
The C-Class Saloon



อีกระดับของความอัจฉริยะที่ปราดเปรียว

ยนตรกรรมที่ยกระดับเทคโนโลยีพลังงานไฟฟ้าแห่งโลกอนาคต จนกลายมาเป็นยานยนต์ประหยัดพลังงานที่ขับเคลื่อนด้วยเทคโนโลยี Plug-in Hybrid
เจเนอเรชั่นที่ 3 ผสานกับรูปลักษณ์ที่หรูหราแต่แฝงไปด้วยดีไซน์สปอร์ต ด้วยชุดแต่งแบบ AMG bodystyling รอบคัน พร้อมให้คุณทะยานสู่จุดหมาย
ด้วยแรงม้าสูงสุดถึง 320 แรงม้า แรงบิดสูงสุด 700 นิวตันเมตร ให้อัตราเร่งจาก 0-100 กิโลเมตรต่อชั่วโมง ในเวลาเพียง 5.4 วินาที
และด้วยเครื่องยนต์เบนซินอันทรงพลังที่ทำางานคู่กับระบบส่งกำาลัง 9G-TRONIC จะเพิ่มความปราดเปรียวเร้าใจในทุกจังหวะของการเดินทาง

*ภาพใช้เพื่อการโฆษณา โปรดพิจารณารายการอุปกรณ์ของรถยนต์ในตารางท้ายแคตตาล็อกนี้





*ภาพใช้เพื่อการโฆษณา โปรดพิจารณารายการอุปกรณ์ของรถยนต์ในตารางท้ายแคตตาล็อกนี้



พร้อมเติมเต็มทุกสถานการณ์ให้สมบูรณ์แบบ

สัดส่วนสรีระด้านหน้า ของ C-Class ได้รับการออกแบบอย่างเฉียบคมด้วยกระจังหน้า Diamond Grille กันชนหน้า
ทรง A - Wing Design และไฟหน้าแบบ MULTIBEAM LED ที่มาพร้อม ULTRA RANGE Highbeam 
จะช่วยเพิ่มทัศนวิสัยในการขับขี่ แม้ในมุมอับสายตา รวมถึงระบบ Active Distance Assist DISTRONIC
ที่ช่วยรักษาระยะห่างจากรถด้านหน้าโดยสัมพันธ์กับความเร็วของรถ และระบบ Active Brake Assist
ที่จะสามารถเบรกรถยนต์โดยอัตโนมัติให้คุณ ทั้งหมดของการดีไซน์และเทคโนโลยีใน C-Class
พร้อมที่จะเติมเต็มประสบการณ์การขับขี่อันปลอดภัยและสมบูรณ์แบบให้คุณ



*ภาพใช้เพื่อการโฆษณา โปรดพิจารณารายการอุปกรณ์ของรถยนต์ในตารางท้ายแคตตาล็อกนี้



เร้าใจเหนือจินตนาการด้วยเทคโนโลยีขั้นสูงสุด

ผสมผสานเทคโนโลยีและความหรูหราที่ใส่ใจในทุกรายละเอียดภายในห้องโดยสาร กับหน้าจอแสดงผลหลังพวงมาลัย
แบบ All - digital instrument display กว้างพิเศษ ถึง 31.2 ซม. (12.3 นิ้ว) บันเทิงเต็มอิ่มกับจอแสดงผล
ความละเอียดสูง MB Audio 20 ขนาด 10.25 นิ้ว พร้อม Touchpad และพวงมาลัยมัลติฟังก์ชัน ควบคุมด้วย
Touch Control พร้อมระบบแผนที่นำาทาง Navigation System อีกทั้งยังมีระบบเชื่อมต่อโทรศัพท์เคลื่อนที่
Bluetooth รวมไปถึงการปรับโทนสีไฟล้อมรอบห้องโดยสาร 64 เฉดสี ที่ทำาให้คุณไม่พลาดความเพลิดเพลิน
ตลอดการเดินทาง



เติมเต็มทุกอารมณ์ และสมรรถนะขณะขับเคลื่อน ด้วยเทคโนโลยี Plug-in Hybrid
ก้าวสู่โลกสีเขียวแห่งอนาคตด้วยยานยนต์กำาลังสูงอันเป็นมิตรต่อส่ิงแวดล้อม ด้วยระบบ Plug-in Hybrid ใน C-Class เป็นการผสานการทำางานระหว่างเคร่ืองยนต์เบนซิน 4 สูบ 211 แรงม้า และจาก
มอเตอร์ไฟฟ้า 122 แรงม้า โดยกำาลังสูงสุดจากการผสานการทำางานน้ี (System output) อยู่ท่ี 320 แรงม้า เม่ือเบรกหรือชะลอความเร็วตัวมอเตอร์จะทำาหน้าท่ีเป็นเคร่ืองป่ันไฟในการดึงพลังงานจลน์ท่ีเกิดข้ึน
เข้าสู่แบตเตอร่ี เพ่ือสำารองไว้ใช้ได้ต่อไป ซ่ึงจะช่วยให้การขับข่ีของคุณประหยัดสูงสุดและขับเคล่ือนด้วยพลังงานไฟฟ้าท่ีไปได้ไกลมากข้ึน

*ภาพใช้เพื่อการโฆษณา โปรดพิจารณารายการอุปกรณ์ของรถยนต์ในตารางท้ายแคตตาล็อกนี้



ระบบ Active Distance Assist DISTRONIC
สะดวกสบายและปลอดภัยไปอีกขั้นด้วยระบบช่วยรักษาระยะห่างจากรถที่อยู่ด้านหน้า หรือ Active Distance Assist DISTRONIC ซึ่งระบบนี้ทำางานโดยใช้สัญญาณเรดาร์ที่ติดตั้งบริเวณ
กันชนหน้า ในการคำานวณระยะห่างที่ปลอดภัยจากรถคันหน้าที่สัมพันธ์กับความเร็วของรถในขณะนั้น และลดความเร็วของรถโดยอัตโนมัติ รวมทั้งช่วยเบรกด้วยระดับแรงเบรกประมาณ 50% 
ของแรงเบรกปกติ เพี่อรักษาระยะห่างตามที่ผู้ขับขี่กำาหนด ระบบนี้สามารถตั้งค่าความเร็วของรถที่ผู้ขับขี่ต้องการได้ ตั้งแต่ความเร็วที่ 0 - 200 กม. / ชม.

ระดับความนุ่มนวลของการลดความเร็วโดยอัตโนมัติ การเพิ่มความเร็วของรถโดยอัตโนมัติ หรือ การเบรกรถโดยอัตโนมัติ จะขึ้นอยู่กับโหมดการขับขี่ที่เลือกผ่านระบบปรับรูปแบบ
การขับขี่ DYNAMIC SELECT

ระบบสามารถลดความเร็วของรถท่านให้ลดลงจนกระทั่งหยุดนิ่งตามรถยนต์คันที่อยู่ด้านหน้า และยังสามารถควบคุมรถท่านให้ออกตัวตามรถยนต์คันที่อยู่ด้านหน้า หากรถยนต์คันที่อยู่ด้านหน้า
หยุดนิ่งเป็นเวลาไม่เกิน 3 วินาทีแล้วเคลื่อนที่ต่อไป ในกรณีที่การชะลอความเร็วและการช่วยเบรกของระบบนี้ยังไม่เพียงพอ ระบบช่วยเบรกแบบแอคทีฟ (Active Brake Assist) จะส่ง
สัญญาณเตือนให้แก่ผู้ขับขี่และจะช่วยเบรกรถโดยอัตโนมัติเพื่อลดอัตราเสี่ยงต่อการชนหากผู้ขับขี่ไม่ตอบสนองต่อเสียงเตือนดังกล่าว

*ภาพใช้เพื่อการโฆษณา โปรดพิจารณารายการอุปกรณ์ของรถยนต์ในตารางท้ายแคตตาล็อกนี้



*ระบบ telediagnostics สามารถรายงานสภาพรถยนต์บางส่วนให้กับผู้จำาหน่ายเมอร์เซเดส-เบนซ์อย่างเป็นทางการเท่านั้น
**ภาพใช้เพื่อการโฆษณา โปรดพิจารณารายการอุปกรณ์ของรถยนต์ในตารางท้ายแคตตาล็อกนี้

Mercedes me connect

 Mercedes-Benz
emergency call system
บริการที่จะคอยช่วยเหลือคุณจากสถานการณ์ฉุกเฉิน หรือใน
ขณะท่ีคุณได้รับอุบัติเหตุ รถยนต์เมอร์เซเดส-เบนซ์จะทำาการ
ติดต่อไปยัง Emergency Customer Contact Center 
ศูนย์บริการฉุกเฉิน ที่จะช่วยประสานงานด้านความปลอดภัย 
เพื่อช่วยเหลือให้คุณได้รับความปลอดภัยสูงสุด

ระบบวิเคราะห์สภาพรถยนต์

Telediagnostics
นอกเหนือจากความพึงพอใจในมาตรฐานของยนตรกรรมจาก
เมอร์เซเดส-เบนซ์แล้ว คุณยังสามารถม่ันใจได้ว่าจะได้รับ
บริการซ่อมบำารุงด้วยมาตรฐานระดับโลก กับบริการ Remote 
Retrieval of Vehicle Status ที่จะคอยรายงานสถานะ
ของรถยนต์ไปยัง Mercedes me และด้วยบริการ 
telediagnostics ที่จะคอยส่งข้อมูลและสถานะของรถยนต์
ไปยังศูนย์บริการที่คุณเลือกเมื่อตรวจพบความเสียหาย*
เพื่อให้คุณได้รับการซ่อมบำารุงที่รวดเร็วและแม่นยำาที่สุด

ระบบแผนที่นำาทาง

Navigation system
นำาทางคุณสู่ทุกจุดหมาย ด้วยระบบนำาทางซ่ึงอัปเดตข้อมูล
เส้นทางแบบออนไลน์ แม้ในเส้นทางของคนท้องถ่ินอย่าง
รวดเร็ว แม่นยำา และสามารถป้อนข้อมูลท่ีต้องการได้
ผ่านทัชแพด



*สำาหรับรถยนต์พลังงานไฟฟ้า PHEV จะสามารถใช้ระบบ Pre-entry Climate Control ได้โดยไม่ต้องสตาร์ทรถยนต์
**ภาพใช้เพื่อการโฆษณา โปรดพิจารณารายการอุปกรณ์ของรถยนต์ในตารางท้ายแคตตาล็อกนี้

ระบบปรับอากาศภายในห้องโดยสารด้วยโทรศัพท์มือถือและระบบการชาร์จรถยนต์

(Pre-entry Climate Control and Charging Settings)
เพิ่มความสะดวกสบายด้วยระบบ Pre-entry Climate Control* ที่สามารถให้คุณสั่งเปิดระบบเครื่องปรับอากาศทางไกลได้ก่อนจะถึงตัวรถ เพื่อสตาร์ทรถยนต์และออกเดินทางไปกับ
ความเย็นสบาย ในแบบที่คุณคอนโทรลได้เอง รวมถึงระบบการชาร์จรถยนต์ไฟฟ้าของเมอร์เซเดส-เบนซ์ ซึ่งจะแสดงข้อมูลการชาร์จรถยนต์ในจอมือถือของคุณ ให้คุณสามารถกำาหนดเวลาที่
จะออกเดินทาง ระบบคำานวณและชาร์จไฟอัตโนมัติ (หากเสียบสายชาร์จไว)้ ระบบจะแจ้งเตือนเมื่อชาร์จเต็ม และระบบจะเปิดเครื่องปรับอากาศล่วงหน้าก่อนเวลาเดินทาง 10 นาที เพื่อให้
รถยนต์เมอร์เซเดส-เบนซ์อยู่ในการควบคุมของคุณ



*ภาพใช้เพื่อการโฆษณา โปรดพิจารณารายการอุปกรณ์ของรถยนต์ในตารางท้ายแคตตาล็อกนี้

เทคโนโลยี MULTIBEAM LED (เฉพาะในรุ่น AMG Dynamic)
เทคโนโลยีชั้นสูงที่ช่วยให้ทัศนวิสัยการขับขี่แม้ในยามค่ำาคืนเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพสูงสุด หลักการทำางานของระบบฯ ตั้งอยู่บนพื้นฐานของไฟหน้าแบบ MULTIBEAM LED ทำาหน้าที่
ควบคุมหลอดไฟแบบ LED จำานวน 84 หลอด ให้ปรับระดับความสว่างอย่างเป็นอิสระจากกัน โดยมีระบบเซ็นเซอร์ตรวจจับความเคลื่อนไหวและคำานวณระดับความสว่างอัตโนมัติ และตอบ
สนองความเคลื่อนไหวที่เปลี่ยนแปลงได้อย่างรวดเร็วแม่นยำา ที่สำาคัญคือความปลอดภัยในขณะมีรถสวนทาง ด้วยระบบส่องสว่างอัจฉริยะ (ILS – Intelligent Light System) ปรับเปลี่ยน
การทำางานให้สอดคล้องกับสถานการณ์ การขับขี่และรูปแบบของถนน ระบบ ALS – Active Light System ปรับโคมไฟหน้ารถตามการเลี้ยวของพวงมาลัย ระบบ Cornering Light 
เพิ่มความส่องสว่างขณะเลี้ยวโค้ง และระบบ Adaptive Highbeam Assist Plus ปรับไฟสูงอัตโนมัติเพื่อไม่ให้รบกวนสายตาของผู้ขับขี่รถยนต์ที่วิ่งอยู่ในเลนตรงข้าม ยิ่งไปกว่านั้น 
MULTIBEAM LED ยังตรวจจับทางโค้ง มุมอับสายตาได้ในระยะทางที่ไกลมากกว่าเดิมอย่างทั่วถึง และปรับให้แสงมีความสว่างเต็มพื้นที่เพื่อเพิ่มความปลอดภัยสูงสุด ขับขี่ปลอดภัยยิ่งขึ้น
ด้วย ULTRA RANGE Highbeam โดยระบบจะปรับความยาวของลำาแสงไฟหน้าให้ส่องได้ไกลกว่า 650 เมตร โดยอัตโนมัติหากไม่พบรถยนต์ที่วิ่งสวนทางมา



*ตัวอย่างสีอาจแตกต่างจากสีรถของจริง เนื่องจากระบบการพิมพ์
**ภาพใช้เพื่อการโฆษณา โปรดพิจารณารายการอุปกรณ์ของรถยนต์ในตารางท้ายแคตตาล็อกนี้

ไฟท้าย และไฟเบรกดวงที่ 3 แบบ LED ระบบกุญแจ KEYLESS-GO พร้อมฟังก์ชันเปิด-ปิดฝากระโปรงท้าย
อัตโนมัติโดยไม่ต้องใช้มือ (HANDS-FREE ACCESS) เฉพาะรุ่น
AMG Dynamic

ระบบเสียงรอบทิศทาง Burmester® เฉพาะรุ่น AMG Dynamic

ระบบแผนที่นำาทาง เฉพาะรุ่น AMG Dynamic กล้องแสดงภาพรอบทิศทาง เฉพาะรุ่น AMG Dynamic

Touchpad พร้อม controller

หน้าจอแบบ MB Audio 20 ขนาด 10.25 นิ้ว

หลงัคาพาโนรามคิซนัรฟูเลือ่นเปิด - ปิดได้ด้วยระบบไฟฟ้า (Electric
Panoramic Sliding Glass Sunroof) เฉพาะรุ่น AMG Dynamic

ไฟเรืองแสงล้อมรอบห้องโดยสารแบบ 64 เฉดสี 
(Ambient Lighting)

อุปกรณ์มาตรฐาน



*ตัวอย่างสีอาจแตกต่างจากสีรถของจริง เนื่องจากระบบการพิมพ์
**ภาพใช้เพื่อการโฆษณา โปรดพิจารณารายการอุปกรณ์ของรถยนต์ในตารางท้ายแคตตาล็อกนี้

H31 Anthracite open - pore oak wood
trim elements เฉพาะรุ่น C 220 d Avantgarde

736 Open-pore black ash wood trim
เฉพาะรุ่น C 300 e Avantgarde

C 220 d Avantgarde and C 300 e Avantgarde

obsidian black

Information
Titles obsidian black 
Code 197U 
Grouping Metallic paint finishes 
Approval status Approved 
Status 15.3.2012 
Additional information 
Background information 

1/1

iridium silver

Information
Titles iridium silver 
Code 775U 
Grouping Metallic paint finishes 
Approval status Approved 
Status 15.3.2012 
Additional information 
Background information 

1/1

selenite grey

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

1/1

polar white

Information
Titles polar white 
Code 149U 
Grouping Non-metallic paint finishes 
Approval status Approved 
Status 15.3.2012 
Additional information 
Background information 

1/1

Anthracite open-pore oak wood trim elements

Information
Titles Anthracite open-pore oak wood trim elements 
Code H31 
Grouping Trim 
Approval status Approved 
Status 25.7.2017 
Additional information 
Background information 

1/1

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

149 polar white

101 black ARTICO leather

197 obsidian black

775 iridium silver

992 selenite grey

สีมาตรฐานเมทาลิก
(METALLIC PAINTS)

สีมาตรฐาน
(NON - METALLIC)เบาะนั่ง

ล้ออัลลอย แบบ 5 ก้านคู่ ขนาด 18"พวงมาลัยมัลติฟัังก์ชัน พร้อมปุ่มควบคุมแบบ 
Touch Control

ลายไม้ (TRIM ELEMENTS)



obsidian black

Information
Titles obsidian black 
Code 197U 
Grouping Metallic paint finishes 
Approval status Approved 
Status 15.3.2012 
Additional information 
Background information 

1/1

obsidian black

Information
Titles obsidian black 
Code 197U 
Grouping Metallic paint finishes 
Approval status Approved 
Status 15.3.2012 
Additional information 
Background information 

1/1

iridium silver

Information
Titles iridium silver 
Code 775U 
Grouping Metallic paint finishes 
Approval status Approved 
Status 15.3.2012 
Additional information 
Background information 

1/1

selenite grey

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

1/1

polar white

Information
Titles polar white 
Code 149U 
Grouping Non-metallic paint finishes 
Approval status Approved 
Status 15.3.2012 
Additional information 
Background information 

1/1

ล้ออัลลอย ดีไซน์สปอร์ตจาก AMG 
แบบ 5 ก้านคู่ ขนาด 18"

พวงมาลัยมัลติฟัังก์ชันแบบสปอร์ตท้ายตัด
พร้อมปุ่มควบคุมแบบ Touch Control

C 300 e AMG Dynamic

149 polar white

267 leather cranberry red251 leather black

197 obsidian black197 obsidian black

775 iridium silver

992 selenite grey

สีมาตรฐานเมทาลิก
(METALLIC PAINT)

สีมาตรฐานเมทาลิก
(METALLIC PAINTS)

สีมาตรฐาน
(NON - METALLIC)เบาะนั่งเบาะนั่ง

*ตัวอย่างสีอาจแตกต่างจากสีรถของจริง เนื่องจากระบบการพิมพ์
**ภาพใช้เพื่อการโฆษณา โปรดพิจารณารายการอุปกรณ์ของรถยนต์ในตารางท้ายแคตตาล็อกนี้

H31 Anthracite open - pore oak wood
trim elements

Anthracite open-pore oak wood trim elements

Information
Titles Anthracite open-pore oak wood trim elements 
Code H31 
Grouping Trim 
Approval status Approved 
Status 25.7.2017 
Additional information 
Background information 

1/1

ลายไม้ (TRIM ELEMENT)



รายละเอียดด้านเทคนิค C 220 d Avantgarde C 300 e Avantgarde C 300 e AMG Dynamic

เครื่องยนต์ ดีเซล 4 สูบ /แถวเรียง /4 วาล์วต่อสูบ เบนซิน 4 สูบ /แถวเรียง /4 วาล์วต่อสูบ เบนซิน 4 สูบ /แถวเรียง /4 วาล์วต่อสูบ

เทอร์โบ พร้อมอินเตอร์คูลเลอร์์ เทอร์โบ พร้อมอินเตอร์คูลเลอร์ เทอร์โบ พร้อมอินเตอร์คูลเลอร์

ปริมาตรกระบอกสูบ (ซีซี) 1,950 1,991 1,991

แรงม้าสูงสุด (กิโลวัตต์์ (แรงม้า)/รอบต่อนาที) 143 (194)/3,800 155 (211)/5,500 155 (211)/5,500

แรงบิดสูงสุด (นิวตันเมตร/รอบต่อนาที) 400/1,600 -2,800 350/1,200 -1,400 350/1,200 -1,400

กำาลังจากมอเตอร์ไฟฟ้า (กิโลวัตต์ (แรงม้า)) - 90 (122) 90 (122)

แรงบิดจากมอเตอร์ไฟฟ้า (นิวตันเมตร) - 440 440

อัตราเร่ง 0-100 กม./ชม. (วินาท)ี 6.9 5.4 5.4

ความเร็วสูงสุดโดยประมาณ (กม./ชม.) 240 250 250

ความจุถังนำ้ามัน (ลิตร) 66 50 50

พื้นที่บรรทุกสัมภาระ (ลิตร) 455 300 300

ระบบส่งกำาลัง เกียร์อัตโนมัติเดินหน้า 9 จังหวะ เกียร์อัตโนมัติเดินหน้า 9 จังหวะ เกียร์อัตโนมัติเดินหน้า 9 จังหวะ 

(9G -TRONIC) (9G-TRONIC) (9G-TRONIC)

พร้อมระบบเปลี่ยนเกียร์ท่ีพวงมาลัย พร้อมระบบเปลี่ยนเกียร์ท่ีพวงมาลัย พร้อมระบบเปลี่ยนเกียร์ท่ีพวงมาลัย 

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

ขนาดล้อและยาง - หน้า 225/45 R18 225/45 R18 225/45 R18

ขนาดล้อและยาง - หลัง 245/40 R18 245/40 R18 245/40 R18

มิติตัวถัง (กว้าง xยาว xสูง) (มิลลิเมตร) 1,810x4,686x1,442 1,810x4,686x1,442 1,810x4,702x1,432 

ระบบความปลอดภัย C 220 d Avantgarde C 300 e Avantgarde C 300 e AMG Dynamic

ถุงลมนิรภัยด้านหน้า 2 ตำาแหน่ง สำาหรับผู้ขับขี่และผู้โดยสาร • • •
ถุงลมนิรภัยด้านข้าง 2 ตำาแหน่ง สำาหรับผู้ขับขี่และผู้โดยสาร • • •
ม่านถุงลมนิรภัยด้านข้าง ป้องกันศีรษะ 4 ตำาแหน่ง สำาหรับผู้ขับขี่และผู้โดยสาร • • •
ถุงลมนิรภัยบริเวณหัวเข่า สำาหรับผู้ขับขี่ • • •
เข็มขัดนิรภัยแบบ 3 จุด (5 ที่นั่ง) • • •



ระบบความปลอดภัย C 220 d Avantgarde C 300 e Avantgarde C 300 e AMG Dynamic

ระบบป้องกันก่อนเหตุ (PRE -SAFE® system)  -  - •
โปรแกรมควมคุมการทรงตัวอัตโนมัติ 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) • • •
ระบบช่วยรักษาระยะห่างจากรถที่อยู่ด้านหน้า (Distance Pilot DISTRONIC)  -  - •
ระบบรักษาความเร็ว (Cruise control) และ จำากัดความเร็ว (SPEEDTRONIC) • • •
ระบบเตือนเพื่อนำารถเข้าศูนย์บริการ (ASSYST service interval indicator) • • •
ระบบเตือนแรงดันลมยาง (Tyre pressure loss warning system) • • •
ระบบช่วยเตือนอาการเหนื่อยล้าขณะขับขี่ (ATTENTION ASSIST) • • •
เซ็นเซอร์ช่วยในการนำารถเข้าจอด (PARKTRONIC) • • •
ระบบช่วยการนำารถเข้าจอดอัตโนมัติ (Active Parking Assist) • • •
กล้องแสดงภาพด้านหลัง ขณะถอยรถ (Reversing camera) • • •
กล้องแสดงภาพรอบทิศทาง  -  - •
Mercedes me connect • • •

อุปกรณ์มาตรฐานภายนอก C 220 d Avantgarde C 300 e Avantgarde C 300 e AMG Dynamic

ใบปัดนำ้าฝนทำางานโดยอัตโนมัติ พร้อมเซ็นเซอร์วัดปริมาณนำ้าฝน • • •
ไฟหน้าแบบ LED High Performance • •  -
ไฟหน้าแบบ MULTIBEAM LED  -  - •
ระบบปรับโคมไฟหน้ารถตามการเลี้ยวของพวงมาลัย (ALS -Active Light System)  -  - •
ระบบเพิ่มความส่องสว่างขณะเลี้ยวโค้ง (Cornering Light)  -  - •
ระบบปรับไฟสูงอัตโนมัติ (Adaptive Highbeam Assist) •  - •
ไฟ daytime สำาหรับการขับขี่ในเวลากลางวัน แบบ LED fibre -optic • • •



อุปกรณ์มาตรฐานภายนอก C 220 d Avantgarde C 300 e Avantgarde C 300 e AMG Dynamic

ไฟเลี้ยวที่กระจกมองข้าง ไฟเบรกและไฟท้าย และไฟเบรกดวงที่ 3 แบบ LED • • •
หลังคาพาโนรามิคซันรูฟ เลื่อนเปิด -ปิดได้ด้วยระบบไฟฟ้า

(Electric Panoramic Sliding Glass Sunroof)

 -  - •

กันชนหน้า -หลัง และสเกิร์ตข้างดีไซน์สปอร์ตแบบ AMG bodystyling  -  - •
สัญลักษณ์ EQ Power บริเวณซุ้มล้อหน้า  - • •
กระจกมองข้างปรับระดับและพับเก็บด้วยระบบไฟฟ้า • • •
กระจกมองข้างด้านผู้ขับขี่และกระจกส่องหลัง ปรับลดแสงสะท้อนอัตโนมัติ • • •
กุญแจรีโมทคอนโทรล • • •
ระบบเปิด -ปิดฝากระโปรงท้ายอัตโนมัติโดยไม่ต้องใช้มือ (HANDS -FREE ACCESS)  -  - •
ระบบเปิด -ปิดฝากระโปรงท้ายอัตโนมัติด้วยระบบไฟฟ้า • • •
ระบบล็อกฝากระโปรงท้ายแบบ Independent Boot locking  - • •
กระจังหน้าสีเงินเสริมโครเมียม พร้อมตราสัญลักษณ์ Mercedes-Benz • •  -
กระจังหน้า Diamond Grille สีเงิน พร้อมตราสัญลักษณ์ Mercedes-Benz  -  - •
ดิสก์เบรกหน้าแบบมีช่องระบายความร้อน  -  - •
ล้ออัลลอยแบบ 5 ก้านคู่ ขนาด 18" • •  -
ล้ออัลลอยดีไซน์สปอร์ตจาก AMG แบบ 5 ก้านคู ่ขนาด 18" ตกแต่งด้วยสี tremolite grey  -  - •
ยางรถยนต์แบบ Run-flat • • •

อุปกรณ์มาตรฐานภายใน C 220 d Avantgarde C 300 e Avantgarde C 300 e AMG Dynamic

ฟังก์ชัน ECO start/stop • • •
ระบบควบคุมอุณหภูมิอัตโนมัติ THERMATIC แบบ 2-ZONE • •  -
ระบบควบคุมอุณหภูมิอัตโนมัติ THERMOTRONIC แบบ 3-ZONE  -  - •
ระบบควบคุมการเปิดระบบปรับอากาศแบบ Pre-entry climate control  - • •
เบาะนั่งหุ้มหนัง ARTICO • •  -
เบาะนั่งหุ้มหนังแบบสปอร์ต  -  - •



อุปกรณ์มาตรฐานภายใน C 220 d Avantgarde C 300 e Avantgarde C 300 e AMG Dynamic

เบาะนั่งคู่หน้าปรับระดับด้วยระบบไฟฟ้า • •  -
เบาะนั่งคู่หน้าปรับระดับด้วยระบบไฟฟ้า พร้อมหน่วยความจำาสำาหรับ

ตำาแหน่งที่นั่งพวงมาลัย และกระจกมองข้าง

 -  - •

เบาะนั่งผู้โดยสารด้านหลังพับได้แบบ 1/3 และ 2/3 • • •
พวงมาลัยมัลติฟังก์ชัน พร้อมปุ่มควบคุมแบบ Touch Control • •  -
พวงมาลัยมัลติฟังก์ชันแบบสปอร์ตท้ายตัด พร้อมปุ่มควบคุมแบบ Touch Control  -  - •
พวงมาลัยปรับระดับด้วยระบบไฟฟ้า  -  - •
ระบบกุญแจแบบ KEYLESS-GO  -  - •
ระบบสตาร์ทเครื่องยนต์แบบ Remote engine start •  -  -
ปุ่มสตาร์ทเครื่องยนต์ (Push Start) • • •
ชุดคันเร่งและแป้นเบรกแบบสปอร์ต  -  - •
ด้านบนของคอนโซลหน้า และด้านบนของแผงประตูหุ้มด้วยหนัง  -  - •
ม่านบังแดดประตูหลังซ้าย -ขวา • • •
ม่านบังแดดด้านหลัง เลื่อนขึ้น -ลงด้วยระบบไฟฟ้า •  - •
ไฟเรืองแสงล้อมรอบห้องโดยสารปรับได้ 64 เฉดสี (Ambient Lighting) • • •
มาตรวัดความเรว็และวดัรอบเครือ่งยนต์แบบ All-digital instrument display ขนาด 12.3 นิว้  -  - •
ระบบปฏิบตักิารมลัตมีิเดยีแบบ MB Audio 20 หน้าจอขนาด 10.25 นิว้ พร้อม controller • • •
ฟังก์ชันเชื่อมต่อโทรศัพท์มือถือ Apple CarPlay™ & Android Auto •  -  -
ระบบเสียงรอบทิศทาง Burmester®  -  - •
ระบบควบคุมและสั่งงานด้วย Touchpad • • •
ระบบเชื่อมต่อโทรศัพท์เคลื่อนที่ (Bluetooth) • • •
นาฬิกาแบบอนาล็อก • • •
ระบบรองรับการใช้งานระบบนำาทาง (Pre - installation for SD-card navigation) • • •
ระบบแผนที่นำาทาง  -  - •
กาบบันไดสเตนเลส พร้อมสัญลักษณ์ Mercedes-Benz แบบเรืองแสง • • •



The C-Class Saloon

หมายเหต:ุ การเปลี่ยนแปลงต่างๆ อาจจะมีขึ้นกับผลิตภัณฑ์ได้ เนื่องจากโบรชัวร์นี้ได้จัดพิมพ์ตั้งแต่เดือนมิถุนายน 2562 ผู้ผลิตสงวนสิทธิในการเปลี่ยนแปลงการออกแบบ รูปแบบ สี และรายละเอียดเฉพาะระหว่างระยะเวลาการส่งมอบ 

โดยการเปลี่ยนแปลงเหล่านี้จะคำานึงถึงประโยชน์ของผู้ขายประกอบกับความเหมาะสมแก่ผู้ซื้อเป็นหลัก ซึ่งผู้ขายหรือผู้ผลิตจะใช้สัญลักษณ์หรือจำานวนระบุในคำาสั่งซื้อ หรือเกี่ยวกับคำาสั่งซื้อ ไม่มีสิทธิใดๆ ที่พึงได้รับจากสิ่งเหล่านี้ ภาพประกอบ

อาจแสดงอุปกรณ์เสริมและรายการของอุปกรณ์เสริมซึ่งไม่ได้เป็นส่วนหนึ่งของข้อกำาหนดมาตรฐาน สีอาจจะแตกต่างเล็กน้อยจากที่แสดงไว้ในโบรชัวร์ เนื่องจากข้อจำากัดของกระบวนการพิมพ์ โบรชัวร์นี้ให้ข้อบ่งชี้โดยทั่วไปเกี่ยวกับประเภทของ

รุ่นรถยนต์ ลักษณะ อุปกรณ์เสริม และ/หรือสีที่มีให้ในแต่ละประเทศ รถยนต์บางรุ่นอาจจะไม่มีประเภท ลักษณะ อุปกรณ์เสริม และ/หรือสีที่แสดงในประเทศของคุณหรืออาจมีรายละเอียดเฉพาะที่แตกต่างกัน นอกจากนี้ รถยนต์บางรุ่น 

ลักษณะ อุปกรณ์เสริม และ/หรือสีอาจมีใช้ร่วมกับรุ่นอื่นเท่านั้น สำาหรับข้อมูลที่เป็นปัจจุบันและเฉพาะเจาะจงมากขึ้นเกี่ยวกับประเภทของรุ่น ลักษณะ อุปกรณ์เสริม และ / หรือสีที่มีในประเทศของคุณและการกำาหนดราคานั้น คุณควรติดต่อผู้

จำาหน่ายเมอร์เซเดส-เบนซ์ที่ได้รับอนุญาตใกล้บ้านคุณ

www.mercedes-benz.co.th

02-06/2562

www.mercedes-benz.co.th/ebrochure


