VOLVO S90

S90 RECHARGE INSCRIPTION

Crystal White Premium Metallic

Fine Nappa Leather Perforated
Charcoal with Grey Ash decor

Fine Nappa Leather Perforated
Maroon Brown with Pitched Oak
decor

Onyx Black Metallic

Fine Nappa Leather Perforated
Charcoal with Grey Ash decor

Fine Nappa Leather Perforated
Maroon Brown with Pitched Oak
decor

Thunder Grey Metallic

Fine Nappa Leather Perforated
Charcoal with Grey Ash decor

Platinum Grey Metallic

Fine Nappa Leather Perforated
Charcoal with Grey Ash decor

VOLVO S90 TECHNICAL SPECIFICATIONS
S90 Recharge T8 AWD
Inscription
เครืองยนต์ ENGINE
- ชนิดของเครืองยนต์ Engine Type

ปลักอินไฮบริด - เครืองยนต์ Drive E เบนซิน 2 ลิตร 4 สูบ
พร ้อมซุปเปอร์ชาร์จ เทอร์โบชาร์จ และมอเตอร์ไฟฟ้ า
Plug-in Hybrid with Drive-E 2 liter, 4 cylinder benzene
with supercharged, turbocharged, and electric motor

- ชนิดของเชือเพลิง Fuel Type
- ปริมาตรกระบอกสูบ Displacement (cubic centimeter)

เบนซิน 95 และแก๊สโซฮอล E10
Benzene 95 and Gasohol E10
1,969

แบตเตอร ์รีสํ าหร ับมอเตอร ์ไฟฟ้า BATTERY FOR ELECTRIC MOTOR
- ชนิดของแบตเตอร์ร ี Battery Type

ลิเธียม-ไอออน / Litium-ion

- ความจุของแบตเตอร์ร ี (กิโลวัตต์ชัวโมง) Battery Capacity (kwh)

11.6

สมรรถนะ PERFORMANCE
- แรงม ้าจากเครืองยนต์ (แรงม ้า/รอบต่อนาที) Max. Engine Power (Horsepower/rpm)
- แรงม ้าจากมอเตอรไฟฟ้ า (แรงม ้า/รอบต่อนาที) Max. Electric Power (Horsepower/rpm)

320 / 5,700
87 / 7,000

- แรงม ้ารวมสูงสุด (แรงม ้า) Max. Combined Power (Horsepower) (PS)
- แรงบิดจากเครืองยนต์ (นิวตันเมตร/รอบต่อนาที) Max. Engine Torque (Newton meter/rpm)

407
400 / 2,200 - 5,400

- แรงบิดจากมอเตอร์ (นิวตันเมตร) Max. Electric Torque (Newton meter)

240

- แรงบิดรวมสูงสุด (นิวตันเมตร) Max. Combined Torque (Newton meter)

640

- อัตราเร่ง 0-100 กม./ชม. (วินาที) Acceleration 0-100 km./hr. (second)

4.9*

- ความเร็วสูงสุด (กม./ชม.) Top Speed (kilometer/hour)

180

ระบบเกียร ์ TRANSMISSION
- อัตโนมัติ Automatic

8 สปี ด อัตโนมัติ พร ้อมเกียร์ทรอนิก
8 Speed Automatic with Geartronic

ระบบข ับเคลือน DRIVE LINE
- ล ้อขับเคลือน Drive Wheel

ล ้อหน ้าขับเคลือนด ้วยเครืองยนต์ / Engine Front Wheel Drive
ล ้อหลังขับเคลือนด ้วยมอเตอร์ไฟฟ้ า / Electric Motor Rear Wheel Drive

ระบบบ ังค ับเลียว STEERING SYSTEM
11.8

วงเลียวแคบสุด (เมตร) Min. Turning Circle (meter)
ล้อ Wheels
ขนาดล ้อ (นิว) Wheel Size (inch)
ขนาดยาง Tire Size
ระบบเบรก BRAKING
- ระบบเบรก Braking System

19"
255/40 R19
ดิสก์เบรก 4 ล ้อ พร ้อม ABS EBD & EBA
4 Wheel Disc Brakewith ABS EBD & EBA

ระบบก ันสะเทือน SUSPENSION
- ระบบกันสะเทือนหน ้า Front Suspension
- ระบบกันสะเทือนหลัง Rear Suspension
- ชนิดของแชสซี Chassis Type
การใช้เชือเพล ิงและการปล่อยไอเสีย FUEL CONSUMPTION & EMISSION
- ความจุถังนํามันเชือเพลิง (ลิตร) Fuel Tank Capacity (liter)
- การใช ้เชือเพลิงโดยเฉลีย (กิโลเมตร/ลิตร) Average Fuel Consumption (kilometer/liter)
- การปล่อยคาร์บอนไดออกไซต์ (กรัม/กม.) CO2 emission (gram/kilometer)
- ระยะทางสูงสุดทีวิงได ้ด ้วย Pure mode (กม.) Max distance driven with Pure mode
(kilometer)

ปี กนกคู่ / Double Wishbone
ถุงลม / Air Suspension
โฟร์-ซี / Four-C

60
55.6*
41*
49*

ขนาดรถยนต์ DIMENSION
- มิตภ
ิ ายนอก ยาว x กว ้าง x สูง (มม.) Exterior dimensions length x width x height (mm.)
- ความยาวฐานล ้อ (มม.) Wheelbase (mm.)
- ความกว ้างช่วงล ้อ หน ้า/หลัง (มม.) Track width front/rear (mm.)

4,969 x 1,879 (2,019) x 1,440
2,941
1,628 / 1,629

*ตัวเลขอาจเปลียนแปลงขึนอยู่กับสภาวะแวดล ้อมและนําหนักบรรทุก
*The number can be changed depending on driving environment, driver's driving characteristics and the care's loading

รับข ้อมูลเพิมเติมเกียวกับรถยนต์วอลโว่ ได ้ที www.volvocars.com/th-th
Receive more information on Volvo cars at www.volvocars.com/en-th

VOLVO S90 RECHARGE INSCRIPTION STANDARD EQUIPMENT

ความปลอดภ ัยเชิงป้องก ัน
ระบบป้ องกันการชนด ้วยเซ็นเซอร์ตรวจจับรถยนต์ คนเดินถนน ผู ้ขับขีจักรยาน
และสัตว์ใหญ่ พร ้อมฟั งก์ชันหยุดรถและช่วยหักหลบ
ระบบป้ องกันการชนและบรรเทาการบาดเจ็บพร ้อมฟั งก์ชันหยุดรถอัตโนมัติ
- ด ้านหน ้า ด ้านหลัง และบริเวณทางแยก
สัญญาณไฟแจ ้งเตือนเมือมียานพาหนะอยู่ในมุมอับของสายตา พร ้อมฟั งก์ชันช่วยหักหลบ
ระบบแจ ้งเตือนเมือมีรถวิงเข ้ามาทางด ้านข ้างขณะถอยหลังออกจากทีจอด พร ้อมฟั งก์ชันหยุดรถอัตโนมัติ

PREVENTIVE SAFETY
City Safety - car, pedestrian, cyclist, and large animal detection
with full auto brake and steering assist
Collision Avoidance & Mitigation Support with Auto Brake
- front, rear & intersection
Blind Spot Information System (BLIS) with steering assist
Cross Traffic Alert with auto brake

ระบบแจ ้งเตือนเพือให ้เว ้นระยะห่างจากรถคันหน ้า

Distance Alert

ระบบแจ ้งเตือนด ้วยแรงสันทีพวงมาลัยเมือรถวิงออกนอกช่องทางเดินรถ
ไฟหน ้าแบบ LED หักเหตามพวงมาลัย พร ้อมระบบไฟสูงและปรับมุมส่องสว่างอัตโนมัติ

Lane Keeping Aid (LKA)
LED active bending headlights with active high beam

ความปลอดภ ัยเชิงปกป้อง

PROTECTIVE SAFETY

ระบบปกป้ องเมือเกิดการวิงตกถนน

Run-Off Road Protection

ถุงลมนิรภั ยด ้านหน ้าและด ้านข ้างสําหรับทีนังคูห
่ น ้า

Front & Side airbags - driver & front passenger

ม่านถุงลมนิรภั ยด ้านข ้าง
ระบบปกป้ องการบาดเจ็บของกระดูกต ้นคอและหลังทีเกิดจากการสะบั ดของศีรษะ

Inflatable Curtain
Whiplash Protection System

ระบบกระจายแรงกระแทกจากการชนด ้านข ้าง

Side Impact Protection System

ระบบช่วยในการข ับขี

DRIVER SUPPORT SYSTEM

ระบบช่วยขับขี Pilot Assist

Pilot Assist

การปรับโหมดการขับขี
ระบบควบคุมความเร็วแบบแปรผั นเพือรักษาระยะห่าง
พร ้อมฟั งก์ชันหยุด/ออกตัวรถโดยอัตโนมัต ิ

Drive mode setting
Adaptive Cruise Control with Queue Assist

การปรับโหมดการขับขี

Drive mode setting

การแสดงข ้อมูลบนกระจกบั งลมด ้านหน ้าคนขับ

Head-up Display

จอแสดงผลสําหรับผู ้ขับขีขนาด 12.3 นิว

12.3-inch driver display

ระบบช่วยในการขึนทีลาดชัน
ระบบช่วยในการจอด แบบถอยหลังเข ้าซองและขนานขอบทาง
กล ้องช่วยในการจอดพร ้อมจอแสดงผลด ้วยภาพ 360 องศา
เซ็นเซอร์ชว่ ยในการจอด - หน ้าและหลัง
ความสะดวกสบาย
ระบบควบคุมคุณ ภาพอากาศภายในรถ พร ้อมเซ็นเซอร์วัดค่า PM2.5
เบาะโดยสายหน ้าพร ้อมระบบระบายอากาศ
เบาะโดยสารปรับด ้วยไฟฟ้ าพร ้อมบั นทึกความจําทีตําแหน่งคนขับและคนนัง
ส่วนรองรับบริเวณเอวในพนักพิงหลังเบาะคูห
่ น ้าปรับด ้วยไฟฟ้ า แบบ 4 ทิศทาง
ส่วนรองรับด ้านข ้างของพนักพิงหลังเบาะคุห
ู่ น ้าปรับด ้วยไฟฟ้ า

Hill Start Assist
Park Assist Pilot - Perpendicular & Parallel Parking
Park Assist Camera - 360 degree
Park Assist Sensor - front & rear
CONVENIENCE & COMFORT
Advanced Air Cleaner with PM2.5 sensor
Heat and ventilated front seats
Power-operated front seats with memories on driver and passenger seat
Power-operated lumbar support - front seats 4 directions
Power-operated side support - front seat

ซันรูฟไฟฟ้ า
ม่านบั งแดดไฟฟ้ า - กระจกบั งลมหลัง
ม่านบั งแดด - ประตูโดยสารหลัง
ฝากระโปรงหลังเปิ ด/ปิ ดด ้วยไฟฟ้ าโดยไม่ต ้องใช ้มือ

Power-operated sunroof
Power-operated sunblinds - rear windscreen
Sunblinds - rear passenger doors
Power-operated handsfree tailgate opening & closing

ระบบเครืองเสียง
จอแสดงผลในคอนโซลกลางแบบสัมผั สขนาด 9 นิว
Sensus Connect พร ้อมฟั งก์ชันสังการด ้วยเสียง

AUDIO SYSTEM
9 -inch touch-screen center display
Sensus Connect with voice command function

ระบบนําทาง
รองรับการเชือมต่ออุปกรณ์ iOS และ Android**
เครืองเสียง Premium Sound by Bowers & Wilkins
* แอมปลิไฟเออร์ 1400 วัตต์ พร ้อมลําโพง 19 ตัว รวมซับวูฟเฟอร์
* Dirac Dimensions เทคโนโลยีสร ้างมิตเิ สียงสมจริง 4 โหมด
คอนเสิรต
์ / สตูดโิ อ / สเตจ / แจ๊สคลับ
การเชือมต่ออุปกรณ์ ด ้วยสัญญาณบลูทธู

Sensus Navigation
TM

Apple CarPlay

& Android Auto support**

Premium Sound by Bowers & Wilkins
* 1400 Watt amplifier with 19 loudspeakers including subwoofer
* Dirac Dimensions room transformation technology with four room modes:
Concert, Studio, Stage and Jazz Club
Bluetooth® & audio streaming
**การใช ้งาน Android Auto ขึนอยู่ กับความพรอ
้ มในการใหบริ
้ การจาก Google Thailand
**Android Auto is subjected to the service availability provided by Google Thailand

