The Carnival

Movement that inspires

A BRIGHT SPOT IN
THE HEART OF THE CITY

ให้คุณพร้อมเดินทางไปในเมืองด้วย เกีย คาร์นิวัล ที่กว้างขวางและสะดวกสบาย
มาพร้ อ มกั บ ประตู ส ไลด์ ไ ฟฟ้ า ที่จ ะช่ ว ยท� ำ ให้ ก ารขึ้ น -ลงรถเป็ น เรื่ อ งง่ายและรวดเร็ ว
ไฟ Puddle Light ช่วยให้คุณรูต้ ำ� แหน่งทีช่ ัดเจนตอนจะก้าวลงจากรถในเวลากลางคืน

A COMPANION FOR
PICTURESQUE MOMENTS

การเดินทางไปตามที่ต่างๆ กับครอบครัวและเพื่อนๆ เป็นหนึ่งในประสบการณ์แห่งความทรงจ�ำ
ซึ่ง เกีย คาร์นิวัล เป็นตัวเลือกที่โดดเด่นที่จะช่วยให้การเดินทางของคุณใกล้ชิดกันได้ยิ่งกว่า
ด้วยที่นั่งที่สะดวกสบาย พื้นที่ที่กว้างขวาง รวมถึงช่องทางการเชื่อมต่อต่างๆ ที่ช่วยสร้างความ
ทรงจ�ำที่ดีทสี่ ุดตลอดการเดินทางของคุณ

THE FAMILY WILL
LOVE IT TOO

A.

B.

คุณมองว่า เกีย คาร์นิวัล คันนี้เป็นอย่างไร? รถยนต์ส�ำหรับครอบครัว?
งานศิลปะที่หรูหรา? อุปกรณ์เทคโนโลยีการขับขี่ที่ล�้ำหน้า? หรือพื้นที่กว้างขวาง
ที่สามารถจุได้ถึง 11 คน? เกีย คาร์นิวัล คันนี้เป็นได้ทุกอย่างทีก่ ล่าวมา และยัง
เป็นได้มากกว่า

D.
เกีย คาร์นวิ ลั กลับมาอีกครัง้ ด้วยความโดดเด่น และด้วยดีไซน์ของ
ไฟหน้าทีท่ นั สมัย ผสานได้อย่างลงตัวกับกระจังหน้า Tiger Nose
อันเป็นเอกลักษณ์ มาพร้อมกับไฟท้ายที่สะดุดตา และดีไซน์ของ
ตัวถังทีถ่ กู ออกแบบโดยค�ำนึงถึงด้านพลศาสตร์ (Aerodynamics)
เป็นอย่างดี
A.

C.

กระจังหน้า Tiger-Nose เอกลักษณ์พเิ ศษจากเกีย ถูกดีไซน์
มาได้อย่างลงตัวกับไฟหน้า LED แบบมัลติรีเฟล็กเตอร์ พร้อม

Daytime-Running Light
B.

ดีไซน์เสา C สะดุดตาและเป็นเอกลักษณ์ของ เกีย คาร์นิวัล

C. ล้อดีไซน์ ใหม่
D. ไฟท้าย

ขนาด 18 นิ้ว

ทีท่ ำ� ให้ดา้ นท้ายของ เกีย คาร์นวิ ลั โดดเด่นมากยิ่งขึ้น

Smartstream Diesel 2.2 มาตรฐาน EURO 5

ให้กำ� ลังสูงสุดที่

202

แรงม้า
ที่ 3,800 รอบ/นาที

ให้แรงบิดสูงสุดที่

45.0

กิโลกรัม-เมตร
ที่ 1,750-2,750 รอบ/นาที

Drive Mode Selector

เกีย คาร์นิวัล ช่วยปรับการขับขี่ให้ตรงกับความต้องการของคุณได้ง่ายๆ เพียงแค่กดเลือกโหมด
การขับขี่ เพื่อปรับเปลี่ยนเป็นรูปแบบการขับขี่ที่หลากหลายไม่ว่าจะเป็น การขับขี่แบบเน้นประหยัด
พลังงาน (Eco Mode), การขับขีแ่ บบปกติ (Normal Mode), การขับขีท่ เี่ ร้าใจ (Sport Mode)
หรือ การขับขีท่ ปี่ รับเปลีย่ นไปตามสไตล์การขับรถของคุณในแต่ละวันอย่าง (Smart Mode)
Paddle Shift Levers*

คุณสามารถเลือกจุดเปลีย่ นเกียร์จากระบบเกียร์อตั โนมัติ 8 จังหวะ ของ เกีย คาร์นวิ ลั ได้อย่างง่ายดาย
โดยไม่ตอ้ งเอามือออกจากพวงมาลัยด้วยคันโยก Paddle Shift
*เฉพาะรุน่ SXL

LESS VIBRATION, LESS FUEL
AND ALL THE POWER YOU NEED

เกีย คาร์นิวัล กลับมาพร้อมกับเครื่องยนต์ดีเซลที่ได้รับการพัฒนาให้ทั้งเงียบ
กว่าเดิมและประหยัดน�้ำมันได้มากกว่าเดิมและยังมาพร้อมกับระบบเกียร์อัตโนมัติ
8 จังหวะทีท
่ ำ� ให้จงั หวะการเปลีย่ นเกียร์สมูธมากขึน้ เพือ่ ให้ได้มาซึง่ การขับขีท่ สี่ มดุล
ทั้งในด้านของสมรรถนะและการประหยัดน�้ำมัน

CONTROL IS
THE NAME OF THE GAME
A.

B.

C.

ด้วยดีไซน์ภายในที่เหนือกว่าของ เกีย คาร์นิวัล ท�ำให้คุณสามารถควบคุมสิ่งต่างๆ
ได้อย่างง่ายดาย ผ่านปุ่มคอนโทรลต่างๆบนพวงมาลัย หรือผ่านหน้าจอระบบสัมผัส
Multimedia ขนาด 12.3 นิ้ว

SURROUNDED BY SCREENS
THAT SAY JUST ENOUGH

คอนโซลด้านหน้าถูกออกแบบมาอย่างลงตัว เพื่อให้แสดงผลและข้อมูลต่างๆที่เพียงพอ
ต่อการขับขี่และการใช้งาน เพื่อให้คุณสามารถโฟกัสกับการขับขี่ได้อย่างเต็มที่
A. หน้าจอเรือนไมล์ Digital Supervision Cluster
ขนาด 12.3 นิว้ *

ช่วยบอกข้อมูลด้านการขับขี่ให้คุณอย่างละเอียดและสวยงาม
ไม่วา่ จะเป็นความเร็ว ระยะทางการขับขี่ การแสดงการเตือนต่างๆ
รวมไปถึงภาพแบบเคลือ่ นไหวจากจุดมุมอับสายตา

D.

E.

F.

D.ทีช
่ าร์จโทรศัพท์แบบไร้สาย Wireless Charger

ด้วยก�ำลังไฟถึง 15w ท�ำให้คุณสามารถชาร์จโทรศัพท์มือถือ
ของคุณแบบไร้สายได้อย่างสะดวกมากยิ่งขึ้น

B. หน้าจอ Infotainment ขนาด 12.3 นิ้ว

E. ระบบเครื่องเสียง Bose™ *

C. Bluetooth Multi-connection

F. เกียร์หมุน Dial Type - Shift by Wire*

หน้าจอความละเอียดสูง ที่เป็นตัวช่วยในการขับขี่ที่ครบครัน
ไม่วา่ จะเป็นการแสดงผลเกีย่ วกับความบันเทิงต่างๆ กล้องมองหลัง
และกล้องรอบคัน รวมไปถึงต�ำแหน่งของเซ็นเซอร์ขณะจอด

เชือ่ มต่อได้ตลอดเวลาด้วยการเชือ่ มต่อแบบ multi-connection
ที่สามารถเชื่อมต่ออุปกรณอิเล็กทรอนิกส์ผ่าน Bluetooth
ได้สองเครื่องพร้อมกัน คุณสามารถเชื่อมต่อ 1 เครื่องส�ำหรับ
โทรศัพท์ และอีก 1 เครื่องส�ำหรับฟังเพลงได้ง่ายๆ

*เฉพาะรุ่น SXL

เพลิดเพลินไปกับเครื่องเสียงคุณภาพดีจาก Bose™ ที่มา
พร้อมกับล�ำโพง 12 ต�ำแหน่ง เพื่อประสบการณ์ที่ดีที่สุดใน
การเดินทางของคุณ

เกียร์แบบหมุนที่ช่วยเพิ่มความหรูหรา และความสะดวกใน
การใช้งาน

A. ทีช
่ าร์จ USB ทีด่ า้ นหลังของเบาะแถวที่ 1 ส�ำหรับผู้โดยสารแถวทีส่ อง
B. ช่องเก็บของตรงคอนโซลกลางที่ใหญ่ขึ้นกว่าเดิม
C. ระบบจดจ�ำต�ำแหน่งที่นั่งและกระจกข้างของคนขับ 2 ต�ำแหน่ง *
D. ม่านบังแดดส�ำหรับผู้โดยสารแถวที่ 2 และ 3
E. ระบบท�ำความร้อนและความเย็นที่เบาะคู่หน้า *
F. ซันรูฟ ไฟฟ้า 2 ต�ำแหน่ง *

D.

E.

A.

*เฉพาะรุ่น SXL

B.

C.

F.

D.

THE VERSATILITY TO HANDLE
A. Smart Power Sliding Doors
WHATEVER THE FUTURE BRINGS
A. ประตูสไลด์ไฟฟ้า Smart Power Sliding Door

ที่ช่วยเพิ่มความสะดวกในการขึ้น-ลงไปอีกขั้น ด้วยการท�ำงานร่วมกับ
ประตูสไลด์เปิดได้เองเมื่อยืนใกล้ๆ โดยไม่จำ� เป็นต้องกดปุ่มใดๆ

Smart Key

ที่จะท�ำให้

B. Smart Tailgate พร้อมระบบ Auto-close

ประตูท้ายเปิด-ปิดด้วยระบบไฟฟ้า ที่ทำ� งานร่วมกับ Smart Key ท�ำให้เปิดได้เองมื่อยืนใกล้ๆ โดย
ไม่จ�ำเป็นต้องกดปุ่มใดๆ พร้อมทั้งยังปิดได้เองเมื่อเดินห่างออกไปจากตัวรถ

B. Power Tailgate Auto-Close		
C.

C. Puddle Light*

ไฟส่องสว่างบนพื้นเมื่อเปิดประตู ที่จะช่วยให้คุณมองเห็นต�ำแหน่งที่จะก้าวลงไปจากรถ
D. ระบบ One-touch Remote

ที่เพียงแค่กดปุ่มที่รีโมทเพียงปุ่มเดียว ก็สามารถเปิดประตูสไลด์ทั้งสองบานและประตูท้าย
ได้พร้อมๆ กัน

*เฉพาะรุ่น SXL

INDIVIDUAL COMFORT FOR
EVERY SINGLE SEAT
เกีย คาร์นิวัล มาพร้อมกับรูปแบบที่นั่งที่ปรับเปลี่ยนได้หลากหลาย รองรับผู้โดยสาร
ได้สูงสุด 11 ที่นั่ง พร้อมสร้างประสบการณ์การเดินทางที่มากกว่า มาพร้อมระบบ
ISOFIX 2 ต�ำแหน่งบริเวณที่นั่งแถวที่สองเพื่อติดตั้งคาร์ซีท เพิ่มความปลอดภัย
ส�ำหรับลูกน้อยตลอดการเดินทาง

11

Seats
C

11

การปรับเปลี่ยนเบาะ

ที่นั่ง

11

ที่นั่ง

*เฉพาะรุ่น SXL

พับเบาะกลางของที่นั่ง
แถวที่ 2 และ 3

เบาะแถวที่ 4 แบบ
Pop-up Sinking
พับเก็บได้ราบเรียบ

พับเบาะแถวที่ 3 พร้อมดัน
ไปด้านหน้าเพื่อเพิ่มพื้นที่
เก็บสัมภาระ

A.

B.

WE’VE THOUGHT OF EVERYTHING
TO KEEP YOU READY FOR ANYTHING
เกีย คาร์นิวัล มาพร้อมกับเทคโนโลยีที่ล�้ำสมัย ทั้งเพื่อช่วยปกป้องและหลีกเลี่ยงคุณจาก
อุบัติเหตุต่างๆ ที่อาจจะเกิดขึ้นด้วยระบบความปลอดภัยแบบ Passive และ Active Safety

A. โครงสร้างพืน
้ ฐาน Generation ที่ 3

ด้ ว ยโครงสร้ า งพื้ น ฐาน Generation ที่ 3 ใหม่ ที่ ช ่ ว ยสร้ า งความสมดุ ล ระหว่ า งตั ว ถั ง
เครื่องยนต์และห้องโดยสารได้มากกว่า ส่งผลให้ห้องโดยสารมีขนาดที่กว้างขึ้น ตัวถังมีหลักการ
พลศาสตร์ (Aerodynamics) ที่ได้รับการพัฒนาให้ดียิ่งขึ้น มาพร้อมกับสมรรถนะการขับขี่
การควบคุม และการทรงตัวที่ดีกว่า
B. วัสดุโครงสร้างและตัวถังที่ดีกว่า

C.

ด้วยการใช้โครงสร้างเหล็กรูปแบบใหม่และใช้ในจุดที่ส�ำคัญ ท�ำให้โครงสร้างและตัวถังของรถ
กระจายแรงกระแทกและช่วยเพิ่มศักยภาพการป้องกันด้านความปลอดภัยได้ดีกว่า
C. ระบบถุงลมนิรภัย

ด้วยถุงลมทั้ง 7 จุด (ผู้โดยสารคู่หน้า, บริเวณเข่าของคนขับ, ด้านข้างของผู้โดยสารคู่หน้า
รวมถึงม่านนิรภัยรอบคันทัง้ สองด้าน) ทีม่ ใี น เกีย คาร์นวิ ลั จะช่วยปกป้องผูโ้ ดยสารรวมถึงลดอัตรา
การบาดเจ็บในกรณีที่มีการชน
D. ระบบควบคุมเสถียรภาพการทรงตัว (ECS)

ระบบควบคุมเสถียรภาพการทรงตัวเป็นอีกหนึ่งระบบความปลอดภัยที่จะช่วยลดความเสี่ยงของ
การลื่นไถลและช่วยปรับปรุงเสถียรภาพการขับขี่ในทุกสภาพถนน โดยเฉพาะในช่วงของการเร่ง
ความเร็วและการเข้าโค้ง
E. ระบบป้องกันรถไหลเมื่อขึ้นทางลาดชัน (HAC)
D.D.

E.E.

เมื่อคุณออกตัวหรือขับขึ้นไปตรงทางลาดชัน ระบบ HAC จะช่วยป้องกันไม่ให้รถไหลด้วยการ
หน่ ว งเบรกไว้ ห ลั ง จากที่ ค นขั บ ถอนเท้ า ออกจากเบรก เพื่ อ ช่ ว ยให้ ก ารออกตั ว เป็ น ไปอย่ าง
นุ่มนวล ไม่มีการไหลถอยหลังหรือล้อหมุนฟรีจากการรีบกดคันเร่งมากเกินไป

B.

A.

SPLIT-SECOND ASSISTANCE
SAFETY | EFFICIENCY | CONVENIENCE

ด้วยเทคโนโลยีที่ทันสมัยของ DRIVE WiSE ระบบความปลอดภัยแบบ Advanced Driver
Assistance Systems (ADAS) ช่วยให้คุณมั่นใจ ไร้กังวลทุกการขับขี่ตลอดการเดินทาง
A. Forward Collision-Avoidance Assist (FCA) *

ระบบ FCA ตรวจจับรถยนต์ คนที่เดินผ่าน หรือวัตถุเคลื่อนไหวต่างๆ ด้วยกล้องด้านหน้ารถ
พร้อมระบบเรดาร์ในการตรวจจับ และในกรณีที่วัตถุนั้นอยู่ใกล้มากเกินไป ระบบจะเตือนคุณ
พร้อมทั้งช่วยเบรกเพื่อช่วยลดอัตราการเกิดอุบัติเหตุที่อาจจะเกิดขึ้น
B. Blind-Spot Collision-Avoidance Assist (BCA) *

ในกรณีที่คุณต้องการจะเปลี่ยนเลนขณะขับขี่ และอาจจะมีรถที่อยู่ในมุมอับสายตา ระบบ
จะแจ้งเตือนพร้อมกับช่วยเบรกเพื่อป้องกันอุบัติเหตุที่อาจจะเกิดขึ้น

BCA

C.
C.

C. Safe Exit Assist (SEA) *

ระบบ SEA ที่มาพร้อมกับประตูสไลด์ ไฟฟ้า จะท�ำงานในเวลาที่คุณจะเปิดประตูสไลด์ในขณะที่มี
รถหรือวัตถุเคลื่อนไหวก�ำลังเข้ามาใกล้ โดยประตูจะล็อค พร้อมทั้งส่งเสียงเตือน
D. Smart Cruise Control (SCC) *

ระบบ SCC จะช่วยล็อคความเร็วของผู้ขับเพียงแค่กดปุ่ม ท�ำให้การขับขี่สบายยิ่งขึ้น พร้อมทั้ง
ใช้กล้องด้านหน้ารถควบคู่ไปกับเรดาร์ด้านหน้าเพื่อควบคุมความเร็วให้แบบอัตโนมัติ โดยจะลด
ความเร็วให้ตามระยะของรถคันหน้า รวมถึงยังช่วยหยุดรถได้ในกรณีที่รถคันหน้าอาจจะเกิดการ
หยุดกระทันหัน

D.

F.

E. Lane Following Assist (LFA) *

ระบบ LFA จะช่วยให้รถของคุณยังคงระยะอยู่ในเลน โดยถ้ามีแนวโน้มว่าเริ่มมีการขับขี่ออกนอก
เลน ระบบจะดึงพวงมาลัยกลับมาเพื่อให้รถยังคงระยะอยู่ในเลนตลอดการขับขี่
F. Surround View Monitor (SVM)

ระบบ SVM จะช่วยให้คุณเข้าจอดหรือขับไปตามทางแคบด้วยความมั่นใจมากขึ้น ด้วยกล้องที่
สามารถแสดงภาพได้ 360o

E.

G. Rear Cross-Traffic Collision-Avoidance Assist (RCCA) *

ระบบเรดาร์บริเวณด้านหลังรถจะตรวจจับมุมอับสายตาทางด้านหลัง และหากมีรถยนต์ขับเข้ามา
ภายในระยะของเรดาร์ ระบบจะส่งเสียงเตือนพร้อมทั้งช่วยเบรกอัตโนมัติ
H. Parking Distance Warning (PDW)

ระบบ PDW มาพร้อมกับเซนเซอร์ด้านหน้าและหลังที่จะช่วยเตือนคุณหากขับขี่ไปในทางที่แคบ
หรือหากมีวัตถุกีดขวาง
I. Blind-Spot View Monitor (BVM) *

ระบบแสดงภาพเคลื่อนไหวของสถานการณ์จริงจากจุดมุมอับสายตา ที่จะแสดงภาพบนหน้าจอ
เรือนไมล์ดิจิตอลเมื่อมีการเปิดไฟเลี้ยว
*เฉพาะรุ่น SXL

G.

H.

I.

Interior Colors

Wheels

18-inch 235/60R18
Alloy Wheel (A-Type)

Exterior Colors
Aurora Black Pearl
(ABP)

ขอมูลทางเทคนิค

Limited

รหัสเคร�่องยนต

4 สูบ

แบบเคร�่องยนต
ความจุกระบอกสูบ

ซ�ซ�

ความกวางกระบอกสูบ x ชวงชัก

มม.

แรงมา(PS)/รอบตอนาที

แรงบิดสูงสุด กิโลกรัม-เมตร/รอบตอนาที

2,151
83 x 99.4
202 / 3,800

16.0 : 1

ระบบควบคุมมลพ�ษ

มาตรฐาน Euro 5

ระบบจายน้ำมันเช�้อเพลิง

CRDI

ความจุถังน้ำมันเช�้อเพลิง

72

ระบบขับเคลื่อน

1 746
1,995

1,746

45 / 1,750 - 2,750

อัตราสวนกำลังอัด

ลอหนา เกียรอัตโนมัติ 8 จังหวะพรอมโหมด Manual

ระบบชวงลาง หนา

แมคเฟอรสันสตรัท คอยลส935
ปร�ง/โชคอัพแกส พรอมเหล็กกันโครง

ระบบชวงลาง หลัง

มัลติลิงค คอยลสปร�ง/โชคอัพแกส พรอมเหล็กกันโคลง

ระบบพวงมาลัย

ระบบพวงมาลัยไฟฟา (MDPS) (แร�ค & พ�เนี่ยน)

ระบบเบรกหนา

ดิสกเบรก พรอมคร�บระบายความรอน

ระบบเบรกหลัง

ดิสกเบรก

มิติรถยนต ยาวxกวางxสูง

มม.

ฐานลอ

มม.

3,090

ชวงลอ หนา/หลัง

มม.

935 / 1,130

ระยะหางจากพ�้น

มม.

172

รัศมีวงเลี้ยวแคบสุด

ม.

ขนาดยาง

*เฉพาะรุ่น SXL

ดีเซล B7

แถวเร�ยง 16 วาลว DOCH

1,775 (with roof rack)

Astra Blue *
(D2U)

SXL

1,775 (with roof rack)

Panthera Metal
(P2M)

EX

Smart Stream New R 2.2 TCI - VGT

ชนิดน้ำมันเช�้อเพลิง

กำลังสูงสุด

1,775 (with roof rack)

Snow White Pearl
(SWP)

Specifications

3,090
5,155

1,130
1 746
1,995
1 746
1,995

1,746

5,155 x 1,995 x 1,740

5.8
235 / 60R18

935

3,090
5,155

935

1,130

3,090
5,155

Specifications
อุปกรณภายใน

Movement that inspires

Limited

เบาะหนังสีน้ำตาล Saddle Brown ตัดขอบดำ 11 ที่นั�ง
หูเกี่ยวติดตั�งเบาะสำหรับเด็กบนเบาะแถวที่ 2 ( ISOFIX )
หนาปดแบบ Supervision จอแสดงผล LCD TFT 4.2"
หนาปดแบบ Digital Supervision จอแสดงผล LCD TFT 12.3”
ไฟสองแผนที่,อานหนังสือดานหนาแบบ LED
เบาะนั�งคูหนาปรับดวยไฟฟา
เบาะนั�งผูขับข�่ดุนหลังปรับดวยไฟฟา
คันเลื่อนเกียรพรอมโหมด Manual
เกียรหมุน Dial Type - Shift by Wire พรอม Paddle Shift
สว�ตชปรับเบาะเลื่อนหนา-หลัง, เอนบนพนักพ�งเบาะหนาซาย
มานบังแดดประตูสไลดและดานขางเบาะหลังแถวที่ 3
ชองใสขวดน้ำที่แผงประตูคูหนาและประตูสไลด
ที่พักแขน, ที่เก็บของอเนกประสงคและวางแกวน้ำคอนโซลกลาง
ที่วางแกวบนแผงขางดานหลังซาย - ขวา
ที่พักแขนบนแผงประตูคูหนา
สว�ตซควบคุมระบบเซ�นทรัลล็อค
สว�ตซตัดการทำงานกระจกไฟฟา
สว�ตซตัดการทำงานซันรูฟ
สว�ตซปรับกระจกมองขางไฟฟา
สว�ตซกระจกมองขางพับเก็บและกางออกอัตโนมัติ
สว�ตชปรับกระจกไฟฟาทุกบานเลื่อนข�้น - ลงอัตโนมัติ
กระจกมองหลังตัดแสงอัตโนมัติ
พวงมาลัยหุมหนัง
พวงมาลัยปรับระดับสูง - ต่ำได
ปุมควบคุมเคร�่องเสียงที่พวงมาลัย
ระบบเลือกการขับข�่แบบประหยัด ( Active ECO )
ระบบเลือกการขับข�่ ( Drive Mode )
ระบบปรับอากาศแบบอัตโนมัติ ( แบบแยกโซน )
สว�ตซควบคุมระบบปรับอากาศดานหลังบนหลังคา
ระบบปรับอากาศใหบร�สุทธิ์ ( Cluster Ionizer )

แบบหลอด
2

ทิศทาง

EX

SXL

แบบหลอด
2

ทิศทาง

หมายเหตุ

4

ทิศทาง

อุปกรณภายนอก

Limited

ไฟหนาแบบ LED
ระบบไฟหนาทำงานอัตโนมัติ (Auto light)
ระบบปรับตั�งระดับไฟหนาสูง - ต่ำ (High Beam Assist)
ระบบไฟหนาสองสวางชวยเหลือ (Escort Headlamp)
ไฟตัดหมอกหนาแบบ LED
ไฟตัดหมอกหลัง
ไฟสองสวางเวลากลางวัน (Daytime Running Light)
สัญญาณไฟเลี้ยวที่กระจกมองขาง LED
ไฟสองสวาง Pocket light ที่มือเปดประตูหนาดานนอก
ไฟสองสวางที่พ�้นบร�เวณข�้น - ลงประตูสไลด
ไฟ Mood Light ที่แผงประตูหนา - หลัง, ซาย - ขวา
ไฟหร�่หนาแบบ LED
ไฟทายไฟหร�่,ไฟเบรก,ไฟถอย,ไฟเลี้ยว: แบบหลอด
ไฟเบรกดวงที่ 3 แบบ LED
โครเมี่ยมตกแตงเสา C
แร�คหลังคา
เสาอากาศว�ทยุแบบคร�บฉลาม
ซันรูฟ 2 ตำแหนง
ระบบปดน้ำฝนอัตโนมัติ (Rain Sensor)

Multi Focus
Reflector Type

อุปกรณอำนวยความสะดวก และ ความบันเทิง

Limited

EX

SXL

Multi Focus
Projection Type
Reflector Type

ระบบแจงเตือนและหลีกเลีย่ งการชนขณะถอยหลัง (RCCA : Rear Cross Traffic Collision Avoidance)
ระบบชวยควบคุมใหรถอยูในชองจราจร (Lane Following Assist และ Lane Keeping Assist)

ระบบมัลติมิเดีย (Infotainment) : จอแสดงผล LCD TFT 12.3”
ระบบเช�่อมตอโทรศัพทแบบไรสาย (Bluetooth)
ระบบสัง� การดวยเสียง (เช�อ่ มตอผาน Android auto/Apple car play)
ระบบนำทาง (Navigator เช�อ่ มตอผาน Android auto/Apple car play)
ลำโพง 6 จุด
ลำโพงจาก Bose รอบคัน 12 จุด
จอ Tablet บนพนักพ�งเบาะผูขับข�่และเบาะผูโดยสารดานหนา
ระบบบันทึกตำแหนงเบาะนั�งผูขับข�่และกระจกมองขาง
ระบบทำความอุนเบาะนั�งคูหนา
ระบบทำความเย็นเบาะนั�งคูหนา
USB ชารจเจอร 6 จุด
ระบบชารจโทรศัพทแบบไรสาย (Wireless Charger)
ปลั�กจายไฟฟา 2 จุด
ประตูสไลดไฟฟาซาย - ขวา ดวยระบบ Smart Power Sliding Door
ปุม Smart key เปด - ปดประตูสไลดไฟฟาที่มือเปดประตูดานนอก
ปุม Smart key ล็อค / ปลดล็อคที่มือเปดประตูหนาดานนอก
ฝากระโปรงทายไฟฟาอัจฉร�ยะ (เปด - ปดอัตโนมัต)ิ ดวยระบบ Smart Tailgate

8

EX

SXL

นิ�ว

TM

1. บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงอุปกรณ์รถยนต์ ข้อมูล และรายละเอียดใดๆ โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า
2. ภาพ ข้อมูล และอุปกรณ์ที่ปรากฎในเอกสารนี้ อาจแตกต่างจากที่จำ� หน่ายจริง และอาจไม่ใช่อุปกรณ์มาตรฐาน
3. อุปกรณ์มาตรฐานประจ�ำรถอาจมีการเปลี่ยนแปลง

ประตูสไลด / ฝากระโปรงทายอัจฉร�ยะเปด - ปดพรอมกัน ดวยระบบ One Touch Remote

ระบบเคร�่องยนตสตารทดวยกุญแจ Smart Key (Remote Engine Start)

Kia Thailand

Kia.Thailand

@kia.thailand

อุปกรณเพ�่อความปลอดภัย
ถุงลมนิรภัยคูหนา และดานขาง
มานถุงลมนิรภัย
ถุงนิรภัยปองกันหัวเขาผูขับข�่
ระบบเบรก ABS + EBD
ระบบเสร�มแรงเบรก BAS ( Brake Assist System )
ระบบควบคุมเสถียรภาพการทรงตัว (ESC)
ระบบปองกันลอหมุนฟร� (TCS)
ระบบ Auto Brake Hold
ระบบเบรกมือแบบไฟฟา (EPB)
ระบบชวยการออกตัวบนทางลาดชัน (HAC)
ระบบรักษาความเร�วคงที่ (Cruise Control)
ระบบรักษาความเร�วคงที่อัตโนมัติแบบแปรผัน (Smart Cruise Control, Stop & Go)
ระบบชวยเตือนมุมอับสายตาทีก่ ระจกมองขาง (Blind Spot Collision Avoidance Assist)
ระบบแสดงภาพมุมอับสายตาบนหนาจอ Blind-Spot View Monitor (BVM)

www.kia.com

Max
11seats

02-915-1991

ระบบปองกันการชนดานหนา (Forward Collision Avoidance Assist)
ระบบแจงเตือนมีผูโดยสารอยูดานหลัง (Rear Occupant Alert)
ระบบปองกันการออกจากรถขณะมีรถว�่งมาดานขาง (Safe Exit Assist)
ตัวถังโครงสรางนิรภัยวัสดุเหล็กกลาอยางดี
พนักพ�งศีรษะเบาะคูหนาปรับสูง - ต่ำ ,หนา - หลัง
เข�มขัดนิรภัยคูหนาแบบ 3 จุด ELR ปรับระดับสูง - ต่ำ
เข�มขัดนิรภัยแถวที่ 2 แบบปรับระดับสูง - ต่ำ
เข�มขัดนิรภัยแถวที่ 3 แบบ 3 ที่นั�ง
เข�มขัดนิรภัยแถวที่ 4
ระบบล็อคคอพวงมาลัยไฟฟา (Electronic Steering Column Lock)
เซ�นเซอรชว ยเหลือการเขาจอดดานหนา และ ถอยจอดดานหลัง (Parking Distance Warning)
กลองมองหลัง (Rear View Monitor)
กลองมองรอบทิศทาง (Surround View Monitor)
ระบบปองกันการสตารทเคร�่องยนต (Immobilizer)
ระบบสัญญาณกันขโมย
ระบบกุญแจอัจฉร�ยะ Smart key
ปุมสตารทและดับเคร�่องยนต
สัญญาณเตือนลืมกุญแจไวในรถ
สัญญาณเตือนปดประตู,ฝากระโปรงหนาและฝากระโปรงทายไมสนิท
ระบบล็อคประตูอัตโนมัติตามความเร�วรถที่ตั�งไว
ระบบปลดล็อคประตูอัตโนมัติตามที่ตั�งไว
เซ�นเซอรปลดล็อคเมื่อเกิดการชน
ระบบปองกันการหนีบประตูสไลดไฟฟา
ระบบปองกันหนีบกระจกประตูหนา,ประตูสไลดซาย - ขวา
ระบบปองกันการหนีบฝากระโปรงทาย
ระบบ Battery Saver

Limited

EX

SXL

