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Technical data
Q8 55 TFSI quattro S line

แบบเครื่องยนต์
จ�ำนวนวาล์ว
ปริมาตรกระบอกสูบ (ซีซี)
แรงม้าสูงสุด (กิโลวัตต์(แรงม้า) / รอบต่อนาที)
แรงบิดสูงสุด (นิวตันเมตร / รอบต่อนาที)
ระบบส่งก�ำลัง
ระบบขับเคลื่อน
อัตราเร่ง 0-100 กม. / ชม. (วินาที)
ความเร็วสูงสุดโดยประมาณ (กม. / ชม.)
ระบบตัดการท�ำงานเครื่องยนต์อัตโนมัติ

เครื่องยนต์เบนซิน mild hybrid (MHEV)
แบบ V 6 สูบ พร้อมระบบจ่ายน�้ำมันเชื้อเพลิง
แบบฉีดตรง (direct injection), เทอร์โบชาร์จ
24
2995
250 (340) / 5200 - 6400
500 / 1370 - 4500

เกียร์อัตโนมัติ tiptronic 8 จังหวะ
ขับเคลื่อนสี่ล้อ (quattro)
5.9
250
o

(Start/stop system)

พวงมาลัย
เบรกหน้า
เบรกหลัง
พื้นที่เก็บสัมภาระ (ลิตร)
ความจุถังน�้ำมัน (ลิตร)
ล้อ 21 นิว้ ขนาด 10J x 21 พร้อมยาง ขนาด 285/45 R21
ยางอะไหล่

พวงมาลัยไฟฟ้า
ดิสก์เบรก
ดิสก์เบรก
605
85
o

o

Standard
Standardspecifications
specifications

ระบบความปลอดภัย

ถุงลมนิรภัยคูห่ น้า 2 ต�ำแหน่ง ส�ำหรับผูข้ บั ขีแ่ ละผูโ้ ดยสาร
ถุงลมนิรภัยด้านข้าง และม่านถุงลมนิรภัยด้านข้าง
ระบบเตือนการคาดเข็มขัดนิรภัย
ระบบป้องกัน pre sense แบบพืน้ ฐาน (Audi pre sense basic)
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

Q8 55 TFSI quattro S line
o
o
o
o
o
o
o
o
o

o

stabilization function)

เซ็นเซอร์หน้า-หลังช่วยในการน�ำรถเข้าจอด
กล้องแสดงภาพด้านหลัง ขณะถอยจอด
จุดยึดเบาะนัง่ ส�ำหรับเด็ก
ชุดปฐมพยาบาล

o
o
o
o

อุปกรณ์มาตรฐาน
ช่วงล่างระบบถุงลมแบบสปอร์ต
ระบบเลือกโหมดการขับขี่ (Audi drive select)
ชุดตกแต่งภายนอก-ภายในแบบ S line
หลังคาพาโนรามิคเลือ่ นเปิด-ปิดด้วยระบบไฟฟ้า
ไฟหน้าแบบ HD Matrix LED พร้อมเอฟเฟกต์ไฟด้านหน้า-หลัง

o
o
o
o

o

(Light staging)

ไฟ daytime ส�ำหรับการขับขีใ่ นเวลากลางวันแบบ LED
กระจกมองหลังพร้อมระบบตัดแสงอัตโนมัติ
ระบบเปิด-ปิดไฟหน้า และปัดน�ำ้ ฝนอัตโนมัติ
กระจกมองข้างตัดแสงและปรับ-พับไฟฟ้า พร้อมฟังก์ชนั บันทึกต�ำแหน่ง

o
o
o
o

ความสะดวกสบาย

เบาะนัง่ หุม้ หนัง Valcona
เบาะนัง่ คูห่ น้าแบบ S Sports ตกแต่งแบบ diamond cut พร้อมสัญลักษณ์ S line
เบาะนัง่ คูห่ น้าปรับไฟฟ้า พร้อมฟังก์ชนั บันทึกต�ำแหน่งเบาะนัง่ คูห่ น้า
เบาะผูโ้ ดยสารด้านหลังพับได้
ระบบควบคุมอุณหภูมอิ ตั โนมัติ ควบคุมอุณหภูมแิ ยกอิสระ 4 โซน
พวงมาลัยมัลติฟงั ก์ชนั แบบสปอร์ตท้ายตัด ตกแต่งด้วยหนัง Perforated
พร้อมสัญลักษณ์ S line และ paddle shift
ระบบควบคุมความเร็วคงที่ (Cruise control)
ม่านบังแดดประตูดา้ นหลังซ้าย-ขวา ควบคุมด้วยระบบไฟฟ้า
ม่านบังแดดกระจกบังลมด้านหลัง
กุญแจแบบ Comfort key พร้อมระบบเปิด-ปิดบานประตูทา้ ย
โดยไม่ตอ้ งใช้มอื พร้อมแผ่นปิดสัมภาระท้ายรถแบบไฟฟ้า

o
o
o
o
o

o

o
o
o

o

ระบบข้อมูลและความบันเทิง
ระบบเครือ่ งเสียงระดับพรีเมียม Bang & Olufsen พร้อมระบบเสียง 3 มิติ
จอแสดงข้อมูลการขับขีแ่ บบ Virtual cockpit ขนาด 12.3 นิว้
ระบบ MMI Navigation plus with MMI touch response
พร้อมจอแสดงผลแบบสัมผัส ขนาด 10.1 นิว้
จอควบคุมมัลติฟงั ก์ชนั แบบสัมผัสพร้อมตอบสนองการสัง่ งาน
(haptic feedback) ขนาด 8.6 นิว
้
รองรับการเชือ่ มต่อ Bluetooth
รองรับ MP3 และ SD card
ช่องเชือ่ มต่อ USB
ไฟเรืองแสงในห้องโดยสาร (Contour/ambient lighting)

o
o

o

o

o
o
o
o
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Engine Type
Valves
Engine Capacity (cc)
Max output (kW (hp)/rpm)
Max Torque (Nm/rpm)
Gearbox
Drive

V6 cylinder petrol engine
with direct injection and turbocharging,
Mild Hybrid Electric Vehicle (MHEV)
24
2995
250 (340) / 5200 - 6400
500 / 1370 - 4500
8-speed tiptronic transmission
All-wheel drive (quattro)

Acceleration 0-100 km/h (s)

5.9

Top speed (km/h)

250

Start/stop system

o

Steering

Electromechanical power steering

Front brake

Disc

Rear brake

Disc

Luggage volume (L)

605

Fuel Tank (approx. in L)

85

Wheel size 10J x 21, with 285/45 R21 tyres

o

Collapsible spare tire

o

Standard
Standardspecifications
specifications
SAFETY

Q8 55 TFSI quattro S line

Airbags for driver and front passenger

o

Front side airbags with head airbag system

o

Seat belt monitoring

o

Audi pre sense basic

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 mounting and Top Tether anchorage
point

o

First aid kit

o

EQUIPMENT
Sport adaptive air suspension

o

Audi drive select

o

S line exterior-interior package

o

Panoramic glass sunroof

o

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

o

LED separate daytime running light

o

Interior mirror with automatic anti-glare action

o

Light and rain sensors

o

Exterior mirrors, power-adjustable, foldable, heated,
auto-dimming with memory function

o

COMFORT
Valcona leather seat

o

S Sports seats at front with S line

o

Electronically adjustable front seats with memory
function

o

Folding rear seat back

o

Four-zone automatic air conditioning

o

Sport leather/perforated leather steering wheel,
flattened at the bottom with S emblem and paddle
shift

o

Cruise control

o

Electric sunshades for the rear side windows

o

Manual sunshade for the rear window

o

Comfort key with sensor-controlled luggage compartment release including electric luggage compartment
cover

o

Standard
Standardspecifications
specifications
INFOTAINMENT

Q8 55 TFSI quattro S line

Bang & Olufsen Premium Sound System with 3D
sound

o

Audi virtual cockpit

o

MMI Navigation plus with MMI touch response

o

Multi-function touch screen with haptic feedback

o

Bluetooth interface

o

Compatible with MP3 and SD card

o

USB socket

o

Contour/ambient lighting

o

