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BMW iX3.
iX3 M Sport
รายละเอียดด้านเทคนิค
มอเตอร์์ไฟฟ้้า

เทคโนโลยีี BMW eDrive

กำำ�ลัังมอเตอร์์ไฟฟ้้าสููงสุุด (กิิโลวััตต์์/แรงม้้า)

210 / 286

แรงบิิดสููงสุุด (นิิวตัันเมตร)

400

ระยะทางขัับเคลื่่�อนไฟฟ้้า1, มาตรฐาน NEDC (กิิโลเมตร)

470

ระยะทางขัับเคลื่่�อนไฟฟ้้า1, มาตรฐาน WLTP (กิิโลเมตร)

สููงสุุดถึึง1 460

ชนิิดแบตเตอรี่่� (แรงดัันสููง)

ลิิเทีียม-ไอออน (Lithium-ion)

ความจุุพลัังงานแบตเตอรี่่�ไฟฟ้้าแรงสููง (กิิโลวััตต์์-ชั่่�วโมง)

80

ความเร็็วสููงสุุด (กิิโลเมตร/ชั่่�วโมง)

180

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

6.8

อััตราการใช้้ไฟฟ้้า, มาตรฐาน NEDC (กิิโลวััตต์์-ขั่่�วโมง/100 กิิโลเมตร)

20.2

อััตราการใช้้ไฟฟ้้า, มาตรฐาน WLTP (กิิโลวััตต์์-ขั่่�วโมง/100 กิิโลเมตร)

19.5 - 18.5

ระดัับการปล่่อย CO2 เฉลี่่�ย (กรััม/กิิโลเมตร)

0

ล้้อ

ล้้อ M aerodynamic ขนาด 20 นิ้้�ว แบบสลัับสีี

ขนาดยาง

ล้้อหน้้า: 8 J x 20 / ยาง 245/45 R20
ล้้อหลััง: 9.5 J x 20 / ยาง 275/40 R20

มิิติิรถยนต์์ ยาว/กว้้าง/สููง (มิิลลิิเมตร)

4,734 / 1,891 / 1,668

ปริิมาตรในการบรรจุุของ (ลิิตร)

510 - 1,560

น้ำำ��หนัักรถสุุทธิิ (กิิโลกรััม)

2,260

การชาร์จแบบกระแสสลับ (AC)

ระยะเวลาในการชาร์จจาก 0 - 100%

2.3kW AC SchuKo (220-230V / 10A / 1-phase)

40 ชั่่�วโมง

11kW AC Flexible Fast Charger / Wallbox (230V / 16A / 3-phase)

7 ชั่่�วโมง 30 นาทีี

การชาร์จแบบกระแสตรง (DC)

ระยะเวลาในการชาร์จจาก 0 - 80%

DC Maximal (150KW)

34 นาทีี

Charging rate (additional range / 10 min. HPC)

สููงสุุด 100 กิิโลเมตร

ระบบขับเคลื่อนและเทคโนโลยี
เกีียร์์อััตโนมััติิ



ช่่วงล่่าง Adaptive



ระบบควบคุุมความเร็็วอััตโนมััติิ พร้้อมฟัังก์์ชััน Stop&Go (Active cruise control with Stop&Go function)



ระบบช่่วยการขัับขี่่� รุ่่�น Professional (Driving Assistant Professional)



ระบบ BMW Head-up Display



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



อุปกรณ์ภายนอก
ระบบไฟหน้้า LED อััจฉริิยะ ปรัับตามทิิศทางหมุุนของพวงมาลััย (Adaptive LED)



ระบบปรัับการทำำ�งานไฟสููงอััตโนมััติิ (High-beam Assistant)



ระบบเปิิด-ปิิดบานประตููท้้ายอััตโนมััติด้
ิ ้วยระบบไฟฟ้้า



ระบบปลดล็็อกประตููอััจฉริิยะ (Comfort Access System)



หลัังคากระจก Panorama เปิิด-ปิิดด้้วยระบบไฟฟ้้า



กระจกบานหน้้าและคู่่�หน้้าแบบลดเสีียงรบกวน



ชุุดตกแต่่ง M Aerodynamics



ภายนอกตกแต่่งด้้วยวััสดุุสีดำ
ี ำ�เงา



ราวหลัังคาดีีไซน์์ M สีีดำำ�เงา



อุปกรณ์ภายใน
กระจกมองหลัังตััดแสงอััตโนมััติิ



กระจกมองข้้างและกระจกมองหลัังตััดแสงอััตโนมััติิ



เบาะนั่่�งตอนหน้้าปรัับไฟฟ้้าพร้้อมระบบจำำ�ตำ�ำ แหน่่งเฉพาะฝั่่�งคนขัับ



ระบบอุ่่�นเบาะสำำ�หรัับคนขัับและผู้้�โดยสารเบาะหน้้า



พนัักพิิงหลัังปรัับความกว้้างได้้



เบาะนั่่�งตอนหลัังปรัับระดัับได้้



เบาะนั่่�งตอนหน้้าดีีไซน์์ Sport



พวงมาลััยหุ้้�มหนัังดีีไซน์์ M



คอนโซลด้้านบนบุุด้วย
้ หนััง Sensatec



ชุุดไฟส่่องสว่่างภายในและภายนอกห้้องโดยสาร (Ambient Light)



หลัังคาภายในดีีไซน์์ M สีี Anthracite



ภายในตกแต่่งดีีไซน์์ M ด้้วยอะลููมิิเนีียม ลาย Rhombicle dark พร้้อมแถบโครเมี่่�ยม



ระบบปรัับอากาศอััตโนมััติิแบบ 3 โซน



ฟัังก์์ชัันช่่วยการจััดเก็็บสััมภาระ



ระบบจััดเก็็บสััมภาระท้้ายรถ
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iX3 M Sport
ระบบความบันเทิงและการสื่อสาร
BMW Live Cockpit Professional



ระบบ BMW ConnectedDrive



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



ระบบเครื่่�องเสีียงรอบทิิศทาง Harman Kardon



ระบบจำำ�ลองเสีียงเครื่่�องยนต์์ Iconic sounds electric



ระบบชาร์์จโทรศััพท์์แบบไร้้สาย



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)



ไฟเบรกกระพริิบฉุก
ุ เฉิิน (Dynamic Braking Lights)



เซนเซอร์์ควบคุุมระบบความปลอดภััยเมื่่�อเกิิดการชน (Crash Sensor)



ระบบป้้องกัันการกระแทกจากด้้านข้้าง (Side Impact Protection)



ระบบ Active Protection



ระบบช่่วยเตืือนอาการเหนื่่�อยล้้าขณะขัับขี่่� (Attentiveness Assistant)



ระบบเตืือนสถานะของยาง (Runflat Indicator)



ระบบสร้้างเสีียงจำำ�ลอง เตืือนผู้้�ใช้้ถนนรอบข้้าง



ระบบปกป้้องคนเดิินถนนเมื่่�อเกิิดอุุบัติ
ั ิเหตุุ



ชุุดปะยางฉุุกเฉิิน



กล้้องแสดงภาพรอบทิิศทาง (Surround View Camera)



iX3 M Sport

Paintwork

Leather ‘Vernasca’
Mocha decor stitching | Black

Carbon Black



Mineral White



Black/contrast stitching Blue | Black

Phytonic Blue



Piemont Red
Sophisto Grey

1




ระยะทางขึ้นอยู่กับพฤติกรรมการขับขี่ของแต่ละบุคคล ลักษณะเส้นทาง อุณหภูมิภายนอก และการควบคุมระบบปรับอากาศ

* รับสิทธิ์เลือกแพคเกจการรับประกันนานสูงสุด 6 ปี ไม่จำ�กัดระยะทาง และการบริการดูแลบำ�รุงรักษาสูงสุด 6 ปี ไม่จำ�กัดระยะทาง และการรับประกันแบตเตอรี่แรงดันไฟสูงและอุปกรณ์
ร่วมนานสูงสุด 8 ปี หรือ 160,000 กม. (แล้วแต่อย่างใดถึงก่อน) ช่วงระยะเวลาการนำ�รถเข้ารับบริการครบกำ�หนดทุก 24 เดือน

บริษัทฯ ขอสงวนลิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงข้อมูล ไม่ว่าจะเป็นข้อกำ�หนดเรื่องรายละเอียด, สเปค และรุ่น ณ เวลาใดๆ โดยไม่ต้องบอกกล่าวล่วงหน้า และไม่จัดอยู่ในความรับผิดชอบ
ในกรณีที่มีการผิดพลาดทางการพิมพ์
พิมพ์วันที่ 21 ตุลาคม 2564 | ZBO

