The C-Class

Saloon

อีกระดับของความอัจฉริยะที่ปราดเปรียว
ขัับเคลื่่�อนชีีวิิตสู่่�โลกอนาคต กัับที่่�สุุดแห่่งการยกระดัับยนตรกรรมอัันล้ำำ��สมััยของรถยนต์์ Plug - in Hybrid ที่่�ขัับเคลื่่�อนด้้วยพลัังงานไฟฟ้้า EQ Power เจเนอเรชััน 3
ให้้คุุณโลดแล่่นไปได้้ไกลกว่่าที่่�เคย พร้้อมทะยานสู่่�จุุดหมายด้้วยแรงม้้าสููงสุุดถึึง 320 แรงม้้า แรงบิิดสููงสุุด 700 นิิวตัันเมตร ให้้อััตราเร่่งจาก 0 –100 กิิโลเมตรต่่อชั่่�วโมง
ในเวลาเพีียง 5.4 วิินาทีี เครื่่�องยนต์์เบนซิินอัันทรงพลััง ทำำ�งานคู่่�กัับระบบส่่งกำำ�ลััง 9G - TRONIC เพิ่่�มความปราดเปรีียวเร้้าใจทุุกจัังหวะการขัับขี่่� พร้้อมการออกแบบ
รูปลักษณ์อันโดดเด่น ที่ผสานความหรูหราเข้ากับดีไซน์สปอร์ตอย่างลงตัว สะท้อนตัวตนอันน่าดึงดูดใจของคุณได้ในทุกเส้นทาง
*ภาพใช้เพื่อการโฆษณา

โปรดพิจารณารายการอุปกรณ์ของรถยนต์ ในตารางท้ายแคตตาล็อกนี้

*ภาพใช้เพื่อการโฆษณา

โปรดพิจารณารายการอุปกรณ์ของรถยนต์ ในตารางท้ายแคตตาล็อกนี้

พร้อมเติมเต็มทุกสถานการณ์ให้สมบูรณ์แบบ
เสน่หข์ องสัดส่วนสรีระด้านหน้าของ C-Class ถูกออกแบบอย่างเฉียบคมทุกรายละเอียด ด้วยชุดแต่ง AMG bodystyling รอบคัน
และกระจังหน้าแบบ diamond grille สอดรับกับกันชนหน้าทรง A–Wing Design ได้อย่างลงตัว เพิ่มความสปอร์ตดุดัน
ดึงดูดทุกสายตา ไฟหน้าแบบ MULTIBEAM LED ที่มาพร้อม ULTRA RANGE Highbeam ช่วยเพิ่มทัศนวิสัยในการขับขี่
แม้ในมุมอับสายตา รวมถึงระบบ Active Distance Assist DISTRONIC ช่วยรักษาระยะห่างจากรถด้านหน้าโดยสัมพันธ์
กับความเร็วรถ และระบบ Active Brake Assist ที่จะสามารถเบรกรถยนต์อัตโนมัติ ให้คุณ ทั้งหมดคือที่สุดแห่งการดี ไซน์
ทีม่ าพร้อมสุดยอดเทคโนโลยีความปลอดภัยใน C-Class พร้อมเติมเต็มประสบการณ์การขับขีอ่ นั ปลอดภัย และสมบูรณ์แบบแก่คณุ

*ภาพใช้เพื่อการโฆษณา

โปรดพิจารณารายการอุปกรณ์ของรถยนต์ ในตารางท้ายแคตตาล็อกนี้

เร้าใจเหนือจินตนาการด้วยเทคโนโลยีขั้นสูงสุด
สัมผัสความสมบูรณ์แบบของห้องโดยสารและเทคโนโลยี ที่ผสานความหรูหราอย่างลงตัว ทุกองค์ประกอบถูกดีไซน์อย่างประณีต
ไม่วา่ จะเป็นหน้าจอแสดงผลหลังพวงมาลัยแบบ All – digital instrument display กว้างพิเศษ ถึง 31.2 ซม. (12.3 นิว้ )
เปิดรับความบันเทิงเต็มอิม่ ด้วยจอแสดงผลความละเอียดสูง MB Audio 20 ขนาด 10.25 นิว้ พร้อม Touchpad และพวงมาลัย
มัลติฟงั ก์ชนั ควบคุมด้วย Touch Control พร้อมระบบแผนทีน่ �ำ ทาง Navigation System และระบบเชือ่ มต่อสมาร์ทโฟนด้วย
Bluetooth พร้อมรองรับ Apple CarPlay™ ปรับเปลี่ยนอารมณ์ขณะขับขี่ด้วยไฟเรืองแสงล้อมรอบห้องโดยสารปรับได้
64 เฉดสี เพื่อให้คุณเพลิดเพลินกับบรรยากาศตลอดการเดินทาง

เติมเต็มทุกอารมณ์ และสมรรถนะขณะขับเคลื่อน ด้วยเทคโนโลยี Plug-in Hybrid
ก้าวสู่โลกสีเขียวแห่งอนาคตด้วยยานยนต์ก�ำ ลังสูงอันเป็นมิตรต่อสิง่ แวดล้อม ด้วยระบบ Plug-in Hybrid ใน C-Class เป็นการผสานการทำ�งานระหว่างเครือ่ งยนต์เบนซิน 4 สูบ 211 แรงม้า และจาก
มอเตอร์ไฟฟ้า 122 แรงม้า โดยกำ�ลังสูงสุดจากการผสานการทำ�งานนี้ (System output) อยูท่ ่ี 320 แรงม้า เมือ่ เบรกหรือชะลอความเร็วตัวมอเตอร์จะทำ�หน้าทีเ่ ป็นเครือ่ งปัน่ ไฟในการดึงพลังงานจลน์
ทีเ่ กิดขึน้ เข้าสูแ่ บตเตอรี่ เพือ่ สำ�รองไว้ใช้ได้ตอ่ ไป ซึง่ จะช่วยให้การขับขีข่ องคุณประหยัดสูงสุดและขับเคลือ่ นด้วยพลังงานไฟฟ้าที่ไปได้ไกลมากขึน้
*ภาพใช้เพื่อการโฆษณา

โปรดพิจารณารายการอุปกรณ์ของรถยนต์ ในตารางท้ายแคตตาล็อกนี้

ระบบ Active Distance Assist DISTRONIC
สะดวกสบายและปลอดภัยไปอีกขั้นด้วยระบบช่วยรักษาระยะห่างจากรถที่อยู่ด้านหน้า หรือ
Active Distance Assist DISTRONIC ซึ่งระบบนี้ทำ�งานโดยใช้สัญญาณเรดาร์ที่ติดตั้ง บริเวณ
กันชนหน้า ในการคำ�นวณระยะห่างที่ปลอดภัยจากรถคันหน้าที่สัมพันธ์กับความเร็วของรถในขณะนั้น
และลดความเร็วของรถโดยอัตโนมัติ รวมทั้งช่วยเบรกด้วยระดับแรงเบรกประมาณ 50% ของแรง
เบรกปกติ เพื่อรักษาระยะห่างตามที่ผู้ขับขี่กำ�หนด ระบบนี้สามารถตั้งค่าความเร็วของรถที่ผู้ขับขี่
ต้องการได้ ตั้งแต่ความเร็วที่ 0 – 200 กม. / ชม. และสามารถลดความเร็วของรถท่านให้ลดลง
จนกระทั่งหยุดนิ่งตามรถยนต์คันที่อยู่ด้านหน้า

ไฟหน้าแบบ MULTIBEAM LED
(เฉพาะในรุ่น AMG Dynamic)
เทคโนโลยีีชั้้�นสููงที่่�ช่่วยให้้ทััศนวิิสััยการขัับขี่่�แม้้ในยามค่ำำ��คืืนเป็็นไปอย่่างมีีประสิิทธิิภาพสููงสุุด
หลักการทำ�งานของระบบฯ ตั้งอยู่บนพื้นฐานของไฟหน้าแบบ MULTIBEAM LED ทำ�หน้าที่ควบคุม
หลอดไฟแบบ LED จำ�นวน 84 หลอด ให้ปรับระดับความสว่างอย่างเป็นอิสระจากกันโดยมีระบบ
เซ็นเซอร์ตรวจจับความเคลือ่ นไหว และคำ�นวณระดับความสว่างอัตโนมัติ และตอบสนองความเคลือ่ นไหว
ที่เปลี่ยนแปลงได้อย่างรวดเร็วแม่นยำ� ที่สำ�คัญคือความปลอดภัยในขณะมีรถสวนทางด้วยระบบ
ส่องสว่างอัจฉริยะ (ILS – Intelligent Light System) ปรับเปลี่ยนการทำ�งานให้สอดคล้องกับ
สถานการณ์ การขับขี่และรูปแบบของถนน ระบบ ALS – Active Light System ปรับโคมไฟ
หน้ารถตามการเลี้ยวของพวงมาลัย ระบบ Cornering Light เพิ่มความส่องสว่างขณะเลี้ยวโค้ง และ
ระบบ Adaptive Highbeam Assist Plus ปรับไฟสูงอัตโนมัติเพื่อไม่ ให้รบกวนสายตา
ของผู้ขับขี่รถยนต์ที่วิ่งอยู่ ในเลนตรงข้าม ยิ่งไปกว่านั้น MULTIBEAM LED ยังตรวจจับทางโค้ง
มุมอับสายตาได้ในระยะทางที่ไกลมากกว่าเดิมอย่างทัว่ ถึง และปรับให้แสงมีความสว่างเต็มพืน้ ทีเ่ พือ่ เพิม่
ความปลอดภัยสูงสุด ขับขีป่ ลอดภัยยิง่ ขึน้ ด้วย ULTRA RANGE Highbeam โดยระบบจะปรับความยาว
ของลำ�แสงไฟหน้าให้ส่องได้ไกลกว่า 650 เมตร โดยอัตโนมัติหากไม่พบรถยนต์ที่วิ่งสวนทางมา
*ภาพใช้เพื่อการโฆษณา

โปรดพิจารณารายการอุปกรณ์ของรถยนต์ ในตารางท้ายแคตตาล็อกนี้

Mercedes me connect

Mercedes-Benz
emergency call system

ระบบวิเคราะห์สภาพรถยนต์

ระบบแผนที่นำ�ทาง

บริการที่จะคอยช่วยเหลือคุณจากสถานการณ์ฉุกเฉิน หรือใน
ขณะทีค่ ณุ ได้รบั อุบตั เิ หตุ รถยนต์เมอร์เซเดส-เบนซ์จะทำ�การ
ติดต่อไปยัง Emergency Customer Contact Center
ศูนย์บริการฉุกเฉิน ที่จะช่วยประสานงานด้านความปลอดภัย
เพื่อช่วยเหลือให้คุณได้รับความปลอดภัยสูงสุด

นอกเหนือจากความพึงพอใจในมาตรฐานของยนตรกรรมจาก
เมอร์เซเดส-เบนซ์แล้ว คุณยังสามารถมัน่ ใจได้วา่ จะได้รบั
บริิการซ่่อมบำำ�รุุงด้้วยมาตรฐานระดัับโลก กัับบริิการ
Remote Retrieval of Vehicle Status ที่จะคอย
รายงานสถานะของรถยนต์์ ไปยััง Mercedes me
และด้วยบริการ telediagnostics ที่จะคอยส่งข้อมูล
และสถานะของรถยนต์ ไปยังศูนย์บริการที่คุณเลือกเมื่อ
ตรวจพบความเสียหาย*เพื่อให้คุณได้รับการซ่อมบำ�รุงที่
รวดเร็วและแม่นยำ�ที่สุด

นำ�ทางคุณสูท่ กุ จุดหมาย ด้วยระบบนำ�ทางซึง่ อัปเดตข้อมูล
เส้นทางแบบออนไลน์ แม้ในเส้นทางของคนท้องถิน่ อย่าง
รวดเร็ว แม่นยำ� และสามารถป้อนข้อมูลทีต่ อ้ งการได้
ผ่านทัชแพด

Telediagnostics

*ระบบ telediagnostics สามารถรายงานสภาพรถยนต์บางส่วนให้กับผู้จำ�หน่ายเมอร์เซเดส-เบนซ์
**ภาพใช้เพื่อการโฆษณา โปรดพิจารณารายการอุปกรณ์ของรถยนต์ ในตารางท้ายแคตตาล็อกนี้

อย่างเป็นทางการเท่านั้น

Navigation system

ระบบปรับอากาศภายในห้องโดยสารด้วยโทรศัพท์มือถือ และระบบการชาร์จรถยนต์
(Pre-entry Climate Control and Charging Settings)

เพิม่ ความสะดวกสบายด้วยระบบ Pre-entry Climate Control* ทีส่ ามารถให้คณุ สัง่ เปิดระบบเครือ่ งปรับอากาศทางไกลได้กอ่ นจะถึงตัวรถ เพือ่ สตาร์ทรถยนต์ และออกเดินทางไปกับ
ความเย็นสบาย ในแบบที่คุณคอนโทรลได้เอง รวมถึงระบบการชาร์จรถยนต์ ไฟฟ้าของเมอร์เซเดส-เบนซ์ ซึ่งจะแสดงข้อมูลการชาร์จรถยนต์ในจอมือถือของคุณ ให้คุณสามารถกำ�หนดเวลา
ที่จะออกเดินทาง ระบบคำ�นวณและชาร์จไฟอัตโนมัติ (หากเสียบสายชาร์จไว้) ระบบจะแจ้งเตือนเมื่อชาร์จเต็ม และระบบจะเปิดเครื่องปรับอากาศล่วงหน้าก่อนเวลาเดินทาง 10 นาที
เพื่อให้รถยนต์เมอร์เซเดส-เบนซ์ อยู่ในการควบคุมของคุณ
*สำ�หรับรถยนต์พลังงานไฟฟ้า PHEV จะสามารถใช้ระบบ Pre-entry Climate Control ได้โดยไม่ต้องสตาร์ทรถยนต์
**ภาพใช้เพื่อการโฆษณา โปรดพิจารณารายการอุปกรณ์ของรถยนต์ ในตารางท้ายแคตตาล็อกนี้

อุปกรณ์มาตรฐาน

ไฟท้้าย และไฟเบรกดวงที่่� 3 แบบ LED

หลัังคาพาโนรามิิคซัันรููฟเลื่่�อนเปิิด-ปิิดได้้ด้ว้ ยระบบไฟฟ้้า (Electric
Panoramic Sliding Glass Sunroof) เฉพาะรุ่่�น AMG Dynamic

ไฟเรืืองแสงล้้อมรอบห้้องโดยสารแบบ 64 เฉดสีี

Touchpad

หน้้าจอแบบ MB Audio 20 ขนาด 10.25 นิ้้�ว
พร้้อม ระบบ Apple CarPlay

ระบบแผนที่่�นำำ�ทาง เฉพาะรุ่่�น AMG Dynamic

(Ambient Lighting)

TM

*ตัวอย่างสีอาจแตกต่างจากสีรถของจริง เนื่องจากระบบการพิมพ์
**ภาพใช้เพื่อการโฆษณา โปรดพิจารณารายการอุปกรณ์ของรถยนต์ ในตารางท้ายแคตตาล็อกนี้

พร้้อม controller

ระบบกุุญแจ KEYLESS-GO พร้้อมฟัังก์์ชัันเปิิด-ปิิดฝากระโปรงท้้าย
อััตโนมััติิโดยไม่่ต้้องใช้้มืือ (HANDS - FREE ACCESS) เฉพาะรุ่่�น
AMG Dynamic

ระบบเสีียงรอบทิิศทาง Burmester เฉพาะรุ่่�น AMG Dynamic
®

กล้้องแสดงภาพรอบทิิศทาง เฉพาะรุ่่�น AMG Dynamic

C 220 d Avantgarde

พวงมาลัยมัลติฟังก์ชัน พร้อมปุ่มควบคุมแบบ ล้ออัลลอย แบบ 5 ก้านคู่ ขนาด 18"
polar white

obsidian black

สีมาตรฐาน

เบาะนั่ง

สีมาตรฐานเมทาลิก

(NON - METALLIC)

Anthracite open-pore oak wood trim elements

Touch Control

ลายไม้ (TRIM ELEMENTS)

(METALLIC PAINTS)

iridium silver

149 polar white

197 obsidian black

H31 Anthracite open - pore oak wood
trim elements เฉพาะรุ่น C 220 d Avantgarde

selenite
grey
Information

Information
Titles

polar white

Titles

obsidian black

Code

149U

Code

197U

Grouping

Non-metallic paint finishes

Grouping

Metallic paint finishes

Approval status

Approved

Approval status

Approved

Status

15.3.2012

Status

15.3.2012

775 iridium silver

Additional information

Additional information

Background information

Background information

101 black ARTICO leather
Information
Information

1/1

Titles

iridium silver

Code

775U

Grouping

Metallic paint finishes

Approval status

Approved

Status

15.3.2012

992 selenite grey

Additional information

Background information

1/1

992U
Metallic paint finishes

Approval status

Approved

Status

17.4.2014

Background information

H31

Grouping

Trim

Approval status

Approved

Status

25.7.2017

Additional information

**ภาพใช้เพื่อการโฆษณา

selenite grey

Code
Grouping

Additional information

Anthracite open-pore oak wood trim elements

Code

Background information

Information
Titles

Titles

1/1

*ตัวอย่างสีอาจแตกต่างจากสีรถของจริง เนื่องจากระบบการพิมพ์
โปรดพิจารณารายการอุปกรณ์ของรถยนต์ ในตารางท้ายแคตตาล็อกนี้

C 300 e AMG Sport

สีมาตรฐาน

เบาะนั่ง

พวงมาลัยมัลติฟังก์ชันแบบสปอร์ตท้ายตัด
พร้อมปุ่มควบคุมแบบ Touch Control

obsidian black

polar white

สีมาตรฐานเมทาลิก

(METALLIC PAINTS)

(NON - METALLIC)

ลายไม้ (TRIM ELEMENT)

iridium silver

197 obsidian black

149 polar white

Information

739 - light longitudinal - grain aluminium trim

Information

Titles

polar white

Titles

obsidian black

Code

149U

Code

197U

Grouping

Non-metallic paint finishes

Grouping

Metallic paint finishes

Approval status

Approved

Approval status

Approved

Status

15.3.2012

Status

15.3.2012

775 iridium silver

Additional information

Additional information

Background information

Background information

141 black ARTICO leather
Information
Titles

iridium silver

Code

775U

Grouping

1/1

Metallic paint finishes

Approval status

Approved

Status

15.3.2012

831 graphite grey

Additional information

Background information

1/1

*ตัวอย่างสีอาจแตกต่างจากสีรถของจริง เนื่องจากระบบการพิมพ์
**ภาพใช้เพื่อการโฆษณา โปรดพิจารณารายการอุปกรณ์ของรถยนต์ ในตารางท้ายแคตตาล็อกนี้
1/1

ล้ออัลลอย ดี ไซน์สปอร์ตจาก AMG
แบบ 5 ก้านคู่ ขนาด 18"

C 220 d AMG Dynamic

polar white

iridium silver

สีมาตรฐานเมทาลิก

เบาะนั่ง

(METALLIC PAINTS)

สีมาตรฐาน

เบาะนั่ง

พวงมาลัยมัลติฟังก์ชันแบบสปอร์ตท้ายตัด
พร้อมปุ่มควบคุมแบบ Touch Control
สีมาตรฐานเมทาลิก

(NON - METALLIC)

197 obsidian black

Information

Information
iridium silver

Titles

polar white

Titles

obsidian black

Code

775U

Code

149U

Code

197U

Grouping

Metallic paint finishes

Grouping

Non-metallic paint finishes

Grouping

Metallic paint finishes

Approval status

Approved

Approval status

Approved

Approval status

Approved

Status

15.3.2012

Status

15.3.2012

Status

15.3.2012

Additional information

Additional information

Additional information

Background information

Background information

Background information

251 leather black

H31 Anthracite open - pore oak wood
trim elements

Information

Titles

831 graphite grey

ล้ออัลลอย ดี ไซน์สปอร์ตจาก AMG
แบบ 5 ก้านคู่ ขนาด 19"

ลายไม้ (TRIM ELEMENT)

(METALLIC PAINT)

149 polar white

775 iridium silver

Anthracite open-pore oak wood trim elements

obsidian black

267 leather cranberry red
Information

1/1

1/1

1/1

Titles

Anthracite open-pore oak wood trim elements

Code

H31

Grouping

Trim

Approval status

Approved

Status

25.7.2017

Additional information
Background information

**ภาพใช้เพื่อการโฆษณา

*ตัวอย่างสีอาจแตกต่างจากสีรถของจริง เนื่องจากระบบการพิมพ์
โปรดพิจารณารายการอุปกรณ์ของรถยนต์ ในตารางท้ายแคตตาล็อกนี้

รายละเอีียดด้้านเทคนิิค

C 220 d Avantgarde

C 300 e AMG Sport

C 220 d AMG Dynamic

เครื่่�องยนต์์

ดีีเซล 4 สููบ / แถวเรีียง
/ 4 วาล์์ วต่่ อ สูู บ เทอร์์ โบ
พร้้อมอิินเตอร์์คููลเลอร์์

/4

เบนซิิน 4 สููบ / แถวเรีียง
วาล์์วต่่อสููบ เทอร์์ โบ
พร้้อมอิินเตอร์์คููลเลอร์์

ดีีเซล 4 สููบ / แถวเรีียง
/ 4 วาล์์ ว ต่่ อสูู บ เทอร์์ โบ
พร้้อมอิินเตอร์์คููลเลอร์์

ปริมาตรกระบอกสูบ (ซีซ)ี
แรงม้้าสููงสุุด (กิิโลวััตต์์ (แรงม้้า)/ รอบต่่อนาทีี)
แรงบิิดสููงสุุด (นิิวตัันเมตร / รอบต่่อนาทีี)
กำำ�ลัังจากมอเตอร์์ ไฟฟ้้า (กิิโลวััตต์์ (แรงม้้า))
แรงบิิดจากมอเตอร์์ ไฟฟ้้า (นิิวตัันเมตร)
อััตราเร่่ง 0 - 100 กม. / ชม. (วิินาทีี)
ความเร็็วสููงสุุดโดยประมาณ (กม. / ชม.)
ความจุุถัังน้ำำ��มััน (ลิิตร)
พื้้�นที่่�บรรทุุกสััมภาระ (ลิิตร)

1,950

1,991

1,950

143 (194) / 3,800

155 (211) / 5,500

143 (194) / 3,800

400 / 1,600 - 2,800

350 / 1,200 - 4,000

400 / 1,600 - 2,800

-

90 (122)

-

-

440

-

6.9

5.4

6.9

240

250

240

66

50

66

455

300

455

ระบบส่่งกำำ�ลััง

เกีียร์์อััตโนมััติิเดิินหน้้า 9 จัังหวะ

เกีียร์์อััตโนมััติิเดิินหน้้า 9 จัังหวะ

เกีียร์์อััตโนมััติิเดิินหน้้า 9 จัังหวะ

พร้้อมระบบเปลี่่�ยนเกีียร์์ที่่�พวงมาลััย

พร้้อมระบบเปลี่่�ยนเกีียร์์ที่่�พวงมาลััย

(9G - TRONIC)

(9G - TRONIC)

(Steering - wheel Gearshift Paddles)

(Steering - wheel Gearshift Paddles)

(Steering - wheel Gearshift Paddles)

225 / 45 R18

225 / 45 R18

225 / 40 R19

245 / 40 R18

245 / 40 R18

255 / 35 R19

1,810 x 4,686 x 1,442

1,810 x 4,702 x 1,432

1,810 x 4,702 x 1,432

พร้้อมระบบเปลี่่�ยนเกีียร์์ที่่�พวงมาลััย
ขนาดล้้อและยาง - หน้้า
ขนาดล้้อและยาง - หลััง
มิิติิตััวถััง (กว้้าง x ยาว x สููง) (มิิลลิิเมตร)

(9G - TRONIC)

ระบบความปลอดภััย

C 220 d Avantgarde

C 300 e AMG Sport

C 220 d AMG Dynamic

ถุุงลมนิิรภััยด้้านหน้้า 2 ตำำ�แหน่่ง สำำ�หรัับผู้้�ขัับขี่่�และผู้้�โดยสาร
ถุุงลมนิิรภััยด้้านข้้าง 2 ตำำ�แหน่่ง สำำ�หรัับผู้้�ขัับขี่่�และผู้้�โดยสาร
ม่่านถุุงลมนิิรภััยด้้านข้้าง ป้้องกัันศีีรษะ 4 ตำำ�แหน่่ง สำำ�หรัับผู้้�ขัับขี่่�และผู้้�โดยสาร
ถุุงลมนิิรภััยบริิเวณหััวเข่่า สำำ�หรัับผู้้�ขัับขี่่�
เข็็มขััดนิิรภััยแบบ 3 จุุด (5 ที่่�นั่่�ง)

•
•
•
•
•

•
•
•
•
•

•
•
•
•
•

ระบบความปลอดภััย

C 220 d Avantgarde

C 300 e AMG Sport

C 220 d AMG Dynamic

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
-

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
-

•

•

•

อุุปกรณ์์มาตรฐานภายนอก

C 220 d Avantgarde

C 300 e AMG Sport

C 220 d AMG Dynamic

ใบปััดน้ำำ��ฝนทำำ�งานโดยอััตโนมััติิ พร้้อมเซ็็นเซอร์์วััดปริิมาณน้ำำ��ฝน
ไฟหน้้าแบบ LED High Performance
ไฟหน้้าแบบ MULTIBEAM LED
ระบบปรัับโคมไฟหน้้ารถตามการเลี้้�ยวของพวงมาลััย (ALS - Active Light System)

•
•
-

•
•
-

•
•
•

โปรแกรมควบคุุมการทรงตััวอััตโนมััติิ ESP® (Electronic Stability Program)
ระบบเบรกป้้องกัันล้้อล็็อก ABS (Anti - lock Braking System)
ระบบเบรก ADAPTIVE BRAKE พร้้อมฟัังก์์ชััน HOLD และ Hill - Start Assist
ไฟเบรกกะพริิบฉุุกเฉิิน (Adaptive Brake Light)
ระบบช่่วยเบรกแบบแอคทีีฟ (Active Brake Assist)
ระบบช่่วยรัักษาระยะห่่างจากรถที่่�อยู่่�ด้้านหน้้า (Distance Pilot DISTRONIC)
ระบบรัักษาความเร็็ว (Cruise control) และจำำ�กััดความเร็็ว (SPEEDTRONIC)
ระบบเตืือนเพื่่�อนำำ�รถเข้้าศููนย์์บริิการ (ASSYST service interval indicator)
ระบบเตืือนแรงดัันลมยาง (Tyre pressure loss warning system)
ระบบช่่วยเตืือนอาการเหนื่่�อยล้้าขณะขัับขี่่� (ATTENTION ASSIST)
เซ็็นเซอร์์ช่่วยในการนำำ�รถเข้้าจอด (PARKTRONIC)
ระบบช่่วยการนำำ�รถเข้้าจอดอััตโนมััติิ (Active Parking Assist)
กล้้องแสดงภาพด้้านหลััง ขณะถอยรถ (Reversing camera)
กล้้องแสดงภาพรอบทิิศทาง
Mercedes me connect

ระบบช่่วยเตืือนหากมีีรถคัันอื่่�นอยู่่�ในมุุมอัับสายตาในขณะเปลี่่�ยนเลน (Blind Spot Assist)
ระบบแจ้้งเตืือนยานพาหนะขณะเปิิดประตููรถ (Exit Warning Function)
ระบบแจ้้งเตืือนเข็็มขััดนิิรภััยตำำ�แหน่่งผู้้�โดยสารตอนหลััง
(Rear belt status indication in the instrument display)

อุุปกรณ์์มาตรฐานภายนอก

C 220 d Avantgarde

C 300 e AMG Sport

C 220 d AMG Dynamic

ระบบเพิ่่�มความส่่องสว่่างขณะเลี้้�ยวโค้้ง (Cornering Light)
ระบบปรัับไฟสููงอััตโนมััติิ (Adaptive Highbeam Assist)
ไฟ daytime สำำ�หรัับการขัับขี่่�ในเวลากลางวััน แบบ LED fibre - optic
ไฟเลี้้�ยวที่่�กระจกมองข้้าง ไฟเบรกและไฟท้้าย และไฟเบรกดวงที่่� 3 แบบ LED
หลัังคาพาโนรามิิคซัันรููฟ เลื่่�อนเปิิด - ปิิดได้้ด้้วยระบบไฟฟ้้า

•
•
•
-

•
•
-

•
•
•
•
•

กัันชนหน้้า - หลััง และสเกิิร์์ตข้้างดีีไซน์์สปอร์์ตแบบ AMG bodystyling
สััญลัักษณ์์ EQ Power บริิเวณซุ้้�มล้้อหน้้า
กระจกมองข้้างปรัับระดัับและพัับเก็็บด้้วยระบบไฟฟ้้า
กระจกมองข้้างด้้านผู้้�ขัับขี่่�และกระจกส่่องหลััง ปรัับลดแสงสะท้้อนอััตโนมััติิ
กุุญแจรีีโมทคอนโทรล
ระบบเปิิด - ปิิดฝากระโปรงท้้ายอััตโนมััติิโดยไม่่ต้อ้ งใช้้มือื (HANDS - FREE ACCESS)
ระบบเปิิด - ปิิดฝากระโปรงท้้ายอััตโนมััติิด้้วยระบบไฟฟ้้า
กระจัังหน้้าสีีเงิินเสริิมโครเมีียม พร้้อมตราสััญลัักษณ์์ Mercedes-Benz
กระจัังหน้้า Diamond Grille สีีเงิิน พร้้อมตราสััญลัักษณ์์ Mercedes-Benz
ภายนอกตกแต่่งด้้วย Night package
ล้้ออััลลอยแบบ 5 ก้้านคู่่� ขนาด 18"
ล้้ออััลลอยดีีไซน์์สปอร์์ตจาก AMG แบบ 5 ก้้านคู่่� ขนาด 18" ตกแต่่งด้้วยสีีดำำ�
ล้้ออััลลอยดีีไซน์์สปอร์์ตจาก AMG แบบ 5 ก้้านคู่่� ขนาด 19" ตกแต่่งด้้วยสีีดำำ�
ยางรถยนต์์แบบ Run - flat

•
•
•
•
•
•
•

•
•
•
•
•
•
•
•
•

•
•
•
•
•
•
•
•
•

อุุปกรณ์์มาตรฐานภายใน

C 220 d Avantgarde

C 300 e AMG Sport

C 220 d AMG Dynamic

ฟัังก์์ชััน ECO start/stop
ระบบควบคุุมอุุณหภููมิิอััตโนมััติิ THERMATIC แบบ 2 - ZONE
ระบบควบคุุมการเปิิดระบบปรัับอากาศแบบ Pre - entry climate control
เบาะนั่่�งหุ้้�มหนััง ARTICO

•
•
•

•
•
•
•

•
•
-

(Electric Panoramic Sliding Glass Sunroof)

อุุปกรณ์์มาตรฐานภายใน
เบาะนั่่�งหุ้้�มหนัังแบบสปอร์์ต
เบาะนั่่�งคู่่�หน้้าปรัับระดัับด้้วยระบบไฟฟ้้า
เบาะนั่่�งคู่่�หน้้าปรัับระดัับด้้วยระบบไฟฟ้้า พร้้อมหน่่วยความจำำ�สำำ�หรัับ
ตำำ�แหน่่งที่่�นั่่�งพวงมาลััย และกระจกมองข้้าง
เบาะนั่่�งผู้้�โดยสารด้้านหลัังพัับได้้แบบ 1 / 3 และ 2 / 3
พวงมาลััยมััลติิฟัังก์์ชััน พร้้อมปุ่่�มควบคุุมแบบ Touch Control
พวงมาลััยมััลติิฟัังก์์ชัันแบบสปอร์์ตท้้ายตััด พร้้อมปุ่่�มควบคุุมแบบ Touch Control
พวงมาลััยปรัับระดัับด้้วยระบบไฟฟ้้า
ระบบกุุญแจแบบ KEYLESS - GO
ระบบสตาร์์ทเครื่่�องยนต์์แบบ Remote engine start
ปุ่่�มสตาร์์ทเครื่่�องยนต์์ (Push Start)
ชุุดคัันเร่่งและแป้้นเบรกแบบสปอร์์ต
ด้้านบนของคอนโซลหน้้า และด้้านบนของแผงประตููหุ้้�มด้้วยหนััง
ม่่านบัังแดดประตููหลัังซ้้าย - ขวา
ม่่านบัังแดดด้้านหลััง เลื่่�อนขึ้้�น - ลงด้้วยระบบไฟฟ้้า
ไฟเรืืองแสงล้้อมรอบห้้องโดยสารปรัับได้้ 64 เฉดสีี (Ambient Lighting)
มาตรวััดความเร็็วและวััดรอบเครื่่�องยนต์์แบบ All - digital instrument display ขนาด 12.3 นิ้้�ว
ระบบปฏิิบัติั กิ ารมััลติิมีเี ดีียแบบ MB Audio 20 หน้้าจอขนาด 10.25 นิ้้�ว พร้้อม controller
ฟัังก์์ชัันเชื่่�อมต่่อโทรศััพท์์มืือถืือ Apple CarPlay™ & Android Auto
ระบบเสีียงรอบทิิศทาง Burmester®
ระบบควบคุุมและสั่่�งงานด้้วย Touchpad
ระบบเชื่่�อมต่่อโทรศััพท์์เคลื่่�อนที่่� (Bluetooth)
นาฬิิกาแบบอนาล็็อก
ระบบรองรัับการใช้้งานระบบนำำ�ทาง (Pre - installation for SD - card navigation)
ระบบแผนที่่�นำำ�ทาง
กาบบัันไดสเตนเลส พร้้อมสััญลัักษณ์์ Mercedes-Benz แบบเรืืองแสง

C 220 d Avantgarde

C 300 e AMG Sport

C 220 d AMG Dynamic

•
-

•

•
•

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

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

www.mercedes-benz.co.th/CCLASSebrochure

หมายเหตุ: เอกสารนี้เป็นข้อมูลเบื้องต้นและไม่ถือเป็นส่วนหนึ่งของสัญญาซื้อขาย ทั้งนี้ ผู้ซื้อควรตรวจสอบข้อมูลของผลิตภัณฑ์ที่ระบุไว้ในสัญญาซื้อขายเป็นสำ�คัญ รายละเอียดของผลิตภัณฑ์อาจมีการเปลี่ยนแปลงหลังจากการเผยแพร่
ธันวาคม 2563 ผู้ผลิตสงวนสิทธิในการเปลี่ยนแปลงการออกแบบ รูปแบบ สี และรายละเอียดเฉพาะระหว่างระยะเวลาการส่งมอบ โดยการเปลี่ยนแปลงเหล่านี้จะคำ�นึงถึงประโยชน์ของผู้ขายประกอบกับความเหมาะสมแก่ผู้ซื้อเป็นสำ�คัญ
ซึง่ ผูข้ ายหรือผูผ้ ลิตจะใช้สญั ลักษณ์หรือจำ�นวนระบุในคำ�สัง่ ซือ้ หรือเกีย่ วกับคำ�สัง่ ซือ้ โดยไม่กอ่ ให้เกิดสิทธิใด ๆ ทีพ่ งึ ได้รบั จากสิง่ เหล่านี้ ทัง้ นี้ ภาพประกอบอาจแสดงอุปกรณ์เสริมและรายการของอุปกรณ์เสริมของผลิตภัณฑ์ ซึง่ ไม่ได้เป็นส่วนหนึง่
ของข้อกำ�หนดมาตรฐาน สีอาจจะแตกต่างเล็กน้อยจากทีแ่ สดงไว้ในโบรชัวร์อนั เกิดจากข้อจำ�กัดของกระบวนการพิมพ์ โบรชัวร์น้ีให้ขอ้ บ่งชี้โดยทัว่ ไปเกีย่ วกับประเภทของลักษณะ อุปกรณ์เสริม และ/หรือสีอาจมีใช้รว่ มกับรุน่ อืน่ เท่านัน้ สำ�หรับข้อมูล
ทีเ่ ป็นปัจจุบนั และเฉพาะเจาะจงมากขึน้ เกีย่ วกับประเภทของรุน่ ลักษณะ อุปกรณ์เสริม และ/หรือสีทม่ี ีในประเทศของท่านและการกำ�หนดราคาของผลิตภัณฑ์นน้ั กรุณาตรวจสอบข้อมูลรายละเอียดของผลิตภัณฑ์อกี ครัง้ ทีผ่ จู้ �ำ หน่ายเมอร์เซเดส-เบนซ์
อย่างเป็นทางการ ของบริษัท เมอร์เซเดส-เบนซ์ (ประเทศไทย) จำ�กัด
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