Family. Redefined.
ยิ่งโลกเปลี่ยนไปเร็วแค่ไหน ความหมายของครอบครัวก็ยิ่งสำ�คัญ
มากกว่าญาติสนิท คือพวกพ้องที่ใกล้ชิด เป็นผู้คนที่คอยห่วงหา
หรือแม้แต่การทะนุถนอมบางสิ่งเหมือนเป็นสมาชิกคนสำ�คัญ
ไม่ว่านิยามแห่งครอบครัวของคุณจะเป็นอย่างไร
เทคโนโลยีจะเชื่อมต่อความอบอุ่น และโอบกอดทุกหัวใจ
ให้ ได้อยู่ด้วยกันพร้อมหน้า ได้สบตา ได้แชร์ประสบการณ์ร่วมกัน
ขยายพื้นที่ชีวิตของคุณ ผ่านการเดินทางที่เติมเต็มนิยามใหม่
ให้ครอบครัว กับ Hyundai STARIA

LED Headlights
ชุ ด ไฟหน้ า LED แบบมั ล ติ รี เ ฟลกเตอร์ ไ ด้ รั บ การออกแบบให้ ก ลมกลื น
ไปกับกระจังหน้าเรียบหรู โดดเด่น ส่องสว่างชัดเจนในทุกเส้นทาง
Daytime Running Lights
เส้นสายของไฟส่องสว่างเวลากลางวันดีไซน์แห่งอนาคต ตอกย้ำ�ความเป็น
ผู้นำ�เทรนด์ ที่พลิกโฉมการเดินทางให้ ไม่เหมือนเดิมอีกต่อไป
Panoramic Side Windows
กระจกบานข้างขยายมุมมองที่กว้างขึ้นแบบพาโนรามา ระดับของหน้าต่างที่
ต่ำ�ลงช่วยให้ภายในห้องโดยสารโปร่งโล่งสบายตา ราวกับห้องโดยสารระดับ
หรูบนเครื่องบิน

2

3

Design in a New Direction
สัมผัสใหม่ของการเดินทาง ที่เปลี่ยนนิยามเดิมของรถครอบครัวตั้งแต่แรกเห็น
ดีไซน์ล้ำ�สมัยรอบทิศทางจากภายนอก บ่งบอกถึงเทคโนโลยีขั้นสูงที่ซ่อนอยู่ภายใน

Parametric Pixel LED Tail Lights
ไฟท้ายแบบ Parametric Pixel LED ดีไซน์แห่งยุคดิจิทัล
บ่งบอกถึงเอกลักษณ์เฉพาะตัว
Rear Spoiler with Stop Lights
สปอยเลอร์หลังพร้อมไฟเบรกดวงที่ 3 แบบ LED เชื่อมต่อ
กับความหรูหราของไฟท้ายได้อย่างลงตัว
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Convenience at Its Best
ที่สุดแห่งอิสระเต็มรูปแบบกับการปรับเปลี่ยนพื้นที่ภายในห้องโดยสาร ให้เป็นห้องทำ�งานส่วนตัว
เป็นพื้นที่ระดมความคิด เป็นสตูดิโอเก็บของ หรือแม้แต่ห้องนอนแสนสบายของเด็กๆ

10.25” Full LCD Cluster
ข้อมูลการขับขี่แสดงบนจอ LCD ความละเอียดสูง
แบบดิจิทัลที่ล้ำ�สมัย ติดตั้งในระดับสายตาผู้ขับขี่
ปรับเปลี่ยนสไตล์ ได้ตามโหมดที่เลือก

Full Flat Mode

Paddle Shifter
ควบคุ ม การขั บ ขี่ ไ ด้ ดั่ ง ใจด้ ว ยแป้ น เปลี่ ย นเกี ย ร์ ที่
พวงมาลัย เลือกเพิ่มและลดเกียร์ ได้สะดวกสบาย
ยิ่งขึ้นเพียงปลายนิ้วมือ

Rear Window Curtains
ม่านกรองแสงสำ�หรับห้องโดยสารตอนหลัง ช่วยลด
อุณหภูมิในห้องโดยสารจากความร้อนและแสงแดด
ถูกซ่อนไว้อย่างแนบสนิท เพื่อไม่ให้บดบังทัศนวิสัย

Cargo Mode

Flexible Seating Configuration
ห้องโดยสารขนาดใหญ่ของ STARIA รองรับผู้โดยสารได้ถึง 11 ที่น่ัง สามารถปรับเปลี่ยนได้หลากหลายรูปแบบ เพื่อเพิ่มประโยชน์ ใช้สอย และพื้นที่วางสัมภาระได้
ตามความต้องการ
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Multi-Play Life

Fun to Move Ahead

ต่างคนต่างความชอบ ต่างมีความสุขในการเดินทางทีต่ า่ งกัน
สัมผัสความบันเทิงจากหลากหลายอุปกรณ์ ได้อย่างทั่วถึง
พร้อมเชื่อมต่อและแชร์ประสบการณ์ร่วมกันแบบไร้ขีดจำ�กัด
ได้อย่างที่ไม่เคยมีมาก่อน

กำ�ลังสูงสุด
177 แรงม้า 3,800 รอบต่อนาที
แรงบิดสูงสุด
431 นิวตันเมตร 1,500-2,500 รอบต่อนาที
เครื่องยนต์ดีเซลขนาด 2.2 ลิตร ที่มีแรงบิดสูงตั้งแต่รอบ
เครื่องยนต์ต่ำ� ช่วยออกตัวและเร่งความเร็วได้อย่างมั่นใจ
พร้อมตอบสนองทุกรูปแบบการขับขี่ โดยทำ�งานร่วมกับ
เกียร์อัตโนมัติ 8 จังหวะ เปลี่ยนเกียร์ ได้ราบรื่นแถมยังช่วย
ประหยัดเชื้อเพลิงได้มากขึ้น

NORMAL

ECO

SPORT

SMART

Drive Mode Selection
ปรับสไตล์ด้วย 4 โหมดการขับขี่ที่ตอบสนองได้ดั่งใจ
เลือกเปลี่ยนได้ตามอารมณ์ที่แตกต่าง
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Electronic Gear Shift Button
ระบบเปลี่ยนเกียร์แบบปุ่มกด Shift-By-Wire เพ่ิม
ความสะดวกในการใช้งาน ท้ังยังแสดงถึงความล้ํา
สมัยที่ดูเรียบง่าย

Multi-Link Suspension
ทุกการเดินทางจะนุ่มนวลและมั่นใจยิ่งขึ้นด้วยระบบ
ช่วงล่างตอนหลังแบบ Multi-Link ลดการสัน่ สะเทือน
และรองรับแรงกระแทกได้ดียิ่งขึ้น

Apple CarPlay / Android Auto
รองรับการใช้งานและเชือ่ มต่อ Apple CarPlay แบบไร้สาย
หรือ Android Auto ทั้งแบบไร้สายหรือต่อสาย

8” Touch Screen
หน้าจอสัมผัสขนาด 8 นิ้ว รองรับการเชื่อมต่อกับ
Smartphone และสามารถปรับแต่งรูปแบบเมนูได้
หลากหลาย

Wireless Charger
สะดวกและคล่องตัวด้วยที่ชาร์จ Smartphone แบบ
ไร้สาย ให้กํำ�ลังไฟสูงสุด 15W พร้อมพัดลมระบาย
ความร้อน ป้องกันไม่ให้ Smartphone ร้อนจนเกินไป

12V Power Outlet / 7 USB Charger / 1 USB Multimedia
ให้ชีวิตไม่มีสะดุดด้วยช่องชาร์จไฟแบบ 12V จำ�นวน 1 จุด และแบบ USB มากถึง 7 จุดรอบคัน สามารถชาร์จหลากหลายอุปกรณ์ ได้พร้อมกัน อีกทั้งยังมีช่อง USB
สำ�หรับเชื่อมต่อ Multimedia รองรับทั้งการทำ�งาน การสื่อสาร และความบันเทิง ได้อย่างไม่ขาดตอนตลอดการเดินทาง
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Cutting Edge Safety
คำ�ตอบของความปลอดภัยขั้นสุด คือการเข้าใกล้
ความสมบูรณ์แบบของยานพาหนะไร้คนขับ
วันนี้ Hyundai STARIA ให้คุณสัมผัสเทคโนโลยีแห่ง
อนาคต เสมือนผู้ช่วยที่ปกป้องคุณจากเหตุไม่คาดฝัน
ขณะขับขี่ ด้วยเทคโนโลยีขั้นสูง ADAS จาก
Hyundai SmartSense

Hyundai SmartSense
Forward Collision-Avoidance Assist
Junction Turning (FCA-JT)
ระบบช่วยเตือนและเบรกฉุกเฉินอัตโนมัติที่ทางแยก เมื่อระบบตรวจจับ
ถึงความเสี่ยงในการชนเมื่อเลี้ยวรถตรงทางแยก ระบบจะส่งเสียงเตือน
และช่วยเบรกอัตโนมัติ
Rear Cross-Traffic Collision-Avoidance
Assist (RCCA)
ระบบช่วยเตือนและเบรกอัตโนมัติขณะถอยรถ ระบบจะส่งสัญญาณ
เตือนและช่วยเบรกเมื่อพบว่ามีรถกำ�ลังเคลื่อนที่เข้ามาใกล้ขณะที่ผู้ขับขี่
ถอยรถ
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Driver Attention Warning (DAW)
ระบบช่วยเตือนอาการเหนื่อยล้า ระบบจะทำ�การตรวจสอบพฤติกรรม
และระยะเวลาในการขับขี่เพื่อประเมินอาการเหนื่อยล้าของผู้ขับขี่และเตือน
ให้พักระหว่างทาง

Smart Cruise Control (SCC)
ระบบควบคุมความเร็วอัตโนมัติ ช่วยให้ผู้ขับขี่รักษาความเร็วและระยะ
ห่างกับรถคันหน้า อีกทั้งยังช่วยเบรกและออกตัวอัตโนมัติ ให้การขับขี่ที่
ยาวนานผ่อนคลายมากขึ้น

Forward Collision-Avoidance Assist (FCA)
ระบบช่วยเตือนและเบรกฉุกเฉินอัตโนมัติ เมื่อระบบตรวจจับถึงความ
เสีย่ งในการชนจากด้านหน้า ระบบจะส่งเสียงเตือนและช่วยเบรกอัตโนมัติ

Blind-Spot Collision-Avoidance Assist (BCA)
ระบบเตือนและช่วยควบคุมพวงมาลัยเมื่อมีรถอยู่ในจุดอับสายตา เมื่อ
ผูข้ บั ขีพ
่ ยายามจะเปลีย่ นเลนแต่มรี ถอยูใ่ นมุมอับสายตา ระบบจะช่วยเตือน
และควบคุมรถเพื่อหลีกเลี่ยงการชน

Lane Keeping Assist (LKA)
ระบบช่วยควบคุมรถให้อยู่ในเลน เมื่อรถมีความเสี่ยงจะออกนอกเลน
ระบบจะส่งเสียงเตือนและช่วยควบคุมพวงมาลัยให้รถกลับมาอยู่ในเลน

Lane Following Assist (LFA)
ระบบช่วยควบคุมรถให้อยูก่ ลางเลน ระบบจะจับเส้นถนนผ่านกล้องหน้า
รถและรักษาตำ�แหน่งตัวรถให้อยู่กึ่งกลางเลน

Blind-Spot View Monitor (BVM)
ระบบกล้องมองภาพจุดอับสายตา เมื่อผู้ขับขี่เปิดสัญญาณไฟเลี้ยว
ซ้ายหรือขวา ระบบจะแสดงภาพรถที่อยู่ในจุดอับสายตาบนหน้าจอแสดง
ผลของผู้ขับขี่

Safe Exit Assist (SEA)
ระบบป้องกันการเปิดประตูสไลด์เมือ่ มีรถวิง่ มาด้านข้าง เมือ่ ผู้โดยสาร
พยายามจะเปิดประตูสไลด์ แล้วระบบพบว่ามีรถมาจากด้านข้างทาง
ด้านหลัง ระบบจะส่งสัญญาณเตือนและล็อกประตูเพื่อป้องกันอุบัติเหตุ

Rear Occupant Alert (ROA-Door Logic)
ระบบเตือนให้เช็คผู้โดยสารด้านหลัง เมื่อผู้ขับขี่ดับเครื่องยนต์และเปิด
ประตู ระบบจะส่งสัญญาณเตือนทีห่ น้าจอแสดงผลของผูข้ บั ขี่ เพือ่ ป้องกัน
การหลงลืมเด็กเล็กหรือสัตว์เลี้ยงแสนรักโดยไม่ตั้งใจ

Child Seat Anchor (ISOFIX)
สะดวกและปลอดภัยยิ่งขึ้น ด้วยจุดติดตั้งคาร์ซีท
มาตรฐาน ISOFIX ที่เบาะนั่งแถวที่ 2 ช่วยยึดที่น่ัง
สำ�หรับเด็กให้อยู่กับที่ ได้อย่างมั่นคงและปลอดภัย

6-Airbags
ถุงลมนิรภัย 6 ตำ�แหน่ง ด้านหน้าผู้โดยสารคู่หน้า
ด้านข้างผู้โดยสารคู่หน้า และม่านถุงลมนิรภัยแบบ
ยาวครอบคลุ ม ห้ อ งโดยสารด้ า นหน้ า จนถึ ง ห้ อ ง
โดยสารแถวสุดท้าย

3-Point Seatbelt
เข็มขัดนิรภัยแบบ 3 จุด สำ�หรับทุกที่น่ัง เพิ่มความ
ปลอดภัยได้มากกว่าเมือ่ เกิดอุบตั เิ หตุ หากเทียบกับ
เข็มขัดนิรภัยแบบเดิม
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Other Features

Everyday is Liberation Day
เทคโนโลยีอัจฉริยะที่ทันสมัยมอบความสะดวกสบายในการใช้งานและลงตัวกับไลฟ์สไตล์
ทุกรูปแบบ ไม่ว่าจะเดินทางไปกับเพื่อน ไปทำ�งาน หรือไปกับครอบครัว

Auto Light Control
ไฟหน้าเปิดอัตโนมัตเิ มื่อขับเข้าสู่บริเวณที่มแี สงน้อย
และดับอัตโนมัติเมื่ออยู่ในที่มีแสงเพียงพอ

LED Turning Signal on Side
Mirror
สัญญาณไฟเลี้ยวแบบ LED ที่กระจกมองข้าง

Electronic Adjust & Folding
Side Mirror
กระจกมองข้างปรับและพับเก็บด้วยระบบไฟฟ้า

Body Color Door Handle
มือจับประตูด้านนอกสีเดียวกับตัวรถ

Flush Glass
กระจกแบบ Flush Glass บนประตูสไลด์ทั้ง 2 ฝั่ง
สามารถเปิดรับลมได้โดยไม่ต้องเปิดประตูสไลด์

Parking Sensor
สั ญ ญาณเตื อ นช่ ว ยกะระยะเข้ า จอด เพิ่ ม ความ
สะดวก สำ�หรับผู้ขับขี่

Safety Power Window
กระจกหน้าต่างปรับขึน้ ลงอัตโนมัติ เมือ่ มีสงิ่ กีดขวาง
กระจกจะเลื่อนลงอัตโนมัติเพื่อป้องกันการหนีบ

4.2” LCD Cluster
หน้าจอแสดงผลแบบ LCD ขนาด 4.2 นิว้ ปรับเปลีย่ น
สีได้ตามโหมดการขับขี่ (สำ�หรับรุ่น S)

Leather Steering Wheel
พวงมาลัยหุ้มหนังให้สัมผัสนุ่ม จับกระชับพอดีมือ

Electronic Parking Brake
(EPB) with Auto Hold
เบรกมือไฟฟ้าพร้อมระบบ Auto Hold ที่ทำ�ให้การ
ใช้เบรกมือสะดวกสบายยิ่งขึ้น

Push Start Button
ปุ่มสตาร์ทเครื่องยนต์ ช่วยให้ผู้ขับขี่สตาร์ทหรือดับ
เครื่องยนต์ ได้อย่างง่ายดายเพียงปลายนิ้ว

Auto A/C (Front & Rear)
ควบคุมอุณหภูมติ ามต้องการด้วยเครือ่ งปรับอากาศ
อัตโนมัติแยกอิสระตอนหน้าและตอนหลัง

ECM Mirror
กระจกมองหลังตัดแสงอัตโนมัติ เพื่อลดแสงสะท้อน
จากรถคันหลังในเวลากลางคืน

LED Room Lamp
ไฟภายในห้องโดยสารแบบ LED ให้ทั้งความสว่าง
และหรูหราในเวลาเดียวกัน

Tire-Pressure Monitoring
System (TPMS)
ระบบแสดงค่าความดันลมยางและแจ้งเตือนอัตโนมัติ
บนหน้าจอ Full LCD Cluster ความละเอียดสูงด้าน
หน้าคนขับ

Smart Power Sliding Doors
ประตูสไลด์ทั้งสองข้าง ทำ�งานด้วยระบบไฟฟ้าอัจฉริยะเปิดอัตโนมัติ เมื่อมี
Smart Key อยู่ในระยะที่กำ�หนด

Smart Power Tailgate (With Auto-Close Function)
ประตูท้ายไฟฟ้าอัจฉริยะ เปิดและปิดแบบอัตโนมัติ เมื่อคุณมีของล้นมือหรือไม่สามารถกดสั่งจาก Smart Key ได้ ประตูจะเปิดเพียงยืนอยู่ในระยะ และปิดลง
อัตโนมัติเมื่ออยู่ห่างออกไป

12

Surround View Monitor (SVM)
ขับขีม่ นั่ ใจด้วยระบบกล้องรอบทิศทางอัจฉริยะ แสดงภาพรอบตัวรถหลาก
หลายมุมมอง ช่วยลดอุปสรรคจากทุกจุดอับสายตา
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Specifications

Equipment

Technical Data
เครื่่�องยนต์์

S

รุ่่�น
รหััส
แบบ
ความจุุกระบอกสููบ 	ซีีซีี.
ความกว้้างกระบอกสููบ × ระยะชััก
มม.
อััตราส่่วนกำำ�ลัังอััด
ชนิิดเชื้้�อเพลิิง
ระบบเชื้้�อเพลิิง
ระบบอััดอากาศ
กำำ�ลัังสููงสุุด
แรงม้้า (PS) / รอบต่่อนาทีี
แรงบิิดสููงสุุด	นิิวตััน-เมตร / รอบต่่อนาทีี
มาตรฐานไอเสีีย
ระบบขัับเคลื่่�อน
ระบบส่่งกำำ�ลััง

SEL

R2.2 CRDi
D4HB
Inline-4 DOHC 16V
2,199
85.4 × 96
16.0 : 1
Diesel
Commonrail Direct Injection
Variable Geometry Turbocharger
with Intercooler
177 / 3,800
431 / 1,500 - 2,500
EURO 4
ขัับเคลื่่�อนล้้อหน้้า
อััตโนมััติิ 8 จัังหวะ พร้้อม Paddle Shift

มิิติิ
ยาว
มม.
กว้้าง
มม.
สููง
มม.
ความยาวฐานล้้อ
มม.
ระดัับต่ำำ��สุุดจากพื้้�น
มม.
ปริิมาตรถัังน้ำำ��มััน	ลิิตร
รััศมีีวงเลี้้�ยวแคบสุุด
ม.

Interior

Black 1 tone

Alloy Wheels

Black / Beige 2 tone

ระบบพวงมาลััย / ระบบกัันสะเทืือน / ระบบเบรก
ระบบพวงมาลััย

Exterior

ระบบช่่วงล่่าง

-

•

•

-

•

-

5,253
1,997
1,990
3,273
186
75
5.97

ระบบเบรก

หน้้า
หลััง
หน้้า
หลััง

ขนาดล้้อ
ขนาดยาง

Abyss Black Pearl

Dimensions

Column Type of Motor Driven
Power Steering
MacPherson Strut
Multi-link
Ventilated Discs
Ventilated Discs
17 x 6.5J
18 x 7.0J
215/65 R17
235/55 R18

ภายนอก

S

SEL

ไฟหน้า LED แบบมัลติรีเฟลกเตอร์
ไฟหน้าเปิด-ปิดอัตโนมัติ
ไฟส่องสว่างเวลากลางวันแบบ LED
ไฟท้ายแบบ Parametric Pixel LED
กระจกหน้าต่าง Flush Glass ที่ประตูสไลด์
กระจกมองข้างปรับและพับด้วยระบบไฟฟ้า
ไฟเลี้ยวที่กระจกมองข้าง
สปอยเลอร์หลังพร้อมไฟเบรกดวงที่ 3 แบบ LED
ประตูสไลด์ ไฟฟ้าสองข้างพร้อมระบบ Smart
ประตูท้ายไฟฟ้าพร้อมระบบ Smart
ที่ปัดน�้ำฝนหน่วงเวลาหน้าและหลัง

•
•
•
•
•
•
•
•
•

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

หน้าจอแสดงผลการขับขี่ความละเอียดสูงแบบ LCD
แผงคอนโซลตกแต่งด้วยลายตะเข็บพิเศษ
กระจกมองหลังตัดแสงอัตโนมัติ
ระบบเปลี่ยนเกียร์แบบปุ่มกด Shift-by-Wire
แป้นเปลี่ยนเกียร์ Paddle Shifter
พวงมาลัยหุ้มหนัง
พวงมาลัยปรับระดับ สูง-ต�่ำ เข้า-ออก
เบรกมือไฟฟ้าพร้อมระบบ Auto Hold
วัสดุหุ้มเบาะ
เบาะคนขับปรับไฟฟ้าพร้อมดันหลัง
ช่องเก็บของหลังเบาะผู้โดยสารคู่หน้า
ไฟส่องสว่างในห้องโดยสาร

4.2”
•
•
•
•
•
หนังสังเคราะห์
แบบธรรมดา

10.25”
•
•
•
•
•
•
•
หนังแท้
12 ทิศทาง
•

กระจกไฟฟ้าปรับขึ้นลงอัตโนมัติพร้อมระบบกันหนีบ

ฝั่งคนขับ

ฝัง่ คนขับและ
ผู้โดยสารด้านหน้า

ภายใน / ความสะดวกสบาย

กุญแจรีโมทพร้อมระบบ Smart Keyless Entry
ปุ่มสตาร์ทเครื่องยนต์ (Push Start Button)
ระบบควบคุมความเร็วอัตโนมัติ (Cruise Control)
กล้องมองหลังแสดงภาพขณะถอยจอด (Back Camera)
กล้องมองรอบทิศทาง (Surround View Monitor)
ระบบปรับอากาศอัตโนมัติแยกปรับอิสระหน้า-หลัง
ม่านบังแดดส�ำหรับผู้โดยสารตอนหลัง
ช่องจ่ายไฟส�ำรอง 12V
ที่ชาร์จไฟแบบ USB
ที่ชาร์จโทรศัพท์มือถือแบบไร้สาย (Wireless Charger)

•
•
•
•
•
•
1 ช่อง
7 ช่อง
-

S

SEL

•
•
1 ช่อง
•
•
6 ต�ำแหน่ง

•
•
1 ช่อง
•
•
6 ต�ำแหน่ง

•
•
•
11 ที่นั่ง
2 จุด
•
•
•
•
•
•
•
-

•
•
•
11 ที่นั่ง
2 จุด
•
•
•
•
•
•
•
•
•

-

•

-

•

-

•
•

•

-

-

•

-

•

-

•

-

•

ระบบความปลอดภัย
ถุงลมนิรภัยคู่หน้า
ถุงลมนิรภัยด้านข้างส�ำหรับคนขับและผู้โดยสารตอนหน้า
ม่านถุงลมนิรภัยแบบยาว
เข็มขัดนิรภัยแบบ 3 จุด
จุดติดตั้งคาร์ซีทส�ำหรับเด็ก (ISOFIX)
เซ็นเซอร์กะระยะการเข้าจอด (หน้า / หลัง)
ระบบสัญญาณกันขโมย
ระบบแจ้งความดันลมยางอัตโนมัติ TPMS
ระบบเบรก ABS
ระบบควบคุมเสถียรภาพ ESC
ระบบช่วยออกตัวบนทางลาดชัน HAC (Hill-start Assist Control)
ระบบช่วยหยุดรถเมื่อเกิดอุบัติเหตุ MCB (Multi Collision Brake)
ระบบเตือนให้เช็คผู้โดยสารตอนหลัง ROA (Rear Occupant Alert)
ระบบช่วยเตือนอาการเหนื่อยล้า DAW (Driver Attention Warning)
ระบบเตือนและเบรกฉุกเฉินอัตโนมัติ FCA
(Forward Collision-Avoidance Assist)
ระบบเตือนและเบรกฉุกเฉินอัตโนมัตทิ ที่ างแยก FCA-JT
(Forward Collision-Avoidance Assist Junction Turning)
ระบบช่วยควบคุมรถให้อยู่ในเลน LKA (Lane Keeping Assist)
ระบบช่วยควบคุมรถให้อยู่กลางเลน LFA (Lane Following Assist)
ระบบเตือนเมือ่ มีรถในจุดอับสายตา BCW
(Blind-Spot Collision Warning)
ระบบเตือนและช่วยควบคุมพวงมาลัยเมื่อมีรถในจุดอับสายตา BCA
(Blind-Spot Collision-Avoidance Assist)
ระบบกล้องมองภาพจุดอับสายตา BVM (Blind-Spot View Monitor)
ระบบช่วยเตือนและเบรกอัตโนมัติขณะถอยรถ RCCA
(Rear Cross-Traffic Collision-Avoidance Assist)
ระบบป้องกันการเปิดประตูสไลด์เมือ่ มีรถวิ่งมาด้านข้าง SEA
(Safe Exit Assist)

หน่วย: มิลลิเมตร
1,990
17" Alloy" 215/65 R17

18" Alloy" 235/55 R18

1,732 / 1,721
1,997
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•
•
Smart
•
•
•
•
1 ช่อง
7 ช่อง
•

ระบบเครื่องเสียงหน้าจอสัมผัสขนาด 8 นิ้ว
รองรับ Apple CarPlay / Android Auto แบบไร้สาย
ช่อง USB ต่ออุปกรณ์มัลติมีเดีย
ระบบเชื่อมต่ออุปกรณ์สื่อสารไร้สาย Bluetooth
ปุ่มควบคุมเครื่องเสียงบนพวงมาลัย
จ�ำนวนล�ำโพง

(รุ่น S / รุ่น SEL)

Graphite Gray Metallic

Shimmering Silver Metallic

แบบ LED

ระบบความบันเทิง

910

3,273

1,070

1,743 / 1,732

5,253
15

MIX

Paper from
responsible sources

HMTHTQUS4BR0721

หมายเหตุ การรับประกันคุณภาพ 5 ปี หรือ 150,000 กม. (แล้วแต่อย่างใดอย่างหนึง่ ถึงก่อน) บริษทั ฮุนได มอเตอร์ (ไทยแลนด์) จ�ำกัด ขอสงวนสิทธิใ์ นการเปลีย่ นแปลงรายละเอียด เนือ้ หาบทความ
เงื่อนไข และส่วนประกอบต่างๆ โดยไม่ตอ้ งแจ้งให้ทราบล่วงหน้า ภาพทีป่ รากฏในเอกสารอาจแสดงอุปกรณ์ทแี่ ตกต่างจากรถยนต์ทจี่ �ำหน่ายจริง โปรดตรวจสอบรายละเอียดเกีย่ วกับตัวรถเเละเงื่อนไข
การรับประกันจากผูแ้ ทนจ�ำหน่ายฮุนไดทัว่ ประเทศ โปรดศึกษาการท�ำงานของอุปกรณ์ตา่ งๆ ในรถให้เข้าใจจากคูม่ อื ก่อนการใช้งาน เพื่อการใช้งานทีถ่ กู ต้องและประโยชน์สงู สุดของท่านเอง สีของรถ
และอุปกรณ์ตา่ งๆ ทีป่ รากฏในเอกสารอาจแตกต่างจากสีจริง เนือ่ งมาจากระบบการพิมพ์

