
ภายนอก

ความปลอดภัย

อ�ปกรณ�ตกแต�ง
เพ��มเติม **

ภายใน

ราคาขาย

หมายเหตุ: * เง�อ่นไขการใช�งาน Apple CarPlay และ Android Auto เป�นไปตามเง�อ่นไขท่ี Apple Inc. และ Google Inc. กำหนด Apple CarPlay 
และ iPhone เป�นเคร�่องหมายการค�า ของบร�ษัท Apple Inc. สำหรับข�อมูลเพ��มเติม โปรดดูที่ http://www.apple.com/ios/carplay/ 
• Android Auto และ Android เป�นเคร�อ่งหมายการค�า ของบร�ษัท Google Inc. สำหรับข�อมูลเพ��มเติม โปรดดูท่ี http://www.android.com/auto/ 
** ชุดอ�ปกรณ�ตกแต�งพ�เศษเฉพาะรุ�นดังกล�าวมิใช�อ�ปกรณ�พ�้นฐานที่ติดตั้งจากโรงงาน แต�เป�นอ�ปกรณ�ตกแต�งพ�เศษซึ่งติดตั้ง และจำหน�ายโดยผู�จำหน�าย (รับประกันคุณภาพ 3 ป� หร�อ 60,000 กม. แล�วแต�ระยะใดถึงก�อน) 
รายละเอียดและส�วนประกอบของรถยนต�จร�งที่จำหน�ายอาจแตกต�างจากภาพที่ปรากฏในแค็ตตาล็อก บร�ษัท มิตซูบิชิ มอเตอร�ส (ประเทศไทย) จำกัด ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงด�านรายละเอียดตามความเหมาะสม โดยไม�ต�องแจ�งให�ทราบล�วงหน�า
ทั้งนี้ โปรดสอบถามรายละเอียดเพ��มเติมด�านข�อมูลเทคนิค อ�ปกรณ�มาตรฐานและส�วนประกอบของรถยนต�จากผู�จำหน�ายรถยนต�มิตซูบิชิที่ได�รับการแต�งตั้งอย�างเป�นทางการเท�านั้น 

เคร�่องยนต�
กำลังสูงสุด / รอบต�อนาที
แรงบิดสูงสุด / รอบต�อนาที
ระบบเกียร�
ระบบกันสะเทือนหน�า / หลัง
ระบบเบรกหน�า / หลัง
มิติภายนอก ยาว x กว�าง x สูง

4 สูบ MIVEC DOHC16 วาล�ว พร�อมระบบ Auto Stop & Go  
77 kW [105 PS] / 6,000 rpm
141 N-m  / 4,000 rpm
เกียร�อัตโนมัติ CVT (ECO�Dynamic CVT)
แบบอิสระแม็คเฟอร�สันสตรัท คอยล�สปร�ง พร�อมเหล็กกันโคลง และเหล็กค้ำหัวโช�ค / ทอร�ชั่นบีม
ดิสก�เบรกแบบมีช�องระบายความร�อน / ดรัมเบรก
4,595 x 1,750 x 1,750 มม.

อ�ปกรณ�มาตรฐาน

GT

ไฟหน�ามัลติร�เฟล็กเตอร� แบบฮาโลเจน
ไฟหร�่ LED แบบคร�สตัล
ไฟท�ายแบบ LED Illumination Tube
ไฟตัดหมอกหน�า
กระจกบังลมหน�า แบบกันเสียงรบกวน
กระจกมองข�าง ปรับและพับไฟฟ�า พร�อมไฟเลี้ยวแบบ LED

สีภายในห�องโดยสาร แบบทูโทน สีดำ / น้ำตาล
จอแสดงผลข�อมูลอเนกประสงค�ขนาด 4.2 นิ�ว 
TFT Color LCD with 3D Animation
มาตรวัดการขับข่ี แบบ High-Contrast
ระบบปรับอากาศแบบดิจ�ตอล พร�อมฟ�งก�ชัน Max Cool
แผงควบคุมระบบปรับอากาศด�านหลัง แบบแยกอิสระ 
พร�อมช�องแอร�สำหรับผู�โดยสารตอนหลัง 
กระจกหน�าต�างไฟฟ�า พร�อมปรับข�้น-ลง อัตโนมัติด�านคนขับ  
พวงมาลัยแบบปรับระดับสูง-ต่ำ และปรับเข�า-ออก 
สว�ตช�ควบคุมระบบเคร�่องเสียง พร�อมปุ�มรับสาย-วางสายโทรศัพท�
บนพวงมาลัย  
พวงมาลัย และหัวเกียร�หุ�มหนัง
ระบบล็อกความเร็วบนพวงมาลัย (Cruise Control System)
กุญแจอัจฉร�ยะ KOS พร�อมปุ�มสตาร�ทเคร�่องยนต�
เซ็นทรัลล็อก
ช�องต�ออ�ปกรณ� USB สำหรับเชื่อมต�อความบันเทิงกับเคร�่องเสียง
บร�เวณด�านหน�า 1 ตำแหน�ง
ช�องต�ออ�ปกรณ� USB-A และ USB-C สำหรับชาร�จไฟ บร�เวณแถวสอง
ที่พักแขนบร�เวณคอนโซลกลาง พร�อมช�องเก็บของ
ช�องใส�กระดาษทิชชู และที่วางแก�วน้ำ
ช�องจ�ายกระแสไฟ DC 12 โวลต� บร�เวณคอนโซลหน�า และเบาะแถวที่ 3
ลำโพง 6 ตำแหน�ง

ระบบควบคุมเสถียรภาพการทรงตัว (ASC)
ระบบป�องกันการลื่นไถล (TCL)
ระบบช�วยออกตัวบนทางลาดชัน (HSA)
ระบบป�องกันล�อล็อกขณะเบรก (ABS)
ระบบกระจายแรงดันน้ำมันเบรก แบบอิเล็กทรอนิกส� (EBD)
ระบบเสร�มแรงเบรก (BA)
ระบบเบรกมือควบคุมด�วยไฟฟ�าอัตโนมัติ (EPB)
ระบบ Brake Auto Hold
ระบบไฟกะพร�บฉุกเฉินอัตโนมัติขณะเบรกกะทันหัน (ESS)
เข็มขัดนิรภัยคู�หน�าแบบดึงกลับ และระบบผ�อนแรงอัตโนมัติ
ELR 3 จ�ด 2 ตำแหน�ง
เข็มขัดนิรภัย สำหรับผู�โดยสารแถวที่ 2  แบบ ELR 3 จ�ด 3 ตำแหน�ง 
เข็มขัดนิรภัย สำหรับผู�โดยสารแถวที่ 3 แบบ ELR 3 จ�ด 2 ตำแหน�ง

หน�าจอระบบสัมผัสขนาด 9 นิ�ว พร�อมรองรับระบบ Bluetooth, Apple CarPlay และ Android Auto* 

มือเป�ดประตูด�านนอก แบบโครเมียม
คิ�วขอบกระจกประตู
สปอยเลอร�หลัง พร�อมไฟเบรกดวงที่  3 แบบ LED
เสาอากาศ แบบคร�บฉลาม
ระบบป�ดน้ำฝน หน�า-หลัง แบบปรับหน�วงเวลา
ไล�ฝ�ากระจกหลัง

เบาะหนังสังเคราะห�
เบาะหน�าและเบาะแถวท่ ี2 พร�อมคุณสมบัติสะท�อนความร�อน
เบาะคนขับ แบบปรับระดับสูง-ต่ำ ได�
ที่พักแขนบร�เวณเบาะแถว 2 พร�อมช�องวางแก�ว
เบาะแถว 2 พนักพ�ง แยกพับแบบ 40:20:40
เบาะแถว 2 แยกพับแบบ 40:60
เบาะแถว 2 พนักพ�ง ปรับเอนและพับไปด�านหน�า
เบาะแถว 3 แยกพับแบบ 50:50
เบาะแถว 3 พนักพ�ง ปรับเอนได�
ช�องเก็บของข�างประตูคู�หน�า และช�องเก็บของหลังเบาะนั่งคู�หน�า
ช�องเก็บของอเนกประสงค�หลังเบาะผู�โดยสารด�านหน�า
ช�องใส�ขวดน้ำข�างประตูคู�หน�า และคู�หลัง
ช�องวางแก�วน้ำบร�เวณเบาะแถวที่ 3
ถาดเก็บของอเนกประสงค� ใต�เบาะน่ังผู�โดยสารด�านหน�า แบบ 2-Way
ตะขอสำหรับแขวนของที่เบาะผู�โดยสารด�านหน�า
ราวมือจับเหนือศีรษะ 5 ตำแหน�ง
กล�องเก็บของใต�ห�องเก็บสัมภาระ พร�อมฝาป�ด

ระบบป�องกันการโจรกรรม และระบบสัญญาณกันขโมย 
ระบบล็อกป�องกันการเป�ดประตูหลังจากภายใน 
ระบบล็อกประตูรถอัตโนมัติเมื่อรถมีความเร็ว 
ถุงลมนิรภัยด�านคนขับ และผู�โดยสารตอนหน�า 
ระบบไฟสว�างอัตโนมัติเมื่อปลดล็อก และระบบไฟนำทาง
หลังดับเคร�่องยนต� 
ระบบเตือนคาดเข็มขัดนิรภัยด�านคนขับ และผู�โดยสารด�านหน�า 
กล�องมองภาพหลังด�านหลังขณะถอยจอด
จ�ดยึดเบาะเด็ก ISOFIX  2 ตำแหน�ง


