
The E-Class Coupé



ดาวเด่นดวงใหม่...แห่งยนตรกรรมสปอร์ตคูเป้

The new E-Class Coupé ดีไซน์สปอร์ตคูเป้หรูล้�าสมัย ภายใต้คอนเซปท์ Sensual Purity ที่เมอร์เซเดส-เบนซ์พัฒนา
และออกแบบ เพื่อให้ได้ยานยนต์ที่มีรูปทรงสปอร์ตโฉบเฉี่ยวดุดันมากขึ้น สมรรถนะในการขับขี่ที่ดีขึ้นและช่วยให้อัตราการบริโภค
น้�ามันเชื้อเพลิงน้อยลง สะท้อนเอกลักษณ์โดดเด่นด้วยไฟหน้าแบบ MULTIBEAM LED ที่รับกับกระจังหน้าแบบ diamond grille 
ซึ่งมาพร้อมกับสมรรถนะเร้าใจของเครื่องยนต์เบนซิน 1,991 ซีซี 245 แรงม้า และความสะดวกสบายในการน�ารถเข้าจอด
ด้วยระบบการช่วยน�ารถเข้าจอดอัตโนมัติ (Parking Pilot including Active Parking Assist)

*ภาพใช้เพื่อการโฆษณา โปรดพิจารณารายการอุปกรณ์ของรถยนต์ในตารางท้ายแคตตาล็อกนี้





*ภาพใช้เพื่อการโฆษณา โปรดพิจารณารายการอุปกรณ์ของรถยนต์ในตารางท้ายแคตตาล็อกนี้



ขับเคลื่อนอย่างสปอร์ต ขับขี่อย่างนุ่มนวล

ควบคุมอย่างง่ายดายทุกจังหวะ ด้วยพวงมาลัยมัลติฟังก์ชันแบบสปอร์ตท้ายตัดพร้อมปุ่มควบคุมแบบสัมผัส และจอแสดงผลความ
ละเอียดสูงแบบ widescreen cockpit ที่กว้างพิเศษถึง 31.2 ซม. (12.3 นิ้ว) รับกับดีไซน์คมเข้มของช่องระบบปรับอากาศ
ใหม่ที่ได้รับแรงบันดาลใจมาจากรูปทรงใบพัดของเครื่องยนต์อากาศยาน เปิดรับความรู้สึกขับขี่เร้าใจได้เต็มอารมณ์กับบานหน้าต่าง
แบบไร้ขอบที่สามารถเปิดขึ้น-ลงได้ทั้งบานหน้าและบานหลัง พร้อมพื้นที่ห้องโดยสารด้านหลังที่กว้างขวางมากขึ้นเพื่อความสบายสูงสุด
ของรถยนต์แบบสปอร์ตคูเป้



เทคโนโลยีระบบ MULTIBEAM LED
เทคโนโลยีชั้นสูงที่ช่วยให้ทัศนวิสัยการขับขี่แม้ในยามค่�าคืนเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพสูงสุด หลักการท�างานของระบบฯ ตั้งอยู่บนพื้นฐานของไฟหน้าแบบ MULTIBEAM LED 
ท�าหน้าที่ควบคุมหลอดไฟแบบ LED จ�านวน 84 หลอด ให้ปรับระดับความสว่างอย่างเป็นอิสระจากกัน โดยมีระบบเซ็นเซอร์ตรวจจับความเคลื่อนไหวและค�านวณระดับ 
ความสว่างอัตโนมัติ และตอบสนองความเคลื่อนไหวเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วแม่นย�า ที่ส�าคัญคือความปลอดภัยในขณะมีรถสวนทาง ด้วยระบบส่องสว่างอัจฉริยะ 
(ILS - Intelligent Light System) ปรับเปลี่ยนการท�างานให้สอดคล้องกับสถานการณ์ การขับขี่และรูปแบบของถนน ระบบ Active headlamps ปรับโคมไฟ
หน้ารถ ตามการเลี้ยวของพวงมาลัย ระบบ Cornering Light เพิ่มความส่องสว่างขณะเลี้ยวโค้ง และระบบ Adaptive Highbeam Assist Plus ปรับไฟสูงอัตโนมัติ
เพื่อไม่ให้รบกวนสายตา ของผู้ขับขี่รถยนต์ที่วิ่งอยู่ในเลนตรงข้าม ยิ่งไปกว่านั้น MULTIBEAM LED ยังตรวจจับทางโค้ง มุมอับสายตาได้ในระยะทางที่ไกลมากกว่าเดิมอย่างทั่วถึง 
และปรับให้แสงมีความสว่างเต็มพื้นที่เพื่อเพิ่มความปลอดภัยสูงสุด



ระบบปรับรูปแบบการขับขี่ DYNAMIC SELECT
ระบบปรับรูปแบบการขับขี่ DYNAMIC SELECT ที่ปรับเปลี่ยนรูปแบบการขับขี่ที่คุณต้องการได้เพียงปลายนิ้วสัมผัส ควบคุมการส่งก�าลัง การตอบสนองของพวงมาลัย ระบบปรับอากาศ 
ฟังก์ชัน Eco Start / Stop เพื่อการประหยัดเชื้อเพลิง ผ่านปุ่ม DYNAMIC SELECT สามารถเลือกได้ 5 รูปแบบการขับขี่ ไม่ว่าจะเป็น โหมด Eco เพื่อประหยัดเชื้อเพลิง 
โหมด Comfort เพื่อความนุ่มนวลขณะโลดแล่นบนท้องถนน โหมด Sport ส�าหรับการขับขี่อย่างปราดเปรียว พร้อมพวงมาลัย Direct Steering ตอบสนองทุกจังหวะการขับขี่ 
ระบบเกียร์อัตโนมัติ 9 จังหวะ (9G -TRONIC) ที่เปลี่ยนเกียร์ได้อย่างนุ่มนวลและราบรื่น หรือเพิ่มอีกระดับความเร้าใจกับโหมด Sport+ มอบสัมผัสแห่งพละก�าลังอย่างเต็มที่ 
และคุณยังสามารถเลือกโหมด Individual ที่คุณสามารถปรับการท�างานของระบบต่างๆ ให้มีความแตกต่างอย่างเป็นอิสระ ตอบทุกสไตล์การขับขี่ที่เป็นเอกลักษณ์ของคุณ

*ภาพใช้เพื่อการโฆษณา โปรดพิจารณารายการอุปกรณ์ของรถยนต์ในตารางท้ายแคตตาล็อกนี้



ระบบการช่วยนำารถเข้าจอดอัตโนมัติ (Parking Pilot including Active Parking Assist)
The E-Class Coupé ยานยนต์อัจฉริยะ ที่ช่วยเพิ่มความสะดวกสบายให้คุณยิ่งขึ้น ด้วยระบบการช่วยน�ารถเข้าจอดอัตโนมัติ ที่ช่วยน�ารถเข้าจอดและออกจากที่จอดได้ทั้ง
การจอดแบบขนานและการจอดแบบเข้าซอง โดยกล้องแสดงภาพด้านหลัง ระบบ active steering ระบบ speed control และระบบการเปลี่ยนเกียร์อัตโนมัติ จะท�างาน
ร่วมกันขณะถอยรถ ท�าให้การน�ารถเข้าจอดและออกจากที่จอดเป็นเรื่องง่าย แม้ในที่จ�ากัดหรือต้องขยับรถหลายครั้ง ระบบสัญญานเตือนทั้งภาพและเสียงจะท�างานเมื่อพบสิ่ง
กีดขวางทั้งด้านหน้า ด้านข้างและด้านหลังของตัวรถ ในขณะจอดด้วยความเร็วไม่เกิน 10 กม/ชม. ระบบ Drive Away Assist จะส่งสัญญานเตือนเมื่อพบความเสี่ยงต่อการ
ชน
ในขณะที่เหยียบคันเร่งหรือเบรกสลับกัน หรือเมื่อผู้ขับขี่เข้าเกียร์ไม่ถูกต้อง เทคโนโลยีเพื่อความสะดวกสบายและความปลอดภัยนี้ ผู้ขับขี่สามารถควบคุมรถเองได้ทุกขณะ 
และจะเป็นการปิดระบบโดยอัตโนมัติ

*ภาพใช้เพื่อการโฆษณา โปรดพิจารณารายการอุปกรณ์ของรถยนต์ในตารางท้ายแคตตาล็อกนี้



ไฟท้ายแบบ LED

ชุดคันเร่งและแป้นแบรกแบบสปอร์ต

ไฟหน้าอัจฉริยะ MULTIBEAM LED

ฟังก์ชันเชื่อมต่อโทรศัพท์มือถือระบบปฏิบัติการ 
iOS (Apple CarPlayTM) 

ระบบกุญแจแบบ KEYLESS-GO พร้อมฟังก์ชัน
เปิด - ปิดฝากระโปรงท้ายอัตโนมัติโดยไม่ต้องใช้มือ 
(HANDS-FREE ACCESS)

ระบบเสียงรอบทิศทาง Burmester®

หลังคาพาโนรามิคซันรูฟ เลื่อนเปิด-ปิดได้ด้วยระบบไฟฟ้า

จอแสดงผลความละเอียดสูงแบบ widescreen cockpit

*ภาพใช้เพื่อการโฆษณา โปรดพิจารณารายการอุปกรณ์ของรถยนต์ในตารางท้ายแคตตาล็อกนี้

ระบบป้อนเข็มขัดนิรภัยอัตโนมัติ ส�าหรับผู้ขับขี่และผู้โดยสาร
ด้านหน้า (automatic belt feeders)

อุปกรณ์มาตรฐาน



E 300 Coupé AMG Dynamic

ล้ออัลลอยดีไซน์สปอร์ตจาก AMG สี high-gloss black พร้อม high-sheen finish แบบ 5 ก้านคู่ ขนาด 19"

*ภาพใช้เพื่อการโฆษณา โปรดพิจารณารายการอุปกรณ์ของรถยนต์ในตารางท้ายแคตตาล็อกนี้



Open-pore black ash wood trim

Information
Titles Open-pore black ash wood trim 
Code 736 
Grouping Trim 
Approval status Approved 
Status 27.3.2013 
Additional information 
Background information 

1/1

aluminium trim with light crystal grain

Information
Titles aluminium trim with light crystal grain 
Code H40 
Grouping Trim 
Approval status Approved 
Status 31.5.2016 
Additional information 
Background information 

1/1

selenite grey

Information
Titles selenite grey 
Code 992 
Grouping Metallic paint finishes 
Approval status Approved 
Status 17.4.2014 
Additional information 
Background information 

1/1

designo diamond white bright

Information
Titles designo diamond white bright 
Code 799 
Grouping designo paintwork 
Approval status Approved 
Status 15.10.2013 
Additional information 
Background information 

1/1

197 obsidian black 

992 selenite grey

E 300 Coupé AMG Dynamic

คอนโซลกลางตกแต่งด้วยลายไม้ black open-pore black ash (736)คอนโซลด้านหน้าและด้านบนของแผงข้างประตู
ตกแต่งด้วยอลูมิเนียมลาย crystal grain (H40)

เบาะนั่ง เบาะนั่ง รุ่นสั่งพิเศษ (Optional Extra)

211 leather – black 297 leather – classic red / black

149 polar white 

สีมาตรฐาน
(NON-METALLIC)

สีมาตรฐานเมทาลิก 
(METALLIC PAINTS)

*สีสั่งพิเศษ 
**ภาพใช้เพื่อการโฆษณา โปรดพิจารณารายการอุปกรณ์ของรถยนต์ในตารางท้ายแคตตาล็อกนี้

สีมาตรฐานเมทาลิก 
(METALLIC PAINTS)

ปุ่มควบคุมแบบสัมผัส (Touch control button)

799 diamond white bright*cavansite blue

Information
Titles cavansite blue 
Code 890 
Grouping Metallic paint finishes 
Approval status Approved 
Status 15.3.2012 
Additional information Metallic paint finish 
Background information 

1/1

890 cavansite blue

พวงมาลัยมัลติฟัังก์ชันแบบสปอร์ตท้ายตัด หุ้มหนัง nappa



รายละเอียดด้านเทคนิค E 300 Coupé AMG Dynamic

เครื่องยนต์ เบนซิน แถวเรียง / 4 สูบ / 4 วาล์วต่อสูบ

ปริมาตรกระบอกสูบ (ซีซี) 1,991

แรงม้าสูงสุด (กิโลวัตต์์ (แรงม้า) / รอบต่อนาที) 180 (245) / 5,500

แรงบิดสูงสุด (นิวตันเมตร / รอบต่อนาที) 370 / 1,400 - 4,000

อัตราเร่ง 0 - 100 กม. / ชม. (วินาท)ี 6.4

ความเร็วสูงสุดโดยประมาณ (กม. / ชม.) 250

ความจุถังน�้ามัน (ลิตร) 66

พื้นที่บรรทุกสัมภาระ (ลิตร) 425

ระบบส่งก�าลัง เกียร์อัตโนมัติเดินหน้า 9 จังหวะ (9G - TRONIC)

พร้อมระบบเปลี่ยนเกียร์ท่ีพวงมาลัย (Steering - wheel Gearshift Paddles)

ขนาดล้อและยาง - หน้า 245/40 R19

ขนาดล้อและยาง - หลัง 275/35 R19

มิติตัวถัง (กว้าง x ยาว x สูง) (มิลลิเมตร) 1,860 x 4,846 x 1,431



ระบบความปลอดภัย E 300 Coupé AMG Dynamic

ถุงลมนิรภัยด้้านหน้า 2 ต�าแหน่่ง ส�าหรับผู้้ขับขี่และผู้โดยสาร •
ถุงลมนิรภัยด้านข้้าง 2 ต�าแหน่ง ส�าหรับผู้้ขับขี่และผู้โดยสารด้านหน้า •
ม่่านถุงลมนิรภัยด้้านข้้าง ป้้องกันศีรษะ 4 ต�าแหน่่ง ส�าหรับผู้ขับขี่และผู้้โดยสาร •
เข็มขัดนิรภัยแบบ 3 จุด 4 ที่นั่ง •
โปรแกรมควบคุมการทรงตัวอัตโนมัติ ESP® (Electronic Stability Program) •
ระบบช่วยเบรกแบบแอคทีฟ ABA (Active Brake Assist system) •
ระบบเบรกป้องกันล้อล็อก ABS (Anti - lock braking system) •
ระบบเบรก ADAPTIVE BRAKE พร้อมฟังก์ชัน HOLD และ Hill - Start Assist •
ไฟเบรกกะพริบฉุกเฉิน (adaptive brake light) •
ระบบรักษาความเร็ว (cruise control) และจ�ากัดความเร็ว (SPEEDTRONIC) •
ระบบเตือนเพื่อน�ารถเข้าศูนย์บริการ (ASSYST Service interval indicator) •
ระบบเตือนแรงดันลมยาง (tyre pressure loss warning system) •
ระบบช่วยเตือนอาการเหนื่อยล้าขณะขับขี่ (ATTENTION ASSIST) •
เซ็นเซอร์ช่วยในการน�ารถเข้าจอด (PARKTRONIC) •
ระบบช่วยการน�ารถเข้้าจอดอัตโนมัติ (Parking Pilot including Active Parking Assist) •
กล้องแสดงภาพด้านหลัง ขณะถอยรถ (reversing camera) •



อุปกรณ์มาตรฐานภายนอก E 300 Coupé AMG Dynamic

ใบปัดน�้าฝนท�างานโดยอัตโนมัติ พร้อมเซ็นเซอร์วัดปริมาณน�้าฝน •
ไฟหน้าแบบ MULTIBEAM LED •
ระบบปรับโคมไฟหน้้ารถตามการเลี้ยวของพวงมาลัย (Active headlamps) •
ระบบเพิ่มความส่องสว่่างขณะเลี้ยวโค้ง (cornering light) •
ระบบปรับไฟสูงอัตโนมัติ (Adaptive Highbeam Assist Plus) •
ไฟ daytime ส�าหรับการขับขี่ในเวลากลางวัน แบบ LED fibre - optic •
ไฟเลี้ยวที่กระจกมองข้้าง ไฟเบรกและไฟท้้าย แบบ LED •
หลังคาพาโนรามิคซันรูฟเลื่อนเปิิด - ปิิดได้้ด้้วยระบบไฟฟ้า •
(Electric panoramic sliding glass sunroof)

กันชนหน้า - หลัง และสเกิร์ตข้างดีไซน์สปอร์ตจาก AMG •
กระจกมองข้างปรับระดับและพับเก็บด้้วยระบบไฟฟ้้า •
กระจกมองข้างด้้านผู้้ขับขี่และกระจกส่่องหลังปรับลดแสงสะท้้อนอัตโนมัติ •
กุญแจรีโมทคอนโทรล •
ระบบเปิด - ปิดฝากระโปรงท้ายอัตโนมัติโดยไม่ต้องใช้มือ (HANDS-FREE ACCESS) •
ระบบเปิด - ปิดฝากระโปรงท้ายด้วยระบบไฟฟ้า •
กระจังหน้้า diamond grille สีเงิน พร้้อมตราสัญลักษณ์์เมอร์์เซเดส-เบนซ์์ •
ปลายท่่อไอเสียเสริมโครเมียม 2 ท่่อ •
ดิสก์เบรกหน้าแบบมีช่องระบายความร้้อน •
สัญลักษณ์์ Mercedes-Benz บนคาลิปเปอร์เบรกหน้้า •
ล้้ออัลลอยดีไซน์สปอร์ตจาก AMG แบบ 5 ก้านคู่ ขนาด 19" •
ยางรถยนต์แบบ Run-flat •
เสียงท่อไอเสียแบบสปอร์ต (Sport Exhaust System) •



อุปกรณ์มาตรฐานภายใน E 300 Coupé AMG Dynamic

ฟังก์ชัน ECO start / stop •
ระบบควบคุมอุณหภูมิอัตโนมัติ THERMATIC แบบ 2 - ZONE •
เบาะนั่งหุ้มหนัง •
เบาะนั่งคู่หน้าปรับระดับด้วยระบบไฟฟ้า พร้อมหน่วยความจ�าส�าหรับต�าแหน่งที่นั่ง •
พวงมาลัย และกระจกมองข้าง

เบาะนั่งผู้โดยสารด้านหลังพับได้แบบ 40/20/40 •
ระบบป้อนเข็มขัดนิรภัยอัตโนมัติ ส�าหรับผู้ขับขี่และผู้โดยสารด้านหน้า (automatic belt feeders) •
พวงมาลัยมัลติฟังก์ชันแบบสปอร์ตท้ายตัด หุ้มหนัง nappa •
พวงมาลัยนิรภัยพร้อมเพาเวอร์ปรับระดับด้วยระบบไฟฟ้า และปรับน�้าหนักตามความเร็วรถ •
ปุ่มสตาร์ทเครื่องยนต์ (Push Start) •
ระบบกุญแจแบบ KEYLESS-GO •
ด้้านบนของคอนโซลหน้้า และด้านบนของแผงประตูหุ้้มด้้วยหนัง •
ไฟเรืองแสงล้อมรอบห้องโดยสารแบบ 64 สี (ambient lighting) •
หน้าจอแสดงผลข้อมูลแบบ widescreen cockpit •
ระบบ COMAND Online พร้อม controller •
ระบบสั่งการด้วยเสียง (LINGUATRONIC) เฉพาะภาษาอังกฤษ •
ระบบเสียงรอบทิศทาง Burmester® •
ระบบควบคุมและสั่งงานด้วย touchpad •
ระบบเชื่อมต่อโทรศัพท์์เคลื่อนที่ (Bluetooth) •
ฟังก์ชันเชื่อมต่อโทรศัพท์มือถือระบบปฏิบัติการ iOS (Apple CarPlayTM) •
ระบบแผนที่น�าทาง •
ชุดคันเร่งและแป้นเบรกแบบสปอร์์ต •



หมายเหตุ: รายละเอียดของรถยนต์อาจมีการเปลี่ยนแปลงภายหลังจากการเผยแพร่ (มีนาคม 2560) ท้ังนี้ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ ในการเปล่ียนแปลง รูปแบบ สีของรถ  

รายละเอียดด้านเทคนิค และอุปกรณ์มาตรฐาน ตามแต่ทางบริษัทฯ จะเห็นสมควร โดยพิจารณาตามความเหมาะสมและปัจจัยต่างๆ รูปภาพของรถท่ีปรากฏในเล่มอาจแสดงถึง  

อุปกรณ์เสริมต่างๆ ท่ีอยู่นอกเหนือจากอุปกรณ์มาตรฐานที่จ�าหน่าย สีของรถอาจแตกต่างไปจากรูปภาพท่ีปรากฏในเล่มเนื่องจากข้อจ�ากัดของระบบการพิมพ์ ข้อมูลในเล่มนี้  

จะเป็นรายละเอียดทั่วๆ ไป ซึ่งรายละเอียดด้านเทคนิค อุปกรณ์มาตรฐาน และสีของรถ อาจมีให้เลือกแตกต่างกันออกไปข้ึนอยู่กับรุ ่นรถ เช่น รถบางรุ่น รายละเอียดด้านเทคนิค  

อุปกรณ์มาตรฐาน และสีของรถ อาจไม่มีจ�าหน่าย หรืออาจมีในรูปแบบท่ีแตกต่างออกไป ท้ังนี้กรุณาตรวจสอบข้อมูลรายละเอียดท่ีผู้จ�าหน่ายเมอร์เซเดส-เบนซ์อย่างเป็นทางการ  

ของบริษัท เมอร์เซเดส-เบนซ์ (ประเทศไทย) จ�ากัด

www.mercedes-benz.co.th
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