
S-Class



Một cộng sự lý tưởng cùng bạn kiến tạo thành công. 
Người bạn đồng hành luôn lắng nghe và đáp ứng mọi
nhu cầu. Mercedes-Benz S-Class mới là đại diện hoàn hảo 
cho trách nhiệm và sự bảo đảm mà bạn có thể đặt niềm tin 
trên mỗi hành trình.

*Một số chi tiết có thể khác với sản phẩm thực tế tại Việt Nam. 1

Một hành trình phi thường.



Chỉ chú trọng đến những điều thiết yếu nhất – triết lý
gợi cảm thuần khiết được tinh chỉnh trên Mercedes-Benz 
S-Class mang đến vẻ đẹp đương đại: tỷ lệ thân xe hoàn hảo, 
tay nắm cửa liền mạch và mâm xe thiết kế mới. Phần đuôi 
nổi bật về chiều rộng với cụm đèn hậu được chia làm hai.

*Một số chi tiết có thể khác với sản phẩm thực tế tại Việt Nam. 2

Giao thoa giữa nét đẹp đương đại
và vẻ sang trọng khoáng đãng.  



*Một số chi tiết có thể khác với sản phẩm thực tế tại Việt Nam. 3

Cảm hứng từ sự hoàn mỹ.
Bằng những chất liệu thượng hạng, S-Class mới đem đến 
không gian nội thất tinh xảo với thiết kế cấp tiến,
nơi công nghệ đỉnh cao cùng hệ thống thông tin giải trí 
hiện đại có thể được trải nghiệm thông qua tương tác 
trực quan. 



Luôn sẵn sàng
đồng hành cùng bạn.

Không chỉ mang đến sự thoải mái và tiện nghi tối đa, 
S-Class mới với các hệ thống an toàn thông minh được mở 
rộng như Gói Hỗ trợ lái (Driving Assistance Package)
giúp chủ nhân thêm an tâm và tin tưởng. Hệ thống túi khí 
cải tiến được thêm vào lưng ghế trước gia tăng sự an toàn 
cho hành khách phía sau trên suốt hành trình.

*Một số chi tiết có thể khác với sản phẩm thực tế tại Việt Nam. 4



Tiện nghi tối đa.
Hành trình cùng S-Class mới mang đến sự hài lòng và thoải mái 
khi mọi nhu cầu thư giãn được đáp ứng một cách trọn vẹn.
Hòa vào không gian thư thái là chất âm đỉnh cao từ hệ thống 
âm thanh vòm 3D cao cấp Burmester®.

*Một số chi tiết có thể khác với sản phẩm thực tế tại Việt Nam. 5



Mercedes-Benz S-Class mới.
Không gì có thể so sánh.

*Một số chi tiết có thể khác với sản phẩm thực tế tại Việt Nam. 6

Mercedes-Benz S-Class thẳng tiến đến tương lai với những 
trải nghiệm lái đẳng cấp. Thiết kế ấn tượng, nhiều trang bị  
công nghệ an toàn và tiện ích bậc nhất, buồng lái kỹ thuật số 
cấp tiến với hệ thống thông tin giải trí MBUX cũng như 
không gian nội thất sang trọng với các vật liệu thượng hạng, 
bạn sẽ khó tìm thấy trải nghiệm đẳng cấp tương tự trên     
bất kỳ chiếc xe nào khác.     



*Một số chi tiết có thể khác với sản phẩm thực tế tại Việt Nam. 7

Buồng lái kỹ thuật số.
Tổ hợp gồm thông tin hiển thị trên kính chắn gió 
tích hợp MBUX và màn hình cảm ứng OLED
ở trung tâm đem đến một không gian điều khiển 
đầy sáng tạo và trực quan. S-Class với tính năng 
điều khiển bằng giọng nói của MBUX luôn 
sẵn sàng đáp ứng mọi yêu cầu của bạn.

Hệ thống đèn viền sinh động.

 

 

Tiện nghi cho hàng ghế sau.

Trải nghiệm sự đột phá của công nghệ ngay trong 
thế giới của S-Class. Hệ thống đèn viền sinh động 
trong khoang nội thất là sự kết hợp hoàn hảo của 
tính thẩm mỹ, sự thấu hiểu chủ nhân và các tính 
năng mở rộng khác. Ánh sáng trong xe được 
nâng tầm nghệ thuật với những dải đèn và các 
hoạ tiết tinh xảo chạy xuyên suốt không gian.

Sự hứng khởi và cảm giác tự tại được trải nghiệm 
trọn vẹn ở hàng ghế thứ hai hạng Thương gia.
Ghế ngồi Executive với chỗ để chân rộng rãi có 
thể di chuyển để tạo ra không gian khoáng đạt 
hơn cho những giây phút thư giãn.
Vùng cổ và vai của bạn cũng sẽ được thả lỏng 
hoàn toàn với đệm sưởi. Máy tính bảng tích hợp 
hệ thống thông tin giải trí MBUX ở hàng ghế sau 
giúp bạn điều khiển thật nhanh chóng các 
tính năng tiện ích và giải trí, để mọi phút giây 
của hành trình đều thật thư thái.        



*Một số chi tiết có thể khác với sản phẩm thực tế tại Việt Nam. 8

Tay nắm cửa
tự động.
Với thiết kế liền mạch, tay nắm cửa
tự động của S-Class mới được
điều khiển thông qua chìa khóa
thông minh cùng chức năng 
KEYLESS-GO. Cửa xe có thể khóa 
hoặc mở bằng cách chạm vào tay 
nắm mà không cần chìa.

Mâm xe
thiết kế mới.

Mâm xe S-Class mới được làm từ chất liệu 
hợp kim nhẹ cao cấp với kích thước từ
19 đến 20 inch (tuỳ mẫu xe).
Phong cách thể thao của xe cũng bật lên 
ấn tượng qua thiết kế mâm hiện đại,
bằng phẳng với rãnh rộng. 

AIRMATIC. Hệ thống
đánh lái cầu sau.Hệ thống treo khí nén AIRMATIC 

kết hợp ưu điểm của nhiều hệ thống 
treo để đưa ra những lựa chọn      
linh hoạt giữa sự thoải mái hay tính 
năng động trên hành trình. 
AIRMATIC có phạm vi thiết lập     
đặc biệt ấn tượng khi mang đến   
cảm giác êm ái vượt trội ngay cả trên 
các địa hình thử thách hoặc trong 
chế độ vận hành thể thao mạnh mẽ. 
Trên thực tế: mức độ kiểm soát của 
hệ thống phụ thuộc vào tải trọng của xe.          

Hệ thống đánh lái cầu sau đem lại   
ít nhất 3 ưu điểm cho người lái:      
bám đường tự tin hơn, độ nhạy được 
tăng đáng kể và một phần không thể 
thiếu là độ cơ động cao – tiện ích cao 
trong nhiều trường hợp chẳng hạn như 
khi đỗ xe. Việc bánh sau bẻ lái       
cùng chiều hoặc ngược chiều với   
bánh trước sẽ phụ thuộc vào chế độ lái.       



Tay lái đa chức năng 
bọc da Nappa 

Mâm 19-inch
đa chấu kép

Nâu Sienna (804)

Vàng Macchiato (805)

Mercedes-Benz S 450

Đen (801)

Da Nappa Màu ngoại thất

Đen Obsidian
(197)

Đen Onyx
(346)

Đỏ Rubellite
(660)

Xám Graphite
(831)

Bạc Mojave
(859)

Bạc High-tech
(922)

Xanh Emerald
(989)

Xanh Nautic 
(595)

*Một số chi tiết có thể khác với sản phẩm thực tế tại Việt Nam. 9



Tay lái đa chức năng 
bọc da Nappa 

Mâm 20-inch
đa chấu

Xám bạc (508)

Vàng Macchiato (505)

Mercedes-Benz S 450 Luxury

Nâu Sienna (504)

Đen (501) Đỏ Carmine (507)

Da Nappa cao cấp Màu ngoại thất

*Một số chi tiết có thể khác với sản phẩm thực tế tại Việt Nam. 10

Đen Obsidian
(197)

Đen Onyx
(346)

Đỏ Rubellite
(660)

Xám Graphite
(831)

Bạc Mojave
(859)

Bạc High-tech
(922)

Xanh Emerald
(989)

Xanh Nautic 
(595)



Kích thước

*Một số chi tiết có thể khác với sản phẩm thực tế tại Việt Nam. 11



Thông số kỹ thuật

Động cơ

Dung tích công tác (cc)

Công suất cực đại
(kW [hp] tại vòng/phút)

Mô-men xoắn cực đại
(Nm tại vòng/phút)

Tăng tốc (0 - 100 km/h)

Vận tốc tối đa (km/h)

Loại nhiên liệu Xăng không chì có trị số octance 95
hoặc cao hơn

Hộp số

Chiều dài cơ sở (mm)

Dẫn động

D x R x C (mm)

Tự trọng/Tải trọng (kg)

2999

270[367]/5500 - 6100

500/1600-4500

5.3s

250

3216

5300 x 1937 x 1503

1990/770

I6

Cầu sau

Tự động 9 cấp
9G-TRONIC

2999

270[367]/5500 - 6100

500/1600-4500

3216

5300 x 1937 x 1503

1990/770

I6

5.3s

250

Cầu sau

Tự động 9 cấp
9G-TRONIC

*Một số chi tiết có thể khác với sản phẩm thực tế tại Việt Nam. 12

MERCEDES-BENZ
S 450

MERCEDES-BENZ 
S 450 Luxury



*Một số chi tiết có thể khác với sản phẩm thực tế tại Việt Nam. 13

MERCEDES-BENZ
S 450

MERCEDES-BENZ 
S 450 LuxuryThiết kế

Động cơ mới với tính năng
EQ Boost

Hệ thống treo khí nén AIRMATIC

Gói hệ thống hỗ trợ lái
Driving Assistance Package

Tính năng đánh lái trục bánh sau

Tính năng hỗ trợ giữ khoảng cách
chủ động DISTRONIC

Tính năng hỗ trợ giữ làn đường
chủ động Active Lane Keeping Assist

Hệ thống lái Direct-Steer trợ lực điện và
tỉ số truyền lái biến thiên theo tốc độ

Cần số điều khiển điện
DIRECT SELECT phía sau tay lái

Lẫy chuyển số bán tự động
DIRECT SELECT phía sau tay lái

Mâm 19-inch đa chấu kép
Mâm 20-inch đa chấu

Cửa sổ trời siêu rộng Panorama
Đèn viền nội thất chủ động
tích hợp đèn chiếu logo 

Nội thất ốp gỗ poplar open-pore,
màu xám Anthracite

Ốp nội thất phối sợi kim loại
 

Trang bị an toàn

Màn hình điều khiển trung tâm
dành cho tài xế kích thước 12.3 inch

Gói nội thất Exclusive
Bảng tap-lô bọc da Nappa

Ốp bệ trung tâm
màu đen Crystal-Look

Kính xe cách nhiệt,
kính khoang sau màu tối

Tay lái đa chức năng bọc da Nappa

Ốp bệ bước cửa với dòng chữ
‘Mercedes-Benz’ phát sáng



*Một số chi tiết có thể khác với sản phẩm thực tế tại Việt Nam. 14

Cụm đèn trước Multi-Beam LED
với tính năng bật/tắt đèn pha chủ động

Gương chiếu hậu bên trong và
bên ngoài chống chói tự động

Gương chiếu hậu bên ngoài chỉnh
và gập điện

Chức năng cảnh báo mất tập trung
ATTENTION ASSIST

Chức năng giúp tiết kiệm nhi liệu
ECO Start/Stop

Hệ thống hỗ trợ đỗ xe chủ động
Active Parking Assist
tích hợp PARKTRONIC

Đèn báo rẽ trên gương chiếu hậu,
cụm đèn sau & đèn phanh thứ ba
công nghệ LED

Hệ thống tự động bảo vệ
PRE-SAFE® và PRE-SAFE® Sound

Phanh tay điều khiển điện với
chức năng nhả phanh thông minh

Camera 360° với độ phân giải cao

Đèn phanh thích ứng nhấp nháy
khi phanh gấp

Tựa đầu sang trọng điều chỉnh được
cho các ghế

Trang bị an toàn

Hệ thống chống bó cứng phanh ABS;
Hỗ trợ lực phanh khẩn cấp BAS;
Chống trượt khi tăng tốc ASR;
Ổn định thân xe điện tử ESP và hỗ trợ
ổn định xe khi gió thổi ngang

Hệ thống khóa cửa trung tâm với
chức năng tự động khóa khi xe chạy
và mở khóa trong trường hợp khẩn cấp

Hệ thống phanh thích ứng (Adaptive)
với chức năng hỗ trợ dừng xe (HOLD)
và hỗ trợ khởi hành ngang dốc
(Hill-Start Assist)

Dây đai an toàn 3 điểm cho tất cả
các ghế với bộ căng đai khẩn cấp và
giới hạn lực siết

Túi khí phía trước, túi khí bên hông
phía trước & sau, túi khí cửa sổ và
túi khí cho người ngồi ở hàng ghế sau

MERCEDES-BENZ
S 450

MERCEDES-BENZ 
S 450 Luxury



*Một số chi tiết có thể khác với sản phẩm thực tế tại Việt Nam. 15

Hệ thống hiển thị áp suất lốp TPMS

Trang bị an toàn

Trang bị tiện nghi

Tính năng điều khiển cử chỉ MBUX

Bộ vá lốp khẩn cấp Tirefit

Chức năng hiển thị thông tin
trên kính chắn gió

Ghế người lái & hành khách phía trước
điều chỉnh điện

Ghế thương gia với đệm đỡ bắp chân

Hàng ghế sau tiện nghi với ghế 2 bên
có chức năng massage cao cấp

Tính năng massage bắp chân
cho hàng ghế sau

Hệ thống giải trí đa phương tiện thế hệ
mới MBUX với màn hình OLED 12.8 inch

Chức năng sạc không dây cho
hàng ghế trước và hàng ghế sau

Chức năng kết nối Apple Carplay
và Android Auto

Máy tính bảng tích hợp điều khiển
MBUX cho hàng ghế sau

Kính xe nhiều lớp cách nhiệt và cách âm

Hệ thống sưởi & thông gió cho
hàng ghế trước và hàng ghế sau

Bộ nhớ 3 vị trí cho ghế trước,
tay lái & gương chiếu hậu bên ngoài

Hàng ghế sau điều chỉnh điện với
bộ nhớ ghế, tựa đầu sang trọng cỡ lớn,
ghế hành khách phía trước có thể
điều chỉnh được từ ghế sau, tựa tay
trung tâm có ngăn để đồ và khay để cốc

2 tai nghe không dây cao cấp

Hệ thống dẫn đường & định vị vệ tinh
toàn cầu GPS tích hợp bản đồ Việt Nam

Hệ thống âm thanh vòm
3D cao cấp Burmester®

MERCEDES-BENZ
S 450

MERCEDES-BENZ 
S 450 Luxury



Màn che nắng kính sau chỉnh điện

Điều hòa khí hậu tự động
THERMOTRONIC cho hàng ghế trước

Điều hòa khí hậu tự động
THERMOTRONIC cho hàng ghế sau

*Một số chi tiết có thể khác với sản phẩm thực tế tại Việt Nam. 16

Trang bị tiện nghi

Màn che nắng cho cửa sổ hai bên
phía sau chỉnh điện

Chức năng khóa cốp độc lập
từ bên trong

Hệ thống khóa xe thông minh và
khởi động bằng nút bấm KEYLESS-GO
với thiết kế tay nắm cửa dạng ẩn

Chức năng cửa hít

Đồng hồ hiển thị nhiệt độ ngoài trời
Tín hiệu âm thanh khi mở/khóa cửa

Chức năng đóng/mở cốp sau từ xa
bằng khóa điện tử

Các cổng sạc USB với chức năng
sạc nhanh

Chức năng kiểm soát tốc độ
Cruise Control với SPEEDTRONIC
cho phép điều chỉnh tốc độ tối đa
mong muốn trong khu vực
bị giới hạn tốc độ

MERCEDES-BENZ
S 450

MERCEDES-BENZ 
S 450 Luxury



Thông tin thêm về Mercedes-Benz Việt Nam,
vui lòng nhấn và theo liên kết bên dưới:

www.mercedes-benz.com.vn/shop

www.mercedes-benz.com.vn/ebrochure

facebook.com/MercedesBenzVietnam

instagram.com/MercedesBenz.Vietnam

Hình ảnh chỉ có tính chất minh họa, sản phẩm có thể
thay đổi sau khi tài liệu này được phát hành (3-2022).
Vui lòng liên hệ đại lý ủy quyền của Công ty Mercedes-Benz 
Việt Nam để biết thêm chi tiết.


