GLE SUV
Mercedes-Benz

Định hình thành công.
Nâng tầm phân khúc.
Thông minh và hiểu bạn hơn bao giờ hết - GLE mới là
đại diện tiêu biểu của thế hệ SUV hiện đại. Hệ thống treo
thích ứng khiến việc di chuyển trên những cung đường
gồ ghề trở nên êm ái hơn, cùng hệ thống thông tin giải trí
có khả năng học hiểu sở thích của bạn mỗi ngày. Chiếc xe
còn có khả năng nhận biết những dấu hiệu mệt mỏi của
bạn khi lái xe và nhắc nhở bạn nghỉ ngơi đúng lúc.

*Một số chi tiết có thể khác với sản phẩm thực tế tại Việt Nam.
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Khí chất huyền thoại.

Vẫn giữ được những đường nét kinh điển, và kết hợp hoàn hảo
cùng những ý tưởng đương đại - đó chính là nghệ thuật thiết kế
của GLE mới. Gói trang bị ngoại thất AMG độc đáo với mâm xe
20 inch thiết kế 5 chấu kép giúp GLE trở nên năng động
hơn bao giờ hết.

*Một số chi tiết có thể khác với sản phẩm thực tế tại Việt Nam.
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Để cảm xúc dẫn lối.
GLE mới là chiếc SUV đầu tiên được trang bị hệ thống
thông tin giải trí MBUX cùng những tính năng nổi bật như:
hệ thống điều khiển bằng giọng nói, màn hình cảm ứng,
khả năng học hiểu hành vi và sở thích của người cầm lái
qua mỗi hành trình.
*Một số chi tiết có thể khác với sản phẩm thực tế tại Việt Nam.
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Không gian thỏa bản lĩnh.
Lần đầu tiên, dòng xe GLE được trang bị hàng ghế thứ ba
với hai chỗ ngồi rộng rãi. Nhờ khả năng điều chỉnh độ nghiêng
linh hoạt của hàng ghế thứ hai, hành khách có thể di chuyển
xuống hàng ghế thứ ba dễ dàng và thiết lập không gian
để chân ưng ý. Những cải tiến mới trong thiết kế không gian
nội thất của GLE giúp gia tăng đáng kể sự thoải mái và
tiện nghi của hành khách phía sau.
*Một số chi tiết có thể khác với sản phẩm thực tế tại Việt Nam.
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Biểu tượng của
sự cân bằng tuyệt đối.
Cần rất nhiều nỗ lực để duy trì sự cân bằng trong
cuộc sống, khi êm ả cũng như lúc chông chênh.
Đạt được khả năng cân bằng tuyệt hảo ấy chỉ có
một vài người, và một chiếc SUV: GLE mới.

*Một số chi tiết có thể khác với sản phẩm thực tế tại Việt Nam.
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Trợ thủ đắc lực
trong mọi hành trình.
Không chỉ hỗ trợ bạn trong suốt chuyến đi, mà còn khi
hành trình kết thúc. Hệ thống đỗ xe chủ động
Active Parking Assist và camera lùi trên GLE giúp bạn
đưa xe vào bãi đậu một cách dễ dàng và thuận tiện.

*Một số chi tiết có thể khác với sản phẩm thực tế tại Việt Nam.
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Hàng ghế thứ 3 với 2 ghế ngồi.
Lần đầu tiên dòng xe GLE được trang bị thêm hàng ghế thứ 3 với 2 ghế ngồi.
Hành khách có thể tiếp cận hàng ghế này dễ dàng và điều chỉnh không gian để chân
thoải mái thông qua việc điều chỉnh độ nghiêng của hàng ghế thứ 2.

Hàng ghế thứ 2 điều chỉnh điện.
Chức năng chỉnh điện của hàng ghế thứ 2 giúp tăng tính linh hoạt và sự tiện lợi cho
hành khách. Chỉ bằng thao tác nhấn nút, bạn có thể điều chỉnh độ nghiêng ghế phù hợp
với ý thích, hoặc gập hàng ghế thứ 2 để tăng sức chứa khoang hành lý phía sau.

*Một số chi tiết có thể khác với sản phẩm thực tế tại Việt Nam.
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Bảng đồng hồ kỹ thuật số với màn hình 12,3 inch.
Hai màn hình 12,3 inch cỡ lớn sẽ gây ấn tượng mạnh mẽ ngay khi bạn vừa bước vào xe.
Bạn có thể tùy chọn kiểu hiển thị cho bảng đồng hồ kỹ thuật số và sắp xếp các thông tin
hiển thị trên màn hình giải trí theo ý thích bằng cảm ứng chạm.

Hệ thống âm thanh Burmester®.
Trải nghiệm chất lượng âm thanh audio tuyệt hảo như ở trong một phòng nghe nhạc
cao cấp với hệ thống âm thanh Burmester® 13 loa, công suất 590 watt.

*Một số chi tiết có thể khác với sản phẩm thực tế tại Việt Nam.
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Gói ngoại thất thể thao AMG.
GLE mới toát lên tinh thần thể thao năng động nhờ gói ngoại thất AMG,
bao gồm lưới tản nhiệt kim cương độc đáo, cản trước thể thao, hốc gió lớn
và mâm xe thể thao AMG 20-inch 5 chấu kép.

Gói nội thất EXCLUSIVE.
Sang trọng và tinh tế đến từng chi tiết nhỏ nhất, gói nội thất EXCLUSIVE
tạo nên những điểm nhấn đặc biệt khiến không gian bên trong xe
trở thành nơi khơi dậy mọi cảm xúc nơi bạn.
*Một số chi tiết có thể khác với sản phẩm thực tế tại Việt Nam.
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Hộp số tự động 9 cấp 9G-TRONIC.
Hộp số 9G-TRONIC mang đến khả năng vận hành mạnh mẽ ngay tại
dải vòng tua thấp, giúp cho việc sang số mượt mà và êm ái hơn,
đồng thời cắt giảm lượng nhiên liệu tiêu hao.

Động cơ xăng thế hệ mới với công nghệ EQ BOOST.
Nhờ việc sử dụng hệ thống cấp nguồn 48V và các thiết bị phụ trợ
được vận hành bằng điện, động cơ thế hệ mới đã loại bỏ hệ thống truyền động
bằng dây đai, giúp động cơ trở nên nhỏ gọn hơn.
*Một số chi tiết có thể khác với sản phẩm thực tế tại Việt Nam.
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Trang bị
nổi bật

01

02

03

04

05

06

07

08

1. Cụm đèn trước Multi-Beam LED tích hợp đèn LED chiếu sáng ban ngày
2. Hàng ghế thứ 2 điều chỉnh điện
3. Touchpad điều khiển cảm ứng dạng thiết kế mới trên bệ trung tâm
4. Bảng đồng hồ dạng kỹ thuật số với màn hình 12.3 inch
5. Đèn viền nội thất 64 màu
6. Hệ thống giải trí thế hệ mới MBUX với màn hình cảm ứng 12.3 inch; kết nối Bluetooth;
chức năng điều khiển bằng giọng nói LINGUATRONIC – kích hoạt thông qua câu lệnh
“Hey Mercedes”
7. Đèn chiếu logo Mercedes
8. Hệ thống khoá xe thông minh & khởi động bằng nút bấm KEYLESS-GO.
Chức năng HANDS-FREE ACCESS giúp đóng mở cửa sau tự động.

*Một số chi tiết có thể khác với sản phẩm thực tế tại Việt Nam.
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GLE 450 4MATIC

Tay lái 3 chấu bọc da
nappa với nútđiều
khiển cảm ứng.

Màu nội thất

Nội thất ốp gỗ Anthracite
open-pore oak màu xám.

Mâm xe thể thao
AMG 20-inch
5 chấu kép.

Màu ngoại thất

Trắng Polar
(149)

Đen Obsidian
(197)

Bạc Iridium
(775)

Bạc Mojave
(859)

Xanh Cavansite
(890)

Xanh Brilliant
(896)

Xanh Emerald
(989)

Xám Selenite
(992)

Ghế da

Đen (201)

Vàng Macchiato (205)

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

*Một số chi tiết có thể khác với sản phẩm thực tế tại Việt Nam.
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Thông số kỹ thuật
DxRxC

4924 x 1947 x 1772 (mm)
2995 (mm)

Chiều dài cơ sở

2220/780 (kg)

Tự trọng/Tải trọng

I6

Động cơ
Dung tích công tác

2999 (cc)

Công suất cực đại

270 kW [367 hp] tại 5500 – 6100
vòng/phút

Mô-men xoắn cực đại
Hộp số

500 Nm tại 1600 - 4500 vòng/phút
Tự động 9 cấp 9G-TRONIC

Dẫn động

4 bánh toàn thời gian 4MATIC

Tăng tốc

5,7s (0 – 100 km/h)

Vận tốc tối đa

250 (km/h)

Loại nhiên liệu

Xăng không chì có trị số octane
95 hoặc cao hơn

Mức tiêu thụ nhiên liệu,
kết hợp

10,67 (l/100km)

Mức tiêu thụ nhiên liệu,
trong đô thị

11,97 (l/100km)

Mức tiêu thụ nhiên liệu,
ngoài đô thị

9,92 (l/100km)

Trang bị nội thất & ngoại thất
Gói ngoại thất thể thao AMG với thiết kế mới
Mâm xe thể thao AMG 20-inch 5 chấu kép
Bậc lên xuống bằng hợp kim nhôm
Đèn chiếu logo Mercedes
Gói nội thất EXCLUSIVE
Đèn viền nội thất 64 màu
Nội thất ốp gỗ Anthracite open-pore oak màu xám
Tay lái 3 chấu bọc da nappa với nút điều khiển cảm ứng
Bảng đồng hồ dạng kỹ thuật số với màn hình 12.3-inch
Mặt trên bảng tap-lô bọc da ARTICO
Ốp bệ bước cửa trước với dòng chữ “Mercedes-Benz” phát sáng
*Một số chi tiết có thể khác với sản phẩm thực tế tại Việt Nam.
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Trang bị tiện nghi
Hàng ghế thứ 2 điều chỉnh điện
Hàng ghế thứ 3 với 2 ghế ngồi
Hệ thống giải trí thế hệ mới MBUX với màn hình cảm ứng
12.3-inch; kết nối Bluetooth; chức năng điều khiển bằng giọng nói
LINGUATRONIC – kích hoạt thông qua câu lệnh “Hey Mercedes”
Chức năng kết nối Apple Carplay và Android Auto
Hệ thống dẫn đường & định vị vệ tinh toàn cầu GPS tích hợp bản
đồ Việt Nam
Touchpad điều khiển cảm ứng dạng thiết kế mới trên bệ trung tâm
Cổng kết nối truyền thông đa phương tiện (USB type C) phía dưới
tựa tay trung tâm
Cổng sạc 5V (USB type C) cho hàng ghế thứ 2 và hàng ghế thứ 3
Hệ thống âm thanh Burmester® 13 loa, công suất 590 watt
Điều hòa khí hậu tự động 2 vùng THERMATIC
Hệ thống khóa xe thông minh & khởi động bằng nút bấm
KEYLESS-GO
Chức năng HANDS-FREE ACCESS
Khóa cửa điều khiển từ xa & mã hóa động cơ chống trộm
Chức năng đóng mở cửa sau bằng điện EASY-PACK
Tấm che cho khoang hành lý phía sau
Tín hiệu âm thanh khi mở/khóa cửa
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
Đồng hồ hiển thị nhiệt độ ngoài trời

*Một số chi tiết có thể khác với sản phẩm thực tế tại Việt Nam.
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Trang bị an toàn & công nghệ
Động cơ xăng thế hệ mới với công nghệ EQ BOOST
Hệ thống treo thích ứng
Hệ thống lái Direct-Steer trợ lực điện với trợ lực & 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
Cụm chuyển đổi DYNAMIC SELECT với nhiều chế độ vận hành
Camera lùi
Cụm đèn trước Full-LED tích hợp đèn LED
chiếu sáng ban ngày
Đèn báo rẽ trên gương chiếu hậu, cụm đèn sau & đèn phanh thứ
ba công nghệ LED
Gương chiếu hậu chống chói tự động; gương chiếu hậu bên ngoài
chỉnh & gập điện
Chức năng ECO start/stop
Chức năng cảnh báo mất tập trung ATTENTION ASSIST
Hệ thống tự động bảo vệ PRE-SAFE® và PRE-SAFE® Sound
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
Kiểm soát lực kéo điện tử cho hệ dẫn động 4 bánh 4ETS; Hỗ trợ
xuống dốc DSR
Hệ thống phanh ADAPTIVE với chức năng hỗ trợ dừng xe (HOLD)
và hỗ trợ khởi hành ngang dốc (Hill-Start Assist)
Phanh tay điều khiển điện với chức năng nhả phanh thông minh
Đèn phanh Adaptive nhấp nháy khi phanh gấp
Túi khí phía trước; túi khí bên hông phía trước; túi khí cửa sổ;
túi khí cho đầu gối người lái
Dây đai an toàn 3 điểm cho tất cả các ghế với bộ căng đai khẩn
cấp & giới hạn lực siết
Cần gạt nước mưa với cảm biến mưa
Hệ thống khóa cửa trung tâm với chức năng tự động khóa khi xe
chạy và mở khóa trong trường hợp khẩn cấp
Lốp xe runflat

*Một số chi tiết có thể khác với sản phẩm thực tế tại Việt Nam.
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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 (03/2022).
Vui lòng liên hệ đại lý ủy quyền của Công ty Mercedes-Benz
Việt Nam để biết thêm chi tiết.

