
The S-Class Coupé and Cabriolet



*ภาพใช้เพื่อการโฆษณา โปรดพิจารณารายการอุปกรณ์ของรถยนต์ในตารางท้ายแคตตาล็อกนี้

สุดยอดยนตรกรรม ที่เจียระไนด้วยความประณีตดุจอัญมณี
The S-Class Coupé  ยนตรกรรมที่งดงามอันเป็นเอกลักษณ์ดุจงานศิลป์ ที่พร้อมสะกดทุกสายตา
ด้วยดีไซน์ภายนอกตกแต่งแบบ AMG Bodystyling ก้าวล้�าในด้านเทคโนโลยีและการออกแบบด้วยไฟหน้า
แบบ LED Intelligent Light System ประดับด้วย Swarovski crystals 47 ชิ้น อันเป็นเอกลักษณ์ 
The S-Class Coupé ยังมาพร้อมเทคโนโลยีการขับขี่ระดับโลก ไม่ว่าจะเป็นระบบเกียร์อัตโนมัติเดินหน้า 
9 จังหวะ (9G - TRONIC) เครื่องยนต์เบนซิน V8 สูบ 3,982 ซีซี อัตราเร่ง 0 - 100 กิโลเมตรต่อชั่วโมง
ในระยะเวลาเพียง 4.6 วินาที ช่วยให้การขับขี่ของคุณเร้าใจในแบบที่คุณไม่เคยสัมผัส





*ภาพใช้เพื่อการโฆษณา โปรดพิจารณารายการอุปกรณ์ของรถยนต์ในตารางท้ายแคตตาล็อกนี้



การออกแบบ...ที่มากกว่าความสมบูรณ์แบบ
The S-Class Cabriolet กับรูปลักษณ์ภายนอกที่มีเสน่ห์ ตามแบบฉบับของรถยนต์ Cabriolet ที่พร้อมเปิดรับบรรยากาศอันรื่นรมย์
ตลอดการขับขี่ด้วยหลังคาแบบ fabric soft - top ที่สามารถควบคุมได้เพียงปลายนิ้วสัมผัส พร้อมด้วยเทคโนโลยี AIRCAP ที่ช่วย
ควบคุมทิศทางลมให้นุ่มนวลในแบบที่คุณคาดไม่ถึง ผ่อนคลายด้วยฟังก์ชันกระจายลมอุ่นบริเวณต้นคอแบบ AIRSCARF เร้าใจไปกับ
เครื่องยนต์ขนาด 3,982 ซีซี แบบ V8 ที่ให้พละก�าลังสูงสุดถึง 469 แรงม้า จับคู่กับระบบส่งก�าลังแบบ 9G - TRONIC พร้อมระบบ
เปลี่ยนเกียร์ที่พวงมาลัย (Steering - wheel Gearshift Paddles) มอบความสะดวกสบายพร้อมความปลอดภัยสูงสุด 
ด้วยระบบช่วยเหลือการขับขี่ Driving Assistance package ที่ช่วยให้การขับขี่ของคุณแตกต่างอย่างชาญฉลาด



*ภาพใช้เพื่อการโฆษณา โปรดพิจารณารายการอุปกรณ์ของรถยนต์ในตารางท้ายแคตตาล็อกนี้

ความงดงามที่ึคุณไม่อาจละสายตา
The S-Class Coupé & Cabriolet มาพร้อมนิยามใหม่ ด้วยไฟท้ายดีไซน์อันโฉบเฉี่ยว  
ล้�าหน้าด้วยเทคโนโลยีแบบ OLED ที่สามารถสร้างลวดลายของแสงสว่างเสมือนงานศิลป ์
อันเป็นเอกลักษณ์เฉพาะตัวที่ดีที่สุด เพิ่มความปลอดภัยด้วยสัญลักษณ์ของแสงแบบเคลื่อนไหว 
ที่สามารถมองเห็นได้ชัดเจน สวยงาม และช่วยลดอุบัติเหตุบนท้องถนน



*ภาพใช้เพื่อการโฆษณา โปรดพิจารณารายการอุปกรณ์ของรถยนต์ในตารางท้ายแคตตาล็อกนี้

ห้องโดยสารที่ให้ยิ่งกว่าความน่าทึ่ง
การตกแต่งภายในห้องโดยสารแบบ designo EXCLUSIVE Nappa leather พร้อมให้คุณได้สัมผัสความงดงาม
ที่ผ่านการตกแต่งอย่างประณีต ด้วยงานฝีมือชั้นเลิศ ให้บรรยากาศการเดินทางของคุณนุ่มนวลและผ่อนคลายกว่า
ที่เคย ด้วยระบบ ENERGIZING comfort control ที่ผสานการท�างานของระบบต่างๆ เข้าไว้ด้วยกัน เช่น 
โปรแกรมการนวดของเบาะคู่หน้า ระบบปรับอากาศ ระบบเครื่องเสียง รวมไปถึงการปรับโทนสีของไฟภายในห้อง
โดยสาร เพื่อให้คุณได้ทะยานสู่โลกอันสุนทรีย์ในแบบที่เป็นคุณ



STEREO CAMERA SHORT-RANGE RADAR MEDIUM-RANGE RADAR LONG -RANGE RADAR

Lateral support by means of steering intervention

ระบบ Active Distance Assist DISTRONIC
ระบบช่วยรักษาระยะห่างจากรถที่อยู่ด้านหน้า หรือ Active Distance Assist 
DISTRONIC ท�างานโดยใช้สัญญาณเรดาร์ท่ีติดต้ังบริเวณกันชนหน้าในการค�านวณระยะห่าง 
ที่ปลอดภัยจากรถคันหน้าที่สัมพันธ์กับความเร็วของรถในขณะนั้น และลดความเร็วของรถ
โดยอัตโนมัติ รวมทั้งช่วยเบรกด้วยระดับแรงเบรกประมาณ 50% ของแรงเบรกปกติ
เพื่อรักษาระยะห่างตามที่ผู้ขับขี่ก�าหนด ระบบสามารถลดความเร็วของรถท่านลงจนกระทั่ง
หยุดนิ่งตามรถยนต์คันที่อยู่ด้านหน้า และยังสามารถควบคุมรถท่านให้ออกตัวตามรถยนต์
คันที่อยู่ด้านหน้า หากรถยนต์คันที่อยู่ด้านหน้าหยุดนิ่งเป็นเวลาไม่เกิน 30 วินาที
แล้วเคลื่อนที่ต่อไป ระบบนี้ท�างานร่วมกับ Active Steering Assist นอกจากนี้ระบบ 
Active Distance Assist DISTRONIC จะค�านึงถึงทางโค้งและการขับวนวงเวียน 
พร้อมควบคุมและปรับเปลี่ยนความเร็วในกรณีที่ไม่มีรถอยู่ด้านหน้าอีกด้วย

*ภาพใช้เพื่อการโฆษณา โปรดพิจารณารายการอุปกรณ์ของรถยนต์ในตารางท้ายแคตตาล็อกนี้

ระบบป้องกันก่อนเกิดเหตุ PRE - SAFE® PLUS
สัมผัสอีกระดับของความปลอดภัยด้วยระบบป้องกันก่อนเกิดเหตุ PRE - SAFE® PLUS 
หากเรดาร์ตรวจพบรถยนต์จากด้านหลังที่วิ่งเข้ามาด้วยความเร็วซึ่งเสี่ยงที่จะท�าให้เกิดอุบัติเหตุ 
ไฟกะพริบฉุกเฉินจะกะพริบด้วยความถี่ที่มากกว่าปกติเพื่อเตือนผู้ขับขี่รถคันหลัง หลังจากนั้น
ระบบจะรัดเข็มขัดให้กระชับขึ้น ระบบเบรกจะล็อกล้อทั้งสี่ไว้ให้อยู่กับที่ พร้อมปรับพนักพิงคอ 
เพื่อช่วยลดความเสี่ยงของอาการบาดเจ็บบริเวณคอ ในกรณีที่มีการชนเกิดขึ้น

Activation of PRE-SAFE®

Detection of an impending rear- end collision The vehicle's brakes are locked



ระบบช่วยการมองเห็นยามค่ำาคืน
(Night View Assist Plus)
ในตอนกลางคืนมีความหนาแน่นของจราจรเพียง 20% แต่ 40% ของอุบัติเหตุร้าย
แรงถึงขั้นเสียชีวิตกลับมักเกิดขึ้นในช่วงกลางคืน เราจึงพัฒนาระบบ Night View 
Assist Plus เพื่อเพิ่มศักยภาพในการมองเห็นสิ่งต่างๆ เช่น คน หรือสัตว์ขนาดใหญ่
ที่อยู่บนท้องถนนในยามค่�าคืนหรือที่แสงน้อย ให้ชัดเจนยิ่งขึ้นบนหน้าจอแสดงผลการ
ขับขี่ (Instrument Cluster) ซึ่งระบบนี้ใช้การท�างานของกล้องอินฟราเรดจับภาพ
บริเวณด้านหน้าของรถยนต์ในขณะขับขี่ ทันทีที่พบสิ่งกีดขวางเป็นคนหรือสัตว์ ระบบ
จะส่งสัญญาณเตือนให้ผู้ขับขี่รับรู้ล่วงหน้า โดยปรากฏเป็นสีแดงสว่างและกะพริบขึ้นใน
ต�าแหน่งของสิ่งกีดขวางบนหน้าจอแสดงผล เพื่อป้องกันการเกิดอุบัติเหตุ

*ภาพใช้เพื่อการโฆษณา โปรดพิจารณารายการอุปกรณ์ของรถยนต์ในตารางท้ายแคตตาล็อกนี้

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



*ภาพใช้เพื่อการโฆษณา โปรดพิจารณารายการอุปกรณ์ของรถยนต์ในตารางท้ายแคตตาล็อกนี้

อุปกรณ์มาตรฐาน 1. ไฟหน้าแบบ LED Intelligent Light System ประดับด้วย Swarovski crystals 

2. เทคโนโลยีไฟท้ายแบบ OLED

3. ระบบควบคุมทิศทางลม (AIRCAP) เฉพาะรุ่น S 560 Cabriolet AMG Premium

4. ระบบรักษาสมดุลของตัวรถเมื่อมีลมมาปะทะด้้านข้้าง (Crosswind Assist)
5. ระบบช่วยปิิดประตูและฝาประตูท้ายอัตโนมัติ
6. ระบบปัดน้�าฝนท�างานโดยอัตโนมัติ (MAGIC VISION CONTROL)

7. หลังคาพาโนรามิคซันรูฟแบบ MAGIC SKY CONTROL เฉพาะ S 560 Coupé AMG Premium
8. ระบบเสียงรอบทิศทางระดับไฮ - เอนด์ (Burmester® high - end surround sound system)
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อุปกรณ์มาตรฐาน 9.  ไฟเรืองแสงล้อมรอบห้องโดยสารแบบ 64 สี (Premium ambient lighting)

10. ระบบควบคุมความสะดวกสบายภายในห้องโดยสาร (ENERGIZING comfort control)

11. ระบบชาร์จมือถือแบบไร้สาย (Wireless charging)

12. ระบบ COMAND ONLINE

13. ฟังก์ชันปรับสมดุลอากาศภายในห้องโดยสาร (AIR - BALANCE package)

14. ระบบแสดงผลข้อมูลการขับขี่บนกระจกบังลมหน้้า (Head - up display)

15. ฟังก์ชันกระจายลมอุ่นบริเวณต้้นคอ (AIRSCARF) เฉพาะรุ่น S 560 Cabriolet AMG Premium

16. ระบบช่วยน�ารถเข้าจอดอัตโนมัติพร้อมกล้องแสดงภาพรอบทิศทาง (Parking Pilot with 360∘ camera)
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*ภาพใช้เพื่อการโฆษณา โปรดพิจารณารายการอุปกรณ์ของรถยนต์ในตารางท้ายแคตตาล็อกนี้

ล้ออัลลอยดีไซน์สปอร์ตจาก AMG แบบ multi - spoke ขนาด 20"

ล้ออัลลอยดีไซน์สปอร์ตจาก AMG แบบ 10 - spoke ขนาด 20"

S 560 Coupé AMG Premium 



*ภาพใช้เพื่อการโฆษณา โปรดพิจารณารายการอุปกรณ์ของรถยนต์ในตารางท้ายแคตตาล็อกนี้

ล้ออัลลอยดีไซน์สปอร์ตจาก AMG แบบ multi - spoke ขนาด 20"

ล้ออัลลอยดีไซน์สปอร์ตจาก AMG แบบ 10 - spoke ขนาด 20"

S 560 Cabriolet AMG Premium 



magnetite black

Information

Titles magnetite black 
Code 183 
Grouping Metallic paint finishes 
Approval status Approved 
Status 15.3.2012 
Additional information 
Background information 

1/1

black

Information

Titles black 
Code 0 0 
Grouping on metallic paint finishes 
Approval status Approved 
Status 15.3.2012 
Additional information 
Background information 

1/1

emerald green

Information

Titles emerald green 
Code 8  
Grouping Metallic paint finishes 
Approval status Approved 
Status 12. .2013 
Additional information 
Background information 

1/1

obsidian black

Information

Titles obsidian black 
Code 1  
Grouping Metallic paint finishes 
Approval status Approved 
Status 15.3.2012 
Additional information 
Background information 

1/1

designo cashmere white magno

Information

Titles designo cashmere hite magno 
Code 0  
Grouping designo manufaktur paints 
Approval status Approved 
Status 15.5.2012 
Additional information 
Background information 

1/1

diamond silver

Information

Titles diamond silver 
Code 88 
Grouping Metallic paint finishes 
Approval status Approved 
Status 2 .3.2012 
Additional information 
Background information 

1/1

designo diamond white bright

Information

Titles designo diamond hite bright 
Code  
Grouping designo paint ork 
Approval status Approved 
Status 15.10.2013 
Additional information 
Background information 

1/1

anthracite blue

Information

Titles anthracite blue 
Code 8  
Grouping Metallic paint finishes 
Approval status Approved 
Status 23.5.2012 
Additional information 
Background information 

1/1

cavansite blue

Information

Titles cavansite blue 
Code 8 0 
Grouping Metallic paint finishes 
Approval status Approved 
Status 15.3.2012 
Additional information Metallic paint finish 
Background information 

1/1

selenite grey

Information

Titles selenite gre  
Code 2 
Grouping Metallic paint finishes 
Approval status Approved 
Status 1 . .201  
Additional information 
Background information 

1/1

183 magnetite black040 black

988 diamond silver 989 emerald green 

197 obsidian black 049 designo cashmere white magno

740 black 744 dark blue 745 beige 746 dark red

998 anthracite blue

890 cavansite blue

992 selenite grey 799 designo diamond white bright

สีมาตรฐานเมทาลิก  
(METALLIC PAINTS)

สีสั่งพิเศษ
(OPTIONAL EXTRAS)

สีมาตรฐาน  
(NON - METALLIC PAINTS)

หลังคาผ้าแบบ soft top fabric 

iridium silver

Information

Titles iridium silver 
Code 5 
Grouping Metallic paint finishes 
Approval status Approved 
Status 15.3.2012 
Additional information 
Background information 

1/1

775 iridium silver

หลังคาผ้าแบบ soft top fabric เปิด - ปิดด้วยระบบไฟฟ้า ที่ใช้เวลาเพียง 19 วินาที และสามารถควบคุม
หลังคาขณะขับขี่ด้วยความเร็วไม่เกิน 50 กม. / ชม. มีให้เลือก 4 สี เฉพาะรุ่น S 560 Cabriolet AMG Premium

*ตัวอย่างสีอาจแตกต่างจากสีรถของจริง เนื่องจากระบบการพิมพ์
**ภาพใช้เพื่อการโฆษณา โปรดพิจารณารายการอุปกรณ์ของรถยนต์ในตารางท้ายแคตตาล็อกนี้



961A leather - black

977A leather - bengal red / black

965A leather - porcelain / espresso brown

978A leather - crystal grey / black

974A leather - saddle brown / black

985A leather - porcelain / tizian red

975A leather - porcelain / deep sea blue

H10 AMG carbon - fibre
/ black piano trim

729 black high - gloss 
poplar wood trim

H21 black design piano 
lacquer

H29 high - gloss brown burr walnut 
wood trim

H30 grey satin - finish ash wood trim

ลายไม้ 
(TRIM ELEMENTS)

อุปกรณ์สั่งพิเศษ
(OPTIONAL EXTRAS)

*ภาพใช้เพื่อการโฆษณา โปรดพิจารณารายการอุปกรณ์ของรถยนต์ในตารางท้ายแคตตาล็อกนี้

เบาะหนัง
(EXCLUSIVE NAPPA LEATHER)



ระบบความปลอดภัย S 560 Coupé AMG Premium S 560 Cabriolet AMG Premium

ระบบช่วยเหลือการขับขี่ Driving Assistance package • •
ระบบปกป้องก่อนเกิดเหตุ PRE- SAFE® system และ PRE- SAFE® impulse system • •
ถุงลมนิรภัยด้านหน้า 2 ต�าแหน่ง ส�าหรับผู้้ขับขี่และผู้โดยสาร • •
ถุงลมนิรภัยด้านข้าง ส�าหรับผู้ขับขี่และผู้โดยสารด้านหน้า • •
ถุงลมนิรภัยบริเวณหัวเข่า ส�าหรับผู้ขับขี่ • •
ม่านถุงลมนิรภัยด้านข้าง ป้องกันศีรษะ 4 ต�าแหน่ง ส�าหรับผู้้ขับขี่และผู้โดยสาร • •
เข็มขัดนิรภัยแบบ 3 จุด (4 ที่นั่ง) • •

รายละเอียดด้านเทคนิค S 560 Coupé AMG Premium S 560 Cabriolet AMG Premium

เครื่องยนต์ เบนซิน แบบวี / 8 สูบ / 4 วาล์วต่อสูบ เบนซิน แบบวี / 8 สูบ / 4 วาล์วต่อสูบ
เทอร์โบคู่ พร้อมอินเตอร์คูลเลอร์ เทอร์โบคู่ พร้อมอินเตอร์คูลเลอร์

ปริมาตรกระบอกสูบ (ซีซี) 3,982 3,982

แรงม้าสูงสุด (กิโลวัตต์์ (แรงม้า) / รอบต่อนาที) 345 (469) / 5,250 - 5,500 345 (469) / 5,250 - 5,500

แรงบิดสูงสุด (นิวตันเมตร / รอบต่อนาที) 700 / 2,000 - 4,000 700 / 2,000 - 4,000

อัตราเร่ง 0 - 100 กม. / ชม. (วินาท)ี 4.6 4.6

ความเร็วสูงสุดโดยประมาณ (กม. / ชม.) 250 250

ความจุถังน�้ามัน (ลิตร) 80 80

พื้นที่บรรทุกสัมภาระ (ลิตร) 400 250 - 350

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

พร้อมระบบเปลี่ยนเกียร์ท่ีพวงมาลัย พร้อมระบบเปลี่ยนเกียร์ท่ีพวงมาลัย
(Steering - wheel Gearshift Paddles) (Steering - wheel Gearshift Paddles)

ขนาดล้อและยาง - หน้า 245 / 40 R 20 245 / 40 R 20

ขนาดล้อและยาง - หลัง 275 / 35 R 20 275 / 35 R 20

มิติตัวถัง (กว้าง xยาว xสูง) (มิลลิเมตร) 1,899 x 5,027 x 1,414 1,899 x 5,027 x 1,420



ระบบความปลอดภัย S 560 Coupé AMG Premium S 560 Cabriolet AMG Premium

โปรแกรมควบคุมการทรงตัวอัตโนมัติ ESP® (Electronic Stability Program) • •
ระบบรักษาสมดุลของตัวรถเมื่อมีลมมาปะทะด้านข้าง (Crosswind Assist) • •
ระบบช่วยการทรงตัวขณะเร่งแซงในทางโค้ง (ESP® Curve Dynamic Assist) • •
ระบบป้องกันล้อล็อก 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 monitoring system) • •
ระบบช่วยเตือนอาการเหนื่อยล้าขณะขับขี่ (ATTENTION ASSIST) • •
เซ็นเซอร์ช่วยในการน�ารถเข้าจอด (PARKTRONIC) • •
ระบบช่วยน�ารถเข้าจอดอัตโนมัติ (Parking Pilot including Active Parking Assist) • •
ฟังก์ชันที่ฉีดน�า้กระจกบังลมหน้าติดตั้งบริเวณใบปัดน�า้ฝน (MAGIC VISION CONTROL) • •
กล้องแสดงภาพรอบทิศทาง • •
โครงสร้างนิรภัยขณะพลิกคว�า่ (Roll - over protection)  - •

อุปกรณ์มาตรฐานภายนอก S 560 Coupé AMG Premium S 560 Cabriolet AMG Premium

ใบปัดน�้าฝนท�างานโดยอัตโนมัติ พร้อมเซ็นเซอร์วัดปริมาณน�า้ฝน • •
ไฟหน้าแบบ LED Intelligent Light System ประดับด้วย Swarovski crystals • •
ระบบปรับโคมไฟหน้ารถตามการเลี้ยวของพวงมาลัย (ALS - Active Light System) • •
ระบบเพิ่มความส่องสว่างขณะเลี้ยวโค้ง (cornering light) • •
ระบบปรับไฟสูงอัตโนมัติ (Adaptive Highbeam Assist) • •
ไฟท้ายแบบ OLED • •
ไฟเลี้ยวที่กระจกมองข้าง และไฟเบรกดวงที่ 3 แบบ LED • •
หลังคาพาโนรามิคซันรูฟแบบ MAGIC SKY CONTROL •  -



อุปกรณ์มาตรฐานภายใน S 560 Coupé AMG Premium S 560 Cabriolet AMG Premium

ฟังก์ชัน ECO start / stop • •
ระบบแสดงผลข้อมูลการขับขี่บนกระจกบังลมหน้า (Head - up display) • •
ระบบควบคุมอุณหภูมิอัตโนมัติ THERMOTRONIC • •
เบาะนั่งหุ้มด้วยหนัง designo EXCLUSIVE Nappa leather ตัดเย็บแบบ diamond design • •
เบาะนั่งคู่หน้าปรับระดับด้วยระบบไฟฟ้า พร้อมหน่วยความจ�าส�าหรับต�าแหน่งที่นั่ง • •
พวงมาลัย และกระจกมองข้าง • •
เบาะนั่งคู่หน้าแบบ Climatised พร้อมฟังก์ชันอุ่นที่นั่งและระบายอากาศ • •

อุปกรณ์มาตรฐานภายนอก S 560 Coupé AMG Premium S 560 Cabriolet AMG Premium

หลังคาผ้าใบ (soft top fabric)  - •
ระบบควบคุมทิศทางลม (AIRCAP)  - •
กระจกมองข้างปรับระดับและพับเก็บด้วยระบบไฟฟ้า • •
กระจกมองข้างด้านผู้ขับขี่และกระจกส่องหลังปรับลดแสงสะท้อนอัตโนมัติ • •
กุญแจรีโมทคอนโทรล • •
กระจังหน้า diamond grille สีเงิน พร้อมตราสัญลักษณ์เมอร์เซเดส - เบนซ์ • •
ระบบเปิด - ปิดฝากระโปรงท้ายอัตโนมัติโดยไม่ต้องใช้มือ (HANDS - FREE ACCESS) • •
ระบบเปิด - ปิดฝาประตูท้ายอัตโนมัติ • •
ระบบช่วยปิดประตู ด้วยระบบไฟฟ้า • •
ระบบกันสะเทือนแบบอากาศพร้อมระบบควบคุมระดับ (AIRMATIC) • •
AMG bodystyling (กันชนหน้า - หลังและสเกิร์ตข้าง) • •
แผ่นรองกันกระแทกใต้ห้องเครื่อง • •
ดิสก์เบรกแบบมีช่องระบายความร้อน • •
สัญลักษณ์ Mercedes-Benz บนคาลิปเปอร์เบรก • •
ล้ออัลลอยดีไซน์สปอร์ตจาก AMG ขนาด 20" • •
ยางรถยนต์แบบ Run - flat • •



อุปกรณ์มาตรฐานภายใน S 560 Coupé AMG Premium S 560 Cabriolet AMG Premium

เบาะนั่งคู่หน้าแบบ multi - contour พร้อมฟังก์ชันนวด ENERGIZING 4 รูปแบบ • •
ผ้าหลังคา และแผงบังแดดด้านหน้า หุ้มด้วย DINAMICA microfibre • •
ฟังก์ชันกระจายลมอุ่นบริเวณต้นคอ (AIRSCARF)  - •
พวงมาลัยมัลติฟังก์ชันแบบสปอร์ต 3 ก้านท้ายตัด หุ้มหนัง nappa พร้อมปุ่มควบคุมแบบ Touch Control • •
พวงมาลัยนิรภัยพร้อมเพาเวอร์ปรับระดับด้วยระบบไฟฟ้า และปรับน�า้หนักตามความเร็วรถ • •
ปุม่สตาร์ทเครือ่งยนต์ (Push start) • •
ระบบกุญแจแบบ KEYLESS - GO • •
ชุดคันเร่่งและแป้นเบรกแบบสปอร์ต • •
ด้านบนของคอนโซลหน้า และด้านบนของแผงประตูหุ้มด้วยหนัง • •
นาฬิกาแบบอนาล็อก • •
ไฟเรืองแสงล้อมรอบห้องโดยสารแบบ 64 สี (Premium ambient lighting) • •
ฟังก์ชันปรับสมดุลอากาศภายในห้องโดยสาร (AIR BALANCE package) • •
ระบบ COMAND Online • •
ระบบแผนที่น�าทาง (Navigation system) • •
ระบบควบคุมและสั่งงานด้วย touchpad • •
ฟังก์ชันเชื่อมต่อโทรศัพท์มือถือ Apple CarPlayTM และ Android Auto • •
ระบบชาร์จโทรศัพท์มือถือแบบไร้สาย (Wireless charging) • •
ระบบ Night View Assist Plus • •
ระบบเสียงเซอร์ราวด์แบบ 3 มิติ (Burmester® high - end 3D surround sound system) • •
ระบบส�าหรับเชื่อมต่อโทรศัพท์เคลื่อนที่ (Bluetooth) • •
กาบบันไดสเตนเลส พร้อมสัญลักษณ์ Mercedes-Benz แบบเรืองแสง • •



The S-Class Coupé and Cabriolet

หมายเหตุ: รายละเอียดของรถยนต์อาจมีการเปลี่ยนแปลงภายหลังจากการเผยแพร่ (สิงหาคม 2561) ทั้งนี้ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ ในการเปลี่ยนแปลง 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
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