
The E-Class Cabriolet 



*ภาพใช้เพื่อการโฆษณา โปรดพิจารณารายการอุปกรณ์ของรถยนต์ในตารางท้ายแคตตาล็อกนี้



ขุมพลังดุดัน ภายใต้รูปลักษณ์อันโดดเด่น

The new E-Class Cabriolet ยนตรกรรมสปอร์ตหรูแบบเปิดประทุน ด้วยโครงสร้างการออกแบบภายใต้คอนเซปท์ 
Sensual Purity พร้อมกับกระจังหน้าแบบ diamond grille และไฟหน้าสปอร์ตเทคโนโลยี MULTIBEAM LED 
จึงทำาให้ E 300 Cabriolet เปี่ยมไปด้วยเสน่ห์อันน่าหลงใหล ทรงพลังด้วยเครื่องยนต์เบนซิน 1,991 ซีซี พร้อมเกียร์
อัตโนมัติเดินหน้า 9 จังหวะ (9G-TRONIC) สามารถทำาความเร็วสูงสุดได้ถึง 250 กม./ชม. พร้อมเพ่ิมพลังเหนือขีดจำากัด
ด้วยเทคโนโลยี EQ Boost เพิ่มพละกำาลังได้สูงสุดถึง 258 แรงม้าให้คุณพุ่งทะยานอย่างไร้ขีดจำากัด



เสน่ห์ที่แตกต่าง เปิดกว้างทุกความรู้สึก

The new E-Class Cabriolet พร้อมปลุกประสบการณ์อีกด้านของชีวิต ด้วยดีไซน์อันเป็นเอกลักษณ์ 
เปิดรับทุกความรู้สึกด้วยหลังคาแบบ Soft top fabric ที่สามารถเปิด-ปิดได้ภายในระยะเวลาเพียง 20 วินาที 
ดื่มด่ำาไปกับสายลมที่คุณสามารถควบคุมได้ด้วย AIRCAP เพื่อลดกระแสลมที่เข้ามาสู่ห้องโดยสารเพียง
ปลายนิ้วสัมผัส โดดเด่นด้วยการออกแบบช่องระบบปรับอากาศใหม่ ที่ได้รับแรงบันดาลใจมาจากรูปทรงใบพัด
ของเครื่องยนต์อากาศยาน พร้อมปลุกทุกความสปอร์ตที่ซ่อนอยู่ในตัวคุณ

*ภาพใช้เพื่อการโฆษณา โปรดพิจารณารายการอุปกรณ์ของรถยนต์ในตารางท้ายแคตตาล็อกนี้





เทคโนโลยีระบบ MULTIBEAM LED
เทคโนโลยีชั้นสูงที่ช่วยให้ทัศนวิสัยการขับขี่แม้ในยามค่ำาคืนเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ ไฟหน้าแบบ MULTIBEAM LED ปรับระดับ
ความสว่างอย่างเป็นอิสระจากกัน โดยมีระบบเซ็นเซอร์ตรวจจับความเคลื่อนไหวและคำานวณระดับ ความสว่างอัตโนมัติ และตอบสนอง
ต่อความเคล่ือนไหวเปล่ียนแปลงได้อย่างรวดเร็วแม่นยำา ปรับเปลี่ยนการทำางานให้สอดคล้องกับสถานการณ์ เพื่อเพิ่มความปลอดภัยสูงสุด

ที่สุดของขุมพลัง จากเทคโนโลยีแห่งอนาคต

สัมผัสประสบการณ์การขับเคลื่อนที่เหนือความสมบูรณ์แบบ กับเครื่องยนต์เบนซิน 4 สูบเรียง ขนาด 1,991 ซีซี ให้กำาลังสูงสุด 
190 กิโลวัตต์ แรงบิดสูงสุด 370 นิวตันเมตร พุ่งทะยานจาก 0-100 กม. / ชม.เพียง 6.6 วินาที พร้อมยกระดับขุมพลังเหนือขีดจำากัด
ด้วย EQ Boost เพ่ิมพละกำาลังได้สูงสุดถึง 258 แรงม้า น่ีคือเคร่ืองยนต์แห่งโลกอนาคตท่ีมอบสุดยอดสมรรถนะ และประหยัดเช้ือเพลิง
ได้อย่างที่คุณคาดไม่ถึง

ระบบช่วยนำารถเข้าจอดอัตโนมัติ 

(Active Parking Assist with PARKTRONIC)
ระบบช่วยนำารถเข้า-ออกจากท่ีจอดอัตโนมัติ ท้ังการจอดแบบขนาน และการจอดแบบเข้าซอง โดยกล้องแสดงภาพรอบทิศทาง 360 องศา 
จะแสดงภาพบริเวณรอบคันรถในจอแสดงผลรวมถึงภาพจากมุมสูง ท้ังน้ีระบบจะส่งสัญญาณเตือน ท้ังภาพ และเสียง ในขณะท่ีกำาลังจอดรถ
โดยเป็นการประสานการทำางานของระบบ active steering ระบบ speed control และระบบเปล่ียนเกียร์อัตโนมัติ เพ่ิมความปลอดภัย
ยิ่งขึ้นด้วยระบบ Drive Away Assist ที่ส่งสัญญาณเตือนเมื่อตรวจจับความเสี่ยงต่อการชนในขณะที่เหยียบคันเร่งหรือเบรกสลับกัน
หรือเมื่อผู้ขับขี่เข้าเกียร์ไม่ถูกต้อง ระบบนี้ให้คุณเป็นผู้ที่ควบคุมการตอบสนองได้ทุกเมื่อและจะปิดระบบโดยอัตโนมัติ การเข้า-ออก
จากท่ีจอดรถจึงกลายเป็นเรื่องง่ายเพื่อให้คุณมั่นใจในทุกสถานการณ์

*ภาพใช้เพื่อการโฆษณา โปรดพิจารณารายการอุปกรณ์ของรถยนต์ในตารางท้ายแคตตาล็อกนี้



Mercedes me connect

Mercedes me connect เทคโนโลยีแห่งอนาคต ไม่เพียงแต่เชื่อมต่อรถยนต์กับไลฟ์สไตล์เหนือระดับของคุณ แต่ยังสะท้อนตัวตนที่ล้ำาสมัยเหนือใครให้คุณเชื่อมต่อรถยนต์์เข้ากับ
สมาร์ทโฟนพร้อมควบคุมทุกอย่างได้อย่างใจ ทั้งระบบ Send2Car ให้คุณส่งจุดหมายที่จะเดินทางจากสมาร์ทโฟน สู่รถยนต์ของคุณเพื่อความสะดวก และแม่นยำาที่สุด และระบบ 
Live Traffic Information ที่รายงานจราจรบนท้องถนน ให้คุณเลือกเส้นทางที่ดีที่สุดเพื่อถึงจุดหมายรวดเร็วที่สุด พร้อมยกระดับชีวิตให้สมาร์ทกว่า กับระบบ Remote engine 
start สตาร์ทเครื่องยนต์ผ่านสมาร์ทโฟนได้ไม่ว่าคุณจะอยู่จุดไหนของโลก และให้คุณค้นหารถยนต์ที่จอดไว้ได้อย่างง่ายดาย ด้วยระบบ Parked Vehicle Locator ที่ช่วยแสดงตำา
แหน่งของรถยนต์ที่คุณจอดไว้ พร้อมด้วยระบบ Accident Recovery ส่งต่อข้อมูลรถยนต์ของคุณในกรณีการเกิดอุบัติเหตุไม่ว่าคุณจะอยู่ที่ไหนก็ไร้กังวล และระบบ Breakdown 
management ที่หากคุณพบความผิดปกติเกี่ยวกับรถในกรณีใดๆ ก็ยังติดต่อกับเจ้าหน้าที่ของเมอร์เซเดส-เบนซ์ ที่พร้อมให้บริการช่วยเหลือคุณตลอดเวลา
ทั้งหมดคือเทคโนโลยี Mercedes me connect ที่ถูกพัฒนามาเพื่อไลฟ์สไตล์ที่สมาร์ทขึ้น ยกระดับความสะดวกสบายขึ้น เพื่อชีวิตที่ล้ำาสมัยกว่าในทุกช่วงเวลากับเมอร์เซเดส-เบนซ์
 

*ภาพใช้เพื่อการโฆษณา โปรดพิจารณารายการอุปกรณ์ของรถยนต์ในตารางท้ายแคตตาล็อกนี้*ภาพใช้เพื่อการโฆษณา โปรดพิจารณารายการอุปกรณ์ของรถยนต์ในตารางท้ายแคตตาล็อกนี้



744

741

*ภาพใช้เพื่อการโฆษณา โปรดพิจารณารายการอุปกรณ์ของรถยนต์ในตารางท้ายแคตตาล็อกนี้

หลังคาผ้าแบบ soft top fabric
หลังคาผ้าแบบ soft top fabric เปิด - ปิดด้วยระบบไฟฟ้า ที่ใช้เวลาเพียง 20 วินาที และสามารถควบคุมหลังคา
ขณะขับขี่ด้วยความเร็วไม่เกิน 50 กม./ ชม. มีให้เลือก 4 สี

740 746

• 740 black

• 741 dark brown

• 744 dark blue

• 746 dark red



ไฟท้ายแบบ LED

ชุดคันเร่งและแป้นเบรกแบบสปอร์ต

ไฟหน้าอัจฉริยะแบบ MULTIBEAM LED

ฟังก์ชันเชื่อมต่อโทรศัพท์มือถือระบบปฏิบัติการ iOS 
(Apple CarPlayTM) 

ระบบกุญแจแบบ KEYLESS-GO พร้อมฟังก์ชัน
เปิด - ปิดฝากระโปรงท้ายอัตโนมัติโดยไม่ต้องใช้มือ 
(HANDS-FREE ACCESS)

ระบบเสียงรอบทิศทาง Burmester®

ระบบปรับรูปแบบการขับขี่ DYNAMIC SELECT

จอแสดงผลความละเอียดสูงแบบ widescreen cockpit

*ภาพใช้เพื่อการโฆษณา โปรดพิจารณารายการอุปกรณ์ของรถยนต์ในตารางท้ายแคตตาล็อกนี้

ระบบป้อนเข็มขัดนิรภัยอัตโนมัติ สำาหรับผู้ขับขี่และผู้โดยสารด้
านหน้า (automatic belt feeders)

อุปกรณ์มาตรฐาน



E 300 Cabriolet AMG Dynamic

ล้ออัลลอยดีไซน์สปอร์ตจาก AMG สี high-gloss black พร้อม high-sheen finish แบบ 5 ก้านคู่ ขนาด 19"

*ภาพใช้เพื่อการโฆษณา โปรดพิจารณารายการอุปกรณ์ของรถยนต์ในตารางท้ายแคตตาล็อกนี้



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

aluminium trim with light crystal grain

Information
Titles aluminium trim with light crystal grain 
Code H40 
Grouping Trim 
Approval status Approved 
Status 31.5.2016 
Additional information 
Background information 

1/1

selenite grey

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

1/1

E 300 Cabriolet AMG Dynamic

คอนโซลกลางตกแต่งด้วยลายไม้ black open-pore black ash (736)คอนโซลด้านหน้าและด้านบนของแผงข้างประตู
ตกแต่งด้วยอะลูมิเนียมลาย crystal grain (H40)

เบาะนั่ง เบาะนั่ง

211 leather – black 297 leather – classic red / black

149 polar white 

สีมาตรฐาน
(NON-METALLIC)

สีมาตรฐานเมทาลิก 
(METALLIC PAINTS)

*สีสั่งพิเศษ 
**ภาพใช้เพื่อการโฆษณา โปรดพิจารณารายการอุปกรณ์ของรถยนต์ในตารางท้ายแคตตาล็อกนี้

ปุ่มควบคุมแบบสัมผัส (Touch control button)

660 rubellite red

cavansite blue

Information
Titles cavansite blue 
Code 890 
Grouping Metallic paint finishes 
Approval status Approved 
Status 15.3.2012 
Additional information Metallic paint finish 
Background information 

1/1

890 cavansite blue

พวงมาลัยมัลติฟัังก์ชันแบบสปอร์ตท้ายตัด หุ้มหนัง nappa

197 obsidian black 992 selenite grey



รายละเอียดด้านเทคนิค E 300 Cabriolet AMG Dynamic

เครื่องยนต์ เบนซิน แถวเรียง / 4 สูบ / 4 วาล์วต่อสูบ

ปริมาตรกระบอกสูบ (ซีซี) 1,991

แรงม้าสูงสุด (กิโลวัตต์ (แรงม้า) / รอบต่อนาที) 190 (258) / 5,800 - 6,100

แรงบิดสูงสุด (นิวตันเมตร / รอบต่อนาที) 370 / 1,800 - 4,000

อัตราเร่ง 0 - 100 กม. / ชม. (วินาท)ี 6.6

ความเร็วสูงสุดโดยประมาณ (กม. / ชม.) 250

ความจุถังนำ้ามัน (ลิตร) 66

พื้นที่บรรทุกสัมภาระ (ลิตร) 310-385

ระบบส่งกำาลัง เกียร์อัตโนมัติเดินหน้า 9 จังหวะ (9G - TRONIC)

พร้อมระบบเปลี่ยนเกียร์ที่พวงมาลัย (Steering - wheel Gearshift Paddles)

ขนาดล้อและยาง - หน้า 245/40 R19

ขนาดล้อและยาง - หลัง 275/35 R19

มิติตัวถัง (กว้าง x ยาว x สูง) (มิลลิเมตร) 1,860 x 4,846 x 1,429



ระบบความปลอดภัย E 300 Cabriolet AMG Dynamic

ถุงลมนิรภัยด้านหน้า 2 ตำาแหน่ง สำาหรับผู้ขับขี่และผู้โดยสาร •
ถุงลมนิรภัยด้านข้าง 2 ตำาแหน่ง สำาหรับผู้ขับขี่และผู้โดยสารด้านหน้า •
ม่านถุงลมนิรภัยด้านข้าง ป้องกันศีรษะ 4 ตำาแหน่ง สำาหรับผู้ขับขี่และผู้โดยสาร •
เข็มขัดนิรภัยแบบ 3 จุด 4 ที่นั่ง •
โปรแกรมควบคุมการทรงตัวอัตโนมัติ ESP® (Electronic Stability Program) •
ระบบช่วยเบรกแบบแอคทีฟ ABA (Active Brake Assist system) •
ระบบเบรกป้องกันล้อล็อก ABS (Anti - lock braking system) •
ระบบเบรก ADAPTIVE BRAKE พร้อมฟังก์ชัน HOLD และ Hill - Start Assist •
ไฟเบรกกะพริบฉุกเฉิน (adaptive brake light) •
ระบบรักษาความเร็ว (cruise control) และจำากัดความเร็ว (SPEEDTRONIC) •
ระบบเตือนเพื่อนำารถเข้าศูนย์บริการ (ASSYST Service interval indicator) •
ระบบเตือนแรงดันลมยาง (tyre pressure loss warning system) •
ระบบช่วยเตือนอาการเหนื่อยล้าขณะขับขี่ (ATTENTION ASSIST) •
เซ็นเซอร์ช่วยในการนำารถเข้าจอด (PARKTRONIC) •
ระบบช่วยการนำารถเข้าจอดอัตโนมัติ (Parking Pilot including Active Parking Assist) •
กล้องแสดงภาพด้านหลัง ขณะถอยรถ (reversing camera) •
Mercedes me connect •



อุปกรณ์มาตรฐานภายนอก E 300 Cabriolet AMG Dynamic

ใบปัดนำ้าฝนทำางานโดยอัตโนมัติ พร้อมเซ็นเซอร์วัดปริมาณนำ้าฝน •
ไฟหน้าแบบ MULTIBEAM LED •
ระบบปรับโคมไฟหน้้ารถตามการเลี้ยวของพวงมาลัย (Active headlamps) •
ระบบเพิ่มความส่องสว่่างขณะเลี้ยวโค้ง (cornering light) •
ระบบปรับไฟสูงอัตโนมัติ (Adaptive Highbeam Assist Plus) •
ไฟ daytime สำาหรับการขับขี่ในเวลากลางวัน แบบ LED fibre - optic •
ไฟเลี้ยวที่กระจกมองข้้าง ไฟเบรกและไฟท้้าย แบบ LED •
หลังคาผ้าแบบ soft top fabric •
กันชนหน้า - หลัง และสเกิร์ตข้างดีไซน์สปอร์ตจาก AMG •
กระจกมองข้างปรับระดับและพับเก็บด้้วยระบบไฟฟ้้า •
กระจกมองข้างด้้านผู้้ขับขี่และกระจกส่่องหลังปรับลดแสงสะท้้อนอัตโนมัติ •
กุญแจรีโมทคอนโทรล •
ระบบเปิด - ปิดฝากระโปรงท้ายอัตโนมัติโดยไม่ต้องใช้มือ (HANDS-FREE ACCESS) •
ระบบเปิด - ปิดฝากระโปรงท้ายด้วยระบบไฟฟ้า •
กระจังหน้้า diamond grille สีเงิน พร้้อมตราสัญลักษณ์์เมอร์์เซเดส-เบนซ์์ •
ปลายท่่อไอเสียเสริมโครเมียม 2 ท่่อ •
ดิสก์เบรกหน้าแบบมีช่องระบายความร้้อน •
สัญลักษณ์์ Mercedes-Benz บนคาลิปเปอร์เบรกหน้้า •
ล้้ออัลลอยดีไซน์สปอร์ตจาก AMG แบบ 5 ก้านคู่ ขนาด 19" •
ยางรถยนต์แบบ Run-flat •
เสียงท่อไอเสียแบบสปอร์ต (Sport Exhaust System) •



อุปกรณ์มาตรฐานภายใน E 300 Cabriolet AMG Dynamic

ฟังก์ชัน ECO start / stop •
ระบบควบคุมอุณหภูมิอัตโนมัติ THERMATIC แบบ 2 - ZONE •
เบาะนั่งหุ้มหนัง •
เบาะนั่งคู่หน้าปรับระดับด้วยระบบไฟฟ้า พร้อมหน่วยความจำาสำาหรับตำาแหน่งที่นั่ง •
พวงมาลัย และกระจกมองข้าง

ระบบป้อนเข็มขัดนิรภัยอัตโนมัติ สำาหรับผู้ขับขี่และผู้โดยสารด้านหน้า (automatic belt feeders) •
พวงมาลัยมัลติฟังก์ชันแบบสปอร์ตท้ายตัด หุ้มหนัง nappa •
พวงมาลัยนิรภัยพร้อมเพาเวอร์ปรับระดับด้วยระบบไฟฟ้า และปรับนำ้าหนักตามความเร็วรถ •
ปุ่มสตาร์ทเครื่องยนต์ (Push Start) •
ระบบกุญแจแบบ KEYLESS-GO •
ด้้านบนของคอนโซลหน้้า และด้านบนของแผงประตูหุ้้มด้้วยหนัง •
ไฟเรืองแสงล้อมรอบห้องโดยสารแบบ 64 สี (ambient lighting) •
หน้าจอแสดงผลข้อมูลแบบ widescreen cockpit •
ระบบ COMAND Online พร้อม controller •
ระบบสั่งการด้วยเสียง (LINGUATRONIC) เฉพาะภาษาอังกฤษ •
ระบบเสียงรอบทิศทาง Burmester® •
ระบบควบคุมและสั่งงานด้วย touchpad •
ระบบเชื่อมต่อโทรศัพท์์เคลื่อนที่ (Bluetooth) •
ฟังก์ชันเชื่อมต่อโทรศัพท์มือถือระบบปฏิบัติการ iOS (Apple CarPlayTM) •
ระบบแผนที่นำาทาง •
ชุดคันเร่งและแป้นเบรกแบบสปอร์์ต •



หมายเหต:ุ การเปลี่ยนแปลงต่างๆ อาจจะมีขึ้นกับผลิตภัณฑ์ได้ เนื่องจากโบรชัวร์นี้ได้จัดพิมพ์ตั้งแต่เดือนมกราคม 2563 ผู้ผลิตสงวนสิทธิในการเปลี่ยนแปลงการออกแบบ รูปแบบ สี และรายละเอียดเฉพาะระหว่างระยะเวลาการส่งมอบ

โดยการเปลี่ยนแปลงเหล่านี้จะคำานึงถึงประโยชน์ของผู้ขายประกอบกับความเหมาะสมแก่ผู้ซื้อเป็นหลัก ซึ่งผู้ขายหรือผู้ผลิตจะใช้สัญลักษณ์หรือจำานวนระบุในคำาสั่งซื้อ หรือเกี่ยวกับคำาสั่งซื้อ ไม่มีสิทธิใดๆ ที่พึงได้รับจากสิ่งเหล่านี้ ภาพประกอบ

อาจแสดงอุปกรณ์เสริมและรายการของอุปกรณ์เสริมซึ่งไม่ได้เป็นส่วนหนึ่งของข้อกำาหนดมาตรฐาน สีอาจจะแตกต่างเล็กน้อยจากที่แสดงไว้ในโบรชัวร์ เนื่องจากข้อจำากัดของกระบวนการพิมพ์ โบรชัวร์นี้ให้ข้อบ่งชี้โดยทั่วไปเกี่ยวกับประเภท

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

ลักษณะ อุปกรณ์เสริม และ/หรือสีอาจมีใช้ร่วมกับรุ่นอื่นเท่านั้น สำาหรับข้อมูลที่เป็นปัจจุบันและเฉพาะเจาะจงมากขึ้นเกี่ยวกับประเภทของรุ่น ลักษณะ อุปกรณ์เสริม และ/หรือสีที่มีในประเทศของคุณและการกำาหนดราคานั้น คุณควรติดต่อ

ผู้จำาหน่ายเมอร์เซเดส-เบนซ์ที่ได้รับอนุญาตใกล้บ้านคุณ

www.mercedes-benz.co.th
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