BMW X3 M.
X3 M
รายละเอียดด้านเทคนิค
เครื่่�องยนต์์

เครื่่�องยนต์์เบนซิิน 6 สููบ เทคโนโลยีี BMW M TwinPower Turbo

ปริิมาตรกระบอกสููบ (ลููกบาศก์์เซนติิเมตร)

2,993

กำำ�ลัังสููงสุุด (กิิโลวััตต์์/แรงม้้า/รอบต่่อนาทีี)

353 / 480 / 6,250

แรงบิิดสููงสุุด (นิิวตัันเมตร/รอบต่่อนาทีี)

600 / 2,600 - 5,600

ความเร็็วสููงสุุด (กิิโลเมตร/ชั่�ว
่ โมง)

250

อััตราเร่่ง 0 - 100 กิิโลเมตร/ชั่่�วโมง (วิินาทีี)

4.2

อััตราสิ้้�นเปลืืองน้ำำ�มั
� ันเชื้้�อเพลิิงเฉลี่่�ย - อ้้างอิิงผล ECO Sticker (กิิโลเมตร/ลิิตร)

9.3

ระดัับการปล่่อย CO2 เฉลี่่�ย (กรััม/กิิโลเมตร)

246

ล้้อ

ล้้ออััลลอย M ขนาด 21 นิ้้�ว ลาย V-spoke แบบสลัับสีี

ขนาดยาง

ล้้อหน้้า: 9.5 J x 21 / ยาง 255/40 R21
ล้้อหลััง: 10 J x 21 / ยาง 265/40 R21

มิิติิรถยนต์์ ยาว/กว้้าง/สููง (มิิลลิิเมตร)

4,726 / 1,897 / 1,667

ปริิมาตรในการบรรจุุของ (ลิิตร)

550 - 1,600

น้ำำ��หนัักรถสุุทธิิ (กิิโลกรััม)

1,970

ระบบขับเคลื่อนและเทคโนโลยี
เกีียร์์อััตโนมััติิ M 8 จัังหวะ พร้้อม Drivelogic



ระบบเฟืืองท้้าย M Sport



ช่่วงล่่าง Adaptive



ระบบควบคุุมความเร็็วคงที่่� พร้้อมฟัังก์์ชัันช่่วยลดความเร็็ว (Cruise Control with braking function)



ระบบช่่วยการขัับขี่่� (Driving Assistant)



ระบบขัับเคลื่่�อนอััจฉริิยะ 4 ล้้อ M xDrive



ระบบ BMW Head-up Display



ระบบช่่วยนำำ�รถเข้้าที่่�จอดอััตโนมััติิ รุ่่�น Plus (Parking Assistant Plus)



ระบบไอเสีีย M Sport



อุปกรณ์ภายนอก
ระบบไฟหน้้า LED อััจฉริิยะ ปรัับตามทิิศทางหมุุนของพวงมาลััย (Adaptive LED)



ระบบเปิิด-ปิิดบานประตููท้้ายอััตโนมััติิด้้วยระบบไฟฟ้้า



ระบบปลดล็็อกประตููอัจ
ั ฉริิยะ (Comfort Access System)



กุุญแจรีีโมทระบบสััมผััส (BMW Display Key)



หลัังคากระจก Panorama เปิิด-ปิิดด้้วยระบบไฟฟ้้า



ราวหลัังคาสีีดำ�ำ เงา



อุปกรณ์ภายใน
กระจกมองข้้างและกระจกมองหลัังตััดแสงอััตโนมััติิ



เบาะนั่่�งปรัับไฟฟ้้าพร้้อมระบบจำำ�ตำำ�แหน่่งเฉพาะฝั่่�งคนขัับ



เบาะนั่่�งตอนหน้้าดีีไซน์์ M Sport



พวงมาลััยหุ้้�มหนัังดีีไซน์์ M Sport



เข็็มขััดนิิรภััยดีีไซน์์ M



คอนโซลด้้านบนบุุด้้วยหนััง Sensatec



ชุุดไฟส่่องสว่่างภายในและภายนอกห้้องโดยสาร (Ambient Light)



ภายในตกแต่่งด้้วยอะลููมิิเนีียมลาย Carbon พร้้อมแถบโครเมี่่�ยม



ม่่านบัังแดดประตููหลััง



ระบบปรัับอากาศอััตโนมััติิแบบ 3 โซน



ฟัังก์์ชัันช่่วยการจััดเก็็บสััมภาระ



ระบบความบันเทิงและการสื่อสาร
ระบบวิิทยุุพร้้อมแผนที่่�นำำ�ทาง รุ่่�น Professional



หน้้าปััดมาตรวััดความเร็็วแบบดิิจิิตอล



เครื่่�องเล่่น CD / DVD



ระบบ BMW ConnectedDrive



ฟัังก์์ชัันสั่่�งงานระบบ iDrive ด้้วยการเคลื่่�อนไหวมืือ (BMW Gesture Control)



ระบบเครื่่�องเสีียงรอบทิิศทาง Harman Kardon



ระบบชาร์์จโทรศััพท์์แบบไร้้สาย



X3 M
ความปลอดภัย
ถุุงลมนิิรภััยสำำ�หรัับคนขัับและผู้้�โดยสารตอนหน้้า



ถุุงลมนิิรภััยด้้านข้้างสำำ�หรัับคนขัับและผู้้�โดยสารตอนหน้้า



ถุุงลมนิิรภััยศีีรษะสำำ�หรัับผู้้�โดยสารตอนหน้้าและหลััง (ยกเว้้นผู้้�โดยสารตอนหลัังกลาง)



ระบบ Teleservices



ปุ่่�มโทรออกฉุุกเฉิิน (Intelligent Emergency Call)



ระบบควบคุุมเสถีียรภาพการขัับขี่่� (DSC)



ระบบควบคุุมการยึึดเกาะถนน (DTC)



ระบบป้้องกัันล้้อล็็อกขณะเบรก (ABS)



ระบบช่่วยเสริิมแรงเบรกอััตโนมััติิ (Brake Assist)



ไฟเบรกกระพริิบฉุุกเฉิิน (Dynamic Braking Lights)



ระบบควบคุุมการกระจายแรงเบรกขณะเข้้าโค้้ง (CBC)



ระบบเบรกมืือไฟฟ้้า พร้้อมฟัังก์์ชััน hold อััตโนมััติิขณะรถหยุุดนิ่่�ง



เซนเซอร์์ควบคุุมระบบความปลอดภััยเมื่่�อเกิิดการชน (Crash Sensor)



ระบบป้้องกัันการกระแทกจากด้้านข้้าง (Side Impact Protection)



ระบบ Active Protection



ระบบช่่วยเตืือนอาการเหนื่่�อยล้้าขณะขัับขี่่� (Attentiveness Assistant)



ระบบเตืือนเพื่่�อนำำ�รถเข้้าเช็็คระยะที่่�ศููนย์์บริิการ (Condition Based Service)



เซนเซอร์์ควบคุุมระยะการจอดด้้านหน้้าและหลััง



กล้้องแสดงภาพรอบทิิศทาง (Surround View Camera)



X3 M

Paintwork

Leather ‘Merino’ with extended contents
Adelaide Grey | Black

Donington Grey



Phytonic Blue



* รับสิทธิ์เลือกแพคเกจการรับประกันนานสูงสุด 5 ปี ไม่จำ�กัดระยะทาง และการบริการดูแลบำ�รุงรักษาสูงสุด 5 ปี หรือ 100,000 กม. (แล้วแต่ระยะใดถึงก่อน)
บริษัทฯ ขอสงวนลิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงข้อมูล ไม่ว่าจะเป็นข้อกำ�หนดเรื่องรายละเอียด, สเปค และรุ่น ณ เวลาใดๆ โดยไม่ต้องบอกกล่าวล่วงหน้า
และไม่จัดอยู่ในความรับผิดชอบในกรณีที่มีการผิดพลาดทางการพิมพ์
พิมพ์วันที่ 14 กรกฎาคม 2563 | Z84

