GLC 300 4MATIC Coupe
Thông số kỹ thuật
DxRxC
Chiều dài cơ sở
Động cơ
Dung tích công tác
Công suất cực đại
Mô-men xoắn cực đại
Hộp số
Dẫn động
Tăng tốc
Vận tốc tối đa
Mức tiêu thụ nhiên liệu, kết hợp
Mức tiêu thụ nhiên liệu, trong đô thị
Mức tiêu thụ nhiên liệu, ngoài đô thị

: 4732 x 1890 x 1602 (mm)
: 2873 (mm)
: I4
: 1991 (cc)
: 180kW [245hp] tại 5500 vòng/phút
: 370Nm tại 1300 – 4000 vòng/phút
: Tự động 9 cấp 9G-TRONIC
: 4 bánh toàn thời gian 4MATIC
: 6.5s (0-100km/h)
: 236 (km/h)
: 7,5 (l/100km)
: 9,2 (l/100km)
: 6,4 (l/100km)

Trang bị tiêu chuẩn
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Mâm xe 19-inch 10 chấu
Bậc lên xuống bằng hợp kim nhôm
Cửa sổ trời chỉnh điện
Kính xe cách nhiệt; kính khoang sau màu tối
Đèn viền nội thất có thể điều chỉnh 3 màu sắc & độ sáng
Nội thất ốp gỗ bóng line structure lime màu nâu
Tay lái đa chức năng 3 chấu bọc da
Mặt trên táp-lô bọc da ARTICO
Ốp bệ cửa trước với logo ‘Mercedes-Benz’ phát sáng
Hệ thống treo thể thao
Cụm điều khiển DYNAMIC SELECT với 5 chế độ vận hành
Cụm đèn trước LED toàn phần thông minh & tự động điều chỉnh
tầm chiếu xa
Hệ thống hỗ trợ phòng ngừa va chạm CPA Plus
Hệ thống hỗ trợ đỗ xe chủ động Active parking assist
Chức năng cảnh báo mất tập trung ATTENTION ASSIST
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Camera 360o
Hệ thống âm thanh với đầu đọc CD và màn hình màu 7-inch; bộ
thu sóng phát thanh; kết nối Bluetooth; trình duyệt Internet
Touchpad điều khiển cảm ứng trên bệ trung tâm
Hệ thống dẫn đường & định vị vệ tinh toàn cầu GPS tích hợp bản
đồ Việt Nam
Điều hòa khí hậu tự động 2 vùng THERMATIC
Hệ thống khởi động bằng nút bấm KEYLESS-Start
Chức năng kiểm soát tốc độ Cruise Control
Cần gạt nước mưa với cảm biến mưa
Lốp xe runflat
Ghế người lái & hành khách phía trước điều chỉnh điện với bộ nhớ
3 vị trí
Phanh tay điều khiển điện với chức năng nhả phanh thông minh
Túi khí phía trước; túi khí bên hông phía trước; túi khí cửa sổ; túi
khí bảo vệ đầu gối người lái

Giá công bố: 2.899.000.000 VND

