
E-CLASS

Cụm đèn trước MULTI-BEAM LED Khởi động bằng nút bấm KEYLESS-START

Hệ thống GPS tích hợp bản đồ Việt Nam Cửa sổ trời siêu rộng PanoramaSạc không dây theo chuẩn Qi

Camera 360°



E-CLASS

THÔNG SỐ KỸ THUẬT  E 200 E 200 Sport E 350 AMG

Động cơ I4 I4 I4

Dung tích công tác 1991 1991 1991

Công suất cực đại (kW [hp] tại vòng/phút) 145 (197) / 5800-6100 145 (197) / 5800-6100 220 (229) / 5800-6100

Mô-men xoắn cực đại (Nm tại vòng/phút) 300 / 1600 - 4000 300 / 1600 - 4000 400 / 3000 - 4000

Tăng tốc 0 - 100 km/h (s) 7,5 7,5 5,9

Vận tốc tối đa (km/h) 240 250 250

Dung tích bình nhiên liệu (l) 66 66 66

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

Mức tiêu thụ nhiên liệu trong đô thị (lít/100km) 7,13 12,83 12,6

Mức tiêu thụ nhiên liệu ngoài đô thị (lít/100km) 4,68 7,29 6,13

Mức tiêu thụ nhiên liệu kết hợp (lít/100km) 5,58 9,3 8,49

Hộp số 9 cấp 9G-TRONIC 9 cấp 9G-TRONIC 9 cấp 9G-TRONIC

Kích thước xe (D x R x C) (mm) 4923 x 1852 x 1468 4923 x 1852 x 1474 4923 x 1852 x 1468

Chiều dài cơ sở (mm) 2939 2939 2939

TRANG BỊ TIÊU CHUẨN

TRANG BỊ AN TOÀN

Hệ thống treo AGILITY CONTROL • • • 

Hệ thống lái Direct-Steer trợ lực điện • • •

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

• • •

Hệ thống tự động bảo vệ PRE-SAFE® • • •

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 phanh ADAPTIVE với chức năng hỗ trợ dừng xe (HOLD) và hỗ 
trợ khởi hành ngang dốc (Hill-Start Assist)

• • •

Camera lùi •

Camera 360o • •

Lốp xe runflat • • •

TRANG BỊ NGOẠI THẤT
Gói thiết kế ngoại thất thể thao SPORTSTYLE •

Gói ngoại thất thể thao AMG •

Cụm đèn trước LED toàn phần •

Cụm đèn trước MULTI-BEAM LED • •

Cửa sổ trời siêu rộng Panorama • •

Mâm xe 17-inch 10 chấu •

Mâm xe 18-inch 5 chấu •

Mâm xe AMG 19-inch 5 chấu kép •

TRANG BỊ NỘI THẤT

Đèn viền nội thất có thể điều chỉnh 64 màu sắc & độ sáng • • •

Chức năng sạc không dây •

Hệ thống GPS tích hợp bản đồ Việt Nam • • •

Điều hòa khí hậu tự động 3 vùng THERMOTRONIC • • •

Hệ thống âm thanh vòm Burmester® • •

Hệ thống giải trí với màn hình màu 12.3 inch; bộ thu sóng phát thanh; 
kết nối Bluetooth

• •

Hệ thống điều khiển truyền thông đa phương tiện COMAND ONLINE  với 
màn hình màu 12.3 inch

•

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

Bảng đồng hồ kỹ thuật số với màn hình 12.3 inch •

Hệ thống khóa xe thông minh & khởi động bằng nút bấm KEYLESS-GO •


