Audi Q7
60 TFSI e quattro S line
Black Edition

Audi Q7

Technical data

แบบเครื่่�องยนต์์
จำนวนวาล์์ว
ปริิมาตรกระบอกสููบ (ซีีซีี)
แรงม้้าสููงสุุด (กิิโลวััตต์์(แรงม้้า) / รอบต่่อนาทีี)
แรงบิิดสููงสุุด (นิิวตัันเมตร / รอบต่่อนาทีี)
กำลัังมอเตอร์์สููงสุุด (กิิโลวััตต์์ / แรงม้้า)
แรงบิิดมอเตอร์์สููงสุุด (นิิวตัันเมตร)
กำลัังรวมสููงสุุด (กิิโลวััตต์์ / แรงม้้า)
แรงบิิดรวมสููงสุุด (นิิวตัันเมตร)
ระบบส่่งกำลััง
ระบบขัับเคลื่่�อน
อััตราเร่่ง 0-100 กม. / ชม. (วิินาทีี)
ความเร็็วสููงสุุดโดยประมาณ (กม. / ชม.)
ความจุุพลัังงานแบตเตอรีีไฟฟ้้าแรงสููง

(Energy capacity of high voltage battery)

ระยะทางขัับเคลื่่อ� นด้้วยไฟฟ้้าโดยประมาณ (กิิโลเมตร)
ต่่อการชาร์์จไฟหนึ่่ง� ครั้้ง�

Q7 60 TFSI e quattro S line
Black Edition

เครื่่�องยนต์์เบนซิิน Plug-in Hybrid แบบ V6
พร้้อมระบบจ่่ายน้้ำมัันเชื้้�อเพลิิงแบบฉีีดตรง (direct injection), เทอร์์โบชาร์์จ
24
2995
250 (340) / 5300 - 6400
450 / 1340 - 5300
100 / 136
400
340 / 462
700

เกีียร์์อััตโนมััติิ tiptronic 8 จัังหวะ
ขัับเคลื่่�อนสี่่�ล้้อ (quattro)
5.4
240

ลิิเธีียมไอออน ขนาด 17.9 กิิโลวััตต์์-ชั่่�วโมง
40.7

อ้้างอิิงตามผลการทดสอบโดยใช้้มาตรฐาน WLTP

พวงมาลััย
เบรกหน้้า
เบรกหลััง
พื้้�นที่่�เก็็บสััมภาระ (ลิิตร)
ความจุุถัังน้้ำมััน (ลิิตร)
ล้้อ 21 นิ้้�ว ขนาด 9.5J x 21 พร้้อมยาง ขนาด 285/40 R21
ชุุดซ่่อมยางฉุุกเฉิิน
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พวงมาลััยไฟฟ้้า
ดิิสก์์เบรก พร้้อมตกแต่่งคาลิิปเปอร์์เบรกด้้วยสีีแดง
ดิิสก์์เบรก พร้้อมตกแต่่งคาลิิปเปอร์์เบรกด้้วยสีีแดง
650 - 1835
75
o
o
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ขนาดและมิติ
หน่วย:มิลลิเมตร

Glacier white,
metallic (2Y2Y)

Satellite silver,
metallic (F0F0)

Mythos black,
metallic (0E0E)

Daytona grey,
pearl effect (6Y6Y)

Navarra blue,
metallic (2D2D)

สีภายนอก
สีเบาะ
o

o

o

o

o

Black (EI)

Standard specifications

ระบบความปลอดภัย

ถุงลมนิรภัยคูห่ น้า 2 ตำ�ำแหน่ง สำ�ำหรับผูข้ บั ขีแ่ ละผูโ้ ดยสาร
ถุงลมนิรภัยด้านข้าง และม่านถุงลมนิรภัยด้านข้าง
ระบบเตือนการคาดเข็มขัดนิรภัย
ระบบเบรกมือไฟฟ้า
ระบบล็อกเบรกขณะหยุดนิง่ (Audi hold assist)
ระบบเบรกป้องกันล้อล็อก ABS (Anti-lock braking system)
ระบบกระจายแรงเบรก EBD (Electronic brake distribution)
ระบบป้องกันล้อหมุนฟรี TCS (Traction control system)
ระบบควบคุมการทรงตัว ESC (Electronic control system with

Q7 60 TFSI e quattro S line
Black Edition
o
o
o
o
o
o
o
o

o

stabilization function)

เซ็นเซอร์หน้า-หลังช่วยในการนำ�ำรถเข้าจอด
กล้องแสดงภาพด้านหลัง ขณะถอยจอด
จุดยดึ เบาะนัง่ สำ�ำหรับเด็ก
ชุดปฐมพยาบาล

o
o
o
o

อุปกรณ์มาตรฐาน
ช่วงล่างระบบถุงลม (Adaptive air suspension)
ระบบเลือกโหมดการขับขี่ (Audi drive select)
ราวหลังคาตกแต่งด้วยสีดำำ�
ชุดตกแต่งภายนอกแบบ Black Edition
ชุดตกแต่งภายนอกแบบ S line
Update: 1022

o
o
o
o
o
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อุุปกรณ์์มาตรฐาน

ชุดตกแต่งภายในแบบ S line
กันชนตกแต่งด้วยสีเดียวกับสีภายนอกของตัวรถ
ตกแต่งห้องโดยสายภายในด้วยลาย Matte Brushed Aluminum
ไฟหน้้าแบบ Matrix LED / LED
ไฟ daytime สำ�ำหรับการขับขีใ่ นเวลากลางวันแบบ LED
ไฟ Projector LED ทีป่ ระตูหน้า-หลัง
กระจกมองหลังพร้อมระบบตัดแสงอัตโนมัติ
ระบบเปิด-ปิดไฟหน้า และปัดน้�้ำำฝนอัตโนมัติ
กระจกมองข้้างตััดแสงและปรัับ-พัับไฟฟ้้า
พร้้อมฟัังก์์ชัันบัันทึึกตำแหน่่ง

Q7 60 TFSI e quattro S line
Black Edition
o
o
o

/o
o
o
o

o

ความสะดวกสบาย
เบาะนัง่ หุม้ หนัง Valcona พร้อมสัญลักษณ์ S line
เบาะนัง่ คูห่ น้าแบบ Sports
เบาะนัง่ คูห่ น้าปรับไฟฟ้า พร้อมระบบปรับดันหลัง
และฟังก์ชนั บันทึกตำ�ำแหน่งเบาะนัง่ ผูข้ บั ขี่
เบาะผูโ้ ดยสารด้านหลังพับได้
พนักพิงของเบาะผูโ้ ดยสารด้านหลังปรับเอนได้
ระบบควบคุมอุณหภูมอิ ตั โนมัติ ควบคุมอุณหภูมแิ ยกอิสระ 3 โซน
พวงมาลััยมััลติฟัิ งั ก์์ชันั แบบสปอร์์ตท้า้ ยตััด ตกแต่่งด้้วยหนััง
Perforated พร้้อมสััญลัักษณ์์ S line และ paddle shift
ระบบควบคุมความเร็วคงที่ (Cruise control)
ม่านบังแดดทีก่ ระจกประตูดา้ นหลังซ้าย-ขวา
พร้อมม่านบังแดดกระจกบังลมด้านหลัง
กุุญแจแบบ Comfort key พร้้อมระบบเปิิด-ปิิดบานประตููท้า้ ย
โดยไม่่ต้อ้ งใช้้มืือ
ระบบช่วยปรับอุณหภูมใิ นห้องโดยสารก่อนเริม่ การขับขี่

o
o

o

o
o
o

o

o

o

o

o

(Stationary air conditioning)

ระบบข้อมูลและความบันเทิง

ระบบเครื่องเสียงระดับพรีเมียม Bang & Olufsen
พร้อมระบบเสียง 3 มิติ
จอแสดงข้อมูลการขับขีแ่ บบ Virtual cockpit ขนาด 12.3 นิว้
ระบบ MMI Navigation plus พร้อมหน้าจอแบบสัมผัส (MMI touch)
ขนาด 10.1 นิว้
ระบบ Audi smartphone interface
จอควบคุมมัลตฟิ งั ก์ชนั แบบสัมผัสพร้อมตอบสนองการสัง่ งาน
(haptic feedback) ขนาด 8.6 นิว
้
รองรับการเชื่อมต่อ Bluetooth
ช่องเชอื่ มต่อ USB 2 ตำ�ำแหน่ง
ไฟเรืองแสงในห้องโดยสารแบบปรับสีได้

Q7 60 TFSI e quattro S line
Black Edition
o

o

o

o

o

o
o

o

(Contour/ambient lighting)
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รถยนต์, รถไฟฟ้า e-tron และรถ Plug-in Hybrid TFSI e Audi ใหม่ทุกรุ่น รับประกันระยะเวลา 5 ปี หรือ 150,000 กิโลเมตร แล้วแต่ระยะใดถึงก่อน
รถไฟฟ้า e-tron และรถ Plug-in Hybrid TFSI e Audi ใหม่ทุกรุ่น รับประกันแบตเตอรี 8 ปี หรือ 160,000 กิโลเมตร แล้วแต่ระยะใดถึงก่อน
บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงอุปกรณ์รถยนต์ ข้อมูล และรายละเอียดใดๆ โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า
ภาพ ข้อมูล และอุปกรณ์ที่ปรากฏในเอกสารนี้แตกต่างจากที่จำ�ำหน่ายจริง และอาจไม่ใช่อุปกรณ์มาตรฐาน
สีของรถและอุปกรณ์ต่างๆ ที่ปรากฎในเล่มอาจแตกต่างจากสีจริงเนื่องมาจากระบบการพิมพ์

Audi Centre Thailand 02 7658888 ฅ Audi New Petchburi 02 0234888 ฅ Audi Service Ratchaphruek 02 0345888
Audi Pattaya 038 197888 ฅ Audi Phuket 076 646666 ฅ Audi Udon Thani 042 111789
Audi Service Chiang Mai 052 081188
www.audi.co.th
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Audi Q7
60 TFSI e quattro S line
Black Edition

Audi Q7

Technical data

Engine Type
Valves
Engine capacity (cc)
Max output (kW (hp)/rpm)
Max torque (Nm/rpm)
Peak electrical output in (kW/hp)
Electrical torque output in Nm
Total system power output in (kW/hp)
Total system torque output in Nm
Gearbox
Drive

Q7 60 TFSI e quattro S line
Black Edition
V6 cylinder petrol engine with direct injection
and turbocharging, Plug-in Hybrid Electric Vehicle (PHEV)
24
2995
250 (340) / 5300 - 6400
450 / 1340 - 5300
100 / 136
400
340 / 462
700
8-speed tiptronic transmission
quattro

Acceleration 0-100 km/h (s)

5.4

Top speed (km/h)

240

High voltage battery energy content
Electric range refers to the electric power consumption
in WLTP test cycle in km
Steering

Lithium-ion in 17.9 kWh
40.7
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)
Fuel tank (approx. in L)

650 - 1835
75

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

o

Tyre repair kit

o

Update: 1022
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DIMENSIONS
Dimensions in millimetres

Glacier white,
metallic (2Y2Y)

Seat
Colours

Satellite silver,
metallic (F0F0)

Mythos black,
metallic (0E0E)

Daytona grey,
pearl effect (6Y6Y)

Navarra blue,
metallic (2D2D)

Exterior
Colours

o

o

o

o

o

Black (EI)

Standard specifications
SAFETY

Q7 60 TFSI e quattro S line
Black Edition

Airbags for driver and front passenger

o

Front side airbags with head airbag system

o

Seat belt reminder

o

Electromechanical parking brake

o

Audi hold assist

o

ABS (Anti-lock braking system)

o

EBD (Electronic brake distribution)

o

TCS (Traction control system)

o

ESC (Electronic control system with stabilization function)

o

Parking aid at front and rear

o

Rearview camera

o

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

o

First aid kit

o

EQUIPMENT		
Adaptive air suspension

o

Audi drive select

o

Roof rails in black

o

Black Edition package

o

S line exterior package

o

Update: 1022
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Q7 60 TFSI e quattro S line

Black Edition
EQUIPMENT		
S line interior package

o

Bumpers in full paint finish

o

Decorative inserts in Matte Brushed Aluminum

o

Matrix LED headlight / LED headlight

/-

LED separate daytime running light

o

Door entrance LED projector lights in front and rear

o

Interior mirror with automatic anti-glare action

o

Light and rain sensors

o

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

o

COMFORT
Valcona leather seat

o

Sports seats at front with S line or S embossing

o

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

o

Folding rear seat back

o

Rear seat back with reclining function

o

3-zone automatic air conditioning

o

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

o

Cruise control system

o

Manual sunshade for the rear window and the rear door
windows

o

Comfort key with sensor-controlled luggage compartment
release

o

Stationary air conditioning

o

INFOTAINMENT
Bang & Olufsen Premium Sound System with 3D sound

o

Audi virtual cockpit

o

MMI Navigation plus with MMI touch response

o

Audi smartphone interface

o

Multi-function touch screen with haptic feedback

o

Bluetooth interface

o

2 USB interfaces

o

Contour/ambient lighting

o

Update: 1022

Audi Q7 Brochure || Page 3

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.

Audi Centre Thailand 02 7658888 ฅ Audi New Petchburi 02 0234888 ฅ Audi Service Ratchaphruek 02 0345888
Audi Pattaya 038 197888 ฅ Audi Phuket 076 646666 ฅ Audi Udon Thani 042 111789
Audi Service Chiang Mai 052 081188
www.audi.co.th
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