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Audi Q7 
60 TFSI e quattro S line  
Black Edition

Q7 60 TFSI e quattro S line 
Black Edition

แบบเครื่่�องยนต์์
เครื่่�องยนต์์เบนซิิน Plug-in Hybrid แบบ V6

 พรื่้อมรื่ะบบจ่่ายน้ำมันเชื้่้อเพลิิงแบบฉีีดต์รื่ง (direct injection), เทอรื่์โบชื้ารื่์จ่

จำนวนวาล์์ว 24

ปรื่ิมาต์รื่กรื่ะบอกสููบ (ซีีซีี) 2995

แรื่งม้าสููงสูุด (กิโล์วัต์ต์์(แรื่งม้า) / รื่อบต์่อนาทีี) 250 (340) / 5300 - 6400

แรื่งบิดสููงสูุด (นิวต์ันเมต์รื่ / รื่อบต์่อนาทีี) 450 / 1340 - 5300

กำล์ังมอเต์อรื่์สููงสูุด (กิโล์วัต์ต์ ์/ แรื่งม้า) 100 / 136

แรื่งบิดมอเต์อรื่์สููงสูุด (นิวต์ันเมต์รื่) 400

กำล์ังรื่วมสููงสูุด (กิโล์วัต์ต์ ์/ แรื่งม้า) 340 / 462

แรื่งบิดรื่วมสููงสูุด (นิวต์ันเมต์รื่) 700

รื่ะบบสู่งกำล์ัง เกีียรื่์อัต์โนมัต์ิ tiptronic 8 จ่ังหวะ

รื่ะบบขัับเคล์่�อน ขัับเคลิ่�อนสี่ี�ลิ้อ (quattro)

อัต์รื่าเรื่่ง 0-100 กม. / ชม. (วินาทีี) 5.4

ความเรื่็วสููงสูุดโดยปรื่ะมาณ (กม. / ชม.) 240

ความจุพล์ังงานแบต์เต์อรื่ีไฟฟ้าแรื่งสููง  
(Energy capacity of high voltage battery)

ลิิเธีียมไอออน ขันาด 17.9 กีิโลิวัต์ต์์-ชื้ั�วโมง

รื่ะยะทีางขับัเคล่์�อนด้วยไฟฟ้าโดยปรื่ะมาณ (กโิล์เมต์รื่)  
ต่์อการื่ชาร์ื่จไฟหน่�งครื่ั�ง 
อ้างองิต์ามผล์การื่ทีดสูอบโดยใช้มาต์รื่ฐาน WLTP

40.7

พวงมาล์ัย พวงมาลิัยไฟฟ้า

เบรื่กหน้า ดิสี่กี์เบรื่กี พรื่้อมต์กีแต์่งคาลิิปเปอรื่์เบรื่กีด้วยสี่ีแดง

เบรื่กหล์ัง ดิสี่กี์เบรื่กี พรื่้อมต์กีแต์่งคาลิิปเปอรื่์เบรื่กีด้วยสี่ีแดง

พ่�นทีี�เก็บสูัมภารื่ะ (ล์ิต์รื่) 650 - 1835

ความจุถัังน�ำมัน (ล์ิต์รื่) 75

ล้์อ 21 นิ�ว ขันาด 9.5J x 21 พร้ื่อมยาง ขันาด 285/40 R21 oo

ชดุซ่ีอมยางฉุุกเฉุนิ oo

 Audi Q7 Technical data
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ขันาดแล์ะมิต์ิ
หน่วย:มิลิลิิเมต์รื่

oo oo oo oo oo

สูีเบาะ

สูีภายนอก

Glacier white, 
metallic (2Y2Y)

Satellite silver, 
metallic (F0F0)

Mythos black, 
metallic (0E0E)

Daytona grey, 
pearl effect (6Y6Y)

Navarra blue, 
metallic (2D2D)

Black (EI)

 Standard specifications

รื่ะบบความปล์อดภัย
Q7 60 TFSI e quattro S line 

Black Edition

ถังุล์มนริื่ภยัคูห่น้า 2 ต์�าแหน่ง สู�าหรื่บัผูข้ับัขัี�แล์ะผูโ้ดยสูารื่ oo

ถังุล์มนริื่ภยัด้านข้ัาง แล์ะม่านถังุล์มนิรื่ภยัด้านข้ัาง oo

รื่ะบบเต์อ่นการื่คาดเขัม็ขัดันิรื่ภยั oo

รื่ะบบเบรื่กมอ่ไฟฟ้า  o o

รื่ะบบล็์อกเบรื่กขัณะหยดุนิ�ง (Audi hold assist) oo

รื่ะบบเบรื่กป้องกนัล้์อล์อ็ก ABS (Anti-lock braking system) oo

รื่ะบบกรื่ะจายแรื่งเบรื่ก EBD (Electronic brake distribution) oo

รื่ะบบป้องกนัล้์อหมนุฟรีื่ TCS (Traction control system) oo

รื่ะบบควบคมุการื่ทีรื่งต์วั ESC (Electronic control system with 

stabilization function)
oo

เซีน็เซีอร์ื่หน้า-หล์งัช่วยในการื่น�ารื่ถัเข้ัาจอด oo

กล้์องแสูดงภาพด้านหล์งั ขัณะถัอยจอด oo

จดุย่ดเบาะนั�งสู�าหรื่บัเดก็ oo

ชดุปฐมพยาบาล์ oo

อุปกรื่ณ์มาต์รื่ฐาน
ช่วงล่์างรื่ะบบถังุล์ม (Adaptive air suspension) oo

รื่ะบบเล์อ่กโหมดการื่ขับัขัี� (Audi drive select) oo

รื่าวหล์งัคาต์กแต่์งด้วยสูดี�า oo

ชดุต์กแต่์งภายนอกแบบ Black Edition oo

ชดุต์กแต่์งภายนอกแบบ S line oo
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อุปกรื่ณ์มาต์รื่ฐาน Q7 60 TFSI e quattro S line 
Black Edition

ชดุต์กแต่์งภายในแบบ S line oo

กนัชนต์กแต่์งด้วยสูเีดยีวกับสูภีายนอกขัองตั์วรื่ถั oo

ต์กแต่์งห้องโดยสูายภายในด้วยล์าย Matte Brushed Aluminum oo

ไฟหน้าแบบ Matrix LED  oo

ไฟ daytime สู�าหรื่บัการื่ขับัขีั�ในเวล์ากล์างวันแบบ LED oo

ไฟ Projector LED ทีี�ปรื่ะต์หูน้า-หลั์ง oo

กรื่ะจกมองหล์งัพร้ื่อมรื่ะบบต์ดัแสูงอตั์โนมัติ์ oo

รื่ะบบเปิด-ปิดไฟหน้า แล์ะปัดน��าฝนอตั์โนมัติ์ oo

กรื่ะจกมองขั้างต์ัดแสูงแล์ะปรื่ับ-พับไฟฟ้า  

พรื่้อมฟังก์ชันบันที่กต์ำแหน่ง
oo

ความสูะดวกสูบาย
เบาะนั�งหุม้หนงั Valcona พร้ื่อมสูญัลั์กษณ์ S line oo

เบาะนั�งคูห่น้าแบบ Sports oo

เบาะนั�งคูห่น้าปรื่บัไฟฟ้า พร้ื่อมรื่ะบบปรัื่บดนัหล์งั  

แล์ะฟังก์ชนับนัทีก่ต์�าแหน่งเบาะนั�งผูขั้ับขีั�  
oo

เบาะผูโ้ดยสูารื่ด้านหล์งัพบัได้ oo

พนกัพงิขัองเบาะผูโ้ดยสูารื่ด้านหล์งัปรื่บัเอนได้ oo

รื่ะบบควบคมุอณุหภมูอิตั์โนมัติ์ ควบคุมอณุหภมิูแยกอสิูรื่ะ 3 โซีน oo

พวงมาล์ยัมลั์ต์ฟัิงก์ชนั แบบสูปอร์ื่ต์ท้ีายตั์ด ต์กแต่์งด้วยหนัง 

Perforated พร้ื่อมสูญัล์กัษณ์ S line แล์ะ paddle shift
oo

รื่ะบบควบคมุความเรื่ว็คงทีี� (Cruise control) oo

ม่านบงัแดดทีี�กรื่ะจกปรื่ะต์ดู้านหลั์งซ้ีาย-ขัวา 
พร้ื่อมม่านบงัแดดกรื่ะจกบงัล์มด้านหล์งั

oo

กญุแจแบบ Comfort key พร้ื่อมรื่ะบบเปิด-ปิดบานปรื่ะตู์ท้ีาย 
โดยไม่ต้์องใช้มอ่

oo

รื่ะบบช่วยปรื่บัอณุหภมูใินห้องโดยสูารื่ก่อนเรื่ิ�มการื่ขับัขีั�  
(Stationary air conditioning)

oo

รื่ะบบขั้อมูล์แล์ะความบันเทีิง
Q7 60 TFSI e quattro S line  

Black Edition

รื่ะบบเครื่่�องเสูยีงรื่ะดบัพรื่เีมียม Bang & Olufsen  

พร้ื่อมรื่ะบบเสูยีง 3 มติ์ิ
oo

จอแสูดงข้ัอมลู์การื่ขับัขัี�แบบ Virtual cockpit ขันาด 12.3 นิ�ว oo

รื่ะบบ MMI Navigation plus พร้ื่อมหน้าจอแบบสัูมผสัู (MMI touch) 

ขันาด 10.1 นิ�ว
oo

รื่ะบบ Audi smartphone interface oo

จอควบคมุมลั์ต์ฟัิงก์ชนัแบบสูมัผสัูพร้ื่อมต์อบสูนองการื่สัู�งงาน  
(haptic feedback) ขันาด 8.6 นิ�ว

oo

รื่องรื่บัการื่เช่�อมต่์อ Bluetooth oo

ช่องเช่�อมต่์อ USB  2 ต์�าแหน่ง oo

ไฟเรื่อ่งแสูงในห้องโดยสูารื่แบบปรื่บัสีูได้  

(Contour/ambient lighting)
oo
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รื่ถยนต์์,รื่ถยนต์์,  รื่ถไฟฟ้ารื่ถไฟฟ้า e-tron  e-tron แลิะรื่ถแลิะรื่ถ Plug-in Hybrid TFSI e Audi  Plug-in Hybrid TFSI e Audi ใหม่ทุกีรืุ่่นใหม่ทุกีรืุ่่น  รื่ับปรื่ะกีันรื่ะยะเวลิารื่ับปรื่ะกีันรื่ะยะเวลิา 5  5 ปีป ี หรื่่อหรื่่อ 150,000  150,000 กีิโลิเมต์รื่กีิโลิเมต์รื่  แลิ้วแต์่รื่ะยะใดถึงกี่อน แลิ้วแต์่รื่ะยะใดถึงกี่อน 

รื่ถไฟฟ้ารื่ถไฟฟ้า e-tron  e-tron แลิะรื่ถแลิะรื่ถ Plug-in Hybrid TFSI e Audi  Plug-in Hybrid TFSI e Audi ใหม่ทุกีรืุ่่นใหม่ทุกีรืุ่่น  รื่ับปรื่ะกีันแบต์เต์อรื่ีรื่ับปรื่ะกีันแบต์เต์อรื่ ี8  8 ปีป ี หรื่่อหรื่่อ 160,000  160,000 กีิโลิเมต์รื่กีิโลิเมต์รื่  แลิ้วแต์่รื่ะยะใดถึงกี่อนแลิ้วแต์่รื่ะยะใดถึงกี่อน  

บรื่ิษัทฯ ขัอสี่งวนสี่ิทธีิ์ในกีารื่เปลิี�ยนแปลิงอุปกีรื่ณ์รื่ถยนต์์ ขั้อมูลิ แลิะรื่ายลิะเอียดใดๆ โดยไม่ต์้องแจ่้งให้ทรื่าบลิ่วงหน้าบรื่ิษัทฯ ขัอสี่งวนสี่ิทธีิ์ในกีารื่เปลิี�ยนแปลิงอุปกีรื่ณ์รื่ถยนต์์ ขั้อมูลิ แลิะรื่ายลิะเอียดใดๆ โดยไม่ต์้องแจ่้งให้ทรื่าบลิ่วงหน้า

ภาพ ขั้อมูลิ แลิะอุปกีรื่ณ์ที�ปรื่ากีฏในเอกีสี่ารื่นี้แต์กีต์่างจ่ากีที�จ่�าหน่ายจ่รื่ิง แลิะอาจ่ไม่ใชื้่อุปกีรื่ณ์มาต์รื่ฐานภาพ ขั้อมูลิ แลิะอุปกีรื่ณ์ที�ปรื่ากีฏในเอกีสี่ารื่นี้แต์กีต์่างจ่ากีที�จ่�าหน่ายจ่รื่ิง แลิะอาจ่ไม่ใชื้่อุปกีรื่ณ์มาต์รื่ฐาน

 สี่ีขัองรื่ถแลิะอุปกีรื่ณ์ต์่างๆ ที�ปรื่ากีฎในเลิ่มอาจ่แต์กีต์่างจ่ากีสี่ีจ่รื่ิงเน่�องมาจ่ากีรื่ะบบกีารื่พิมพ์ สี่ีขัองรื่ถแลิะอุปกีรื่ณ์ต์่างๆ ที�ปรื่ากีฎในเลิ่มอาจ่แต์กีต์่างจ่ากีสี่ีจ่รื่ิงเน่�องมาจ่ากีรื่ะบบกีารื่พิมพ์
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Audi Q7 
60 TFSI e quattro S line  
Black Edition

 Audi Q7 Technical data
Q7 60 TFSI e quattro S line 

Black Edition

Engine Type
V6 cylinder petrol engine with direct injection 

 and turbocharging, Plug-in Hybrid Electric Vehicle (PHEV)

Valves 24

Engine capacity (cc) 2995

Max output (kW (hp)/rpm) 250 (340) / 5300 - 6400

Max torque (Nm/rpm) 450 / 1340 - 5300

Peak electrical output in (kW/hp) 100 / 136

Electrical torque output in Nm 400

Total system power output in (kW/hp) 340 / 462

Total system torque output in Nm 700

Gearbox 8-speed tiptronic transmission

Drive quattro

Acceleration 0-100 km/h (s) 5.4

Top speed (km/h) 240

High voltage battery energy content Lithium-ion in 17.9 kWh

Electric range refers to the electric power consumption 
in WLTP test cycle in km

40.7

Steering Electromechanical power steering

Front brake Steel brakes in front with red brake calipers

Rear brake Steel brakes in rear  with red brake calipers

Luggage volume (L) 650 - 1835

Fuel tank (approx. in L) 75

Wheel size 9.5J x 21, with 285/40 R21 tyres oo

Tyre repair kit oo
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DIMENSIONS

Dimensions in millimetres

oo oo oo oo oo

Glacier white, 
metallic (2Y2Y)

Satellite silver, 
metallic (F0F0)

Mythos black, 
metallic (0E0E)

Daytona grey, 
pearl effect (6Y6Y)

Navarra blue, 
metallic (2D2D)

Black (EI)

 Standard specifications

Seat
Colours

Exterior
Colours

SAFETY 
Q7 60 TFSI e quattro S line 

Black Edition

Airbags for driver and front passenger oo

Front side airbags with head airbag system oo

Seat belt reminder oo

Electromechanical parking brake  o o

Audi hold assist oo

ABS (Anti-lock braking system) oo

EBD (Electronic brake distribution) oo

TCS (Traction control system) oo

ESC (Electronic control system with stabilization function) oo

Parking aid at front and rear oo

Rearview camera oo

ISOFIX child seat anchors and top tether for the rear bench 
seat

oo

First aid kit oo

EQUIPMENT  

Adaptive air suspension oo

Audi drive select oo

Roof rails in black oo

Black Edition package oo

S line exterior package oo
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EQUIPMENT  
Q7 60 TFSI e quattro S line 

Black Edition

S line interior package oo

Bumpers in full paint finish oo

Decorative inserts in Matte Brushed Aluminum oo

Matrix LED headlight oo

LED separate daytime running light oo

Door entrance LED projector lights in front and rear oo

Interior mirror with automatic anti-glare action oo

Light and rain sensors oo

Exterior mirrors, power-adjustable, heated and folding, 
auto-dimming on both sides, with memory feature

oo

COMFORT 

Valcona leather seat oo

Sports seats at front with S line or S embossing oo

Electronically adjustable front seats with 4-way lumbar 
support and memory function for the driver seat

oo

Folding rear seat back oo

Rear seat back with reclining function oo

3-zone automatic air conditioning oo

Sports contour leather-wrapped steering wheel with 
multi-function Plus and paddle shift, 3-spoke, 
flat-bottomed with S line

oo

Cruise control system oo

Manual sunshade for the rear window and the rear door 
windows

oo

Comfort key with sensor-controlled luggage compartment 
release 

oo

Stationary air conditioning oo

INFOTAINMENT 

Bang & Olufsen Premium Sound System with 3D sound oo

Audi virtual cockpit oo

MMI Navigation plus with MMI touch response oo

Audi smartphone interface oo

Multi-function touch screen with haptic feedback oo

Bluetooth interface oo

2 USB interfaces oo

Contour/ambient lighting oo
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All new Audi cars limited warranty for 5 years or up to 150,000 km.

High voltage battery of electric cars and plug-in hybrid cars limited warranty for 8 years or up to 160,000 km.

The company reserves the right to change all infomation and specifications without prior notice.

The company reserves the right to change terms and conditions without prior notice.

Deviations from the colours and shapes shown in the illustrations may occur.

No liability is accepted for errors and printing errors. 
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