The CLS Coupé

หลงใหลไปกัับสุุนทรีียภาพแห่่งดีีไซน์์
The new CLS ยนตรกรรมสปอร์์ตคูเู ป้้ 4 ประตูู เหนืือระดัับและโฉบเฉี่่�ยวด้้วยไฟหน้้า
MULTIBEAM LED ดีีไซน์์ ใหม่่ ลงตััวด้้วยกระจัังหน้้าแบบ diamond grille
และช่่อง Air-intake ด้้านล่่าง ทรงพลัังด้้วยเครื่่อ
� งยนต์์ดีีเซล 1,950 ซีีซีี
194 แรงม้้า พร้้อมทะยานนำำ�คุณ
ุ สู่่�ทุุกความสำำ�เร็็จอย่่างมีีสไตล์์

*ภาพใช้เพื่อการโฆษณา โปรดพิจารณารายการอุปกรณ์ ของรถยนต์ในตารางท้ายแคตตาล็อกนี้

ดึึงดููดทุุกสายตา ท้้าทายทุุกนวััตกรรม
ด้้วยดีีไซน์์ ที่่�โดดเด่่นเป็็นเอกลัักษณ์์ สะท้้อนแนวความคิิดของการออกแบบรถของเมอร์์เซเดส-เบนซ์์ได้้อย่่างสมบููรณ์์ แบบ
ปราดเปรีียวที่่�สุด
ุ ในรถขนาดเดีียวกัันด้ว้ ยค่่าสััมประสิิทธิ์์แ
� รงเสีียดทานต่ำำ��เพีียง 0.26 เสริ ิมความมั่่�นใจด้้วยนวััตกรรม
ความปลอดภััยอััจฉริ ิยะ อาทิิ ระบบป้้องกัันก่่อนเกิิดเหตุุ PRE-SAFE® system และระบบช่่วยเตืือนเมื่่�อมีีรถอยู่่�ใน
จุุดอัับสายตา Blind Spot Assist

*ภาพใช้เพื่อการโฆษณา โปรดพิจารณารายการอุปกรณ์ ของรถยนต์ในตารางท้ายแคตตาล็อกนี้
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*ภาพใช้เพื่อการโฆษณา โปรดพิจารณารายการอุปกรณ์ ของรถยนต์ในตารางท้ายแคตตาล็อกนี้

สัมผัสโลกแห่งความหรูหราสะดวกสบาย
การตกแต่่งภายในหรููหราเหนืือระดัับเสมืือน executive lounge ส่่วนตััว ด้้วยระบบไฟเรื ืองแสง
ล้้อมรอบห้้องโดยสาร (Ambient Lighting) 64 สีี และ Digital widescreen cockpit หน้้าจอแสดงผล
ความละเอีียดสููงขนาด 31.2 ซม. 2 จอต่่อเนื่่� อง สวยงามโดดเด่่นด้ว้ ยไฟเรื ืองแสงล้้อมรอบ
ช่่องปรัับอากาศดีีไซน์์ ใหม่่ ซึ่่ง� ได้้รับ
ั แรงบัันดาลใจมาจากเครื่่อ
� งยนต์์ของอากาศยาน

เทคโนโลยีีระบบ MULTIBEAM LED

ระบบมััลติิมีเี ดีีย MBUX

เทคโนโลยีีชั้้�นสูงู ที่่�ช่ว่ ยให้้ทััศนวิ ิสััยการขัับขี่่ใ� นยามค่ำำ�คืืน
�
เป็็นไปอย่่างมีี
ประสิิทธิภ
ิ าพสููงสุุด หลัักการทำำ�งานของระบบฯ ตั้้�งอยู่่�บนพื้้�นฐานของไฟหน้้า
แบบ MULTIBEAM LED ทำำ�หน้้าที่่�ควบคุุมหลอดไฟแบบ LED จำำ�นวน 84 หลอด
ให้้ปรับ
ั ระดัับความสว่่างอย่่างเป็็นอิส
ิ ระจากกััน โดยมีีระบบเซ็็นเซอร์์ตรวจจัับ
ความเคลื่่�อนไหว และคำำ�นวณระดัับความสว่่างอััตโนมััติิ และตอบสนอง
ความเคลื่่�อนไหวที่่�เปลี่่�ยนแปลงได้้อย่่างรวดเร็็วแม่่นยำ�ำ ที่่�สำ�คั
ำ ัญคืือความปลอดภััย
ในขณะมีีรถสวนทาง ด้้วยระบบส่่องสว่่างอััจฉริ ิยะ (ILS-Intelligent Light System)
ปรัับเปลี่่�ยนการทำำ�งานให้้สอดคล้้องกัับสถานการณ์์ การขัับขี่่แ
� ละรููปแบบของถนน
ระบบ ALS-Active Light System ปรัับโคมไฟหน้้ารถ ตามการเลี้้�ยวของพวงมาลััย
ระบบ Cornering Light เพิ่่�มความส่่องสว่่างขณะเลี้้�ยวโค้้ง และระบบ Adaptive
Highbeam Assist Plus ปรัับไฟสููงอััตโนมััติิเพื่่�อไม่่ให้้รบกวนสายตาของ
ผู้้�ขัับขี่่ร� ถยนต์์ที่่�วิ่่�งอยู่่�ในเลนตรงข้้าม ยิ่่�งไปกว่่านั้้� น MULTIBEAM LED ยัังตรวจจัับ
ทางโค้้งมุุมอับ
ั สายตาได้้ในระยะทาง ที่่�ไกลมากกว่่าเดิิมอย่่างทั่่�วถึึง และปรัับให้้แสง
มีีความสว่่างเต็็มพื้้�นที่่�เพื่่�อเพิ่่�มความปลอดภััยสููงสุุด

ผู้้�ช่่วยที่่�จะมอบประสบการณ์์ การขัับขี่่ใ� ห้้คุณ
ุ ได้้รับ
ั ความสะดวกสบายสููงสุุด โดยที่่�ระบบ
จะเรีียนรู้้� และจดจำำ�พฤติิกรรมการขัับขี่่� และปรัับแต่่งให้้เหมาะกัับคุณ
ุ รวมไปถึึงระบบ
สั่่�งการทำำ�งานต่่าง ๆ ด้้วยเสีียง ซึ่่ง� สามารถประมวลผลประโยคที่่�ใกล้้เคีียงกัับคำ�สั่่
ำ ง� ทั่่�วไปได้้
เพีียงพููดว่่า “Hey Mercedes” และตามด้้วยคำำ�สั่่�งเช่่น “I'm cold” ระบบจะทำำ�การปรัับ
อุุณหภููมิิให้้เหมาะสม พร้้อมทั้้�งจดจำำ� และเรีียนรู้้�การสั่่�งงานของคุุณ เพื่่�อสร้้างความเชื่่อ
� มโยง
ระหว่่างคุุณกัับรถได้้อย่่างไร้้ที่่�ติิ พร้้อมหน้้าจอแสดงผลดีีไซน์์ สุด
ุ ล้ำำ�ที่่
� �จะทำำ�ให้้คุุณประทัับใจ
ตั้้�งแต่่แรกเห็็น ด้้วยหน้้าจอแสดงผลขนาดใหญ่่พิิเศษ จำำ�นวน 2 จอต่่อเนื่่� องกััน โดยสามารถ
เปลี่่�ยนรููปแบบแสดงผลของหน้้าจอ เพื่่�อสร้้างบรรยากาศแห่่งการขัับขี่่ที่่
� �หลากหลาย
และมอบความสะดวกสบายด้้วยระบบสััมผััส สำำ�หรัับหน้้าจอแสดงผลข้้อมููลส่่วนกลาง

*ภาพใช้เพื่อการโฆษณา โปรดพิจารณารายการอุปกรณ์ ของรถยนต์ในตารางท้ายแคตตาล็อกนี้

อุุปกรณ์์มาตรฐาน

ระบบกุุญแจ KEYLESS-GO พร้้อมฟัังก์์ชัน
ั เปิิด -ปิิดฝากระโปรงท้้าย
อััตโนมััติโิ ดยไม่่ต้อ
้ งใช้้มืือ (HANDS-FREE ACCESS)

หลัังคาซัันรูฟ
ู เลื่่�อนเปิิด -ปิิดได้้ด้ว้ ยระบบไฟฟ้้า

ระบบช่่วยนำำ�รถเข้้าจอดอััตโนมััติิ พร้้อมกล้้องแสดงภาพรอบทิิศทาง
(Parking Pilot including Active Parking Assist)

ระบบแสดงผลข้้อมููลการขัับขี่่บน
� กระจกบัังลมหน้้า
(Head-up display)

ไฟเรื ืองแสงล้้อมรอบห้้องโดยสารปรัับได้้ 64 สีี
(Ambient Lighting)

หน้้าจอแสดงผลข้้อมููลแบบ Digital widescreen cockpit

ฟัังก์์ชัน
ั เชื่่อ
� มต่่อโทรศััพท์์มืือถืือระบบปฎิิบััติิการ
iOS (Apple CarPlayTM) และ Android Auto

ระบบเสีียงรอบทิิศทาง Burmester® surround sound system

Touchpad พร้้อมระบบตรวจจัับการควบคุุมคุณ
ุ ภาพสููง

*ภาพใช้เพื่อการโฆษณา โปรดพิจารณารายการอุปกรณ์ ของรถยนต์ในตารางท้ายแคตตาล็อกนี้

CLS 220 d AMG Premium
สง่างามปราดเปรียวด้วยรูปทรงอันเป็ นเอกลักษณ์ สไตล์สปอร์ตคูเป้ ด้วยไฟหน้าแบบ MULTIBEAM LED ดีไซน์ ใหม่ ลงตัวด้วยกระจังหน้าแบบ diamond grille
์ ว้ ยล้ออัลลอยดีไซน์ สปอร์ตใหม่จาก AMG แบบ 5 ก้านคู่ ขนาด 19 นิ้ว
และกันชนหน้ า - หลังดีไซน์ สปอร์ตจาก AMG เพิ่มมนต์เสน่ หด

*ภาพใช้เพื่อการโฆษณา โปรดพิจารณารายการอุปกรณ์ ของรถยนต์ในตารางท้ายแคตตาล็อกนี้

เบาะหนั ง

polar white

สีมาตรฐาน (NON-METALLIC PAINT)

149 polar white

obsidian black

สีมาตรฐานเมทาลิก (METALLIC PAINT)

197 obsidian black

Information

Information

Titles

polar white

Titles

obsidian black

Code

149U

Code

197U

Grouping

Non-metallic paint finishes

Grouping

Metallic paint finishes

Approval status

Approved

Approval status

Approved

Status

15.3.2012

Status

15.3.2012

Additional information

Additional information

Background information

Background information

831 graphite grey

Nappa leather - black (801A)
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เบาะหนั ง

polar white

สีมาตรฐาน (NON-METALLIC PAINT)

149 polar white

1/1

obsidian black

สีมาตรฐานเมทาลิก (METALLIC PAINT)

197 obsidian black

Information

Information

Titles

polar white

Titles

obsidian black

Code

149U

Code

197U

Grouping

Non-metallic paint finishes

Grouping

Metallic paint finishes

Approval status

Approved

Approval status

Approved

Status

15.3.2012

Status

15.3.2012

Additional information

Additional information

Background information

Background information

Nappa leather, two-tone - bengal red/black (887A)
Grey open-pore ash wood trim

1/1

1/1

ลายไม้ (TRIM ELEMENT)

H32 Grey open-pore ash wood trim

Information
Titles

Grey open-pore ash wood trim

Code

H32

Grouping

Trim

Approval status

Approved

Status

27.3.2017

*ตัวอย่างสีอาจแตกต่างจากสีรถของจริง เนื่ องจากระบบการพิมพ์

รายละเอีียดด้้านเทคนิิค

CLS 220 d AMG Premium

เครื่่อ
� งยนต์์

ดีีเซลแบบแถวเรีียง/4 สููบ พร้้อมเทอร์์โบคู่่� และอิินเตอร์์คูล
ู เลอร์์

ปริมาตรกระบอกสูบ (ซีซี)

1,950

แรงม้้าสููงสุุด (กิิโลวััตต์์ (แรงม้้า)/รอบต่่อนาทีี)

143 (194)/3,800

แรงบิิดสููงสุุด (นิิวตัันเมตร/รอบต่่อนาทีี)

400/1,600-2,800

อััตราเร่่ง 0-100 กม./ชม. (วิ ินาทีี)

7.5

ความเร็็วสููงสุุดโดยประมาณ (กม./ชม.)

237

ความจุุถัังน้ำำ��มััน (ลิิตร)

66

ระบบส่่งกำำ�ลังั

เกีียร์์อัต
ั โนมััติิเดิินหน้้า 9 จัังหวะ (9G-TRONIC)
พร้้อมระบบเปลี่่�ยนเกีียร์์ที่่�พวงมาลััย (Steering-wheel Gearshift Paddles)

ขนาดล้้อและยาง-หน้้า

245/40 R19

ขนาดล้้อและยาง-หลััง

275/35 R19

มิิติิตััวถััง (กว้้างxยาวxสููง) (มิิลลิิเมตร)

1,896x4,996x1,436

ระบบความปลอดภััย

CLS 220 d AMG Premium

ระบบป้้องกัันก่่อนเกิิดเหตุุ PRE-SAFE® system

•

ถุุงลมนิิ รภััยด้้านหน้้า 2 ตำำ�แหน่่ง สำำ�หรัับผู้้�ขัับขี่่� และผู้้�โดยสารด้้านหน้้า

•

ถุุงลมนิิ รภััยบริ ิเวณหััวเข่่าสำำ�หรัับผู้้�ขัับขี่่�

•

ถุุงลมนิิ รภััยด้้านข้้าง 2 ตำำ�แหน่่ง สำำ�หรัับผู้้�ขัับขี่่� และผู้้�โดยสารด้้านหน้้า

•

ม่่านถุุงลมนิิ รภััยด้้านข้้างป้้องกัันศีีรษะ 4 ตำำ�แหน่่ง

•

เข็็มขัด
ั นิิ รภััยแบบ 3 จุุด 5 ที่่�นั่่�ง

•

โปรแกรมควบคุุมการทรงตััวอััตโนมััติิ ESP® (Electronic Stability Program)

•

ระบบป้้องกัันล้้อหมุุนฟรีี ASR (Acceleration skid control)

•

ระบบเบรกป้้องกัันล้้อล็็อก ABS (Anti-lock braking system)

•

ระบบเบรก ADAPTIVE BRAKE พร้้อมฟัังก์์ชัน
ั HOLD และ Hill-Start Assist

•

ไฟเบรกกะพริ ิบฉุุกเฉิิน (Adaptive brake light)

•

ระบบช่่วยเบรกแบบแอคทีีฟ (Active Brake Assist)

•

ระบบช่่วยเตืือนเมื่่�อมีีรถอยู่่�ในจุุดอัับสายตา (Blind Spot Assist)

•

ระบบรัักษาระดัับความเร็็ว (Cruise control) และระบบจำำ�กััดความเร็็ว (SPEEDTRONIC)

•

ระบบเตืือนเพื่่�อนำำ�รถเข้้าศููนย์บริ
์ ิการ (ASSYST service interval indicator)

•

ระบบแจ้้งเตืือนระดัับนแรงดัันลมยาง (tyre pressure loss warning system)

•

ระบบช่่วยเตืือนอาการเหนื่่� อยล้้าขณะขัับขี่่� (ATTENTION ASSIST)

•

ระบบช่่วยนำำ�รถเข้้าจอดอััตโนมััติิ (Parking Pilot including Active Parking Assist)

•

เซ็็นเซอร์์ช่ว่ ยในการนำำ�รถเข้้าจอด (PARKTRONIC)

•

กล้้องแสดงภาพรอบทิิศทาง

•

ระบบแจ้้งเตืือนเข็็มขัด
ั นิิ รภััยตำำ�แหน่่งผู้้�โดยสารตอนหลััง
(Rear belt status indication in the instrument display)

•

Mercedes me connect

•

อุุปกรณ์์มาตรฐานภายนอก

CLS 220 d AMG Premium

ใบปััดน้ำำ��ฝนทำำ�งานโดยอััตโนมััติิ พร้้อมเซ็็นเซอร์์วัด
ั ปริ ิมาณน้ำำ��ฝน

•

ไฟหน้้าแบบ MULTIBEAM LED

•

ระบบปรัับโคมไฟหน้้ารถตามการเลี้้�ยวของพวงมาลััย ALS (Active Light System)

•

ระบบเพิ่่�มความส่่องสว่่างขณะเลี้้�ยวโค้้ง (cornering light)

•

ระบบปรัับไฟสููงอััตโนมััติิ (Adaptive Highbeam Assist)

•

ไฟ daytime สำำ�หรัับการขัับขี่่ใ� นเวลากลางวััน

•

ไฟเลี้้�ยวที่่�กระจกมองข้้าง และไฟเบรกดวงที่่� 3 แบบ LED

•

ไฟท้้ายแบบ LED พร้้อมเทคโนโลยีีไฟเบอร์์ออฟติิก

•

กระจกมองข้้างปรัับระดัับ และพัับเก็็บด้ว้ ยระบบไฟฟ้้า

•

กระจกมองข้้างด้้านซ้้ายปรัับมุุมเอนลงอััตโนมััติิเมื่่�อเข้้าเกีียร์์ถอย

•

กระจกมองข้้างด้้านผู้้�ขัับขี่่� และกระจกส่่องหลััง ปรัับลดแสงสะท้้อนอััตโนมััติิ

•

กุุญแจรีีโมทคอนโทรล

•

ระบบกุุญแจแบบ KEYLESS-GO

•

ระบบเปิิด -ปิิดฝากระโปรงท้้ายอััตโนมััติิโดยไม่่ต้้องใช้้มืือ (HANDS-FREE ACCESS)

•

หลัังคาซัันรูฟ
ู เลื่่�อนเปิิด -ปิิดได้้ด้ว้ ยระบบไฟฟ้้า

•

กัันชนหน้้ า -หลัังดีีไซน์์ สปอร์์ตจาก AMG

•

สเกิิร์ต
์ ข้้างดีีไซน์์ สปอร์์ตจาก AMG

•

แผ่่นรองกัันกระแทกใต้้ห้อ
้ งเครื่่อ
� ง

•

ล้้ออััลลอยดีีไซน์์ สปอร์์ตจาก AMG แบบ 5 ก้้านคู่่� ขนาด 19"

•

ยางรถยนต์์แบบ Run-flat

•

อุุปกรณ์์มาตรฐานภายใน

CLS 220 d AMG Premium

ฟัังก์์ชัน
ั ECO start/stop

•

ระบบปรัับรูป
ู แบบการขัับขี่่� DYNAMIC SELECT

•

ระบบแสดงผลข้้อมููลการขัับขี่่บน
� กระจกบัังลมหน้้า (Head-up display)

•

เบาะนั่่�งหุ้้�มหนััง nappa

•

เบาะนั่่�งสำำ�หรัับผู้้�ขัับขี่่� และผู้้�โดยสารด้้านหน้้าปรัับระดัับด้ว้ ยระบบไฟฟ้้า พร้้อมหน่่วยบัันทึึกความจำำ�

•

เบาะนั่่�งผู้้�โดยสารด้้านหลััง พัับได้้แบบ 40/20/40

•

ด้้านบนของคอนโซลหน้้า และด้้านบนของแผงประตููหุ้้�มด้ว้ ยหนััง

•

พวงมาลััยมััลติิฟังั ก์์ชัน
ั แบบสปอร์์ต 3 ก้้านท้้ายตััด หุ้้�มหนััง nappa พร้้อมปุ่่� มควบคุุมแบบ Touch Control

•

พวงมาลััยนิิ รภััยพร้้อมเพาเวอร์์ปรับ
ั ระดัับด้ว้ ยระบบไฟฟ้้า แบบปรัับน้ำ�ำ�หนัั กตามความเร็็วรถ

•

ม่่านบัังแดดด้้านหลััง เลื่่�อนขึ้น้� -ลงด้้วยระบบไฟฟ้้า

•

ระบบควบคุุมอุณ
ุ หภููมิิอััตโนมััติิ THERMATIC แบบ 2 โซน

•

ระบบปฏิิบัติ
ั ิการมััลติิมีีเดีียแบบ MBUX พร้้อมระบบสััมผััส และหน้้าจอขนาด 12.3 นิ้้�ว

•

หน้้าจอแสดงผลข้้อมููลแบบ Digital widescreen cockpit

•

ฟัังก์์ชัน
ั เชื่่อ
� มต่่อโทรศััพท์์มืือถืือระบบปฏิิบััติิการ Apple CarPlay™ และ Android Auto

•

ระบบสำำ�หรัับเชื่่อ
� มต่่อโทรศััพท์์เคลื่่�อนที่่� (Bluetooth)

•

ระบบชาร์์จโทรศััพท์์มืือถืือแบบไร้้สาย (wireless charging)

•

ระบบควบคุุมและสั่่�งงานด้้วย touchpad

•

ระบบเสีียงรอบทิิศทาง Burmester® surround sound system

•

ไฟเรื ืองแสงล้้อมรอบห้้องโดยสารปรัับได้้ 64 สีี (Ambient Lighting)

•

กาบบัันไดเรื ืองแสงพร้้อมสััญลัักษณ์์ Mercedes-Benz

•

ชุุดคัันเร่่งและแป้้นเบรกแบบสปอร์์ต

•

ระบบแผนที่่�นำำ�ทางแบบ Hard-disc navigation พร้้อมแผนที่่�แบบ 3 มิิติิ

•

www.mercedes-benz.co.th/ebrochure
หมายเหตุุ: เอกสารนี้้� เป็็นข้้อมููลเบื้้�องต้้นและไม่่ถืือเป็็นส่่วนหนึ่่� งของสััญญาซื้้อ
� ขาย ทั้้�งนี้้� ผู้้�ซื้อ
้� ควรตรวจสอบข้้อมููลของผลิิตภััณฑ์์ที่่�ระบุุไว้้ในสััญญาซื้้อ
� ขายเป็็นสำำ�คััญ รายละเอีียดของผลิิตภััณฑ์์อาจมีีการเปลี่่�ยนแปลง
หลัังจากการเผยแพร่่ กุุมภาพัันธ์์ 2564 ผู้้�ผลิิตสงวนสิิทธิใิ นการเปลี่่�ยนแปลงการออกแบบ รููปแบบ สีี และรายละเอีียดเฉพาะระหว่่างระยะเวลาการส่่งมอบ โดยการเปลี่่�ยนแปลงเหล่่านี้้� จะคำำ�นึึ งถึึงประโยชน์์ ของผู้้�ขาย
ประกอบกัับความเหมาะสมแก่่ผู้้�ซื้อ
้� เป็็นสำำ�คััญ ซึ่่ง� ผู้้�ขายหรื ือผู้้�ผลิิตจะใช้้สััญลัักษณ์์ หรื ือจำำ�นวนระบุุในคำำ�สั่่�งซื้้อ
� หรื ือเกี่่�ยวกัับคำำ�สั่่�งซื้้อ
� โดยไม่่ก่่อให้้เกิิดสิิทธิใิ ด ๆ ที่่�พึึงได้้รับ
ั จากสิ่่�งเหล่่านี้้� ทั้้�งนี้้� ภาพประกอบอาจแสดง
อุุปกรณ์์ เสริ ิมและรายการของอุุปกรณ์์ เสริ ิมของผลิิตภััณฑ์์ ซึ่่ง� ไม่่ได้้เป็็นส่่วนหนึ่่� งของข้้อกำำ�หนดมาตรฐาน สีีอาจจะแตกต่่างเล็็กน้้ อยจากที่่�แสดงไว้้ในโบรชััวร์์อัันเกิิดจากข้้อจำำ�กััดของกระบวนการพิิมพ์์ โบรชััวร์์นี้้�ให้้
ข้้อบ่่งชี้โ้� ดยทั่่�วไปเกี่่�ยวกัับประเภทของลัักษณะ อุุปกรณ์์ เสริ ิม และ/หรื ือสีีอาจมีีใช้้ร่ว่ มกัับรุ่่�นอื่่�นเท่่านั้้� น สำำ�หรัับข้้อมููลที่่�เป็็นปััจจุุบัันและเฉพาะเจาะจงมากขึ้น้� เกี่่�ยวกัับประเภทของรุ่่�น ลัักษณะ อุุปกรณ์์ เสริ ิม และ/หรื ือสีี
ที่่�มีีในประเทศของท่่านและการกำำ�หนดราคาของผลิิตภััณฑ์์นั้้� น กรุุณาตรวจสอบข้้อมููลรายละเอีียดของผลิิตภััณฑ์์อีีกครั้้�งที่่�ผู้้�จำำ�หน่่ ายเมอร์์เซเดส-เบนซ์์อย่่างเป็็นทางการ ของบริ ิษััท เมอร์์เซเดส-เบนซ์์ (ประเทศไทย) จำำ�กััด
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