The Maybach S-Class
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เอกสิทธิ์เหนือระดับสำ�หรับคุณ

สุดยอดแห่งยนตรกรรมที่รวบรวมความเป็นที่สุดของสมรรถนะเหนือชั้น
กับประสิทธิภาพในทุกๆ ด้านไว้อย่างครบครันเพื่อคนสำ�คัญเช่นคุณ ด้วยเครื่องยนต์เบนซินรหัส
M 176 แบบ V8 เทอร์โบคู่ ที่มีความจุขนาด 4.0 ลิตร พร้อมแรงบิดสูงถึง 700 นิวตันเมตร
ด้วย inner-V turbochargers แบบเดียวกับที่ใช้ใน รถแข่ง Formula 1 ทำ�ให้ ได้ประสิทธิภาพ
ในการขับขี่อันทรงพลังเหมือนออกมาจากสนามแข่ง ล้ำ�ไปอีกขั้นด้วยระบบเกียร์อัตโนมัติ 9 จังหวะ
(9G-TRONIC) ทำ�ให้สามารถเพิ่มอัตราเร่งจาก 0 -100 กม./ชม. ได้ภายใน 4.9 วินาที แต่กลับ
ไร้เสียงเครื่องยนต์รบกวน ให้ความรู้สึกนุ่มนวลตลอดการเดินทาง
Mercedes-Maybach S 560
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เปลี่ยนนิยามของความผ่อนคลาย
ด้วยดีไซน์อันโดดเด่น
พบมิติใหม่อันน่าตื่นตาตื่นใจภายในห้องโดยสารที่ผ่านการออกแบบ
มาอย่างดีเยี่ยม เหนือมาตรฐานระดับ First Class พร้อมคัดสรรวัสดุ
ที่ดีที่สุด ด้วยชุดเบาะที่นั่งด้านหลังที่คุณสามารถปรับเปลี่ยนให้กลาย
เป็นห้องทำ�งานเคลื่อนที่ อันประกอบไปด้วยโต๊ะทำ�งานพับเก็บได้
พร้อมปลั๊กไฟ 220 โวลต์ ตู้แช่เย็นบริเวณที่นั่งด้านหลัง (Refrigerated
compartment in the rear) พิเศษยิง่ กว่าด้วย Rear Seat Comfort
Package บริเวณเบาะด้านหลังที่มีระบบ Multicontour Seats
สามารถปรับปีกเบาะและส่วนดันแผ่นหลังให้เข้ากับสรีระเพื่อความผ่อนคลาย
อย่างสูงสุด พร้อมระบบ ENERGIZING Comfort Control ที่สามารถ
นวดผ่อนคลาย ปรับสมดุลอากาศและแสงไฟภายในห้องโดยสาร
เปิดประสบการณ์แสนสบายตลอดการเดินทางของคุณ

STEREO CAMERA

SHORT-RANGE RADAR

MEDIUM-RANGE RADAR

LONG-RANGE RADAR

Lateral support by means of steering intervention

ระบบ Active Distance Assist DISTRONIC

ระบบ Active Blind Spot Assist

ระบบช่วยรักษาระยะห่างจากรถที่อยู่ด้านหน้า หรือ Active Distance Assist
DISTRONIC ทำ�งานโดยใช้สญ
ั ญาณเรดาร์ทต่ี ดิ ตัง้ บริเวณกันชนหน้าในการคำ�นวณระยะห่าง
ที่ปลอดภัยจากรถคันหน้าที่สัมพันธ์กับความเร็วของรถในขณะนั้น และลดความเร็วของรถ
โดยอัตโนมัติ รวมทั้งช่วยเบรกด้วยระดับแรงเบรกประมาณ 50% ของแรงเบรกปกติ
เพื่อรักษาระยะห่างตามที่ผู้ขับขี่กำ�หนด ระบบสามารถลดความเร็วของรถท่านลงจนกระทั่ง
หยุดนิ่งตามรถยนต์คันที่อยู่ด้านหน้า และยังสามารถควบคุมรถท่านให้ออกตัวตามรถยนต์
คันที่อยู่ด้านหน้า หากรถยนต์คันที่อยู่ด้านหน้าหยุดนิ่งเป็นเวลาไม่เกิน 30 วินาที
แล้วเคลื่อนที่ต่อไป ระบบนี้ทำ�งานร่วมกับ Active Steering Assist นอกจากนี้ระบบ
Active Distance Assist DISTRONIC จะคำ�นึงถึงทางโค้งและการขับวนวงเวียน
พร้อมควบคุมและปรับเปลี่ยนความเร็วในกรณีที่ไม่มีรถอยู่ด้านหน้าอีกด้วย

อีกหนึ่งในเทคโนโลยีความปลอดภัยจากเมอร์เซเดส-เบนซ์ ที่ช่วยลดความเสี่ยงจากการชน
กับรถยนต์หรือรถจักรยานยนต์คนั อืน่ ทีอ่ ยู่ในจุดอับสายตาในขณะทีก่ ำ�ลังจะเปลีย่ นช่องจราจร
ระบบนี้จะทำ�งานตั้งแต่ความเร็วของรถที่ 12 กม./ชม. เป็นต้นไป โดยจะมีไฟเตือนเป็น
สัญลักษณ์รูปสามเหลี่ยมสีแดงปรากฏขึ้นที่กระจกมองข้างทั้งซ้ายและขวา ทันทีที่ระบบ
สามารถตรวจจับรถที่เข้าใกล้ในระยะที่กำ�หนด หรือประมาณ 3 เมตรจากด้านซ้าย 3 เมตร
จากด้านขวา และ 3 เมตรจากด้านหลังของรถ สัญลักษณ์เตือนดังกล่าวที่กระจกมองข้างนี้
จะกะพริบพร้อมกับมีเสียงเตือนเมื่อผู้ขับขี่เปิดไฟเลี้ยวด้านเดียวกับที่มีรถอยู่ ในระยะที่เสี่ยง
ต่อการชน ยิ่งไปกว่านั้น หากคุณไม่ตอบสนอง ระบบจะเบรกรถด้านตรงข้ามกับด้านที่เสี่ยง
ต่อการชนโดยอัตโนมัติ เพื่อเป็นการช่วยให้รถคุณกลับเข้าสู่ช่องจราจรเดิม
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Activation of PRE-SAFE®

Detection of an impending rear-end collision

The vehicle's brakes are locked

ระบบ Active Lane Keeping Assist

ระบบป้องกันก่อนเกิดเหตุ PRE-SAFE® PLUS

การเปลี่ยนช่องจราจร ย่อมมีความเสี่ยงที่จะทำ�ให้เกิดอุบัติเหตุ ระบบ Active Lane
Keeping Assist หากเรดาร์ตรวจพบความเสี่ยงในการชนกับรถยนต์ที่ตรวจจับได้
จะช่วยดึงรถกลับเข้าสู่ช่องจราจรเดิมโดยอัตโนมัติด้วยการเบรกล้อฝั่งที่อยู่ตรงข้ามกับ
รถยนต์ที่ตรวจจับได้ ระบบนี้ยังสามารถตรวจจับรถจักรยานยนต์ที่วิ่งมาด้านข้าง จึงทำ�ให้
คุณอุ่นใจและปลอดภัยมากขึ้นในการเปลี่ยนช่องจราจร โดยเฉพาะการขับขี่ในเมืองที่มี
การจราจรคับคั่ง บนถนนใหญ่หรือทางด่วนที่มีหลายช่องจราจร

สัมผัสอีกระดับของความปลอดภัยด้วยระบบป้องกันก่อนเกิดเหตุ PRE-SAFE® PLUS
หากเรดาร์ตรวจพบรถยนต์จากด้านหลังที่วิ่งเข้ามาด้วยความเร็วซึ่งเสี่ยงที่จะทำ�ให้เกิดอุบัติเหตุ
ไฟกะพริบฉุกเฉินจะกะพริบด้วยความถี่ที่มากกว่าปกติเพื่อเตือนผู้ขับขี่รถคันหลัง หลังจากนั้น
ระบบจะรัดเข็มขัดให้กระชับขึ้น ระบบเบรกจะล็อคล้อทั้งสี่ไว้ให้อยู่กับที่ พร้อมปรับพนักพิงคอ
เพื่อช่วยลดความเสี่ยงของอาการบาดเจ็บบริเวณคอ หากมีการชนเกิดขึ้น
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Optical and
audible warning

Adaptive brake boosting
effect, if the driver applies
the brake too weak

Autonomous braking
if the driver fails
to respond

Detection of
pedestrian ahead
of the vehicle

Evasive Steering
Assist supports
the evasion and
the straightening
of the vehicle

Driver initiated
steering maneuver

ระบบ Active Braking Assist
และฟังก์ชัน Cross-Traffic
เทคโนโลยีที่ช่วยหลีกเลี่ยงการชนกับรถยนต์คันอื่นหรือคนเดินถนนในบริเวณทางแยก
โดยสัญญาณเรดาร์ที่ติดอยู่บริเวณกันชนด้านหน้าและกล้อง MPC จะตรวจจับเหตุการณ์
ที่มีความเสี่ยงต่อการชน และจะส่งเสียงเตือนคุณให้เบรก หากคุณตอบสนอง ระบบจะ
ช่วยเพิ่มกำ�ลังเบรกไปจนเต็มประสิทธิภาพ แต่หากไม่มีการตอบสนอง ระบบจะช่วยเบรก
อัตโนมัติตามแต่ละสถานการณ์ นอกจากนี้ในกรณีที่ระบบไม่สามารถหลบหลีกวัตถุด้าน
หน้าได้ทัน ระบบจะช่วยลดความเร็วลง เพื่อช่วยลดความรุนแรงของอุบัติเหตุ
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ระบบ Evasive Steering Assist
ระบบช่วยหลบหลีกการชนจากด้านหน้า โดยสัญญาณเรดาร์และกล้อง MPC ของรถยนต์
จะช่วยตรวจจับคนและสิ่งของที่จะก่อให้เกิดอันตราย โดยระบบจะเตือนให้คุณตอบสนอง
และหักหลบสิ่งกีดขวางด้วยตนเองเท่านั้น พร้อมช่วยส่งแรงบิดที่เหมาะสมในการหักหลบ
สิ่งกีดขวางได้อย่างมีประสิทธิภาพ

ระบบ Active Emergency Stop Assist
ในกรณีที่คุณไม่มีการตอบสนองต่อการขับขี่เป็นเวลานาน เช่น คนขับหลับในหรือหมดสติ
เมื่อระบบตรวจจับได้ว่าไม่มีการเคลื่อนไหวของพวงมาลัยเลย ระบบจะส่งสัญญาณเตือน
เพื่อให้คุณกลับมาประคองพวงมาลัยรถ แต่ถ้ายังไม่มีการตอบสนองจากผู้ขับขี่ ระบบจะ
ค่อยๆ หยุดรถอัตโนมัติในช่องจราจรนั้น พร้อมกับเปิดระบบไฟกะพริบฉุกเฉิน

ระบบป้องกันก่อนเกิดเหตุ

PRE-SAFE® Impulse Side
อีกหนึ่งความอัจฉริยะของระบบป้องกันก่อนเกิดเหตุ โดยระบบจะตรวจจับรถยนต์ที่กำ�ลังวิ่ง
เข้าหาด้านข้างตัวรถด้วยเรดาร์ด้านซ้ายและขวา เมื่อพบว่ามีเหตุการณ์ที่เสี่ยงต่ออุบัติเหตุ
ถุงลมที่อยู่ในพนักพิงด้านข้างจะพองออกเพื่อผลักให้ผู้ขับขี่หรือผู้โดยสารด้านหน้าเอียงไปอยู่
ส่วนตรงกลางห้องโดยสารแทน เพื่อปกป้องจากแรงกระแทกจากด้านข้างตัวรถ
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Magic Body Control

ระบบช่วยการมองเห็นยามค่ำ�คืน

ด้วยเทคโนโลยีช่วงล่าง Magic Body Control ผสานการทำ�งานกับระบบ AIRMATIC
ในการสแกนพื้นผิวถนนด้านหน้าก่อนที่รถจะไปถึง โดยอาศัย Stereo Camera ที่ติด
ตั้งไว้ด้านหลังกระจกบังลมหน้า แล้วทำ�การปรับระดับช่วงล่างอัตโนมัติด้วยระบบไฮโดรลิก
เพื่อให้ตัวถังรถยนต์และห้องโดยสารอยู่ ในระดับเดิมมากที่สุด ลดแรงสั่นสะเทือนตลอดการ
ขับขี่ โดยที่ช่วงล่างสามารถปรับระดับได้สูงสุดถึง 40 มม. เมื่อขับผ่านถนนขรุขระ หรือ
พื้นที่น้ำ�ขัง อีกทั้งยังปรับลดระดับอัตโนมัติ 15 มม. เมื่อขับขี่ด้วยความเร็วสูง เพื่อลดแรง
ต้านอากาศและเพิ่มเสถียรภาพในการขับขี่ พร้อมฟังก์ชันพิเศษ Curve Inclination
ล้ำ�ไปอีกขัน้ ทุกครัง้ ทีเ่ ข้าโค้ง โดยตัวรถด้านทีอ่ ยู่ในโค้งจะถูกกดให้ตำ�่ ลงทำ�มุม 2.65 องศา
ทั้งหมดนี้เพื่อการทรงตัวที่ดีเยี่ยม แต่สัมผัสได้ถึงความนุ่มนวล สะดวกสบาย และ
ปลอดภัยไร้ที่ติ แม้ขับขี่ด้วยความเร็วสูง

ในตอนกลางคืนมีความหนาแน่นของการจราจรเพียง 20% แต่ 40% ของอุบัติเหตุร้ายแรง
ถึงขัน้ เสียชีวติ กลับมักเกิดขึน้ ในช่วงกลางคืน เราจึงพัฒนาระบบ Night View Assist Plus
เพิ่มศักยภาพในการมองเห็นสิ่งต่างๆ เช่น คน หรือสัตว์ขนาดใหญ่ที่อยู่บนท้องถนนใน
ยามค่ำ�คืน หรือที่แสงน้อย ให้ชัดเจนยิ่งขึ้น บนหน้าจอแสดงผลการขับขี่ (Instrument
Cluster) ซึ่งระบบนี้ใช้การทำ�งานของกล้องอินฟราเรดจับภาพบริเวณด้านหน้าของรถยนต์
ในขณะขับขี่ ทันทีที่พบสิ่งกีดขวางที่เป็นคนหรือสัตว์ ระบบจะส่งสัญญาณเตือนให้ผู้ขับขี่รับรู้
ล่วงหน้า โดยปรากฏเป็นสีแดงสว่างและกะพริบขึ้นในตำ�แหน่งของสิ่งกีดขวางบนหน้าจอ
แสดงผล เพื่อป้องกันการเกิดอุบัติเหตุ

นอกจากนี้คุณสามารถตั้งค่าการขับขี่ได้ ในแบบที่เป็นคุณ เลือกแบบ 'Comfort'
เมือ่ ต้องการความนุม่ นวล หรือแบบ 'Sport' สำ�หรับการขับขีแ่ บบไดนามิก รวดเร็ว และฉับไว
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(Night View Assist Plus)

ENERGIZING Comfort Control
ตัดขาดความวุ่นวาย และพบขีดสุดของความผ่อนคลายทันทีที่คุณเข้าสู่ภายในห้องโดยสาร
จากการรวมระบบความสะดวกสบายทั้งหมดไว้ด้วยกัน ไม่ว่าจะเป็นระบบ
THERMOTRONIC ควบคุมอุณหภูมิอัตโนมัติ AIR BALANCE Package ฟังก์ชัน
ปรับสมดุลอากาศภายในห้องโดยสาร Ambient Lighting ไฟเรืองแสงสร้างบรรยากาศ
รอบห้องโดยสาร และ ENERGIZING massage ฟังก์ชันนวดผ่อนคลาย เพื่อเพิ่ม
ความสะดวกสบายแก่ผู้โดยสารรวมถึงผู้ขับขี่ตลอดการเดินทาง อีกทั้งยังเพิ่มความอัจฉริยะ
ให้คณุ สามารถควบคุมทุกระบบให้มอบความสบายในทิศทางเดียวกันได้ เช่น การปรับโทนสี
Ambient Lighting ให้เข้ากับกลิ่นน้ำ�หอมในรถ พร้อมฟังก์ชันนวดในระดับที่พอเหมาะ
เป็นต้น
นอกจากนี้ผู้ขับขี่ยังได้สัมผัสประสบการณ์ความสบายเหนือระดับ ด้วยฟังก์ชันนวด
จากเบาะที่นั่งซึ่งสามารถปรับอุณหภูมิให้อุ่นได้ตามต้องการ เพื่อการขับขี่สะดวกสบาย
จนลืมไปได้เลยว่าคุณติดอยู่บนท้องถนนนานแค่ ไหน

ไฟเรืองแสงล้อมรอบห้องโดยสารแบบ 64 สี
(Premium ambient lighting)

เพลิดเพลินกับการสร้างบรรยากาศภายในห้องโดยสาร ด้วยแสงไฟที่มีให้คุณเลือกมากที่สุดถึง
64 สี สัมผัสความแปลกใหม่ ไม่จำ�เจ ทุกครั้งที่เดินทาง พร้อมเทคโนโลยีสุดพิเศษให้คุณ
ควบคุมฟีเจอร์ ได้หลากหลาย ไม่ว่าจะเป็นการปรับระดับความสว่างได้ถึง 5 ระดับสำ�หรับพื้นที่
แต่ละส่วน เช่น บริเวณหน้าจอแสดงผลแบบ Widescreen ที่นั่งด้านหน้า ที่นั่งด้านหลัง
ไฟส่องพืน้ รวมถึงพืน้ ทีส่ ลัวอืน่ ๆ ภายในห้องโดยสาร หรือการกำ�หนดแสงไฟในสไตล์ทเ่ี ป็นคุณ
เช่น Glacier Blue เพื่อสัมผัสความรู้สึกคลาสสิค Red Moon สำ�หรับวันที่ต้องการความ
โฉบเฉีย่ ว เร้าใจ หรือ Dawn Blue ให้คณุ พร้อมก้าวไปข้างหน้าอย่างมัน่ ใจ เป็นต้น นอกจากนี้
คุณยังสามารถปรับแสงไฟให้คงที่ หรือเลือก Dynamic Mode เพื่อปรับสีของแสงไฟภายใน
ห้องโดยสารให้เปลี่ยนอัตโนมัติตลอดการเดินทาง พร้อมเอฟเฟ็กต์พิเศษ ที่สามารถบ่งบอก
อุณหภูมิภายในห้องโดยสารผ่านโทนสีร้อนและเย็น ซึ่งระบบ Ambient Light นี้จะทำ�งาน
ร่วมกับ ENERGIZING Comfort Control อย่างลงตัว เพื่อให้การเดินทางของคุณพิเศษ
ยิ่งกว่าใคร
*ภาพใช้เพื่อการโฆษณา โปรดพิจารณารายการอุปกรณ์ของรถยนต์ ในตารางท้ายแคตตาล็อกนี้

อุปกรณ์มาตรฐาน

*ภาพใช้เพื่อการโฆษณา

โปรดพิจารณารายการอุปกรณ์ของรถยนต์ ในตารางท้ายแคตตาล็อกนี้

1

2

3

4

1.

ระบบแสดงผลข้อมูลการขับขี่บนกระจกบังลมหน้า (Head - up display)

2.

ตู้เย็นด้านหลัง พร้อมที่วางแก้วน้ำ�แบบควบคุมอุณหภูมิ

3.

ไฟหน้าแบบ MULTIBEAM LED

4.

หลังคาพาโนรามิคซันรูฟ เลื่อนเปิด-ปิดได้ด้วยระบบไฟฟ้า พร้อมฟังก์ชัน MAGIC SKY CONTROL

อุปกรณ์มาตรฐาน

5

6

7

8

5.

ระบบเสียงรอบทิศทางแบบ 3 มิติ Burmester

6.

ระบบ COMAND Online พร้อมระบบแผนที่นำ�ทางและรีโมทควบคุมสำ�หรับผู้โดยสารด้านหลัง

7.

ระบบชาร์จโทรศัพท์มือถือแบบไร้สาย (Wireless charging) สำ�หรับที่นั่งด้านหน้าและด้านหลัง
พร้อมฟังก์ชันเชื่อมต่อโทรศัพท์มือถือ Apple CarPlay™ & Android Auto

8.

ระบบความบันเทิงสำ�หรับผู้ โดยสารด้านหลัง พร้อมจอแสดงผล 2 ตำ�แหน่ง และเครื่องเล่น Blu - ray

®

high - end 3D surround sound

*ภาพใช้เพื่อการโฆษณา

โปรดพิจารณารายการอุปกรณ์ของรถยนต์ ในตารางท้ายแคตตาล็อกนี้

Designo Exclusive semi-aniline leather
silk beige / titanium grey pearl (965)

Designo Exclusive semi-aniline leather
silk beige / satin red pearl (975)

Designo Exclusive semi-aniline leather
silk beige / titanium grey pearl (965)
*ภาพใช้เพื่อการโฆษณา

โปรดพิจารณารายการอุปกรณ์ของรถยนต์ ในตารางท้ายแคตตาล็อกนี้

Designo Exclusive semi-aniline leather
silk beige / deep-sea blue (962)

High-gloss black poplar wood trim elements (729)
as a standard trim

magnetite black

obsidian black

iridium silver

designo mocha black metallic

สีมาตรฐาน (METALLIC PAINTS)

*

designo allanite grey magno

สีสั่งพิเศษ (OPTIONAL EXTRA)

designo cashmere white magno
cavansite blue

diamond silver

ruby black

183 magnetite black

197 obsidian black

Information

775 iridium silver

Information

designo diamond white bright

033 designo mocha black metallic

Information

Information

044 designo allanite grey magno

Information

Titles

magnetite black

Titles

obsidian black

Titles

iridium silver

Titles

designo mocha black metallic

Titles

designo allanite grey magno

Code

183

Code

197

Code

775

Code

033

Code

044

Grouping

Metallic paint finishes

Grouping

Metallic paint finishes

Grouping

Metallic paint finishes

Grouping

designo manufaktur paints

Grouping

designo manufaktur paints

Approval status

Approved

Approval status

Approved

Approval status

Approved

Approval status

Approved

Approval status

Approved

Status

15.3.2012

Status

15.3.2012

Status

15.3.2012

Status

26.3.2012

Status

15.3.2012

Additional information

Additional information

Additional information

Additional information

Additional information

Background information

Background information

Background information

Background information

Background information

emerald green

selenite grey

anthracite blue

890 cavansite blue

049 designo cashmere white magno

Information
Information

Information

Information

Titles

cavansite blue

Code

890

Grouping
Approval status

1/1

Titles

ruby black

1/1

Titles

diamond silver

Code

988

Code

897

Metallic paint finishes

Grouping

Metallic paint finishes

Grouping

Metallic paint finishes

Approved

Approval status

Approved

Approval status

Approved

Status

15.3.2012

Status

23.5.2012

Status

26.3.2012

Additional information

Metallic paint finish

Additional information

Additional information

Background information

Background information

Background information

989 emerald green

Titles

1/1

Titles

selenite grey

designo cashmere white magno

Code

049

Grouping

designo manufaktur paints

Titles

designo diamond white bright

Code

799

Grouping

Approval status

designo paintwork

Approved

Approval status

Status

Approved

15.5.2012

Status

15.10.2013

1/1

Additional information

Additional information

Background information

Background information

1/1

Information

Information
emerald green

1/1

Information

Titles

1/1

998 anthracite blue

992 selenite grey

Information

799 designo white BRIGHT

988 diamond silver

897 ruby black

1/1

Titles

anthracite blue

Code

998

Code

989

Code

992

Grouping

Metallic paint finishes

Grouping

Metallic paint finishes

Grouping

Metallic paint finishes

Approval status

Approved

Approval status

Approved

Approval status

Approved

Status

12.6.2013

Status

17.4.2014

Status

23.5.2012

Additional information

Additional information

Additional information

Background information

Background information

Background information

1/1

1/1

**ตัวอย่างสีอาจแตกต่างจากสีรถของจริง

*สีสั่งพิเศษ
เนื่องจากระบบการพิมพ์

รายละเอียดด้านเทคนิค

Mercedes-Maybach S 560 Premium

เครื่องยนต์
ปริมาตรกระบอกสูบ (ซีซี)
แรงม้าสูงสุด (กิโลวัตต์ (แรงม้า) / รอบต่อนาที)
แรงบิดสูงสุด (นิวตันเมตร / รอบต่อนาที)
อัตราเร่ง 0 - 100 กม. / ชม. (วินาที)
ความเร็วสูงสุดโดยประมาณ (กม. / ชม.)
ความจุถังน�้ำมัน (ลิตร)
ระบบส่งก�ำลัง

เบนซิน แบบวี / 8 สูบ พร้อมเทอร์ โบคู่ และอินเตอร์คูลเลอร์
3,982
345 (469) / 5,250-5,500
700 / 2,000 - 4,000
4.9
250
80

เกียร์อัตโนมัติเดินหน้า 9 จังหวะ (9G - TRONIC)
แบบ DIRECT SELECT พร้อมระบบเปลี่ยนเกียร์ที่พวงมาลัย
(Steering - wheel Gearshift Paddles)

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

245/40 R 20
275/35 R 20
1,899 x 5,462 x 1,498

ระบบความปลอดภัย

Mercedes-Maybach S 560 Premium

ระบบช่วยเหลือการขับขี่ Driving Assistance package
ระบบป้องกันก่อนเกิดเหตุ PRE - SAFE system และ PRE - SAFE impulse system
ระบบป้องกันก่อนเกิดเหตุส�ำหรับผู้โดยสารด้านหลัง (PRE - SAFE rear system)
ถุงลมนิรภัยด้านหน้า 2 ต�ำแหน่ง ส�ำหรับผู้ขับขี่และผู้โดยสาร
ถุงลมนิรภัยด้านข้าง 4 ต�ำแหน่ง ส�ำหรับผู้ขับขี่และผู้โดยสารด้านหน้า-หลัง
ม่านถุงลมนิรภัยด้านข้างป้องกันศีรษะ 4 ต�ำแหน่ง
เข็มขัดนิรภัยแบบ 3 จุด 4 ที่นั่ง
โปรแกรมควบคุมการทรงตัวอัตโนมัติ ESP (Electronic Stability Program)
®

®

®

®

•
•
•
•
•
•
•
•

ระบบความปลอดภัย

Mercedes-Maybach S 560 Premium

ระบบช่วยการทรงตัวขณะเร่งแซงในทางโค้ง (Curve Dynamic Assist)
ระบบรักษาสมดุลของตัวรถเมื่อมีลมมาปะทะด้านข้าง (Crosswind Assist)
ระบบป้องกันล้อหมุนฟรี ASR (Acceleration skid control)
ระบบเบรกป้องกันล้อล็อก ABS (Anti - lock braking system)
ระบบช่วยเบรก BAS (Brake Assist System)
ระบบเบรก ADAPTIVE BRAKE พร้อมฟังก์ชัน HOLD และ Hill - Start Assist
ไฟเบรกกะพริบฉุกเฉิน (Adaptive brake light)
ระบบรักษาระดับความเร็ว (Cruise control) และ ระบบจ�ำกัดความเร็ว (SPEEDTRONIC)
ระบบเตือนเพื่อน�ำรถเข้าศูนย์บริการ (ASSYST service interval indicator)
ระบบตรวจวัดแรงดันลมยางอัตโนมัติ (tyre pressure monitoring system)
ระบบช่วยเตือนอาการเหนื่อยล้าขณะขับขี่ (ATTENTION ASSIST)
ระบบช่วยน�ำรถเข้าจอดอัตโนมัติ (Parking Pilot including Active Parking Assist)
เซ็นเซอร์ช่วยในการน�ำรถเข้าจอด (PARKTRONIC)
กล้องแสดงภาพรอบทิศทาง
ระบบช่วยการมองเห็นยามค�่ำคืน (Night View Assist Plus)
ฟังก์ชันที่ฉีดน�้ำกระจกบังลมหน้าติดตั้งบริเวณใบปัดน�้ำฝน (MAGIC VISION CONTROL)
สัญญาณป้องกันการโจรกรรม พร้อมระบบตรวจจับความเคลื่อนไหวภายในรถ

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

อุปกรณ์มาตรฐานภายนอก

Mercedes-Maybach S 560 Premium

ใบปัดน�้ำฝนท�ำงานโดยอัตโนมัติ พร้อมเซ็นเซอร์วัดปริมาณน�้ำฝน
ไฟหน้าแบบ MULTIBEAM LED
ระบบปรับโคมไฟหน้ารถตามการเลี้ยวของพวงมาลัย ALS (Active Light System)
ระบบเพิ่มความส่องสว่างขณะเลี้ยวโค้ง (cornering light)
ระบบปรับไฟสูงอัตโนมัติ (Adaptive Highbeam Assist)
ไฟ daytime ส�ำหรับการขับขี่ในเวลากลางวัน
ไฟเลี้ยวที่กระจกมองข้าง ไฟเบรกดวงที่ 3 แบบ LED

•
•
•
•
•
•
•

อุปกรณ์มาตรฐานภายนอก

Mercedes-Maybach S 560 Premium

ไฟท้ายแบบ LED พร้อมเทคโนโลยีไฟเบอร์ออฟติก
กระจกมองข้างปรับระดับและพับเก็บด้วยระบบไฟฟ้า
กระจกมองข้างด้านซ้ายปรับมุมเอนลงอัตโนมัติเมื่อเข้าเกียร์ถอย
กระจกมองข้างด้านผู้ขับขี่และกระจกส่องหลังปรับลดแสงสะท้อนอัตโนมัติ
กุญแจรีโมทคอนโทรล ควบคุมด้วยคลื่นวิทยุ สั่งการท�ำงานเปิด-ปิดของเซ็นทรัลล็อกและฝากระโปรงท้าย
ระบบกุญแจแบบ KEYLESS - GO
ระบบเปิด - ปิดฝากระโปรงท้ายอัตโนมัติ โดยไม่ต้องใช้มือ (HANDS - FREE ACCESS)
ระบบช่วยปิดประตู และฝากระโปรงท้าย ด้วยระบบไฟฟ้า
หลังคาพาโนรามิคซันรูฟ เลื่อนเปิด - ปิดได้ด้วยระบบไฟฟ้า พร้อมฟังก์ชัน MAGIC SKY CONTROL
ระบบกันสะเทือนแบบถุงลม (AIRMATIC) พร้อมระบบควบคุมระดับอัตโนมัติ
ระบบช่วงล่างแบบ MAGIC BODY CONTROL
แผ่นรองกันกระแทกใต้ห้องเครื่อง
ล้ออัลลอยแบบ forged ขนาด 20"
ยางรถยนต์แบบ Run - flat

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

อุปกรณ์มาตรฐานภายใน

Mercedes-Maybach S 560 Premium

ฟังก์ชัน ECO start/stop
ระบบแสดงผลข้อมูลการขับขี่บนกระจกบังลมหน้า (Head-up display)
เบาะนั่งหุ้มหนัง designo Exclusive semi - aniline
ด้านบนของคอนโซลหน้า และส่วนกลางของแผงประตู หุ้มด้วยหนัง nappa
ที่วางแขนบริเวณคอนโซลกลางด้านหน้าและด้านหลังหุ้มด้วยหนัง nappa
ผ้าหลังคาและแผงบังแดดด้านหน้า หุ้มด้วย DINAMICA microfibre
ลายไม้เพิ่มเติมบริเวณแผงประตู ช่องระบายอากาศส�ำหรับผู้โดยสารด้านหลัง และด้านหลังของเบาะนั่งคู่หน้า
พวงมาลัยมัลติฟังก์ชันแบบ 3 ก้าน หุ้มหนังสลับลายไม้ พร้อมสัญลักษณ์ MAYBACH
และปุ่มควบคุมแบบ Touch Control
พวงมาลัยนิรภัยพร้อมเพาเวอร์ปรับระดับด้วยระบบไฟฟ้า แบบปรับน�้ำหนักตามความเร็วรถ

•
•
•
•
•
•
•
•
•

อุปกรณ์มาตรฐานภายใน

Mercedes-Maybach S 560 Premium

เบาะนั่งคู่หน้าและคู่หลังปรับระดับด้วยระบบไฟฟ้า พร้อมหน่วยบันทึกความจ�ำ
เบาะนั่งคู่หน้าและคู่หลังริมหน้าต่างแบบ climatised พร้อมฟังก์ชันอุ่นที่นั่งและระบายอากาศ
เบาะนั่งคู่หน้าและคู่หลังหลังแบบ multi - contour พร้อมฟังก์ชันนวด ENERGIZING 6 รูปแบบ
ที่รองขาแบบปรับระดับ ส�ำหรับผู้โดยสารด้านหลังซ้าย - ขวา
ที่วางเท้าส�ำหรับผู้โดยสารด้านหลังฝั่งซ้าย
เบาะนั่งผู้โดยสารด้านหน้าสามารถปรับเลื่อนไปด้านหน้าได้อีก 4 ซม. และเลื่อนขึ้นด้านบนได้อีก 3.7 ซม.
ระบบที่นั่งด้านหลังแบบ First - Class พร้อมโต๊ะท�ำงานแบบพับได้
ปลั๊กไฟ 220 โวลท์ ส�ำหรับอุปกรณ์ ไฟฟ้าไม่เกิน 150 วัตต์ บริเวณคอนโซลกลางที่นั่งด้านหลัง
ม่านบังแดดประตูหลังซ้าย - ขวา
ม่านบังแดดด้านหลัง เลื่อนขึ้น -ลงด้วยระบบไฟฟ้า
นาฬิกา IWC แบบอนาล็อก
ระบบควบคุมอุณหภูมิอัตโนมัติ THERMOTRONIC แบบ 4 - ZONE
ฟังก์ชันปรับสมดุลอากาศภายในห้องโดยสาร (AIR BALANCE package)
ระบบ COMAND Online พร้อมรีโมทควบคุมส�ำหรับผู้โดยสารด้านหลัง
ระบบแผนที่น�ำทาง (Navigation system)
ระบบสั่งการด้วยเสียง (LINGUATRONIC) เฉพาะภาษาอังกฤษ
เครื่องเล่น Blu - ray ส�ำหรับที่นั่งด้านหลัง
ฟังก์ชันเชื่อมต่อโทรศัพท์มือถือ Apple CarPlay & Android Auto
ระบบชาร์จโทรศัพท์มือถือแบบไร้สาย (Wireless charging) ส�ำหรับที่นั่งด้านหน้าและด้านหลัง
ระบบส�ำหรับเชื่อมต่อโทรศัพท์เคลื่อนที่ Bluetooth
ระบบควบคุมและสั่งงานด้วย touchpad
ระบบเสียงรอบทิศทาง Burmester high-end 3D surround sound system
ระบบความบันเทิงส�ำหรับผู้โดยสารด้านหลัง พร้อมจอแสดงผล 2 ต�ำแหน่ง
ตู้เย็นภายในรถยนต์บริเวณที่นั่งด้านหลัง
ไฟเรืองแสงล้อมรอบห้องโดยสารแบบ 64 สี (Premium ambient lighting)
กาบบันไดเรืองแสงพร้อมสัญลักษณ์ MAYBACH
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หมายเหตุ: รายละเอียดของรถยนต์อาจมีการเปลี่ยนแปลงภายหลังจากการเผยแพร่ (พฤศจิกายน 2560) ทั้งนี้ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ ในการเปลี่ยนแปลง รูปแบบ สีของรถ
รายละเอียดด้านเทคนิค และอุปกรณ์มาตรฐาน ตามแต่ทางบริษัทฯ จะเห็นสมควร โดยพิจารณาตามความเหมาะสมและปัจจัยต่างๆ รูปภาพของรถที่ปรากฏในเล่มอาจแสดงถึง
อุปกรณ์เสริมต่างๆ ที่อยู่นอกเหนือจากอุปกรณ์มาตรฐานที่จ�ำหน่าย สีของรถอาจแตกต่างไปจากรูปภาพที่ปรากฏในเล่มเนื่องจากข้อจ�ำกัดของระบบการพิมพ์ ข้อมูลในเล่มนี้
จะเป็นรายละเอียดทั่วๆ ไป ซึ่งรายละเอียดด้านเทคนิค อุปกรณ์มาตรฐาน และสีของรถ อาจมี ให้เลือกแตกต่างกันออกไปขึ้นอยู่กับรุ่นรถ เช่น รถบางรุ่น รายละเอียดด้านเทคนิค
อุปกรณ์มาตรฐาน และสีของรถ อาจไม่มีจ�ำหน่าย หรืออาจมี ในรูปแบบที่แตกต่างออกไป ทั้งนี้กรุณาตรวจสอบข้อมูลรายละเอียดที่ผู้จ�ำหน่ายเมอร์เซเดส-เบนซ์อย่างเป็นทางการ
ของบริษัท เมอร์เซเดส-เบนซ์ (ประเทศไทย) จ�ำกัด
www.mercedes-benz.co.th
01-11/2560

