The C-Class Cabriolet

ทะยาน…อยางผูนำ

The new C-Class Cabriolet ยนตรกรรมสปอรตเราใจ ที่มาพรอมดีไซนสะดุดตาดวยกระจังหนัาแบบ diamond grille
ที่รับกับไฟหนา LED Intelligent Light System เผยเสนหอันเรียบหรูแตรอนแรงของดีไซนหองโดยสาร ดวยระบบเปดหลังคา
ผาแบบไฟฟา ขับเคลื่อนจิตวิญญาณอิสระดวยเครื่องยนตเบนซิน 1,991 ซีซี 245 แรงมา เกียรอัตโนมัติเดินหนา 9 จังหวะ
และระบบปรับรูปแบบการขับขี่ DYNAMIC SELECT เพื่อทุกสัมผัสแหงสปอรตเหนือชั้น

*ภาพใชเพื่อการโฆษณา

โปรดพิจารณารายการอุปกรณของรถยนตแตละรุน ในตารางทายแคตตาล็อกนี้

ระบบปรับรูปแบบการขับขี่ (DYNAMIC SELECT)
ตอบสนองตัวตนขณะขับขี่ ในแบบฉบับทีค่ ณุ โปรดปราน ตัง้ แตปรับเลือกโหมดเพือ่ ความสะดวกสบายทีเ่ หนือกวา ความสปอรตเราใจขณะขับขี่ ความลงตัวของประสิทธิภาพการขับเคลือ่ นระดับสูงสุด
หรือรูปแบบการขับขีท่ เ่ี ปนเอกลักษณเฉพาะตัวของผูข บั ขีเ่ อง
รูปแบบการขับขี่ 5 แบบ:
· Eco โหมดประหยัดและรักษาประสิทธิภาพในการเผาผลาญเชือ้ เพลิง ขณะเรงความเร็วและเปลีย่ นเกียร
· Comfort โหมดมาตรฐานทีม่ งุ เนนความนุม นวลขณะโลดแลนบนทองถนน พรอมดูแลการเผาผลาญเชือ้ เพลิงอยางเต็มประสิทธิภาพ
· Sport โหมดสปอรตอำนวยการขับขีใ่ หเปนไปอยางคลองแคลวและปราดเปรียวมากขึน้ พวงมาลัย Direct Steering ไดรบั การออกแบบใหทำงานตอบสนองจังหวะการปรับเปลีย่ นเกียร
และความเร็วขณะขับขีใ่ หขบั เคลือ่ นไดอยางราบรืน่
· Sport+ เนนสมรรถนะเพิม่ ความเราใจขณะขับขี่ พรอมระบบปรับเสียงเครือ่ งยนตแบบสปอรต เพือ่ มอบสัมผัสแหงพละกำลังอยางเต็มที่
· Individual ปรับการทำงานของอุปกรณตา งๆ ใหมคี วามแตกตางอยางเปนอิสระ

ระบบชวยเบรกแบบแอคทีฟ (Active Brake Assist)

ระบบจะทำหนาทีต่ รวจจับระยะหางระหวางรถคันหนา ตลอดเวลาผานระบบสัญญาณเรดาร หากพบวาระยะหางจาก
รถคันหนาเหลือนอยเกินไป และรถกำลังเขาใกลดว ยความเร็วทีเ่ สีย่ งตอการชน ระบบจะเตือนดวยเสียง เพือ่ ใหผขู บั ขี่
เหยียบเบรกเพือ่ ชะลอความเร็ว และระบบจะชวยเพิม่ แรงดันในระบบเบรกใหมากขึน้ (Adaptive Brake Assist)
เพื่อชวยลดความเร็ว ในกรณีที่ผูขับขี่ไมตอบสนองตอเสียงเตือน ระบบจะลดความเร็วของรถโดยอัตโนมัติดวยการ
เพิ่มแรงดันในระบบเบรกที่เหมาะสมเพื่อปองกันการชน

ลักษณะการทำงาน

· ชวยลดอุบัติเหตุและอันตรายที่เกิดจากการชนรถคันหนา
· ใชสัญญาณเรดารในการตรวจจับระยะหางจากรถคันหนา
· ฟงกชัน Adaptive Brake Assist จะชวยเพิ่มแรงดันในระบบเบรกที่เหมาะสม
· เตือนผูขับขี่ดวยภาพสัญลักษณที่จอแสดงผลหลังพวงมาลัย เมื่อพบวาระยะหางจากรถคันหนาเหลือนอยเกินไป
ซึ่งเสี่ยงตอการชน
· เตือนผูขับขี่ดวยเสียงเมื่อพบวาระยะหางจากรถคันหนาลดลงอยางตอเนื่อง

กรณีที่ผูขับขี่เหยียบเบรกเมื่อระบบเตือน

· ในกรณีที่รถคันหนากำลังเคลื่อนที่ ระบบจะทำงานเต็มประสิทธิภาพเมื่อรถมีความเร็วอยูระหวาง 7-250 กม./ชม.
· ในกรณีที่มีรถจอดอยูดานหนา ระบบจะทำงานเต็มประสิทธิภาพเมื่อรถมีความเร็วอยูระหวาง 7-72 กม./ชม.

กรณีที่ผูขับขี่ไมเหยียบเบรกเมื่อระบบเตือน

· ในกรณีที่รถคันหนากำลังเคลื่อนที่ ระบบจะทำงานเต็มประสิทธิภาพเมื่อรถมีความเร็วอยูระหวาง 7-105 กม./ชม.
· ในกรณีที่มีรถจอดอยูดานหนา ระบบจะทำงานเต็มประสิทธิภาพเมื่อรถมีความเร็วอยูระหวาง 7-50 กม./ชม.
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อุปกรณมาตรฐาน
ไฟหนาแบบ LED Intelligent Light System
2. แผงบังทิศทางลม AIRCAP และแผงกั้นลม Draught-Stop
3. ไฟเรืองแสงลอมรอบหองโดยสารแบบ 3 สี Ambient Lighting
4. เบาะนั่งผูโดยสารดานหลังพับไดแบบ 1/2
1.

*สีของเบาะในภาพแตกตางจากรถที่จำหนายจริง

โปรดพิจารณารายละเอียดสีของรถและอุปกรณตางๆ ในหนาถัดไป

ระบบควบคุมและสั่งงานดวย Touchpad
6. ปุมควบคุม เปด-ปด หลังคา
7. กลองแสดงภาพดานหลัง ขณะถอยรถ
8. ลออัลลอยดีไซนสปอรตจาก AMG แบบ 5 กาน 18"
5.

สีมาตรฐาน

สีมาตรฐานเมทาลิก

149 polar white

197 obsidian black

(NON-METALLIC PAINT)

(METALLIC PAINTS)

775 iridium silver

799 designo
diamond white bright*

เบาะนั่ง

สีหลังคาผา (SOFT – TOP FABRIC)

651 ARTICO / DINAMICA microfibre – black

740 dark black

992 selenite grey

996 designo hyacinth
red metallic*

ลายไม (TRIM ELEMENT)

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

*สีสั่งพิเศษ
ตัวอยางสีอาจแตกตางจากสีจริงของรถ เนื่องจากระบบการพิมพ

รายละเอียดดานเทคนิค

เครื่องยนต
ปริมาตรกระบอกสูบ (ซีซี)
แรงมาสูงสุด (กิโลวัตต (แรงมา) / รอบตอนาที)
แรงบิดสูงสุด (นิวตันเมตร / รอบตอนาที)
อัตราเรง 0 - 100 กม. / ชม. (วินาที)
ความเร็วสูงสุดโดยประมาณ (กม. / ชม.)
ความจุถังน้ำมัน (ลิตร)
พื้นที่บรรทุกสัมภาระ (ลิตร)
ระบบสงกำลัง

C 300 Cabriolet AMG Dynamic

เบนซิน แถวเรียง / 4 สูบ / 4 วาลวตอสูบ เทอรโบ พรอมอินเตอรคูลเลอร
1,991
180 (245) / 5,500
370 / 1,300 - 4,000
6.4
250
66
285 - 360

เกียรอัตโนมัติ 9 จังหวะ (9G - TRONIC) พรอมระบบเปลี่ยนเกียรที่พวงมาลัย
(Steering - wheel Gearshift Paddles)

ขนาดลอและยาง หนา
ขนาดลอและยาง หลัง
มิติตัวถัง (กวาง x ยาว x สูง) (มิลลิเมตร)

225 / 45 R18
245 / 40 R18
1,810 x 4,696 x 1,409

ระบบความปลอดภัย

C 300 Cabriolet AMG Dynamic

ถุงลมนิรภัยดานหนา 2 ตำแหนง สำหรับผูขับขี่และผูโดยสาร
ถุงลมนิรภัยดานขาง สำหรับผูขับขี่และผูโดยสารดานหนา
มานถุงลมนิรภัยดานขาง ปองกันศีรษะ 4 ตำแหนง สำหรับผูขับขี่และผูโดยสาร
เข็มขัดนิรภัยแบบ 3 จุด 4 ที่นั่ง
โปรแกรมควบคุมการทรงตัวอัตโนมัติ ESP (Electronic Stability Program)
ระบบเบรกปองกันลอล็อก ABS (Anti - lock braking system)
ระบบเบรก ADAPTIVE BRAKE พรอมฟงกชัน HOLD และ Hill - Start Assist
ไฟเบรกกะพริบฉุกเฉิน (adaptive brake light)
ระบบรักษาความเร็ว (cruise control) และจำกัดความเร็ว (SPEEDTRONIC)
ระบบเตือนเพื่อนำรถเขาศูนยบริการ (ASSYST Service interval indicator)
ระบบเตือนแรงดันลมยาง (tyre pressure loss warning system)
ระบบชวยเบรกแบบแอคทีฟ (Active Brake Assist)
ระบบชวยเตือนอาการเหนื่อยลาขณะขับขี่ (ATTENTION ASSIST)
เซ็นเซอรชวยในการนำรถเขาจอด (PARKTRONIC)
ระบบชวยการนำรถเขาจอดอัตโนมัติ (Active Parking Assist)
กลองแสดงภาพดานหลัง ขณะถอยรถ (reversing camera)
®
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อุปกรณมาตรฐานภายนอก

ใบปดน้ำฝนทำงานโดยอัตโนมัติ พรอมเซ็นเซอรวัดปริมาณน้ำฝน
ไฟหนาแบบ LED Intelligent Light System
ระบบปรับโคมไฟหนารถตามการเลี้ยวของพวงมาลัย ( ALS - Active Light System)
ระบบเพิ่มความสองสวางขณะเลี้ยวโคง (cornering light)
ระบบปรับไฟสูงอัตโนมัติ (Adaptive Highbeam Assist)
ไฟ daytime สำหรับการขับขี่ในเวลากลางวัน แบบ LED ﬁbre - optic
ไฟเลี้ยวที่กระจกมองขาง ไฟเบรกและไฟทายแบบ LED
หลังคาผา (soft top fabric)
แผงบังคับทิศทางลม (AIRCAP)
กระจกมองขางปรับระดับและพับเก็บดวยระบบไฟฟา
กระจกมองขางดานผูขับขี่และกระจกสองหลังปรับลดแสงสะทอนอัตโนมัติ
กุญแจรีโมทคอนโทรล
กระจังหนา diamond grille สีเงิน พรอมตราสัญลักษณเมอรเซเดส-เบนซ
ระบบกันสะเทือนแบบสปอรต
AMG bodystyling (กันชนหนา-หลังและสเกิรตขาง)
ชายลางของกันชนทาย (diﬀuser) แบบสปอรต
ปลายทอไอเสียเสริมโครเมียม 2 ทอ
ดิสกเบรกหนาแบบมีชองระบายความรอน
สัญลักษณ Mercedes-Benz บนคาลิปเปอรเบรกหนา
ลออัลลอยดีไซนสปอรตจาก AMG แบบ 5 กาน ขนาด 18"
ยางรถยนตแบบ Run - ﬂat

C 300 Cabriolet AMG Dynamic
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อุปกรณมาตรฐานภายใน

ฟงกชัน ECO start / stop
ระบบควบคุมอุณหภูมิอัตโนมัติ THERMATIC แบบ 2 - ZONE
เบาะนั่งหุมหนัง ARTICO สลับ DINAMICA microfibre สีดำ
เบาะนั่งคูหนาปรับระดับดวยระบบไฟฟา พรอมหนวยความจำสำหรับตำแหนงที่นั่ง พวงมาลัยและกระจกมองขาง
เบาะนั่งผูโดยสารดานหลังพับไดแบบ 1/2
พวงมาลัยมัลติฟงกชันแบบสปอรตทายตัด
พวงมาลัยนิรภัยพรอมเพาเวอรปรับระดับดวยระบบไฟฟา และปรับน้ำหนักตามความเร็วรถ
ปุมสตารทเครื่องยนต (Push Start)
ระบบปอนเข็มขัดนิรภัยอัตโนมัติ สำหรับผูขับขี่และผูโดยสารดานหนา (automatic belt feeders)
ชุดคันเรงและแปนเบรกแบบสปอรต
ไฟเรืองแสงลอมรอบหองโดยสารแบบ 3 สี (ambient lighting)
วิทยุ - ซีดี MB Audio 20 พรอม controller
ระบบควบคุมและสั่งงานดวย touchpad
ระบบเชื่อมตอโทรศัพทเคลื่อนที่ (Bluetooth)
ระบบรองรับการใชงานระบบนำทาง (Pre - installation for SD-Card navigation)
กาบบันไดสเตนเลส พรอมสัญลักษณ Mercedes-Benz แบบเรืองแสง

C 300 Cabriolet AMG Dynamic
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หมายเหตุ : รายละเอียดของรถยนตอาจมีการเปลี่ยนแปลงภายหลังจากการเผยแพร (พฤศจิกายน 2559) ทั้งนี้ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ ในการเปลี่ยนแปลง รูปแบบ สีของรถ
รายละเอียดดานเทคนิค และอุปกรณมาตรฐาน ตามแตทางบริษัทฯ จะเห็นสมควร โดยพิจารณาตามความเหมาะสมและปจจัยตางๆ รูปภาพของรถที่ปรากฏในเลมอาจแสดงถึง
อุปกรณเสริมตางๆ ที่อยูนอกเหนือจากอุปกรณมาตรฐานที่จำหนาย สีของรถอาจแตกตางไปจากรูปภาพที่ปรากฏในเลมเนื่องจากขอจำกัดของระบบการพิมพ ขอมูลในเลมนี้
จะเปนรายละเอียดทั่วๆ ไป ซึ่งรายละเอียดดานเทคนิค อุปกรณมาตรฐาน และสีของรถ อาจมี ใหเลือกแตกตางกันออกไปขึ้นอยูกับรุนรถ เชน รถบางรุน รายละเอียดดานเทคนิค
อุปกรณมาตรฐาน และสีของรถ อาจไมมีจำหนาย หรืออาจมี ในรูปแบบที่แตกตางออกไป ทั้งนี้กรุณาตรวจสอบขอมูลรายละเอียดที่ผูจำหนายเมอรเซเดส-เบนซอยางเปนทางการ
ของบริษัท เมอรเซเดส-เบนซ (ประเทศไทย) จำกัด
www.mercedes-benz.co.th
01 - 11/2559

