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Technical data
Q2 35 TFSI

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�ำงานเครือ่ งยนต์อตั โนมัติ

เครื่องยนต์เบนซิน 4 สูบแถวเรียง พร้อมระบบจ่าย
น�้ำมันเชื้อเพลิงแบบฉีดตรง (direct injection),
เทอร์โบชาร์จ และเทคโนโลยี cylinder on demand
16
1395
110 (150) / 5000 - 6000
250 / 1500 - 3500

เกียร์อัตโนมัติ S tronic 7 จังหวะ
ขับเคลื่อนล้อหน้า
8.5
212
o

(Start/stop system)

พวงมาลัย
เบรกหน้า
เบรกหลัง
น�้ำหนักรถ (กิโลกรัม)
พื้นที่เก็บสัมภาระ (ลิตร)
ความจุถังน�้ำมัน (ลิตร)
ล้อ 17 นิ้ว ขนาด 7J x 17 พร้อมยาง ขนาด 215/55 R17
ยางอะไหล่

พวงมาลัยไฟฟ้า
ดิสก์เบรก
ดิสก์เบรก
1280
405
50
o

o

Standard
Standardspecifications
specifications

ระบบความปลอดภัย
ถุงลมนิรภัยคู่หน้า 2 ต�ำแหน่ง ส�ำหรับผู้ขับขี่และผู้โดยสาร
ถุงลมนิรภัยด้านข้าง และม่านถุงลมนิรภัยด้านข้าง
ระบบเตือนการคาดเข็มขัดนิรภัย
ระบบเบรกมือไฟฟ้า
ระบบเบรกป้องกันล้อล็อก ABS (Anti-lock braking system)
ระบบกระจายแรงเบรก EBD (Electronic brake distribution)
ระบบป้องกันล้อหมุนฟรี ASR (Anti-slip regulation)
ระบบควบคุมการทรงตัว ESC (Electronic control system with
stabilization function)
เซ็นเซอร์หลังช่วยในการน�ำรถเข้าจอด
จุดยึดเบาะนั่งส�ำหรับเด็ก
ชุดปฐมพยาบาล

Q2 35 TFSI
o

o

o

o

o

o

o

o

o

o

o

อุปกรณ์มาตรฐาน
ระบบเลือกโหมดการขับขี่ (Audi drive select)
ไฟหน้าแบบ LED พร้อมระบบฉีดน�้ำท�ำความสะอาด

o

o

(Headlight washer system)

ไฟ daytime ส�ำหรับการขับขี่ในเวลากลางวันแบบ LED
ไฟตัดหมอกหลัง
กระจกมองหลังพร้อมระบบตัดแสงอัตโนมัติ
ระบบเปิด-ปิดไฟหน้า และปัดน�้ำฝนอัตโนมัติ
กระจกมองข้างปรับไฟฟ้า, ไล่ฝ้า, พับไฟฟ้า และตัดแสงอัตโนมัติ

o

o

o

o

o

ความสะดวกสบาย
เบาะนั่งคู่หน้าแบบสปอร์ต
เบาะนั่งหุ้มหนัง
เบาะผู้โดยสารด้านหลังพับได้
ระบบปรับอากาศ
พวงมาลัยหนังมัลติฟังก์ชัน 3 ก้าน
ฟังก์ชันควบคุมความเร็ว (Programmable speed limiter)
ระบบ Comfort key พร้อมควบคุมการเปิด/ ปิดบานประตูท้ายรถด้วยไฟฟ้า

o

o

o

o

o

o

o

ระบบข้อมูลและความบันเทิง
ระบบเครื่องเสียง Audi sound system
รองรับการเชื่อมต่ออุปกรณ์ความบันเทิง (Audi music interface)
รองรับการเชื่อมต่อ Bluetooth
ระบบ MMI Radio plus
จอสี ขนาด 7 นิ้ว
จอแสดงข้อมูลการขับขี่แบบสี
รองรับ CD, MP3 และ SD card
ช่องเชื่อมต่อ AUX-IN และ USB

o

o

o

o

o

o

o

o
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Audi Q2

Technical data
Q2 35 TFSI

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

4-cylinder inline petrol engine
with direct fuel injection, turbocharging and
Audi valvelift system
16
1395
110 (150) / 5000 - 6000
250 / 1500 - 3500
7-speed S tronic transmission
Front wheel drive

Acceleration 0-100 km/h (s)

8.5

Top speed (km/h)

212

Start/stop system

o

Steering

Electromechanical
power steering

Front brake

Disc

Rear brake

Disc

Unladen weight (kg)

1280

Luggage volume (L)

405

Fuel Tank (approx. in L)

50

Wheel 7J x 17 with 215 / 55 R17 tyres

o

Space-saving spare wheel

o

Standard
Standardspecifications
specifications
SAFETY

Q2 35 TFSI

Airbags for driver and front passenger

o

Front side airbags with head airbag system

o

Seat belt monitoring

o

Electromechanical parking brake

o

ABS (Anti-lock braking system)

o

EBD (Electronic brake distribution)

o

ASR (Anti-slip regulation)

o

ESC (Electronic control system with stabilization function)

o

Rear parking aid

o

ISOFIX child seat mounting and Top Tether anchorage point for
outer rear seats

o

First aid kit

o

EQUIPMENT
Audi drive select

o

LED headlights with headlight washers system

o

LED daytime running lights

o

Rear fog lights

o

Interior mirror with automatic anti-glare action

o

Light and rain sensors

o

Exterior mirrors, electrically adjustable, heated and folding,
automatically dimming on both sides

o

COMFORT
Sports seats in front

o

Leather seat

o

Folding rear seat back

o

Air conditioning system

o

Multifunction leather steering wheel in 3-spoke design

o

Programmable speed limiter

o

Comfort key with luggage compartment lid, electrically opening
and closing

o

INFOTAINMENT
Audi sound system

o

Audi music interface

o

MMI Radio plus

o

7" TFT color monitor

o

Driving information system with color display

o

CD, MP3, SD card socket

o

AUX-IN jack and USB port

o

