
Mercedes-AMG CLA 45 4MATIC 
Thông số kỹ thuật 

Động cơ 

Hộp số 

Công suất 

Dung tích công tác 

Mô-men xoắn 

Tăng tốc 0-100 km/h 

Tiêu hao nhiên liệu 

Kích thước (DxRxC) 

I4  

Tự động 7 cấp thể thao AMG SPEEDSHIFT DCT 

280 kW [381 hp] tại 6000 vòng/phút  

1991 (cc) 

475 Nm tại 2250 - 5000 vòng/phút  

4,2s 

6,9 – 7,3 (lít/100 km) 

4669 x 1777 x 1416 (mm) 

  

Trang bị tiêu chuẩn 

 Cản trước thể thao AMG; ốp bên dưới màu xám titan 

 Cửa sổ trời siêu rộng Panorama chỉnh điện 

 Cụm điều khiển các chế độ lái AMG DRIVE UNIT trên bệ trung tâm 

 Hệ thống lái thể thao AMG với trợ lực biến thiên theo tốc độ 

 Cụm đèn trước Full-LED tích hợp đèn LED chiếu sáng ban ngày 

 Chức năng ECO start/stop tự động ngắt động cơ khi xe tạm dừng 

 Hệ thống hỗ trợ đỗ xe chủ động Active parking 

 Camera lùi hỗ trợ người lái quan sát phía sau khi lùi/đỗ xe 

 Hệ thống chống bó cứng phanh ABS; Hỗ trợ lực phanh khẩn cấp BAS; Chống trượt khi tăng tốc 

ASR; Ổn định thân xe điện tử ESP 3 cấp độ 

 Hệ thống phanh ADAPTIVE với chức năng hỗ trợ dừng xe (HOLD) và hỗ trợ khởi hành ngang 

dốc (Hill-Start Assist) 

 Phanh tay điều khiển điện với chắc năng nhả phanh thông minh 

 Túi khí phía trước; túi khí bên hông phía trước; túi khí cửa sổ 

 Hệ thống điều khiển truyền thông đa phương tiện COMAND Online 

 Cổng kết nối truyền thông đa phương tiện phía dưới tựa tay trung tâm 

  Điều hòa khí hậu tự động đa vùng THERMOTRONIC 

Giá công bố  

2.329.000.000 VND 

 

- Giá có thể sẽ thay đổi vào thời điểm ký hợp đồng và xuất hóa đơn 

 

 


