
The C-Class Cabriolet





*ภาพใช�เพ่ือการโฆษณา โปรดพิจารณารายการอุปกรณ�ของรถยนต�แต�ละรุ�น ในตารางท�ายแคตตาล็อกน้ี

ทะยาน…อยางผูนำ
The new C-Class Cabriolet ยนตรกรรมสปอร�ตเร�าใจ ที่มาพร�อมดีไซน�สะดุดตาด�วยกระจังหนัาแบบ diamond grille 
ที่รับกับไฟหน�า LED Intelligent Light System เผยเสน�ห�อันเรียบหรูแต�ร�อนแรงของดีไซน�ห�องโดยสาร ด�วยระบบเป�ดหลังคา
ผ�าแบบไฟฟ�า ขับเคลื่อนจิตวิญญาณอิสระด�วยเครื่องยนต�เบนซิน 1,991 ซีซี 245 แรงม�า เกียร�อัตโนมัติเดินหน�า 9 จังหวะ 
และระบบปรับรูปแบบการขับขี่ DYNAMIC SELECT เพื่อทุกสัมผัสแห�งสปอร�ตเหนือชั้น



ระบบปรับรูปแบบการขับขี่ (DYNAMIC SELECT)

· Eco โหมดประหยัดและรักษาประสิทธิภาพในการเผาผลาญเช้ือเพลิง ขณะเร�งความเร็วและเปล่ียนเกียร�

· Comfort โหมดมาตรฐานท่ีมุ�งเน�นความนุ�มนวลขณะโลดแล�นบนท�องถนน พร�อมดูแลการเผาผลาญเช้ือเพลิงอย�างเต็มประสิทธิภาพ

· Sport โหมดสปอร�ตอำนวยการขับข่ีให�เป�นไปอย�างคล�องแคล�วและปราดเปรียวมากข้ึน พวงมาลัย Direct Steering ได�รับการออกแบบให�ทำงานตอบสนองจังหวะการปรับเปล่ียนเกียร� 
  และความเร็วขณะขับข่ีให�ขับเคล่ือนได�อย�างราบร่ืน

· Sport+ เน�นสมรรถนะเพ่ิมความเร�าใจขณะขับข่ี พร�อมระบบปรับเสียงเคร่ืองยนต�แบบสปอร�ต เพ่ือมอบสัมผัสแห�งพละกำลังอย�างเต็มท่ี

· Individual ปรับการทำงานของอุปกรณ�ต�างๆ  ให�มีความแตกต�างอย�างเป�นอิสระ

รูปแบบการขับขี่ 5 แบบ:

ตอบสนองตัวตนขณะขับข่ี ในแบบฉบับท่ีคุณโปรดปราน ต้ังแต�ปรับเลือกโหมดเพ่ือความสะดวกสบายท่ีเหนือกว�า ความสปอร�ตเร�าใจขณะขับข่ี ความลงตัวของประสิทธิภาพการขับเคล่ือนระดับสูงสุด
หรือรูปแบบการขับข่ีท่ีเป�นเอกลักษณ�เฉพาะตัวของผู�ขับข่ีเอง



ระบบจะทำหน�าท่ีตรวจจับระยะห�างระหว�างรถคันหน�า ตลอดเวลาผ�านระบบสัญญาณเรดาร� หากพบว�าระยะห�างจาก
รถคันหน�าเหลือน�อยเกินไป และรถกำลังเข�าใกล�ด�วยความเร็วท่ีเส่ียงต�อการชน ระบบจะเตือนด�วยเสียง เพ่ือให�ผู�ขับข่ี
เหยียบเบรกเพ่ือชะลอความเร็ว และระบบจะช�วยเพ่ิมแรงดันในระบบเบรกให�มากข้ึน (Adaptive Brake Assist) 
เพ่ือช�วยลดความเร็ว ในกรณีท่ีผู�ขับข่ีไม�ตอบสนองต�อเสียงเตือน ระบบจะลดความเร็วของรถโดยอัตโนมัติด�วยการ
เพ่ิมแรงดันในระบบเบรกที่เหมาะสมเพ่ือป�องกันการชน

ลักษณะการทำงาน
· ช�วยลดอุบัติเหตุและอันตรายที่เกิดจากการชนรถคนัหน�า
· ใช�สัญญาณเรดาร�ในการตรวจจับระยะห�างจากรถคนัหน�า
· ฟ�งก�ชัน Adaptive Brake Assist จะช�วยเพิ่มแรงดันในระบบเบรกที่เหมาะสม
· เตือนผู�ขับขี่ด�วยภาพสัญลักษณ�ที่จอแสดงผลหลังพวงมาลัย เมื่อพบว�าระยะห�างจากรถคนัหน�าเหลือน�อยเกินไป
  ซึ่งเสี่ยงต�อการชน
· เตือนผู�ขับขี่ด�วยเสียงเมื่อพบว�าระยะห�างจากรถคนัหน�าลดลงอย�างต�อเนื่อง

กรณีที่ผู�ขับขี่เหยียบเบรกเมื่อระบบเตือน
· ในกรณีที่รถคันหน�ากำลังเคลื่อนที่ ระบบจะทำงานเต็มประสิทธิภาพเมื่อรถมีความเร็วอยู�ระหว�าง 7-250 กม./ชม.
· ในกรณีที่มีรถจอดอยู�ด�านหน�า ระบบจะทำงานเต็มประสิทธิภาพเมื่อรถมีความเร็วอยู�ระหว�าง 7-72 กม./ชม.

กรณีที่ผู�ขับขี่ไม�เหยียบเบรกเมื่อระบบเตือน
· ในกรณีที่รถคันหน�ากำลังเคลื่อนที่ ระบบจะทำงานเต็มประสิทธิภาพเมื่อรถมีความเร็วอยู�ระหว�าง 7-105 กม./ชม.
· ในกรณีที่มีรถจอดอยู�ด�านหน�า ระบบจะทำงานเต็มประสิทธิภาพเมื่อรถมีความเร็วอยู�ระหว�าง 7-50 กม./ชม.

ระบบชวยเบรกแบบแอคทีฟ (Active Brake Assist)



1. 2.* 3.* 4.

5. 6. 7. 8.

5. ระบบควบคุมและสั่งงานด�วย Touchpad

6. ปุ�มควบคุม เป�ด-ป�ด หลังคา
7. กล�องแสดงภาพด�านหลัง ขณะถอยรถ
8. ล�ออัลลอยดีไซน�สปอร�ตจาก AMG แบบ 5 ก�าน 18"

1. ไฟหน�าแบบ LED Intelligent Light System

2. แผงบังทิศทางลม AIRCAP และแผงกั้นลม Draught-Stop

3. ไฟเรืองแสงล�อมรอบห�องโดยสารแบบ 3 สี Ambient Lighting

4. เบาะนั่งผู�โดยสารด�านหลังพับได�แบบ 1/2

อุปกรณมาตรฐาน

*สีของเบาะในภาพแตกต�างจากรถที่จำหน�ายจริง โปรดพิจารณารายละเอียดสีของรถและอุปกรณ�ต�างๆ  ในหน�าถัดไป



*สีสั่งพิเศษ
ตัวอย�างสีอาจแตกต�างจากสีจริงของรถ เนื่องจากระบบการพิมพ�

740 dark black

สีหลังคาผ�า (SOFT – TOP FABRIC)

149 polar white 197 obsidian black 775 iridium silver

สีมาตรฐาน
(NON-METALLIC PAINT)

สีมาตรฐานเมทาลิก
(METALLIC PAINTS)

799 designo 
diamond white bright*

651 ARTICO / DINAMICA microfibre – black

739 black piano-lacquer-look/
light longitudinal-grain aluminium

996 designo hyacinth 
red metallic*

992 selenite grey

เบาะน่ัง

ลายไม� (TRIM ELEMENT)



รายละเอียดดานเทคนิค C 300 Cabriolet AMG Dynamic

เครื่องยนต� เบนซิน แถวเรียง  / 4 สูบ  / 4 วาล�วต�อสูบ เทอร�โบ พร�อมอินเตอร�คูลเลอร�
ปริมาตรกระบอกสูบ (ซีซี) 1,991 

แรงม�าสูงสุด (กิโลวัตต� (แรงม�า) / รอบต�อนาที) 180 (245) / 5,500

แรงบิดสูงสุด (นิวตันเมตร / รอบต�อนาที) 370 / 1,300 - 4,000

อัตราเร�ง 0 - 100 กม. / ชม. (วินาที) 6.4

ความเร็วสูงสุดโดยประมาณ (กม. / ชม.) 250

ความจุถังน้ำมัน (ลิตร) 66

พื้นที่บรรทุกสัมภาระ (ลิตร) 285 - 360

ระบบส�งกำลัง เกียร�อัตโนมัติ 9 จังหวะ (9G - TRONIC) พร�อมระบบเปลี่ยนเกียร�ที่พวงมาลัย
 (Steering -  wheel Gearshift Paddles) 
ขนาดล�อและยาง หน�า 225 / 45 R18

ขนาดล�อและยาง หลัง 245 / 40 R18

มิติตัวถัง (กว�าง x ยาว x สูง) (มิลลิเมตร) 1,810 x 4,696 x 1,409



ถุงลมนิรภัยด�านหน�า 2 ตำแหน�ง สำหรับผู�ขับขี่และผู�โดยสาร •
ถุงลมนิรภัยด�านข�าง สำหรับผู�ขับขี่และผู�โดยสารด�านหน�า •
ม�านถุงลมนิรภัยด��านข�าง ป�องกันศีรษะ 4 ตำแหน�ง สำหรับผู�ขับขี่และผู�โดยสาร •
เข็มขัดนิรภัยแบบ 3 จุด 4 ที่นั่ง  •
โปรแกรมควบคุมการทรงตัวอัตโนมัติ ESP® (Electronic Stability Program)  •
ระบบเบรกป�องกันล�อล็อก ABS (Anti - lock braking system)  •
ระบบเบรก ADAPTIVE BRAKE พร�อมฟ�งก�ชัน HOLD และ Hill - Start Assist •
ไฟเบรกกะพริบฉุกเฉิน (adaptive brake light)  •
ระบบรักษาความเร็ว (cruise control) และจำกัดความเร็ว (SPEEDTRONIC)  •
ระบบเตือนเพื่อนำรถเข�าศูนย�บริการ (ASSYST Service interval indicator)  •
ระบบเตือนแรงดันลมยาง (tyre pressure loss warning system) •
ระบบช�วยเบรกแบบแอคทีฟ (Active Brake Assist) •
ระบบช�วยเตือนอาการเหนื่อยล�าขณะขับขี่ (ATTENTION ASSIST) •
เซ็นเซอร�ช�วยในการนำรถเข�าจอด (PARKTRONIC) •
ระบบช�วยการนำรถเข�าจอดอัตโนมัติ (Active Parking Assist) •
กล�องแสดงภาพด�านหลัง ขณะถอยรถ (reversing camera)  •

ระบบความปลอดภัย C 300 Cabriolet AMG Dynamic



อุปกรณมาตรฐานภายนอก C 300 Cabriolet AMG Dynamic

ใบป�ดน้ำฝนทำงานโดยอัตโนมัติ พร�อมเซ็นเซอร�วัดปริมาณน้ำฝน •
ไฟหน�าแบบ LED Intelligent Light System •
ระบบปรับโคมไฟหน�ารถตามการเลี้ยวของพวงมาลัย ( ALS  - Active Light System) •
ระบบเพิ่มความส�องสว�างขณะเลี้ยวโค�ง (cornering light) •
ระบบปรับไฟสูงอัตโนมัติ (Adaptive Highbeam Assist) •
ไฟ daytime สำหรับการขับขี่ในเวลากลางวัน แบบ LED fibre - optic •
ไฟเลี้ยวที่กระจกมองข�าง ไฟเบรกและไฟท�ายแบบ LED •
หลังคาผ�า (soft top fabric) •
แผงบังคับทิศทางลม (AIRCAP) •
กระจกมองข�างปรับระดับและพับเก็บด�วยระบบไฟฟ�า •
กระจกมองข�างด�านผู�ขับขี่และกระจกส�องหลังปรับลดแสงสะท�อนอัตโนมัติ •
กุญแจรีโมทคอนโทรล •
กระจังหน�า diamond grille สีเงิน พร�อมตราสัญลักษณ�เมอร�เซเดส-เบนซ�  •
ระบบกันสะเทือนแบบสปอร�ต  •
AMG bodystyling (กันชนหน�า-หลังและสเกิร�ตข�าง) •
ชายล�างของกันชนท�าย (diffuser) แบบสปอร�ต •
ปลายท�อไอเสียเสริมโครเมียม 2 ท�อ •
ดิสก�เบรกหน�าแบบมีช�องระบายความร�อน •
สัญลักษณ� Mercedes-Benz บนคาลิปเปอร�เบรกหน�า •
ล�ออัลลอยดีไซน�สปอร�ตจาก AMG แบบ 5 ก�าน ขนาด 18" •
ยางรถยนต�แบบ Run - flat •



อุปกรณมาตรฐานภายใน C 300 Cabriolet AMG Dynamic

ฟ�งก�ชัน ECO start / stop  •
ระบบควบคุมอุณหภูมิอัตโนมัติ THERMATIC แบบ 2 - ZONE  •
เบาะนั่งหุ�มหนัง ARTICO สลับ DINAMICA microfibre สีดำ •
เบาะนั่งคู��หน��าปรับระดับด��วยระบบไฟฟ�า พร�อมหน��วยความจำสำหรับตำแหน�งท่ีนั่ง พวงมาลัยและกระจกมองข�าง •
เบาะนั่งผู�โดยสารด�านหลังพับได�แบบ 1/2 •
พวงมาลัยมัลติฟ�งก�ชันแบบสปอร�ตท�ายตัด  •
พวงมาลัยนิรภัยพร�อมเพาเวอร�ปรับระดับด�วยระบบไฟฟ�า และปรับน้ำหนักตามความเร็วรถ •
ปุ�มสตาร�ทเครื่องยนต� (Push Start)  •
ระบบป�อนเข็มขัดนิรภัยอัตโนมัติ สำหรับผู�ขับขี่และผู�โดยสารด�านหน�า (automatic belt feeders) •
ชุดคันเร�งและแป�นเบรกแบบสปอร�ต  •
ไฟเรืองแสงล�อมรอบห�องโดยสารแบบ 3 สี (ambient lighting) •
วิทยุ - ซีดี MB Audio 20 พร�อม controller •
ระบบควบคุมและสั่งงานด�วย touchpad •
ระบบเชื่อมต�อโทรศัพท�เคลื่อนที่ (Bluetooth)  •
ระบบรองรับการใช��งานระบบนำทาง (Pre - installation for SD-Card navigation)  •
กาบบันไดสเตนเลส พร�อมสัญลักษณ� Mercedes-Benz แบบเรืองแสง •



www.mercedes-benz.co.th

01 - 11/2559

หมายเหตุ : รายละเอียดของรถยนต�อาจมีการเปลี่ยนแปลงภายหลังจากการเผยแพร� (พฤศจิกายน 2559) ทั้งนี ้ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ ์ในการเปลี่ยนแปลง รูปแบบ สีของรถ
รายละเอียดด�านเทคนิค และอุปกรณ�มาตรฐาน ตามแต�ทางบริษัทฯ จะเห็นสมควร โดยพิจารณาตามความเหมาะสมและป�จจัยต�างๆ รูปภาพของรถที่ปรากฏในเล�มอาจแสดงถึง 
อุปกรณ�เสริมต�างๆ ที่อยู �นอกเหนือจากอุปกรณ�มาตรฐานที่จำหน�าย สีของรถอาจแตกต�างไปจากรูปภาพที่ปรากฏในเล�มเนื่องจากข�อจำกัดของระบบการพิมพ� ข�อมูลในเล�มนี้ 
จะเป�นรายละเอียดทั่วๆ ไป ซึ่งรายละเอียดด�านเทคนิค อุปกรณ�มาตรฐาน และสีของรถ อาจมีให�เลือกแตกต�างกันออกไปขึ้นอยู�กับรุ�นรถ เช�น รถบางรุ�น รายละเอียดด�านเทคนิค 
อุปกรณ�มาตรฐาน และสีของรถ อาจไม�มีจำหน�าย หรืออาจมีในรูปแบบที่แตกต�างออกไป ทั้งนี้กรุณาตรวจสอบข�อมูลรายละเอียดที่ผู�จำหน�ายเมอร�เซเดส-เบนซ�อย�างเป�นทางการ 
ของบริษัท เมอร�เซเดส-เบนซ� (ประเทศไทย) จำกัด


