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The SLC Roadster



The new Mercedes-Benz SLC

*อุปกรณ�บางส�วนในภาพอาจแตกต�างจากท่ีจำหน�ายจริง

เร�าใจไปกับ The new SLC นิยามใหม�ของทุกความโฉบเฉี่ยว ปลุกความสนุกของชีวิตให�โลดแล�นกับทุกจังหวะชีวิตเมือง
พร�อมให�คุณสัมผัสที่สุดของประสบการณ�ขับขี่ในทุกสถานการณ� ไม�ว�าจะเป�ดหรือป�ดหลังคา บนทุกสภาพถนน 
โดดเด�นด�วยกระจังหน�าแบบ Diamond Grille และไฟหน�าแบบ LED Intelligent Light System
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*อุปกรณ�บางส�วนในภาพอาจแตกต�างจากท่ีจำหน�ายจริง

The new SLC ที่สุดแห�งรถยนต�สไตล�โรดสเตอร� ทั้งสมรรถนะ ความนุ�มนวลในการขับขี่ และการประหยัดพลังงาน กับเครื่องยนต�ใหม�ขนาดความจุ 2.0 ลิตร แบบ 4 สูบ 
245 แรงม�า เร�าใจย่ิงกว�าเดิมกับอัตราเร�ง 0-100 กม. เพียง 5.8 วินาที พาคุณสู�จุดหมายก�อนใคร ด�วยระบบส�งกำลัง 9G-TRONIC ที่ให�ประสิทธิภาพยอดเยี่ยม 
ช�วยให�การเปลี่ยนเกียร�เป�นไปอย�างรวดเร็วและนิ่มนวล พร�อมตอบรับทุกสไตล�การขับขี่ด�วยระบบเปลี่ยนรูปแบบการขับขี่ Dynamic Select ที่มีมากถึง 5 โหมด
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บ�งบอกความเป�นเอกลักษณ�เฉพาะตัวกับชุดตกแต�ง AMG bodystyling รอบคัน และล�ออัลลอยดีไซน�สปอร�ตจาก AMG 
แบบ multi - spoke ขนาด 18" ระบบกันสะเทือนที่รองรับการขับขี่แบบไดนามิก เร�าใจทุกสายตากับเบาะน่ังหุ�มหนัง 
nappa ดีไซน�สปอร�ต พร�อมตกแต�งด�วยการเดินด�ายสีแดงภายในห�องโดยสารและแผงมาตรวัดลายตารางหมากรุกรวมถึง
เข็มขัดนิรภัยสีแดง เติมเต็มประสบการณ�ขับขี่แบบสปอร�ตด�วยเสียงที่เร�าใจกว�าที่เคยสัมผัสจากระบบท�อไอเสีย 
sports exhaust system ที่ให�เสียงอันทรงพลังเมื่อเร�งเครื่องในรูปแบบการขับขี่ Sport +

ษณ�เฉพาะตัวกับชุดตกแต�ง AMG bodystyling รอบคัน และล�ออัลลอยดีไซน�สปอร�ตจาก AMG
นาด 18" ระบบกันสะเทือนท่ีรองรับการขับข่ีแบบไดนามิก เร�าใจทุกสายตากับเบาะนั่งหุ�มหนัง 

พร�อมตกแต�งด�วยการเดินด�ายสีแดงภายในห�องโดยสารและแผงมาตรวัดลายตารางหมากรุกรวมถึง
ต็มประสบการณ�ขับขี่แบบสปอร�ตด�วยเสียงที่เร�าใจกว�าที่เคยสัมผัสจากระบบท�อไอเสีย 
tem ที่ให�เสียงอันทรงพลังเม่ือเร�งเครื่องในรปแบบการขับข่ี Sport +

ปลุกเราอารมณสปอรตในทุกโสตสัมผัสกับ AMG Line

*อุปกรณ�บางส�วนในภาพอาจแตกต�างจากท่ีจำหน�ายจริง
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วิถีของโรดสเตอร�ตัวจริงที่ผสานสุนทรียะแห�งการขับขี่และความสปอร�ตอย�างลงตัว ด�วยฟ�งก�ชัน DYNAMIC SELECT ของ The new SLC 
ทำงานควบคู�กับระบบเกียร�อัตโนมัติ 9G -TRONIC ที่มีให�เลือกถึง 5 โหมด ให�เข�ากับทุกอารมณ�และเส�นทาง ทั้งแบบ Eco, Comfort, 
Sport, Sport + และ Individual เพลิดเพลินกับการขับขี่ที่ราบรื่นและประหยัดเชื้อเพลิง หรือเร�าอารมณ�กับการขับขี่สไตล�สปอร�ตโฉบเฉ่ียว 

DYNAMIC SELECT หนึ่งเดียวของโรดสเตอร ที่โดดเดนดวย 5 โหมดการขับขี่ 
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ไฟหน�าแบบ LED Intelligent Light System

กล�องแสดงภาพขณะถอยหลัง reversing camera
พร�อมระบบ Active Parking Assist

แผ�นกันลมแบบ plexiglass (AIRGUIDE) ล�ออัลลอยดีไซน�สปอร��ตจาก AMG 
แบบ multi - spoke ขนาด 18"

ไฟเรืองแสงล�อมรอบห�องโดยสาร LED fibre -optic 
แบบ 3 สี

ระบบกุญแจแบบ KEYLESS-GO และ Push Start

Dynamic Select หนึ่งเดียวของโรดสเตอร ที่โดดเดนดวย 5 โหมด การขับขี่ อุปกรณมาตรฐาน



สีสั่งพิเศษ
(OPTIONAL EXTRA)

เบาะนั่ง

867 Two-tone nappa leather 
bengal red/black

831 nappa leather black 834 nappa leather 
saddle brown/black

865 Two-tone nappa leather  
platinum white pearl/black

ลายอลูมิเนียม

H74 Dark carbon-grain aluminium trim

หลากหลายสี ใหคุณไดเลือกสรร

996 designo hyacinth 
red metallic 

799 designo diamond 
white bright

สีมาตรฐาน
(NON-METALLIC PAINTS)

590 fire opal

040 black 149 polar white 281 designo 
cerussite grey magno

สีมาตรฐานเมทาลิก
(METALLIC PAINTS)

896 citrine blue197 obsidian black 775 iridium silver

963 indium grey 988 diamond silver 992 selenite grey

ตัวอย�างสีอาจแตกต�างจากสีจริงของรถ เน่ืองจากระบบการพิมพ�
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เครื่องยนต� เบนซิน แถวเรียง / 4 สูบ / 4 วาล�วต�อสูบ เทอร�โบ พร�อมอินเตอร�คูลเลอร�
ปริมาตรกระบอกสูบ (ซีซี)  1,991

แรงม�าสูงสุด (กิโลวัตต� (แรงม�า) / รอบต�อนาท)ี  180 (245) / 5,500

แรงบิดสูงสุด (นิวตันเมตร / รอบต�อนาที)  370 / 1,300 - 4,000

อัตราเร�ง 0 - 100 กม. / ชม. (วินาท)ี 5.8

ความเร็วสูงสุดโดยประมาณ (กม. / ชม.) 250

ความจุถังน้ำมัน (ลิตร) 60

พื้นที่บรรทุกสัมภาระ (ลิตร)  225-335

ระบบส�งกำลัง  เกียร�อัตโนมัติเดินหน�า 9 จังหวะ (9G - TRONIC)

 พร�อมระบบเปลี่ยนเกียร�ท่ีพวงมาลัย (Steering - wheel Gearshift Paddles)

ขนาดล�อและยาง  หน�า 225/40 R18

 หลัง 245/35 R18

มิติตัวถัง (กว�าง xยาว xสูง) (มิลลิเมตร) 1,810 x  4,143 x 1,301

รายละเอียดดานเทคนิค SLC 300 AMG Dynamic ระบบความปลอดภัย SLC 300 AMG Dynamic

ระบบปกป�องก�อนเกิดเหตุ (PRE - SAFE® system) •
ถุงลมนิรภัยด�านหน�า 2 ตำแหน�ง สำหรับผู�ขับข่ีและผู�โดยสาร  •
ถุงลมนิรภัยด�านข�าง และถุงลมนิรภัยบริเวณศีรษะ •
เข็มขัดนิรภัยแบบ 3 จุด 2 ที่นั่ง •
โปรแกรมควบคุมการทรงตัวอัตโนมัติ ESP® (Electronic Stability Program)  •
ระบบเบรกป�องกันล�อล็อก ABS (Anti - lock braking system)  •
ระบบเบรก ADAPTIVE BRAKE พร�อมฟ�งก�ชัน HOLD และ Hill - Start Assist •
ไฟเบรกกะพริบฉุกเฉิน (adaptive brake light)  •
ระบบรักษาความเร็ว (cruise control) และจำกัดความเร็ว (SPEEDTRONIC)  •
ระบบเตือนเพ่ือนำรถเข�าศูนย�บริการ (ASSYST Service interval indicator)  •
ระบบเตือนแรงดันลมยาง (tyre pressure loss warning system) •
ระบบช�วยเตือนอาการเหนื่อยล�าขณะขับข่ี (ATTENTION ASSIST)  •
เซ็นเซอร�ช�วยในการนำรถเข�าจอด (PARKTRONIC)  •
ระบบช�วยการนำรถเข�าจอดอัตโนมัติ (Active Parking Assist)  •
โครงคุ�มกันสำหรับผู�ขับข่ีและผู�โดยสารเคลือบด�วยอลูมิเนียม •
กล�องแสดงภาพด�านหลัง ขณะถอยรถ (reversing camera)  •
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ขนาดล�อและยาง  หน�า 225/40 R18

 หลัง 245/35 R18

มิติตัวถัง (กว�าง xยาว xสูง) (มิลลิเมตร) 1,810 x  4,143 x 1,301

รายละเอียดดานเทคนิค SLC 300 AMG Dynamic ระบบความปลอดภัย SLC 300 AMG Dynamic

ระบบปกป�องก�อนเกิดเหตุ (PRE - SAFE® system) •
ถุงลมนิรภัยด�านหน�า 2 ตำแหน�ง สำหรับผู�ขับข่ีและผู�โดยสาร  •
ถุงลมนิรภัยด�านข�าง และถุงลมนิรภัยบริเวณศีรษะ •
เข็มขัดนิรภัยแบบ 3 จุด 2 ที่นั่ง •
โปรแกรมควบคุมการทรงตัวอัตโนมัติ ESP® (Electronic Stability Program)  •
ระบบเบรกป�องกันล�อล็อก ABS (Anti - lock braking system)  •
ระบบเบรก ADAPTIVE BRAKE พร�อมฟ�งก�ชัน HOLD และ Hill - Start Assist •
ไฟเบรกกะพริบฉุกเฉิน (adaptive brake light)  •
ระบบรักษาความเร็ว (cruise control) และจำกัดความเร็ว (SPEEDTRONIC)  •
ระบบเตือนเพ่ือนำรถเข�าศูนย�บริการ (ASSYST Service interval indicator)  •
ระบบเตือนแรงดันลมยาง (tyre pressure loss warning system) •
ระบบช�วยเตือนอาการเหนื่อยล�าขณะขับข่ี (ATTENTION ASSIST)  •
เซ็นเซอร�ช�วยในการนำรถเข�าจอด (PARKTRONIC)  •
ระบบช�วยการนำรถเข�าจอดอัตโนมัติ (Active Parking Assist)  •
โครงคุ�มกันสำหรับผู�ขับข่ีและผู�โดยสารเคลือบด�วยอลูมิเนียม •
กล�องแสดงภาพด�านหลัง ขณะถอยรถ (reversing camera)  •



อุปกรณมาตรฐานภายใน  SLC 300 AMG Dynamic

ใบป�ดน้ำฝนทำงานโดยอัตโนมัติ พร�อมเซ็นเซอร�วัดปริมาณน้ำฝน  •
ไฟหน�าแบบ LED Intelligent Light System  •
ระบบปรับโคมไฟหน�ารถตามการเลี้ยวของพวงมาลัย (ALS - Active Light System)  •
ระบบเพิ่มความส�องสว�างขณะเลี้ยวโค�ง (cornering light)  •
ระบบปรับไฟสูงอัตโนมัติ (Adaptive Highbeam Assist)  •
ไฟ daytime สำหรับการขับขี่ในเวลากลางวัน แบบ LED fibre - optic  •
ไฟเล้ียวที่กระจกมองข�าง ไฟเบรกและไฟท�าย แบบ LED  •
กระจกมองข�างปรับระดับและพับเก็บด�วยระบบไฟฟ�า •
กระจกมองข�างด�านผู�ขับขี่และกระจกส�องหลังปรับลดแสงสะท�อนอัตโนมัติ  •
กุญแจรีโมทคอนโทรล •
กระจังหน�า diamond grille สีเงิน พร�อมตราสัญลักษณ�เมอร�เซเดส-เบนซ� •
ระบบกันสะเทือนแบบสปอร�ตที่ได�รับการตกแต�งเป�นพิเศษและต่ำกว�าปกติ 10 มม. •
ปลายท�อไอเสีย 2 ท�อ  •
ดิสก�เบรกหน�าแบบมีช�องระบายความร��อน  •
สัญลักษณ� Mercedes -Benz บนคาลิปเปอร�เบรกหน�า  •
ล�ออัลลอยดีไซน�สปอร�ตจาก AMG แบบ multi-spoke ขนาด 18"  •

ฟ�งก�ชัน ECO start / stop • 

เบาะน่ังหุ�มหนัง nappa แบบสปอร�ต พร�อมระบบอุ�นที่นั่ง •
เบาะน่ังปรับระดับด�วยระบบไฟฟ�า พร�อมหน�วยความจำสำหรับตำแหน�งที่นั่ง •

อุปกรณมาตรฐานภายนอก SLC 300 AMG Dynamic

แผ�นกันลมแบบ plexiglass (AIRGUIDE) •

พวงมาลัย และกระจกมองข�าง

พวงมาลัยมัลติฟ�งก�ชันแบบสปอร�ตท�ายตัด  •
ปุ�มสตาร�ทเครื่องยนต� (Push Start)  •
ระบบกุญแจแบบ KEYLESS -GO  •
ชุดคันเร�งและแป�นเบรกแบบสปอร�ต  •
ไฟเรืองแสงล�อมรอบห�องโดยสารแบบ 3 สี (ambient lighting) •
นาิกาแบบอนาล็อก •
ระบบควบคุมอุณหภูมิ THERMATIC •
วิทยุ - ซีดี MB Audio 20 พร�อม controller •
ระบบเชื่อมต�อสมาร�ทโฟน (Smartphone integration package Carplay)  •
ระบบเชื่อมต�อโทรศัพท�เคล่ือนท่ี (Bluetooth)  •
ระบบรองรับการใช�งานระบบนำทาง (Pre - installation for SD - Card navigation)  •
กาบบันไดสเตนเลส พร�อมสัญลักษณ� Mercedes-Benz แบบเรืองแสง  •
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ฟ�งก�ชัน ECO start / stop • 

เบาะนั่งหุ�มหนัง nappa แบบสปอร�ต พร�อมระบบอุ�นท่ีนั่ง •
เบาะนั่งปรับระดับด�วยระบบไฟฟ�า พร�อมหน�วยความจำสำหรับตำแหน�งที่นั่ง •

แผ�นกันลมแบบ plexiglass (AIRGUIDE) •

พวงมาลัย และกระจกมองข�าง

พวงมาลัยมัลติฟ�งก�ชันแบบสปอร�ตท�ายตัด  •
ปุ�มสตาร�ทเครื่องยนต� (Push Start)  •
ระบบกุญแจแบบ KEYLESS -GO  •
ชุดคันเร�งและแป�นเบรกแบบสปอร�ต  •
ไฟเรืองแสงล�อมรอบห�องโดยสารแบบ 3 สี (ambient lighting) •
นาิกาแบบอนาล็อก •
ระบบควบคุมอุณหภูมิ THERMATIC •
วิทยุ - ซีดี MB Audio 20 พร�อม controller •
ระบบเช่ือมต�อสมาร�ทโฟน (Smartphone integration package Carplay)  •
ระบบเช่ือมต�อโทรศัพท�เคล่ือนที่ (Bluetooth)  •
ระบบรองรับการใช�งานระบบนำทาง (Pre - installation for SD - Card navigation)  •



หมายเหตุ: รายละเอียดของรถยนต�อาจมีการเปลี่ยนแปลงภายหลังจากการเผยแพร� (เมษายน 2559) ทั้งนี้ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลง รูปแบบ สีของรถ 
รายละเอียดด�านเทคนิค และอุปกรณ�มาตรฐาน ตามแต�ทางบริษัทฯ จะเห็นสมควร โดยพิจารณาตามความเหมาะสมและป�จจัยต�างๆ รูปภาพของรถที่ปรากฎในเล�มอาจแสดงถึง
อุปกรณ�เสริมต�างๆ ที่อยู�นอกเหนือจากอุปกรณ�มาตรฐานที่จำหน�าย สีของรถอาจแตกต�างไปจากรูปภาพที่ปรากฎในเล�มเนื่องจากข�อจำกัดของระบบการพิมพ� ข�อมูลในเล�มนี้
จะเป�นรายละเอียดท่ัวๆ ไป ซ่ึงรายละเอียดด�านเทคนิค อุปกรณ�มาตรฐาน และสีของรถ อาจมีให�เลือกแตกต�างกันออกไปข้ึนอยู�กับรุ�นรถ เช�น รถบางรุ�น รายละเอียดด�านเทคนิค 
อุปกรณ�มาตรฐาน และสีของรถ อาจไม�มีจำหน�าย หรืออาจมีในรูปแบบท่ีแตกต�างกันออกไป ท้ังน้ีกรุณาตรวจสอบข�อมูลรายละเอียดท่ีผู�จำหน�ายเมอร�เซเดส-เบนซ�อย�างเป�นทางการ
ของบริษัท เมอร�เซเดส-เบนซ� (ประเทศไทย) จำกัด

www.mercedes-benz.co.th
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