The C-Class

Coupé

*ภาพใช้เพื่อการโฆษณา

โปรดพิจารณารายการอุปกรณ์ของรถยนต์ ในตารางท้ายแคตตาล็อกนี้

โดดเด่นเร้าใจในทุกเส้นทาง
ยนตรกรรมที่พร้อมปลุกความสปอร์ตในตัวคุณ ด้วยรูปทรง Coupé 2 ประตูอันเป็นเอกลักษณ์
เฉียบคมในทุกรายละเอียดด้วยการตกแต่งรอบคันแบบ AMG Bodystyling ลงตัวด้วยไฟหน้าแบบ MULTIBEAM LED
Technology ที่พร้อมสะกดทุกสายตาในยามค่�าคืนและปลอดภัยชัดเจนในทุกเส้นทาง
The C–Class Coupé

*ภาพใช้เพื่อการโฆษณา

โปรดพิจารณารายการอุปกรณ์ของรถยนต์ ในตารางท้ายแคตตาล็อกนี้

สปอร์ตเต็มพิกัดในทุกรายละเอียด
สวยงามเหนือจินตนาการ เร้าใจมากกว่าความสปอร์ต ปลดปล่อยทุกอารมณ์ของคุณให้โลดแล่นไปกับเทคโนโลยีที่สวยงามอย่างชาญฉลาด
ด้วยหน้าจอแบบ All - digital instumental display ที่กว้างพิเศษถึง 31.2 ซม. (12.3 นิ้ว) สามารถปรับเปลี่ยนรูปแบบได้มากถึง
3 รูปแบบ ท�าให้เรือนไมล์ของคุณโดดเด่นเหมือนอยู่ ในโลกอนาคต ส่งต่อเทคโนโลยีให้เต็มอิ่มไปกับหน้าจอมัลติมีเดียขนาด 10.25 นิ้ว
ควบคุมและสั่งการด้วย Touchpad ท�างานร่วมกับระบบ MB Audio 20 ได้อย่างลงตัว ประณีตในทุกขั้นตอน ใส่ใจทุกผิวสัมผัสด้วยคอนโซล
หุ้มหนังตลอดทั้งคันต่อเนื่องจนถึงประตู เพื่อให้ ได้ความรู้สึกหรูหราน่าประทับใจ

เทคโนโลยี MULTIBEAM LED
เทคโนโลยีชั้นสูงที่ช่วยให้ทัศนวิสัยการขับขี่แม้ในยามค่�าคืนเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพสูงสุด หลักการท�างานของระบบฯ ตั้งอยู่บนพื้นฐานของไฟหน้าแบบ MULTIBEAM LED ท�าหน้าที่
ควบคุมหลอดไฟแบบ LED จ�านวน 84 หลอด ให้ปรับระดับความสว่างอย่างเป็นอิสระจากกัน โดยมีระบบเซ็นเซอร์ตรวจจับความเคลื่อนไหวและค�านวณระดับความสว่างอัตโนมัติ และตอบ
สนองความเคลื่อนไหวที่เปลี่ยนแปลงได้อย่างรวดเร็วแม่นย�า ที่ส�าคัญคือความปลอดภัยในขณะมีรถสวนทาง ด้วยระบบส่องสว่างอัจฉริยะ (ILS – Intelligent Light System) ปรับเปลี่ยน
การท�างานให้สอดคล้องกับสถานการณ์ การขับขี่และรูปแบบของถนน ระบบ ALS – Active Light System ปรับโคมไฟหน้ารถตามการเลี้ยวของพวงมาลัย ระบบ Cornering Light
เพิ่มความส่องสว่างขณะเลี้ยวโค้ง และระบบ Adaptive Highbeam Assist Plus ปรับไฟสูงอัตโนมัติเพื่อไม่ ให้รบกวนสายตาของผู้ขับขี่รถยนต์ที่วิ่งอยู่ ในเลนตรงข้าม ยิ่งไปกว่านั้น
MULTIBEAM LED ยังตรวจจับทางโค้ง มุมอับสายตาได้ในระยะทางที่ไกลมากกว่าเดิมอย่างทั่วถึง และปรับให้แสงมีความสว่างเต็มพื้นที่เพื่อเพิ่มความปลอดภัยสูงสุด ขับขี่ปลอดภัยยิ่งขึ้น
ด้วย ULTRA RANGE Highbeam โดยระบบจะปรับความยาวของล�าแสงไฟหน้าให้ส่องได้ ไกลกว่า 650 เมตร โดยอัตโนมัติหากไม่พบรถยนต์ที่วิ่งสวนทางมา

*ภาพใช้เพื่อการโฆษณา

โปรดพิจารณารายการอุปกรณ์ของรถยนต์ ในตารางท้ายแคตตาล็อกนี้

เครื่องยนต์เบนซินแบบ EQ boost
ขับเคลื่อนด้วยเครื่องยนต์เบนซินอันทรงพลังและเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม
แบบแถวเรียง 4 สูบ ขนาด 1,497 ซีซี พร้อมเทอร์โบและอินเตอร์คูลเลอร์
จับคู่กับเทคโนโลยี EQ boost ที่ให้พละก�าลังสูงสุดถึง 10 กิโลวัตต์
150 นิวตันเมตร ท�างานร่วมกับเครื่องยนต์ที่ให้พละก�าลังสูงถึง 184 แรงม้า
ท�าให้อัตราเร่ง 0 -100 กิโลเมตรต่อชั่วโมงในเวลาเพียง 7.9 วินาที
*ภาพใช้เพื่อการโฆษณา

โปรดพิจารณารายการอุปกรณ์ของรถยนต์ ในตารางท้ายแคตตาล็อกนี้

9G - TRONIC
C 200 Coupé มาพร้อมกับเกียร์อัตโนมัติ
9 จังหวะแบบ 9G - TRONIC ช่วยให้การเปลี่ยนเกียร์
มีความนุ่มนวลมากยิ่งขึ้นและยังช่วยประหยัดการใช้พลังงานได้มากถึง 6.5%
*ภาพใช้เพื่อการโฆษณา

โปรดพิจารณารายการอุปกรณ์ของรถยนต์ ในตารางท้ายแคตตาล็อกนี้

อุปกรณ์มาตรฐาน

ไฟท้าย และไฟเบรกดวงที่ 3 แบบ LED

หลังคาพาโนรามิคซันรูฟเลื่อนเปิด - ปิดได้ด้วยระบบไฟฟ้า

ไฟเรืองแสงล้อมรอบห้องโดยสารแบบ 64 เฉดสี

Touchpad

ระบบช่วยการน�ารถเข้าจอดอัตโนมัติ (Active Parking Assist)

หน้าจอแบบ MB Audio 20 ขนาด 10.25 นิ้ว

(Ambient Lighting)

(Electric Panoramic Sliding Glass Sunroof)

พร้อม controller

ระบบกุญแจ KEYLESS - GO พร้อมฟังก์ชันเปิด - ปิดฝากระโปรง
ท้ายอัตโนมัติโดยไม่ต้องใช้มือ (HANDS - FREE ACCESS)

ระบบเสียงรอบทิศทาง Burmester

®

กล้องแสดงภาพด้านหลังขณะถอยรถ
*ภาพใช้เพื่อการโฆษณา

โปรดพิจารณารายการอุปกรณ์ของรถยนต์ ในตารางท้ายแคตตาล็อกนี้

C 200 Coupé AMG Dynamic

*ตัวอย่างสีอาจแตกต่างจากสีรถของจริง เนื่องจากระบบการพิมพ์
**ภาพใช้เพื่อการโฆษณา โปรดพิจารณารายการอุปกรณ์ของรถยนต์ ในตารางท้ายแคตตาล็อกนี้

Trim elements in open-pore black ash wood / light longitudinal-grain
aluminium

ดีไซน์สปอร์ตด้วยกระจกแบบไร้ขอบ พร้อมตกแต่งด้วยโครเมียม

เบาะนั่ง

ล้อดีไซน์สปอร์ตจาก AMG แบบ 5 ก้านคู่
ขนาด 19" ตกแต่งด้วยสีด�า

พวงมาลัยมัลติฟังก์ชันแบบสปอร์ตท้ายตัด พร้อมปุ่มควบคุม
แบบ Touch Control

วัสดุตกแต่งภายใน (TRIM ELEMENT)

polar white
polar white

สีมาตรฐาน

(NON - METALLIC)

selenite grey

(NON - METALLIC)

149 polar white

149 polar white
obsidian black

สีมาตรฐานเมทาลิก
Information
Titles
Code
Grouping

(METALLIC PAINT)
polar
1

hite

U

Approved
15.3.2012

สีมาตรฐานเมทาลิก

(METALLIC PAINTS)
Information

on metallic paint finishes

Approval status
Status

สีมาตรฐาน

Titles

polar

Code

1

Grouping

Additional information
Background information

hite

U
on metallic paint finishes

Approval status

Approved

Status

15.3.2012

737 Trim element in open - pore black ash wood / light
longitudinal
- grain aluminium
Trim elements in open pore lack ash ood / light longitudinal grain aluminium

Information
Titles
Code

737

Grouping

Trim

Approval status

Approved

Status

.12.201

Additional information

Additional information

Background information

Background information

iridium silver

992 selenite grey

197 obsidian black

1/1
Information
Titles
Code
Grouping

1/1

selenite gre
2U

Information

Metallic paint finishes

Approval status

Approved

Status

17. .201

Additional information
Background information

Titles

o sidian lack

Code

1 7U

Grouping

Metallic paint finishes

Approval status

Approved

Status

15.3.2012

1/1

Additional information
Background information

227 cranberry red / black

201 black ARTICO leather

775 iridium silver

Information
1/1

Titles

iridium silver

Code

775U

Grouping

Metallic paint finishes

Approval status

Approved

Status

15.3.2012

Additional information
Background information

1/1

**ภาพใช้เพื่อการโฆษณา

*ตัวอย่างสีอาจแตกต่างจากสีรถของจริง เนื่องจากระบบการพิมพ์
โปรดพิจารณารายการอุปกรณ์ของรถยนต์ ในตารางท้ายแคตตาล็อกนี้

รายละเอียดด้านเทคนิค

C 200 Coupé AMG Dynamic

เครื่องยนต์

เบนซิน 4 สูบ / แถวเรียง / 4 วาล์วต่อสูบ
เทอร์ โบ พร้อมอินเตอร์คูลเลอร์

ปริมาตรกระบอกสูบ (ซีซี)
แรงม้าสูงสุด (กิโลวัตต์์ (แรงม้า) / รอบต่อนาที)
แรงบิดสูงสุด (นิวตันเมตร / รอบต่อนาที)
อัตราเร่ง 0 - 100 กม. / ชม. (วินาที)
ความเร็วสูงสุดโดยประมาณ (กม. / ชม.)
ความจุถังน�้ามัน (ลิตร)
พื้นที่บรรทุกสัมภาระ (ลิตร)
ระบบส่งก�าลัง

1,497

ขนาดล้อและยาง - หน้า
ขนาดล้อและยาง - หลัง
มิติตัวถัง (กว้าง x ยาว x สูง) (มิลลิเมตร)

135 (184) / 5,800 - 6,100
280 / 3,000 - 4,000
7.9
239
66
360

เกียร์อัตโนมัติเดินหน้า 9 จังหวะ (9G - TRONIC)
พร้อมระบบเปลี่ยนเกียร์ที่พวงมาลัย ตกแต่งแป้นเกียร์
ด้วย Galvanized (Steering - wheel Gearshift Paddles)
225 / 40 R19
255 / 35 R19
1,810 x 4,696 x 1,408

ระบบความปลอดภัย

C 200 Coupé AMG Dynamic

ถุงลมนิรภัยด้านหน้า 2 ต�าแหน่ง ส�าหรับผู้ขับขี่และผู้โดยสาร
ถุงลมนิรภัยด้านข้้าง 2 ต�าแหน่ง ส�าหรับผู้ขับขี่และผู้โดยสาร
ม่่านถุงลมนิรภัยด้านข้้าง ป้องกันศีรษะ 4 ต�าแหน่ง ส�าหรับผู้ขับขี่และผู้โดยสาร
ถุงลมนิรภัยบริเวณหัวเข่า ส�าหรับผู้ขับขี่
เข็มขัดนิรภัยแบบ 3 จุด (5 ที่นั่ง)
โปรแกรมควบคุมการทรงตัวอัตโนมัติ ESP (Electronic Stability Program)
ระบบเบรกป้องกันล้อล็อก ABS (Anti - lock Braking System)
ระบบเบรก ADAPTIVE BRAKE พร้อมฟังก์ชัน HOLD และ Hill - Start Assist
ไฟเบรกกะพริบฉุกเฉิน (Adaptive Brake Light)
ระบบช่วยเบรกแบบแอคทีฟ (Active Brake Assist)
ระบบรักษาความเร็ว (Cruise control) และจ�ากัดความเร็ว (SPEEDTRONIC)
ระบบเตือนเพื่อน�ารถเข้าศูนย์บริการ (ASSYST Service interval indicator)
ระบบเตือนแรงดันลมยาง (Tyre pressure loss warning system)
ระบบช่่วยเตือนอาการเหนื่อยล้าขณะขับขี่ (ATTENTION ASSIST)
เซ็นเซอร์ช่วยในการน�ารถเข้าจอด (PARKTRONIC)
ระบบช่วยการน�ารถเข้าจอดอัตโนมัติ (Active Parking Assist)
กล้องแสดงภาพด้านหลัง ขณะถอยรถ (Reversing camera)

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

®

อุปกรณ์มาตรฐานภายนอก

C 200 Coupé AMG Dynamic

ใบปัดน�้าฝนท�างานโดยอัตโนมัติ พร้อมเซ็นเซอร์วัดปริมาณน�า้ ฝน
ไฟหน้้าแบบ MULTIBEAM LED
ระบบปรับโคมไฟหน้ารถตามการเลี้ยวของพวงมาลัย (ALS - Active Light System)
ระบบเพิ่มความส่องสว่างขณะเลี้ยวโค้ง (Cornering Light)
ระบบปรับไฟสูงอัตโนมัติ (Adaptive Highbeam Assist)
ไฟ daytime ส�าหรับการขับขี่ในเวลากลางวัน แบบ LED fibre - optic
ไฟเลี้ยวที่กระจกมองข้าง ไฟเบรกและไฟท้าย และไฟเบรกดวงที่ 3 แบบ LED
หลังคาพาโนรามิคซันรูฟ เลื่อนเปิด - ปิดได้ด้วยระบบไฟฟ้า

•
•
•
•
•
•
•
•

กันชนหน้า -หลัง และสเกิร์ตข้างดีไซน์สปอร์ตแบบ AMG Bodystyling
กระจกมองข้างปรับระดับและพับเก็บด้วยระบบไฟฟ้า
กระจกมองข้างด้านผู้ขับขี่และกระจกส่องหลังปรับลดแสงสะท้อนอัตโนมัติ
กุญแจรีโมทคอนโทรล
ระบบเปิด - ปิดฝากระโปรงท้ายอัตโนมัติโดยไม่ต้องใช้มือ (HANDS - FREE ACCESS)
ระบบเปิด - ปิดฝากระโปรงท้ายอัตโนมัติด้วยระบบไฟฟ้า
กระจังหน้า Diamond Grille สีเงิน พร้อมตราสัญลักษณ์ Mercedes-Benz
ดิสก์เบรกหน้าแบบมีช่องระบายความร้อน
ล้ออัลลอยดีไซน์สปอร์ตจาก AMG แบบ 5 ก้านคู่ ขนาด 19" ตกแต่งด้วยสีด�า
ยางรถยนต์แบบ Run - flat

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

(Electric Panoramic Sliding Glass Sunroof)

อุปกรณ์มาตรฐานภายใน

C 200 Coupé AMG Dynamic

ฟังก์ชัน ECO start / stop
ระบบควบคุมอุณหภูมิอัตโนมัติ THERMATIC แบบ 2 - ZONE
เบาะนั่งหุ้มหนังแบบสปอร์ต
เบาะนั่งคู่หน้าปรับระดับด้วยระบบไฟฟ้า พร้อมหน่วยความจ�าส�าหรับต�าแหน่งที่นั่ง
พวงมาลัย และกระจกมองข้าง
เบาะนั่งผู้โดยสารด้านหลังพับได้แบบ 1 / 3 และ 2 / 3
พวงมาลัยมัลติฟังก์ชันแบบสปอร์ตท้ายตัด พร้อมปุ่มควบคุมแบบ Touch Control
พวงมาลัยนิรภัยพร้อมเพาเวอร์ปรับระดับด้วยระบบไฟฟ้า และปรับน�า้ หนักตามความเร็วรถ
ระบบกุญแจแบบ KEYLESS - GO
ปุ่มสตาร์ทเครื่องยนต์ (Push Start)
ชุดคันเร่งและแป้นเบรกแบบสปอร์ต
ไฟเรืองแสงล้อมรอบห้องโดยสารปรับได้ 64 เฉดสี (Ambient Lighting)
มาตรวัดความเร็วและวัดรอบเครื่องยนต์แบบ All - Digital Instrument Display ขนาด 12.3 นิ้ว
ระบบปฎิบัติการมัลติมีเดียแบบ MB Audio 20 หน้าจอขนาด 10.25 นิ้ว พร้อม controller
ระบบเสียงรอบทิศทาง Burmester
ระบบควบคุมและสั่งงานด้วย Touchpad
ระบบเชื่อมต่อโทรศัพท์เคลื่อนที่ (Bluetooth)
นาฬิกาแบบอนาล็อก
กาบบันไดสเตนเลส พร้อมสัญลักษณ์ Mercedes-Benz แบบเรืองแสง
®
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•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

www.mercedes-benz.co.th/ebrochure

หมายเหตุ: รายละเอียดของรถยนต์อาจมีการเปลี่ยนแปลงภายหลังจากการเผยแพร่ (ตุลาคม 2561) ทั้งนี้ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ ในการเปลี่ยนแปลง รูปแบบ สีของรถ
รายละเอียดด้านเทคนิค และอุปกรณ์มาตรฐาน ตามแต่ทางบริษัทฯ จะเห็นสมควร โดยพิจารณาตามความเหมาะสมและปัจจัยต่างๆ รูปภาพของรถที่ปรากฏในเล่มอาจแสดงถึง
อุปกรณ์เสริมต่างๆ ที่อยู่น อกเหนื อ จากอุ ป กรณ์ ม าตรฐานที่ จ� าหน่ า ย สี ข องรถอาจแตกต่ า งไปจากรู ป ภาพที่ ป รากฏในเล่ ม เนื่ อ งจากข้ อ จ� ากั ด ของระบบการพิมพ์ ข้อมูลในเล่มนี้
จะเป็นรายละเอียดทั่วๆ ไป ซึ่งรายละเอียดด้านเทคนิค อุปกรณ์มาตรฐาน และสีของรถ อาจมี ให้เลือกแตกต่างกันออกไปขึ้นอยู่กับรุ่นรถ เช่น รถบางรุ่น รายละเอียดด้านเทคนิค
อุปกรณ์มาตรฐาน และสีของรถ อาจไม่มีจ�าหน่าย หรืออาจมี ในรูปแบบที่แตกต่างออกไป ทั้งนี้กรุณาตรวจสอบข้อมูลรายละเอียดที่ผู้จ�าหน่ายเมอร์เซเดส-เบนซ์อย่างเป็นทางการ
ของบริษัท เมอร์เซเดส-เบนซ์ (ประเทศไทย) จ�ากัด
www.mercedes-benz.co.th
01-10/2561

