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Audi Q8 
60 TFSI e quattro S line  
Black Edition

Q8 60 TFSI e quattro  
S line Black Edition

แบบเครื่องยนต์
เครือ่งยนต์เบนซนิ Plug-in Hybrid แบบ V6  

พร้อมระบบจ่ายน�้ำามนัเชื้ำอเพลงิ  
แบบฉดีตรง (direct injection), เทอร์โบชาร์จ

จำ�ำนวนวำล์ว 24

ปรมิำตรกระบอกสบู (ซซี)ี 2995

แรงม้ำสูงสดุ (กโิลวัตต์ (แรงม้ำ) / รอบต่อนำท)ี 250 (340) / 5300 - 6400

แรงบดิสงูสดุ (นวิตนัเมตร / รอบต่อนำท)ี 450 / 1340 - 5300

ก�ำลังมอเตอร์ไฟฟ้ำสูงสุด (กิโลวัตต ์/ แรงม้ำ) 100 / 136

แรงบิดมอเตอร์ไฟฟ้ำสูงสุด (นิวตันเมตร) 400

ก�ำลงัรวมสงูสดุ (กโิลวัตต์ / แรงม้ำ) 340 / 462

แรงบดิรวมสงูสดุ (นวิตนัเมตร) 700

ระบบส่งก�ำลัง เกยีร์อตัโนมติั tiptronic 8 จงัหวะ

ระบบขับเคลื่อน ขบัเคลือ่นสีล้่อ (quattro)

อัตรำเร่ง 0 - 100 กม. / ชม. (วินำที) 5.4

ควำมเร็วสูงสุดโดยประมำณ (กม. / ชม.) 240

ควำมจุำพลังงำนแบตเตอรไีฟฟ้ำแรงสูง  

(Energy capacity of high voltage battery)

ลเิธยีมไอออน  

ขนาด 17.9 กโิลวัตต์-ชัว่โมง

ระยะทำงขบัเคล่ือนด้วยไฟฟ้ำโดยประมำณ (กโิลเมตร)  
ต่อกำรชำร์จำไฟหนึง่คร้ัง 
อ้ำงอิงตำมผลกำรทดสอบโดยใช้มำตรฐำน WLTP

40.7

พวงมำลัย พวงมาลยัไฟฟ้า

เบรกหน้ำ ดสิก์เบรก พร้อมตกแต่งคาลิปเปอร์เบรกด้วยสแีดง

เบรกหลัง ดสิก์เบรก พร้อมตกแต่งคาลิปเปอร์เบรกด้วยสแีดง

พื้นที่เก็บสัมภำระ (ลิตร) 505 - 1625

ควำมจุำถงัน�ำ้มัน (ลิตร) 75

ล้อ 21 นิว้ ขนำด 10J x 21 พร้อมยำง ขนำด 285/45 R21 oo

ชดุซ่อมยำงฉกุเฉิน oo

 Audi Q8 Technical data
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ขนำดและมิติ
หน่วย:มิลลิเมตร

 Standard specifications

ระบบควำมปลอดภัย
Q8 60 TFSI e quattro  
S line Black Edition

ถงุลมนริภยัคูห่น้ำ 2 ต�ำแหน่ง ส�ำหรบัผูข้บัขีแ่ละผูโ้ดยสำร oo

ถงุลมนริภยัด้ำนข้ำง และม่ำนถุงลมนิรภยัด้ำนข้ำง oo

ระบบเตอืนกำรคำดเข็มขดันริภัย oo

ระบบป้องกนั pre sense แบบพืน้ฐำน (Audi pre sense basic) oo

ระบบเบรกมอืไฟฟ้ำ oo

ระบบลอ็กเบรกขณะหยดุน่ิง (Audi hold assist) oo

ระบบเบรกป้องกนัล้อลอ็ก ABS (Anti-lock braking system) oo

ระบบกระจำำยแรงเบรก EBD (Electronic brake distribution) oo

ระบบป้องกนัล้อหมนุฟรี TCS (Traction control system) oo

ระบบควบคมุกำรทรงตวั ESC (Electronic control system with 

stabilization function)
oo

เซน็เซอร์หน้ำ-หลงัช่วยในกำรน�ำรถเข้ำจำอด oo

กล้องแสดงภำพรอบทศิทำง oo

จำดุยดึเบำะนัง่ส�ำหรบัเดก็ oo

ชดุปฐมพยำบำล oo

oo oo oo oo oo -

 
- - oo - - oo

สีเบำะ

สีภำยนอก

Glacier white, 
metallic (2Y2Y)

Satellite silver, 
metallic (F0F0)

Mythos black, 
metallic (0E0E)

Daytona grey, 
pearl effect (6Y6Y)

Vicuna beige, 
metallic (5Q5Q)

Navarra blue, 
metallic (2D2D)

Black (EI)

Grey (OQ)
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อุปกรณ์มำตรฐำน
Q8 60 TFSI e quattro  
S line Black Edition

ช่วงล่ำงระบบถุงลมแบบสปอร์ต oo

ระบบเลอืกโหมดกำรขบัข่ี (Audi drive select) oo

หลงัคำพำโนรำมคิเลือ่นเปิด-ปิดด้วยระบบไฟฟ้ำ oo

รำวหลงัคำตกแต่งด้วยสดี�ำ oo

ชุดตกแต่งภำยนอกแบบ Black Edition oo

ชุดตกแต่งภำยนอกแบบ S line oo

ชุดตกแต่งภำยในแบบ S line oo

ตกแต่งห้องโดยสำรภำยในลำย Grey Oak oo

ไฟหน้ำแบบ HD Matrix LED พร้อมเอฟเฟกต์ไฟด้ำนหน้ำ-หลงั
(Light staging)

oo

ไฟ daytime ส�ำหรบักำรขับข่ีในเวลำกลำงวนัแบบ LED oo

ไฟ Projector LED ทีป่ระตหูน้ำ-หลัง oo

กระจำกมองหลงัพร้อมระบบตดัแสงอัตโนมัติ oo

ระบบเปิด-ปิดไฟหน้ำ และปัดน�ำ้ฝนอัตโนมัติ oo

กระจำกมองข้ำงตัดแสงและปรับ-พับไฟฟ้ำ ไล่ฝ้ำ 
พร้อมฟังก์ชนับันทกึต�ำแหน่ง

oo

ควำมสะดวกสบำย

เบำะนัง่หุม้หนัง Valcona oo

เบำะนัง่คูห่น้ำแบบ S Sports ตกแต่งแบบ diamond cut พร้อม
สัญลกัษณ์ S line

oo

เบำะนัง่คูห่น้ำปรบัไฟฟ้ำ พร้อมฟังก์ชนับันทกึต�ำแหน่งเบำะนัง่คู่หน้ำ oo

เบำะผูโ้ดยสำรด้ำนหลงัพบัได้ oo

 ระบบควบคมุอุณหภมูอัิตโนมัต ิควบคุมอุณหภมิูแยกอิสระ 3 โซน oo

พวงมำลยัมลัตฟัิงก์ชนั แบบสปอร์ตท้ำยตดั ตกแต่งด้วย 
หนงั Perforated พร้อมสัญลักษณ์ S line และ paddle shift

oo

ระบบควบคมุควำมเรว็คงที ่(Cruise control) oo

ม่ำนบังแดดประตูด้ำนหลังซ้ำย-ขวำ ควบคุมด้วยระบบไฟฟ้ำ oo

ม่ำนบังแดดกระจำกบงัลมด้ำนหลัง oo

กญุแจำแบบ Comfort key พร้อมระบบเปิด-ปิดบำนประตทู้ำย 
โดยไม่ต้องใช้มอื 

oo

ระบบช่วยปรบัอณุหภมิูในห้องโดยสำรก่อนเร่ิมกำรขับข่ี  

(Stationary air conditioning)
oo

ระบบช่วยผ่อนแรงเมือ่ปิดประตู oo

ระบบข้อมูลและควำมบันเทิง
ระบบเครือ่งเสยีงระดบัพรีเมียม Bang & Olufsen  

พร้อมระบบเสียง 3 มติิ
oo

จำอแสดงข้อมลูกำรขบัขีแ่บบ Virtual cockpit ขนำด 12.3 นิว้ oo

ระบบ MMI Navigation plus with MMI touch response  

พร้อมจำอแสดงผลแบบสัมผัส ขนำด 10.1 นิว้
oo

ระบบ Audi smartphone interface oo
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ระบบข้อมูลและควำมบันเทิง
Q8 60 TFSI e quattro  
S line Black Edition

จำอควบคมุมลัติฟังก์ชนัแบบสัมผสัพร้อมตอบสนองกำรส่ังงำน
(haptic feedback) ขนำด 8.6 นิว้

oo

รองรบักำรเชือ่มต่อ Bluetooth oo

ช่องเช่ือมต่อ USB 2 ต�ำแหน่ง oo

ไฟเรอืงแสงในห้องโดยสำรแบบปรับสีได้  

(Contour/ambient lighting)
oo

รถยนต์,รถยนต์,  รถไฟฟ้ารถไฟฟ้า e-tron  e-tron และรถและรถ Plug-in Hybrid TFSI e Audi  Plug-in Hybrid TFSI e Audi ใหม่ทุกรุ่นใหม่ทุกรุ่น  รับประกันระยะเวลารับประกันระยะเวลา 5  5 ปีป ี หรือหรือ 150,000  150,000 กิโลเมตรกิโลเมตร  แล้วแต่ระยะใดถึงก่อน แล้วแต่ระยะใดถึงก่อน 

รถไฟฟ้ารถไฟฟ้า e-tron  e-tron และรถและรถ Plug-in Hybrid TFSI e Audi  Plug-in Hybrid TFSI e Audi ใหม่ทุกรุ่นใหม่ทุกรุ่น  รับประกันแบตเตอรีรับประกันแบตเตอร ี8  8 ปีป ี หรือหรือ 160,000  160,000 กิโลเมตรกิโลเมตร  แล้วแต่ระยะใดถึงก่อนแล้วแต่ระยะใดถึงก่อน  

บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงอุปกรณ์รถยนต์ ข้อมูล และรายละเอียดใดๆ โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้าบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงอุปกรณ์รถยนต์ ข้อมูล และรายละเอียดใดๆ โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า

ภาพ ข้อมูล และอุปกรณ์ที่ปรากฏในเอกสารนี้ำแตกต่างจากที่จ�าหน่ายจริง และอาจไม่ใช่อุปกรณ์มาตรฐานภาพ ข้อมูล และอุปกรณ์ที่ปรากฏในเอกสารนี้ำแตกต่างจากที่จ�าหน่ายจริง และอาจไม่ใช่อุปกรณ์มาตรฐาน

 สีของรถและอุปกรณ์ต่างๆ ที่ปรากฎในเล่มอาจแตกต่างจากสีจริงเนื่องมาจากระบบการพิมพ์ สีของรถและอุปกรณ์ต่างๆ ที่ปรากฎในเล่มอาจแตกต่างจากสีจริงเนื่องมาจากระบบการพิมพ์
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Audi Q8 
60 TFSI e quattro S line  
Black Edition

 Audi Q8 Technical data Q8 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) 505 - 1625

Fuel tank (approx. in L) 75

Wheel size 10.0J x 21, with 285/45 R21 tyres oo

Tyre repair kit oo
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DIMENSIONS

Dimensions in millimetres

SAFETY 

Q8 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

Audi pre sense basic oo

Electromechanical parking brake oo

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

360-degree cameras oo

ISOFIX child seat anchors and top tether  

for the rear bench seat
oo

First aid kit oo

 Standard specifications

oo oo oo oo oo -

 
- - oo - - oo

สีเบำะ

สีภำยนอก

Glacier white, 
metallic (2Y2Y)

Satellite silver, 
metallic (F0F0)

Mythos black, 
metallic (0E0E)

Daytona grey, 
pearl effect (6Y6Y)

Vicuna beige, 
metallic (5Q5Q)

Navarra blue, 
metallic (2D2D)

Black (EI)

Grey (OQ)
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EQUIPMENT
Q8 60 TFSI e quattro  
S line Black Edition

Sport adaptive air suspension oo

Audi drive select oo

Panoramic glass sunroof oo

Roof rails in black oo

Black Edition package oo

S line exterior package oo

S line interior package oo

Decorative inserts in Grey Oak oo

HD Matrix LED headlight with light staging  
on front/rear lights

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, foldable, heated, 
auto-dimming with memory function

oo

COMFORT 

Valcona leather seat oo

S Sports seats at front with S line or S embossing oo

Electronically adjustable front seats with memory function oo

Folding rear seat back oo

3-zone automatic air conditioning oo

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

oo

Cruise control oo

Electric sunshades for the rear side windows oo

Manual sunshade for the rear window oo

Comfort key with sensor-controlled luggage compartment 
release

oo

Stationary air conditioning oo

Power latching for the doors 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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