그리드 규정

A BRIGHT SPOT IN
THE HEART OF THE CITY

ให้้คุุณพร้้อมเดิินทางไปในเมืืองด้้วย เกีีย คาร์์นิิวััล ที่่�กว้้างขวางและสะดวกสบาย
มาพร้้ อ มกัั บ ประตูู ส ไลด์์ ไฟฟ้้ า ที่่�จ ะช่่ ว ยทำำ� ให้้ ก ารขึ้้� น -ลงรถเป็็ น เรื่่� องง่่ายและรวดเร็็ ว
ไฟ Puddle Light ช่่วยให้้คุุณรู้้�ตำำ�แหน่่งที่่ชั� ัดเจนตอนจะก้้าวลงจากรถในเวลากลางคืืน

A COMPANION FOR
PICTURESQUE MOMENTS

การเดิินทางไปตามที่่�ต่่างๆ กัับครอบครััวและเพื่่�อนๆ เป็็นหนึ่่�งในประสบการณ์์แห่่งความทรงจำำ�
ซึ่่�ง เกีีย คาร์์นิิวััล เป็็นตััวเลืือกที่่�โดดเด่่นที่่�จะช่่วยให้้การเดิินทางของคุุณใกล้้ชิิดกัันได้้ยิ่่�งกว่่า
ด้้วยที่่�นั่่�งที่่�สะดวกสบาย พื้้�นที่่�ที่่�กว้้างขวาง รวมถึึงช่่องทางการเชื่่�อมต่่อต่่างๆ ที่่�ช่่วยสร้้าง
ความทรงจำำ�ที่่�ดีีที่่สุ� ุดตลอดการเดิินทางของคุุณ

THE FAMILY WILL
LOVE IT TOO

A.

B.

คุุณ มองว่่า เกีีย คาร์์นิิวััล คัันนี้้�เป็็นอย่่างไร? รถยนต์์สำำ�หรัับครอบครััว?
งานศิิลปะที่่�หรููหรา? อุุปกรณ์์เทคโนโลยีีการขัับขี่่�ที่่�ล้ำำ��หน้้า? หรืือพื้้�นที่่�กว้้างขวาง
ที่่�สามารถจุุ ได้้ถึึง 11 คน? เกีีย คาร์์นิิวััล คัันนี้้�เป็็นได้้ทุุกอย่่างที่่กล่
� ่าวมา และยััง
เป็็นได้้มากกว่่า

D.
เกีีย คาร์์นิวัิ ลั กลัับมาอีีกครั้ง�้ ด้้วยความโดดเด่่น และด้้วยดีีไซน์์ของ
ไฟหน้้าที่่ทั� นั สมััย ผสานได้้อย่า่ งลงตััวกัับกระจัังหน้้า Tiger Nose
อัันเป็็นเอกลัักษณ์์ มาพร้้อมกัับไฟท้้ายที่่�สะดุุดตา และดีีไซน์์ของ
ตััวถัังที่่ถู� กู ออกแบบโดยคำำ�นึงึ ถึึงด้้านพลศาสตร์์ (aerodynamics)
เป็็นอย่่างดีี
กระจัังหน้้า Tiger-Nose เอกลัักษณ์์พิเิ ศษจากเกีีย ถููกดีีไซน์์
มาได้้อย่่างลงตััวกัับไฟหน้้า LED แบบมััลติิรีีเฟล็็กเตอร์์ พร้้อม
A.

C.

Daytime-Running Light
B.

ดีี ไซน์์เสา C สะดุุดตาและเป็็นเอกลัักษณ์์ของ เกีีย คาร์์นิิวััล

C.

ล้้อดีี ไซน์์ ใหม่่ ขนาด 18 นิ้้�ว

D.

ไฟท้้าย ที่ทำ�่ �ำ ให้้ด้า้ นท้้ายของ เกีีย คาร์์นิวัิ ลั โดดเด่่นมากยิ่่�งขึ้้�น

Smartstream Diesel 2.2 มาตรฐาน EURO 5

ให้้กำำ�ลัังสููงสุุดที่่�

202

แรงม้้า
ที่่� 3,800 รอบ/นาทีี

ให้้แรงบิิดสููงสุุดที่่�

45.0

กิิโลกรััม-เมตร
ที่่� 1,750-2,750 รอบ/นาทีี

Drive Mode Selector

เกีีย คาร์์นิิวััล ช่่วยปรัับการขัับขี่่� ให้้ตรงกัับความต้้องการของคุุณได้้ง่่ายๆ เพีียงแค่่กดเลืือกโหมด
การขัับขี่่� เพื่่�อปรัับเปลี่่�ยนเป็็นรููปแบบการขัับขี่่�ที่่�หลากหลายไม่่ว่่าจะเป็็น การขัับขี่่�แบบเน้้นประหยััด
พลัังงาน (Eco Mode), การขัับขี่่แ� บบปกติิ (Normal Mode), การขัับขี่่ที่� เ�่ ร้้าใจ (Sport Mode)
หรืือ การขัับขี่่ที่� ปรั
�่ บั เปลี่่�ยนไปตามสไตล์์การขัับรถของคุุณในแต่่ละวัันอย่่าง Smart Mode
Paddle Shift Levers*

คุุณสามารถเลืือกจุุดเปลี่่�ยนเกีียร์์จากระบบเกีียร์์อัตั โนมััติิ 8 จัังหวะ ของ เกีีย คาร์์นิวัิ ลั ได้้อย่า่ งง่่ายดาย
โดยไม่่ต้อ้ งเอามืือออกจากพวงมาลััยด้้วยคัันโยก Paddle Shift
*เฉพาะรุ่่�น SXL

LESS VIBRATION, LESS FUEL
AND ALL THE POWER YOU NEED

เกีีย คาร์์นิิวััล กลัับมาพร้้อมกัับเครื่่�องยนต์์ดีีเซลที่่� ได้้รัับการพััฒนาให้้ทั้้�งเงีียบ
กว่่าเดิิมและประหยััดน้ำำ��มัันได้้มากกว่่าเดิิม และยัังมาพร้้อมกัับระบบเกีียร์์อััตโนมััติิ
8 จัังหวะที่ทำ�่ �ำ ให้้จังั หวะการเปลี่่�ยนเกีียร์์สมููธมากขึ้้น� เพื่่�อให้้ได้้มาซึ่่ง� การขัับขี่่ที่� ส�่ มดุุล
ทั้้�งในด้้านของสมรรถนะและการประหยััดน้ำำ��มััน

CONTROL IS
THE NAME OF THE GAME
A.

B.

C.

ด้้วยดีี ไซน์์ภายในที่่�เหนืือกว่่าของ เกีีย คาร์์นิิวััล ทำำ�ให้้คุุณสามารถควบคุุมสิ่่�งต่่างๆ
ได้้อย่่างง่่ายดาย ผ่่านปุ่่�มคอนโทรลต่่างๆบนพวงมาลััย หรืือผ่่านหน้้าจอระบบสััมผััส
Multimedia ขนาด 12.3 นิ้้�ว

SURROUNDED BY SCREENS
THAT SAY JUST ENOUGH

คอนโซลด้้านหน้้าถููกออกแบบมาอย่่างลงตััว เพื่่�อให้้แสดงผลและข้้อมููลต่่างๆที่่�เพีียงพอ
ต่่อการขัับขี่่�และการใช้้งาน เพื่่�อให้้คุุณสามารถโฟกััสกัับการขัับขี่่�ได้้อย่่างเต็็มที่่�
A. หน้้าจอ Supervision Cluster ขนาด 4.2

นิ้้ว�

หน้้าจอเรืือนไมล์์ Supervision Cluster ช่่วยบอกข้้อมููลที่่�
พอเพีียงให้้คุุณโฟกััสกัับการขัับขี่่�ได้้อย่่างดีีด้้วยการแสดงผล
พื้้�นฐานเช่่น ระยะทางการขัับขี่่�ที่่�ยัังขัับได้้จนกว่่าน้ำำ��มัันจะหมด
อััตราประหยััดน้ำำ��มััน หรืือ อุุณหภููมิิภายนอกรถ
B.

D.

E.

F.

หน้้าจอ Infotainment ขนาด 12.3 นิ้้�ว

D.

ที่่ช� าร์์จโทรศััพท์์แบบไร้้สาย Wireless Charger*

ด้้วยกำำ�ลัังไฟถึึง 15w ทำำ�ให้้คุุณสามารถชาร์์จโทรศััพท์์มืือถืือ
ของคุุณแบบไร้้สายได้้อย่่างสะดวกมากยิ่่�งขึ้้�น

E.

ระบบเครื่่�องเสีียง Bose™ *

หน้้าจอความละเอีียดสููง ที่่�เป็็นตััวช่่วยในการขัับขี่่�ที่่�ครบครััน
ไม่่ว่่าจะเป็็นการแสดงผลเกี่่�ยวกัับความบัันเทิิงต่่างๆ กล้้อง
มองหลัังและกล้้องรอบคััน รวมไปถึึงตำำ�แหน่่งของเซ็็นเซอร์์
ขณะจอด

เพลิิดเพลิินไปกัับเครื่่�องเสีียงคุุณภาพดีีจาก Bose™ ที่่�มา
พร้้อมกัับลำำ�โพง 12 ตำำ�แหน่่ง เพื่่�อประสบการณ์์ที่่�ดีีที่่�สุุดใน
การเดิินทางของคุุณ

C. Bluetooth Multi-connection

F.

เชื่่� อ มต่่ อ ได้้ ตลอด เวลาด้้ ว ยการเชื่่� อ มต่่ อ แบบ multiconnection ที่่�สามารถเชื่่�อมต่่ออุุปกรณอิิเล็็กทรอนิิกส์์ผ่่าน
Bluetooth ได้้สองเครื่่�องพร้้อมกััน คุุณสามารถเชื่่�อมต่่อ 1
เครื่่�องสำำ�หรัับโทรศััพท์์ และอีีก 1 เครื่่�องสำำ�หรัับฟัังเพลงได้้
ง่่ายๆ

เกีียร์์แบบหมุุนที่่�ช่่วยเพิ่่�มความหรููหรา และความสะดวกใน
การใช้้งาน

*เฉพาะรุ่่�น SXL

เกีียร์์หมุุน Dial Type - Shift by Wire*

A. ที่่ช� าร์์จ USB ที่่ด้
� า้ นหลัังของเบาะแถวที่่� 1 สำำ�หรัับผู้้�โดยสารแถวที่่ส� อง
B.

ช่่องเก็็บของตรงคอนโซลกลางที่่� ใหญ่่ขึ้้�นกว่่าเดิิม

C.

ระบบจดจำำ�ตำำ�แหน่่งที่่�นั่่�งและกระจกข้้างของคนขัับ 2 ตำำ�แหน่่ง *

D.

ม่่านบัังแดดสำำ�หรัับผู้้� โดยสารแถวที่่� 2 และ 3

E.

ระบบทำำ�ความร้้อนและความเย็็นที่่�เบาะคู่่�หน้้า *

F.

ซัันรููฟไฟฟ้้า 2 ตำำ�แหน่่ง *

D.

E.

A.

*เฉพาะรุ่่�น SXL

B.

C.

F.

D.

THE VERSATILITY TO HANDLE
WHATEVER THE FUTURE BRINGS
A. ประตููสไลด์์ ไฟฟ้้า Smart Power Sliding Door

ที่่�ช่่วยเพิ่่�มความสะดวกในการขึ้้�น-ลงไปอีีกขั้้�น ด้้วยการทำำ�งานร่่วมกัับ
ประตููสไลด์์เปิิดได้้เองเมื่่�อยืืนใกล้้ๆ โดยไม่่จำำ�เป็็นต้้องกดปุ่่�มใดๆ

Smart Key

Smart Power Sliding Doors		

A.

Power Tailgate Auto-Close		

B.

ที่่�จะทำำ�ให้้

B. Smart Tailgate พร้้อมระบบ Auto-close

ประตููท้้ายเปิิด-ปิิดด้้วยระบบไฟฟ้้า ที่่�ทำำ�งานร่่วมกัับ Smart Key ทำำ�ให้้เปิิดได้้เองมื่่�อยืืนใกล้้ๆ
โดยไม่่จำำ�เป็็นต้้องกดปุ่่�มใดๆ พร้้อมทั้้�งยัังปิิดได้้เองเมื่่�อเดิินห่่างออกไปจากตััวรถ

C.

C. Puddle Light*

ไฟส่่องสว่่างบนพื้้�นเมื่่�อเปิิดประตูู ที่่�จะช่่วยให้้คุุณมองเห็็นตำำ�แหน่่งที่่�จะก้้าวลงไปจากรถ
D. ระบบ One-touch Remote

ที่่�เพีียงแค่่กดปุ่่�มที่่�รีีโมทเพีียงปุ่่�มเดีียว ก็็สามารถเปิิดประตููสไลด์์ทั้้�งสองบานและประตููท้้าย
ได้้พร้้อมๆ กััน

INDIVIDUAL COMFORT FOR
EVERY SINGLE SEAT
เกีีย คาร์์นิิวััล มาพร้้อมกัับรููปแบบที่่�นั่่�งที่่�ปรัับเปลี่่�ยนได้้หลากหลาย รองรัับผู้้�โดยสาร
ได้้สููงสุุด 11 ที่่�นั่่�ง พร้้อมสร้้างประสบการณ์์การเดิินทางที่่�มากกว่่า มาพร้้อมระบบ
ISOFIX 2 ตำำ�แหน่่งบริิเวณที่่�นั่่�งแถวที่่�สองเพื่่�อติิดตั้้�งคาร์์ซีีท เพิ่่�มความปลอดภััย
สำำ�หรัับลููกน้้อยตลอดการเดิินทาง

Seats
C

การปรัับเปลี่่�ยนเบาะ

ที่่�นั่่�ง
11

ที่่�นั่่�ง

*เฉพาะรุ่่�น SXL

พัับเบาะกลางของที่่�นั่่�ง
แถวที่่� 2 และ 3

เบาะแถวที่่� 4 แบบ
Pop-up Sinking
พัับเก็็บได้้ราบเรีียบ

พัับเบาะแถวที่่� 3 พร้้อมดััน
ไปด้้านหน้้าเพื่่�อเพิ่่�มพื้้�นที่่�
เก็็บสััมภาระ

A.

B.

WE’VE THOUGHT OF EVERYTHING
TO KEEP YOU READY FOR ANYTHING
เกีีย คาร์์นิิวััล มาพร้้อมกัับเทคโนโลยีีที่่�ล้ำำ��สมััย ทั้้�งเพื่่�อช่่วยปกป้้องและหลีีกเลี่่�ยงคุุณจาก
อุุบัติั เิ หตุุต่า่ งๆ ที่อ�่ าจจะเกิิดขึ้้น� ด้้วยระบบความปลอดภััยแบบ Passive และ Active Safety

A. โครงสร้้างพื้้�นฐาน Generation ที่่� 3
ด้้วยโครงสร้้างพื้้�นฐาน Generation ที่่� 3 ใหม่่ที่่�ช่่วยสร้้างความสมดุุลระหว่่างตััวถััง
เครื่่อ� งยนต์์และห้้องโดยสารได้้มากกว่่า ส่่งผลให้้ห้อ้ งโดยสารมีีขนาดที่ก�่ ว้้างขึ้้น� ตััวถัังมีีหลัักการ
พลศาสตร์์ (Aerodynamics) ที่�่ได้้รับั การพััฒนาให้้ดียิ่่ี ง� ขึ้้น� มาพร้้อมกัับสมรรถนะการขัับข่ี่่��
การควบคุุม และการทรงตััวที่่�ดีีกว่่า

B. วััสดุุโครงสร้้างและตััวถัังที่่�ดีีกว่่า

C.

ด้้วยการใช้้โครงสร้้างเหล็็กรููปแบบใหม่่และใช้้ ในจุุดที่่�สำำ�คััญ ทำำ�ให้้โครงสร้้างและตััวถัังของรถ
กระจายแรงกระแทกและช่่วยเพิ่่�มศัักยภาพการป้้องกัันด้้านความปลอดภััยได้้ดีีกว่่า

C. ระบบถุุงลมนิิรภััย
ด้้วยถุุงลมทั้้�ง 7 จุุด (ผู้้�โดยสารคู่่�หน้้า, บริิเวณเข่่าของคนขัับ, ด้้านข้้างของผู้้�โดยสารคู่่�หน้้า
รวมถึึงม่่านนิิรภััยรอบคัันทั้้�งสองด้้าน) ที่่�มีี ใน เกีีย คาร์์นิิวััล จะช่่วยปกป้้องผู้้�โดยสารรวมถึึง
ลดอััตราการบาดเจ็็บในกรณีีที่่�มีีการชน

D. ระบบควบคุุมเสถีียรภาพการทรงตััว (ECS)
ระบบควบคุุมเสถีียรภาพการทรงตััวเป็็นอีีกหนึ่่�งระบบความปลอดภััยที่่�จะช่่วยลดความเสี่่�ยง
ของการลื่่�นไถลและช่่วยปรัับปรุุงเสถีียรภาพการขัับขี่่� ในทุุกสภาพถนน โดยเฉพาะในช่่วงของ
การเร่่งความเร็็วและการเข้้าโค้้ง

E. . ระบบป้้องกัันรถไหลเมื่่�อขึ้้�นทางลาดชััน (HAC)
D.

E.

เมื่่�อคุุณออกตััวหรืือขัับขึ้้�นไปตรงทางลาดชััน ระบบ HAC จะช่่วยป้้องกัันไม่่ ให้้รถไหลด้้วยการ
หน่่วงเบรกไว้้หลัังจากที่่�คนขัับถอนเท้้าออกจากเบรก เพื่่�อช่่วยให้้การออกตััวเป็็นไปอย่่าง
นุ่่�มนวล ไม่่มีีการไหลถอยหลัังหรืือล้้อหมุุนฟรีีจากการรีีบกดคัันเร่่งมากเกิินไป

A.

B.

SPLIT-SECOND ASSISTANCE
SAFETY | EFFICIENCY | CONVENIENCE

ด้้วยเทคโนโลยีีที่่�ทัันสมััยของ

ระบบความปลอดภััยแบบ Advanced Driver
ช่่วยให้้คุุณมั่่�นใจ ไร้้กัังวลทุุกการขัับขี่่�ตลอดการเดิินทาง

DRIVE WiSE

Assistance Systems (ADAS)

A. Forward Collision-Avoidance Assist (FCA) *

ระบบ FCA ตรวจจัับรถยนต์์ คนที่่�เดิินผ่่าน หรืือวััตถุุเคลื่่�อนไหวต่่างๆ ด้้วยกล้้องด้้านหน้้ารถ
พร้้อมระบบเรดาร์์ ในการตรวจจัับ และในกรณีีที่่�วััตถุุนั้้�นอยู่่�ใกล้้มากเกิินไป ระบบจะเตืือนคุุณ
พร้้อมทั้้�งช่่วยเบรกเพื่่�อช่่วยลดอััตราการเกิิดอุุบััติิเหตุุที่่�อาจจะเกิิดขึ้้�น
B. Blind-Spot Collision-Avoidance Assist (BCA) *

ในกรณีีที่่�คุุณต้้องการจะเปลี่่�ยนเลนขณะขัับขี่่� และอาจจะมีีรถที่่�อยู่่� ในมุุมอัับสายตา ระบบ
จะแจ้้งเตืือนพร้้อมกัับช่่วยเบรกเพื่่�อป้้องกัันอุุบััติิเหตุุที่่�อาจจะเกิิดขึ้้�น

C.

BCA

C. Safe Exit Assist (SEA) *

ระบบ SEA ที่่�มาพร้้อมกัับประตููสไลด์์ ไฟฟ้้า จะทำำ�งานในเวลาที่่�คุุณจะเปิิดประตููสไลด์์ ในขณะที่่�มีี
รถหรืือวััตถุุเคลื่่�อนไหวกำำ�ลัังเข้้ามาใกล้้ โดยประตููจะล็็อค พร้้อมทั้้�งส่่งเสีียงเตืือน
D. Smart Cruise Control (SCC) *

D.

F.

ระบบ SCC จะช่่วยล็็อคความเร็็วของผู้้�ขัับเพีียงแค่่กดปุ่่�ม ทำำ�ให้้การขัับขี่่ส� บายยิ่่ง� ขึ้้น� พร้้อมทั้้ง�
ใช้้กล้้องด้้านหน้้ารถควบคู่่�ไปกัับเรดาร์์ด้้านหน้้าเพื่่�อควบคุุมความเร็็วให้้แบบอััตโนมััติิ โดยจะลด
ความเร็็วให้้ตามระยะของรถคัันหน้้า รวมถึึงยัังช่่วยหยุุดรถได้้ ในกรณีีที่่�รถคัันหน้้าอาจจะเกิิด
การหยุุดกระทัันหััน
E. Lane Following Assist (LFA) *

ระบบ LFA จะช่่วยให้้รถของคุุณยัังคงระยะอยู่่�ในเลน โดยถ้้ามีีแนวโน้้มว่่าเริ่่�มมีีการขัับขี่่�ออก
นอกเลน ระบบจะดึึงพวงมาลััยกลัับมาเพื่่�อให้้รถยัังคงระยะอยู่่�ในเลนตลอดการขัับขี่่�
F. Surround View Monitor (SVM)

ระบบ SVM จะช่่วยให้้คุุณเข้้าจอดหรืือขัับไปตามทางแคบด้้วยความมั่่�นใจมากขึ้้�น ด้้วยกล้้องที่่�
สามารถแสดงภาพได้้ 360o

E.

G. Rear Cross-Traffic Collision-Avoidance Assist (RCCA) *

ระบบเรดาร์์บริิเวณด้้านหลัังรถจะตรวจจัับมุุมอัับสายตาทางด้้านหลััง และหากมีีรถยนต์์ขัับเข้้า
มาภายในระยะของเรดาร์์ ระบบจะส่่งเสีียงเตืือนพร้้อมทั้้�งช่่วยเบรกอััตโนมััติิ
H. Parking Distance Warning (PDW)

ระบบ PDW มาพร้้อมกัับเซนเซอร์์ด้้านหน้้าและหลัังที่่�จะช่่วยเตืือนคุุณหากขัับขี่่�ไปในทางที่่�แคบ
หรืือหากมีีวััตถุุกีีดขวาง
*เฉพาะรุ่่�น SXL

G.

H.

Interior Colors

Wheels

18-inch 235/60R18
Alloy Wheel (A-Type)

Exterior Colors
Aurora Black Pearl
(ABP)

1,775 (with roof rack)

Snow White Pearl
(SWP)

Specifications
Smart Stream New R 2.2 TCI - VGT

ดีเซล B7
2,151
83 x 99.4

1 746
202 / 3,800 1,995

1,746

45 / 1,750 - 2,750
16.0 : 1

72

Astra Blue *
(D2U)

ลอหนา เกียรอัตโนมัติ 8 จังหวะพรอมโหมด Manual
935
มัลติลิงค คอยลสปริง/โชคอัพแกส พรอมเหล็กกันโคลง

ระบบพวงมาลัย

ระบบพวงมาลัยไฟฟา (MDPS) (แร็ค & พีเนี่ยน)

ระบบเบรกหนา

ดิสกเบรก พรอมครีบระบายความรอน

ระบบเบรกหลัง

1,775 (with roof rack)

Panthera Metal
(P2M)

1,775 (with roof rack)

มาตรฐาน Euro 5

3,090
5,155

1,130
1 746
1,995
1 746
1,995

ดิสกเบรก

1,746

5,155 x 1,995 x 1,740
3,090
935 / 1,130
172
5.8
235 / 60R18

*เฉพาะรุ่่�น SXL

935

3,090
5,155

935

1,130

3,090
5,155

เบาะหนังสีน้ำตาล Saddle Brown ตัดขอบดำ 11 ที่นั่ง
หูเกี่ยวติดตั้งเบาะสำหรับเด็กบนเบาะแถวที 2 ( ISOFIX )
หนาปดแบบ Supervision จอแสดงผล LCD TFT 4.2"
ไฟสองแผนที่,อานหนังสือดานหนาแบบ LED
เบาะนั่งคูหนาปรับดวยไฟฟา
เบาะนั่งผูขับขี่ดุนหลังปรับดวยไฟฟา
ระบบบันทึกตำแหนงเบาะนั่งผูขับขี่และกระจกมองขาง
เกี
ยรคันเลื่อนพร
อมโหมด
ระบบทำความอุ
นเบาะนั
่งคูหmanual
นา
เกียรหมุน Dial Type - Shift by Wire พรอม Paddle Shift
สวิตชปรับเบาะเลื่อนหนา-หลัง,,เอนบนพนั
เอนบนพนังงพิพิงงเบาะหน
เบาะหนาาซซาายย
มานบังแดดประตูสไลดและดานขางเบาะหลังแถวที่ 3
ชองใสขวดน้ำที่แผงประตูคูหนาและประตูสไลด
ที่พักแขน, ที่เก็บของอเนกประสงคและวางแกวน้ำคอนโซลกลาง
ที่วางแกวบนบนแผงขางดานหลังซาย - ขวา
ที่พักแขนบนแผงประตูคูหนา
สวิตซควบคุมระบบเซ็นทรัลล็อค
สวิตซตัดการทำงานกระจกไฟฟาและซันรูฟ
สวิตซปรับกระจกมองขางไฟฟา
สวิตซกระจกมองขางพับเก็บและกางออกอัตโนมัติ
สวิตชปรับกระจกไฟฟาทุกบานเลื่อนขึ้น - ลงอัตโนมัติ
กระจกมองหลังตัดแสงอัตโนมัติ
พวงมาลัยหุมหนัง
พวงมาลัยปรับระดับสูง - ต่ำได
ชองใสขวดน้ำที่แผงประตูคูหนาและประตูสไลด
ปุมควบคุมเครื่องเสียงที่พวงมาลัย
ระบบเลือกการขับขี่แบบประหยัด ( Active ECO )
ระบบเลือกการขับขี่ ( Drive Mode )
ระบบปรับอากาศแบบอัตโนมัติ (แบบแยกโซน)
สวิตซควบคุมระบบปรับอากาศดานหลังบนหลังคา
ระบบปรับอากาศใหบริสุทธิ์ ( Cluster Ionizer )
ระบบละลายฝาระจกบังลมหนาอัตโนมัติ

ไฟท
ไฟทาายไฟหรี
ยไฟหรี่,่, ไฟเบรก,
ไฟเบรก, ไฟถอย,
ไฟถอย, ไฟเลี
ไฟเลี้ย้ยว:ว: แบบหลอด
แบบหลอด

ถุงลมนิรภัยคูหนา และดานขาง
มานถุงลมนิรภัย
ถุงนิรภัยปองกันหัวเขาผูขับขี่
ระบบเบรก ABS + EBD
ระบบเสริมแรงเบรก BAS ( Brake Assist System )
ระบบควบคุมเสถียรภาพการทรงตัว ESC
ระบบปองกันลอหมุนฟรี (TCS)
ระบบ Auto Brake Hold
ระบบเบรกมือแบบไฟฟา (EPB)
ระบบชวยการออกตัวบนทางลาดชัน HAC
ระบบรักษาความเร็วคงที่ (Cruise Control)
ระบบรักษาความเร็วคงที่อัตโนมัติแบบแปรฝน (Smart Cruise Control, Stop & Go)
ระบบชวยเตือนมุมอับสายตาที่กระจกมองขาง (Blind Spot Collision Avoidance Assist)

โครเมี
โครเมี่ย่ยมตกแต
มตกแตงงเสา
เสา CC

ระบบแจงเตือนและหลีกลี่ยงการชนขณะถอยหลัง (RCCA : Rear Cross Traffic Collision Avoidance)
ระบบชวยควบคุมใหรถอยู ในชองจราจร (Lane Following Assist และ Lane Keeping Assist)

Multi
MultiFocus
Focus
Reflector
ReflectorType
Type

ระบบปรั
ระบบปรับบตัตั้ง้งระดั
ระดับบไฟหน
ไฟหนาาสูสูงง -- ต่ต่ำำ (High
(High Beam
BeamAssist)
Assist)
ระบบไฟหน
ระบบไฟหนาาสสอองสว
งสวาางช
งชววยเหลื
ยเหลืออ (Escort
(Escort Headlamp)
Headlamp)

แบบหลอด
2 ทิศทาง

Projection
ProjectionType
Type

4 ทิศทาง

ไฟตั
ไฟตัดดหมอกหลั
หมอกหลังง
ไฟส
ไฟสอองสว
งสวาางเวลากลางวั
งเวลากลางวันน (Daytime
(Daytime Running
RunningLight)
Light)

ไฟส
ไฟสอองสว
งสวาางที
งที่พ่พื้นื้นบริ
บริเเวณขึ
วณขึ้น้น -- ลงประตู
ลงประตูสสไลด
ไลด
ไฟ
Mood Light
Light ทีที่แ่แผงประตู
ผงประตูหหนนาา -- หลั
หลังง,, ซซาายย -- ขวา
ขวา
ไฟ Mood

ซัซันนรูรูฟฟ 22 ตำแหน
ตำแหนงง

ระบบมั
ระบบมัลลติติมมิเิเดีดียย (Infotainment)
(Infotainment):: จอแสดงผล
จอแสดงผล LCD
LCDTFT
TFT 12.3''
12.3''
ระบบเชื
ระบบเชื่อ่อมต
มตออโทรศั
โทรศัพพททแแบบไร
บบไรสสาย
าย (Bluetooth)
(Bluetooth)
ระบบสั
ระบบสั่ง่งการด
การดววยเสี
ยเสียยงง ((เชืเชื่อ่อมต
มตออผผาานน Android
Androidauto/Apple
auto/Applecar
carplay)
play)
ระบบนำทาง
ระบบนำทาง (Navigator
(Navigator เชื
เชื่อ่อมต
มตออผผาานน Android
Androidauto/Apple
auto/Applecar
carplay)
play)
ลำโพง
ลำโพง 66 จุจุดด
ลำโพงจาก
ลำโพงจาก Bose
Bose รอบคั
รอบคันน 1212 จุจุดด
จอ
จอ Tablet
Tablet บนพนั
บนพนักกพิพิงงเบาะผู
เบาะผูขขับับขีขี่แ่และเบาะผู
ละเบาะผูโดยสารด
โดยสารดาานหน
นหนาา
ระบบบั
ระบบบันนทึทึกกตำแหน
ตำแหนงงเบาะนั
เบาะนั่ง่งผูผูขขับับขีขี่แ่และกระจกมองข
ละกระจกมองขาางง
ระบบทำความอุ
ระบบทำความอุนนเบาะนั
เบาะนั่ง่งคูคูหหนนาา
ระบบทำความเย็
ระบบทำความเย็นนเบาะนั
เบาะนั่ง่งคูคูหหนนาา
USB
USB ชาร
ชารจจเจอร
เจอร 66 จุจุดด
ระบบชาร
ระบบชารจจโทรศั
โทรศัพพททแแบบไร
บบไรสสาย
าย (Wireless
(WirelessCharger)
Charger)
ปลั
ปลั๊ก๊กจจาายไฟฟ
ยไฟฟาา 22 จุจุดด
ประตู
SmartPower
PowerSliding
SlidingDoor
Door
ประตูสสไลด
ไลดไไฟฟ
ฟฟาาซซาายย -- ขวา
ขวา ดดววยระบบ
ยระบบ Smart
ปุปุมม Smart
Smart key
key เป
เปดด -- ปปดดประตู
ประตูสสไลด
ไลดไฟฟ
ไฟฟาาทีที่ม่มือือเปเปดดประตู
ประตูดดาานนอก
นนอก
ปุปุมม Smart
Smart key
key ล็ล็ออคค // ปลดล็
ปลดล็ออคที
คที่ม่มือือเปเปดดประตู
ประตูหหนนาาดดาานนอก
นนอก
ฝากระโปรงท
ฝากระโปรงทาายไฟฟ
ยไฟฟาาอัอัจจฉริ
ฉริยยะะ (เป
(เปดด -- ปปดดอัอัตตโนมั
โนมัตติ)ิ) ดดววยระบบ
ยระบบSmart
SmartTailgate
Tailgate
TM
TM

ประตู
ประตูสสไลด
ไลด // ฝากระโปรงท
ฝากระโปรงทาายอั
ยอัจจฉริ
ฉริยยะเป
ะเปดด--ปปดดพร
พรออมกั
มกันนดดววยระบบ
ยระบบOne
OneTouch
TouchRemote
Remote

Max

LINE
: @kia.thailand
11seats

ระบบปองกันการชนดานหนา (Forward Collision Avoidance Assist)
ระบบแจงเตือนมีผูโดยสารอยูดานหลัง (Rear Occupant Alert)
ระบบปองกันการออกจากรถขณะมีรถวิ่งมาดานขาง (Safe Exit Assist)
ตัวถังโครงสรางนิรภัยวัสดุเหล็กกลาอยางดี
พนักพิงศีรษะเบาะคูหนาปรับสูง - ต่ำ ,หนา - หลัง
เข็ดขัดนิรภัยคูหนาแบบ 3 จุด ELR ปรับระดับสูง - ต่ำ
เข็ดขัดนิรภัยแถวที่ 2 แบบปรับระดับสูง - ต่ำ
เข็ดขัดนิรภัยแถวที่ 3 แบบ 3 ที่นั่ง
เข็มขัดนิรภัยแถวที่ 4
ระบบล็อคคอพวงมาลัยไฟฟา
เซ็นเซอรชวยเหลือการเขาจอดดานหนา และ ถอยจอดดานหลัง (Parking Distance Warning)
กลองมองหลัง (Rear View Monitor)
กลองมองรอบทิศทาง (Surround View Monitor)
ระบบปองกันการสตารทเครื่องยนต (Immobilizer)
ระบบสัญญาณกันขโมย
ระบบกุญแจอัจฉริยะ Smart key
ปุมสตารทและดับเครื่องยนต
สัญญาณเตือนลืมกุญแจไว ในรถ
สัญญาณเตือนปดประตู,ฝากระโปรงหนาและฝากระโปรงทายไมสนิท
ระบบล็อคประตูอัตโนมัติตามความเร็วรถที่ตั้งไว
ระบบปลดล็อคประตูอัตโนมัติตามที่ตั้งไว
เซ็นเซอรปลดล็อคเมื่อเกิดการชน
ระบบปองกันการหนีบประตูสไลด ไฟฟา
ระบบปองกันหนีบกระจกประตูหนา,ประตูสไลดซาย - ขวา
ระบบปองกันการหนีบฝากระโปรงทาย
ระบบ Battery Saver
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