)

4,147 - 11,544

แรงบิดสูงสุดจากมอเตอร์ไฟฟ้ า (นิวตันเมตร)

565

ความเร็็วของมอเตอร์์ไฟฟ้้าที่่�แรงบิิดสููงสุุด เพลาหน้้า (รอบต่่อนาทีี)

-

ความเร็็วของมอเตอร์์ ไฟฟ้้าที่่�แรงบิิดสููงสุุด เพลาหลััง (รอบต่่อนาทีี)

4,060

ระยะทางการขับเคลื่อน ต่ำ�สุด-สูงสุด1 (กิโลเมตร) (มาตรฐาน WLTP)2

642.0 - 783.02

อัตราเร่ง 0 - 100 กม./ชม. (วินาที)

6.2

ความเร็วสูงสุดโดยประมาณ (กม./ชม.)

210

่
แบตเตอรีแรงดั
นสูง
่
่
ความจุพลังงานแบตเตอรีไฟฟ้
าแรงสูง (กิโลวัตต์-ชัวโมง)

107.8

รองรับการชาร์จกระแสตรง DC สูงสุด (กิโลวัตต์)

200

ระยะเวลาในการชาร์จไฟ DC จาก 10–80% (นาที)3
รองรับการชาร์จกระแสสลับ AC สูงสุด (กิโลวัตต์)

3
่
ระยะเวลาในการชาร์จกระแสสลับ AC จาก 10–100% (ชัวโมง)

31
11
10

ั ภาระ (ลิตร)
พื้นที่บรรจุสม

610 - 1,770

ขนาดล้้อ และยาง - หน้้า

265/40 R21

ขนาดล้้อ และยาง - หลััง

265/40 R21

ระบบความปลอดภััย

EQS 450+ AMG Premium

ระบบช่่วยเหลืือการขัับขี่ ่� Driving Assistance package

•

ระบบรัักษาระยะห่่างจากรถด้้านหน้้าและควบคุุมความเร็็วอััตโนมััติิ

•

ระบบช่่วยรัักษารถให้้อยู่่�ในช่่องทางจราจร

•

ระบบช่่วยควบคุุมพวงมาลััย และเตืือนเมื่่�อปล่่อยมืือ

•

ระบบช่่วยหยุุดรถอััตโนมััติิในกรณีี ฉุก
ุ เฉิิน

•

ระบบช่่วยเบรกอััตโนมััติิ เมื่่�อตรวจพบรถยนต์์ จัักรยานและคนข้้ามถนน

•

ระบบช่่วยเตืือนเมื่่�อมีีรถอยู่่�ในจุุดอัับสายตา

•

ระบบแจ้้งเตืือนขณะเปิิดประตููรถ

•

ระบบตรวจจัับเครื่อ่� งหมายจราจร

•

ระบบช่่วยเตืือนอาการเหนื่่� อยล้้าขณะขัับขี่ ่� (ATTENTION ASSIST)

•

ระบบป้้องกัันก่่อนเกิิดเหตุุ PRE - SAFE® system และ PRE - SAFE® impulse system

•

ถุุงลมนิิ รภััยด้้านหน้้า 2 ตำำ�แหน่่ง สำำ�หรัับผู้้�ขัับขี่แ่� ละผู้้�โดยสารด้้านหน้้า

•

ถุุงลมนิิ รภััยด้้านข้า้ ง 4 ตำำ�แหน่่ง สำำ�หรัับผู้้�ขัับขี่แ่� ละผู้้�โดยสาร

•

ม่่านถุงุ ลมนิิ รภััยด้้านข้า้ งป้้องกัันศีีรษะ 4 ตำำ�แหน่่ง

•

ถุุงลมนิิ รภััยบริ ิเวณหััวเข่่า สำำ�หรัับผู้้�ขัับขี่ ่�

•

สััญญาณเตืือนเข็็มขััดนิิ รภััยบนหน้้าจอ สำำ�หรัับผู้้�โดยสารด้้านหลััง

•

ระบบตััดการทำำ�งานของถุุงลมนิิ รภััย สำำ�หรัับผู้้�โดยสารด้้านหน้้าแบบอััตโนมััติิ

•

โปรแกรมควบคุุมการทรงตััวอััตโนมััติิ ESP® (Electronic Stability Program)

•

ระบบป้้องกัันล้้อหมุุนฟรีี ASR (Acceleration Skid Control)

•

ระบบเบรกป้้องกัันล้้อล็็อก ABS (Anti - lock braking system)

•

ระบบช่่วยเบรก BAS (Brake Assist System)

•

ระบบเบรก ADAPTIVE BRAKE พร้้อมฟัังก์์ชัน
ั HOLD และ Hill - Start Assist

•

ไฟเบรกกะพริ ิบฉุุกเฉิิน (Adaptive Brake Light)

•

ระบบรัักษาระดัับความเร็็ว (Cruise Control) และระบบจำำ�กััดความเร็็ว (SPEEDTRONIC)

•

ระบบเตืือนเพื่่�อนำำ�รถเข้้าศูนย์
ู ์บริ ิการ (ASSYST service interval indicator)

•

ระบบแสดงสภานะลมยางพร้้อมระบบแจ้้งเตืือนเตืือนแรงดัันลมยาง (Tyre pressure monitoring system)

•

ระบบช่่วยการนำำ�รถเข้้าจอดอััตโนมััติิ พร้้อมกล้้องแสดงภาพรอบทิิศทางและฟัังก์์ชั่่น
� Active Parking Assist

•

อุุปกรณ์์มาตรฐานภายนอก

EQS 450+ AMG Premium

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

•

ไฟหน้้าแบบ DIGITAL LIGHT

•

ระบบปรัับโคมไฟหน้้าตามการเลี้้�ยวของพวงมาลััย ALS (Active Light System)

•

ระบบเพิ่่�มความส่่องสว่่างขณะเลี้้�ยวโค้้ง (cornering light)

•

ระบบปรัับไฟสููงอััตโนมััติิ (Adaptive Highbeam Assist Plus)

•

ไฟ daytime สำำ�หรัับการขัับขี่ใ่� นเวลากลางวััน

•

ไฟเลี้้�ยวที่่�กระจกมองข้้าง ไฟเบรกดวงที่่� 3 แบบ LED

•

1
2
3

่
ระยะทางที่ขับได้จริงขึ้นอยู่กับพฤติกรรมการขับขีของแต่
ละบุคคล ลักษณะเส้นทาง อุณหภูมิแวดล้อม จำ�นวนผู้โดยสารในรถ และปั จจัยอื่นๆ
่ นไปตาม WLTP
ระยะทางถูกวัดตามมาตรฐานของ DIR 2017/1151/EU ซึงเป็
้
่
ระยะเวลาในการชาร์จจริงขึนอยูก
่ บ
ั กำ�ลังไฟในการชาร์จ อุณหภูมริ ะหว่างชาร์จ ประสิทธิภาพการทำ�งานของแบตเตอรี่ ประสิทธิภาพของสายชาร์จ ประสิทธิภาพของสถานีชาร์จและปั จจัยอืนๆ

อุุปกรณ์์มาตรฐานภายนอก

EQS 450+ AMG Premium

ไฟท้้ายแบบ LED พร้้อมเทคโนโลยีี fibre - optic

•

ไฟส่่องทางส่่องสว่่างใต้้กระจกมองข้้างแสดงผลเป็็นตราสััญลัักษณ์์ Mercedes-Benz

•

กระจกมองข้้างปรัับระดัับและพัับเก็็บด้้วยระบบไฟฟ้้า

•

กระจกมองข้้างด้้านซ้า้ ยปรัับมุุมเอนลงอััตโนมััติิเมื่่�อเข้้าเกีียร์์ถอย

•

กระจกมองข้้างด้้านผู้้�ขัับขี่แ่� ละกระจกมองหลัังปรัับลดแสงสะท้้อนอััตโนมััติิ

•

กุุญแจรีีโมทคอนโทรล ควบคุุมด้้วยคลื่่�นวิ ิทยุุ สั่่�งการทำำ�งานเปิิด - ปิิดของเซ็็นทรัลั ล็็อก และฝากระโปรงท้้าย

•

ระบบกุุญแจแบบ KEYLESS-GO และ seemless doorhandles

•

ระบบเปิิด - ปิิดฝากระโปรงท้้ายอััตโนมััติิ โดยไม่่ต้้องใช้้มืือ (HANDS- FREE ACCESS)

•

ระบบช่่วยปิิดประตูู และฝากระโปรงท้้าย ด้้วยระบบไฟฟ้้า

•

หลัังคาพาโนรามิิคซัันรูฟ
ู เลื่่�อนเปิิด - ปิิดได้้ด้ว้ ยระบบไฟฟ้้า

•

กระจัังหน้้าแบบ Mercedes-Benz pattern พร้้อมตราสััญลัักษณ์์ เมอร์์เซเดส-เบนซ์์

•

กัันชนหน้้า - หลัังดีีไซน์์ สปอร์์ตจาก AMG

•

สเกิิร์ต
์ ข้้างดีีไซน์์ สปอร์์ตจาก AMG

•

ระบบกัันสะเทืือนแบบถุุงลม (AIRMATIC) พร้้อมระบบควบคุุมระดัับอััตโนมััติิ

•

สายชาร์์จ AC : Type 2 สำำ�หรัับ Wallbox และสถานีี ชาร์์จ ความยาว 5 เมตร

•

อุุปกรณ์์ ปะยางแบบฉุุกเฉิิน TIREFIT

•

ระบบควบคุุม การเลี้้�ยวด้้วยล้้อหลััง 4.5 องศา

•

ยางรถยนต์์พร้้อมโฟมช่่วยลดเสีียงรบกวน

•

ล้้ออััลลอยดีีไซน์์ สปอร์์ตจาก AMG แบบ Multi-spoke ขนาด 21”

•

อุุปกรณ์์มาตรฐานภายใน

EQS 450+ AMG Premium

ระบบปรัับรููปแบบการขัับขี่ ่� DYNAMIC SELECT

•

หน้้าจอแสดงผลบริ ิเวณคอนโซลกลางแบบ MBUX Hyperscreen

•

ระบบจดจำำ�โปรไฟล์์ผู้้�ขัับขี่ ่� ด้้วยการสแกนลายนิ้้�วมืือ (Fingerprint scanner)

•

ระบบช่่วยเหลืือภายในห้้องโดยสาร MBUX Interior Assistant พร้้อมระบบสั่่�งงานด้้วยท่่าทาง

•

ระบบเสีียงรอบทิิศทาง Burmester® 3D surround sound system

•

ไฟเรืืองแสงล้้อมรอบห้้องโดยสารแบบ 64 สีี (Active ambient lighting)

•

เบาะนั่่�งคู่่�หน้้าปรัับระดัับด้้วยระบบไฟฟ้้า พร้้อมหน่่วยบัันทึึกความจำำ� สำำ�หรัับตำำ�แหน่่งที่่�นั่่�ง พวงมาลััย และกระจกมองข้้าง

•

เบาะนั่่�งแบบ Sports seats

•

เบาะนั่่�งผู้้�โดยสารด้้านหลััง พัับได้้แบบ 1/3 และ 2/3

•

ฟัังก์์ชันอุ่่�น
ั
เบาะสำำ�หรัับที่่�นั่่�งคู่่�หน้้า

•

ตกแต่่งห้้องโดยสารแบบ AMG Line interior

•

ระบบชาร์์จโทรศััพท์์มืือถืือแบบไร้้สาย (Wireless charging) สำำ�หรัับที่่�นั่่�งด้้านหน้้า

•

ช่่อง USB-C เพิ่่�มพิิเศษสำำ�หรัับที่่�นั่่�งแถวที่่� 1 และ 2

•

ระบบฟอกอากาศแบบ HEPA filter พร้้อมระบบตรวจวััดระดัับฝุ่่�นละอองขนาด PM2.5

•

ระบบควบคุุมอุุณหภููมิิอััตโนมััติิ THERMOTRONIC

•

พวงมาลััยมััลติิฟัังก์์ชั่่น
� แบบสปอร์์ต หุ้้�มหนััง Nappa พร้้อมปุ่่�มควบคุุมแบบ Touch Control

•

ระบบแสดงผลข้้อมููลการขัับขี่บ่� นกระจกบัังลมหน้้า (Head-up Display)

•

ที่่�วางแก้้วน้ำำ��บริ ิเวณคอนโซลกลาง

•

กาบบัันไดเรืืองแสงพร้้อมสััญลัักษณ์์ Mercedes-Benz

•

พรมปููพื้้�นพร้้อมสััญลัักษณ์์ AMG

•

ช่่องจััดเก็็บสััมภาระบริ ิเวณ center console

•

ที่่�บัังแดดด้้านหน้้าแบบปรัับระดัับได้้ Pull-out sun visor

•

ที่่�กั้้�นสัม
ั ภาระด้้ายท้้านแบบ EASY-PACK load compartment cover

•

ระบบความสะดวกสบาย และการสื่่�อสาร

EQS 450+ AMG Premium

ฟัังก์์ชั่่น
� เชื่อ่� มต่่อโทรศััพมืือถืือระบบปฏิิบััติิการ iOS และ Android
(Apple CarPlay™ & Android Auto)

•

ระบบขอความช่่วยเหลืืออััตโนมััติิเมื่่�อเกิิดอุุบััติิเหตุุ

•

ฟัังก์์ชั่่น
� เพิ่่�มเติิมสำำ�หรัับการใช้้งาน MBUX
อุุปกรณ์์ สื่่อ
� สารด้้วยสััญญาณ LTE สำำ�หรัับบริ ิการ Mercedes me connect
ระบบมััลติิมิิเดีียแบบ MBUX
ระบบมััลดิิมีีเดีีย MBUX entertainment พร้้อมเชื่อ่� มต่่อ music streaming service
ระบบปรัับรููปแบบเครื่อ่� งเสีียงแบบส่่วนตััว (Sound personalization)
ระบบแผนที่่�นำำ�ทางแบบ Hard-disc navigation พร้้อมแผนที่่�แบบ 3 มิิติิ
ระบบแผนที่่�นำำ�ทาง พร้้อมสภาพการจราจร Live traffic Information
MBUX augmented reality สำำ�หรัับแผนที่่�นำำ�ทาง

•
•
•
•
•
•
•
•
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Technical Data

EQS 450+ AMG Premium

Electric motor
Rated output, electric motor (kW (hp) )

245 (333)

rpm at rated output, front axle (electric)

-

rpm at rated output, rear axle (electric)

4,147 - 11,544

Rated torque, electric motor (Nm)

565

rpm at max. engine speed, front axle (electric)

-

rpm at max. engine speed, rear axle (electric)

4,060

Electric range min.–max.1 (km) (WLTP)2

642.0 - 783.02

Acceleration from 0 - 100 km/h (s)

6.2

Top speed (km/h)

210

HV battery
Capacity, usable (kWh)

107.8

Max. charging capacity DC (kW)

200

DC charging time 10–80% (minute)3

31

Max. charging capacity AC (kW)

11

AC charging time 10–100% (hours)3

10

Luggage compartment capacity (l)

610 - 1770

Tyres/wheels - Front

265/40 R21

Tyres/wheels - Rear

265/40 R21

Safety equipment

EQS 450+ AMG Premium

Driving Assistance package

•

Active Distance Assist DISTRONIC

•

Active Lane Keeping Assist

•

Active Steering Assist with hands-off warning

•

Active Emergency Stop Assist

•

Active Brake Assist with vehicle, bike and pedestrian detection

•

Active Blind Spot Assist

•

Exit warning function when hand moves towards the door handles

•

Traffic Sign Assist

•

ATTENTION ASSIST

•

PRE - SAFE® system and PRE - SAFE® impulse

•

Airbags for driver and front passenger

•

Sidebags for driver, front passenger and rear passengers

•

Windowbags

•

Kneebag

•

Rear belt status indication in the instrument display

•

Automatic front passenger airbag deactivation

•

ESP® (Electronic Stability Program)

•

Acceleration Skid Control

•

ABS (Anti-lock Braking System)

•

Brake Assist System

•

ADAPTIVE BRAKE with HOLD and Hill-Start Assist

•

Adaptive brake light

•

Cruise control and SPEEDTRONIC

•

ASSYST service interval indicator

•

Tyre pressure loss warning system

•

Parking Package with 360- degree camera including Active Parking Assist

•

Exterior equipment

EQS 450+ AMG Premium

Windscreen wipers with rain sensor

•

DIGITAL LIGHT

•

ALS-Active Light System

•

Cornering light

•

Adaptive Highbeam Assist Plus

•

LED daytime running lights

•

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

•

1
2
3

Actual distance depends on the driving behavior of the individual. path characteristics ambient temperature the number of passengers in the car and other factors.
The range was determined on the basis of DIR 2017/1151/EU according to WLTP.
Actual charging time depends on charging power, temperature during charging, battery performance, charging cable performance, charging station performance and other factors.

Exterior equipment

EQS 450+ AMG Premium

Full - LED tail light with optical fibre technology

•

Ambient lighting with projection of brand logo

•

Exterior mirrors, electrically folding

•

Left exterior mirror will adjust down automatically when the gear is in reverse

•

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

•

Immobiliser electronic key

•

KEYLESS-GO comfort package

•

HANDS-FREE ACCESS

•

Closing aid for doors and luggage compartment lid

•

Electric Panoramic sliding sunroof

•

Radiator grille with Mercedes-Benz pattern

•

Front and a rear apron in AMG bodystyling

•

Side sill panels with inserts painted in the vehicle colour

•

AIRMATIC with continuously variable damping control

•

Charging cable ( Wallbox and public charging station, 5 metre (Type 2) )

•

TIREFIT

•

Rear-axle steering

•

Noise reduced tyre with foam absorber

•

(21-inch) AMG multi-spoke light-alloy wheels

•

Interior equipment

EQS 450+ AMG Premium

DYNAMIC SELECT

•

MBUX hyper screen

•

Fingerprint scanner

•

MBUX Interior Assistant

•

Burmester® 3D surround sound system

•

Active ambient lighting 64 colors

•

Driver and front passenger seats, electrically adjustable with memory

•

Sports seats

•

Folding rear seat backrests

•

Heated front seats

•

AMG Line interior

•

Wireless charging system for mobile devices in the front

•

USB package Plus

•

ENERGIZING AIR CONTROL Plus with HEPA filter

•

THERMOTRONIC automatic climate control

•

Multifunction sports steering wheel in nappa leather

•

Head-up Display

•

Double cup holder

•

Illuminated door sill panels with "Mercedes-Benz" lettering

•

AMG floor mats

•

Stowage compartment beneath centre console

•

Pull - out sun visor

•

EASY-PACK load compartment cover

•

Telematic features
Smartphone integration package (Apple CarPlay™ & Android Auto)
Mercedes-Benz emergency call system
Extended MBUX functions
Communications module (LTE Advanced) for the use of Mercedes me connect services
MBUX multimedia system
MBUX Entertainment
Sound personalisation
Hard-disc navigation
Preinstallation for Live Traffic Information
MBUX augmented reality for navigation

EQS 450+ AMG Premium
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
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