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NISSAN SYLPHY DIG TURBO
พลังขับเคล�อนที่พาคุณกาวสูความเปนที่สุด กับชีวิตที่มุงไปสู จุดหมายกอนใคร และไมมส่ิีงใดยากเกินควบคุม...

Nissan SYLPHY DIG Turbo ใหม สปอรตปราดเปรียว ดีไซนโฉบเฉี่ยวเหนือระดับ พรอมสะกดทุกสายตา… แรงเต็มสปด 

ดวย Intelligent Mobility : Power จากนิสสัน เทคโนโลยีทรงพลังของเคร�องยนต 1.6L DIG Turbo Charge 190 แรงมา 

ที่สุดแหงสมรรถนะบนทองถนน ขับขี่เราใจ เต็มอัตราเรงทุกเสนทาง พรอมเกียร X-tronic CVT 6 สปด Manual Mode 

อีกขั้นแหงความแรงเพ�อบงบอกความเปนสปอรตตัวจริง ผสานที่สุดแหงเทคโนโลยีเพ�อความปลอดภัยในการขับขี่ 

Nissan Intelligent Safety Shield Technology ปกปองคุณเสมือนเกราะคุมกันในทุกสถานการณ

PREMIUM POWERFUL SEDAN

SYLPHY

  facebook.com/NissanThailand 

 youtube.com/NissanThailand

 instagram.com/NissanThailand

 twit ter.com/NissanThailand

ติดตามเร�องราวของ นิสสัน ไดที่

 instagram.com/NissanThailand



NISSAN SYLPHY E85

หมายเหตุ : อุปกรณมาตรฐานอาจแตกตางกันในแตละรุน (กรุณาตรวจสอบจากตารางอุปกรณมาตรฐานทายเลม)

พลังทางเลือกที่มากกวา ประหยัด คุมคา รักษาสิ่งแวดลอม

นิสสัน ซิลฟ รุนรองรับพลังงานเชื้อเพลิง E85 ดวยเทคโนโลยีความปลอดภัย

นิสสัน อินเทลลิเจนท เซฟตี้ ชิลด ในนิสสัน ซิลฟ คุณจึงควบคุม ไดอยางมั่นใจในทุกเสนทาง

1. กันชนหนา พรอมกระจังหนา ใหม ดีไซนสปอรตดุดัน

2. ไฟหนา Xenon พรอม Projectors Lens และไฟหรี่แบบ LED ใหม

 เพ�อทัศนวิสัยที่ดีในทุกเสนทาง

3. กระจกมองขางแบบคารบอนเคฟลา พรอมไฟเลี้ยวแบบ LED ใหม

 โดดเดนมีสไตล เติมเต็มอารมณสปอรต

4. ลออัลลอยสไตลสปอรตขนาด 17 นิ้ว ใหม

 ดีไซนสปอรต รมดำแบบสปอรต

5. สปอยเลอรและกันชนทาย ใหม

 เต็มอารมณสปอรต พรอมสัญลักษณขุมพลังความรอนแรง DIG Turbo

6. หลังคา Sunroof ปรับไฟฟา ใหม

 สัมผัสความสุขที่เหนือระดับกับมุมมองที่กวางขึ้น

7. ระบบทำความสะอาดโคมไฟหนา (Headlight Washer)

รุน DIG Turbo 1.6L

NEW โฉมใหมNEW รุน SV 1.6L โฉมใหม

NISSAN SYLPHY 
DIG TURBO
ใหม ที่สุดแหงสไตลสปอรต ตอบโจทยการขับขี่อยางเราใจ 

แรงเต็มกำลังดวยเคร�องยนต DIG Turbo ใหม

1. 2.

3. 4.

5.

7.

6.



SPORT &
PREMIUM DESIGN

ดีไซนสปอรตเหนือระดับ สะดวกสบายทุกการใชงาน

ทุกรายละเอียดรังสรรคมาเพ�อสุนทรียภาพแหงการขับขี่ ภายในหองโดยสารกวางขวาง 

ภายในโทนสีดำตกแตงดวยวัสดุสีเงินสปอรต สะทอนสไตลในแบบคุณอยางแทจริง 

แปนเหยียบ และพรมปูพื้น ดีไซนสปอรต สำหรับรุน DIG Turbo

ชุดแปนคันเรง เบรก และพรมปูพื้น

ดีไซนสปอรต ใหม

กุญแจอัจฉริยะ และปุมสตารทเคร�องยนต

ชองแอรสำหรับที่นั่งดานหลัง

พวงมาลัยปรับระดับได 4 ทิศทาง

หองเก็บสัมภาระทายรถ

กวางขวางจุ 510 ลิตร และชองทะลุไปยังหองโดยสาร

หมายเหตุ : อุปกรณมาตรฐานอาจแตกตางกันในแตละรุน (กรุณาตรวจสอบจากตารางอุปกรณมาตรฐานทายเลม)



NISSAN CONNECT*
เช�อมตอไลฟสไตลอัจฉริยะไว ในมือคุณ

Hands Free Telephone Bluetooth Audio Radio FM

Apple CarPlay
Connectivity

Navigation
ระบบนำทางผานแอพพลิเคชั่นสมารทโฟน

Smartphone Mirroring
เฉพาะสมารทโฟนรุนที่รองรับเทานั้น

APPLE CARPLAY**

เช�อมตอทุกฟงกชั่นหลากหลายในมือถือของคุณ ทั้งระบบนำทาง ความบันเทิงและการส�อสาร

เพ�อใหการเดินทางของคุณเต็มไปดวยความสนุกและสะดวกสบายตลอดเสนทาง

APPLE CARPLAY CONNECTIVITY
เช�อมตอ Apple CarPlay เพ�อเขาถึงฟงกชั่นสุดล้ำในสมารทโฟนของคุณ

NAVIGATION
เดินทางสูทุกจุดหมายไดสะดวกสบาย โดยระบบจะแสดงภาพแอพพลิเคชั่นนำทางในสมารทโฟน

มาแสดงบนหนาจอที่คอนโซลของรถ

SMARTPHONE MIRRORING
ถายทอดภาพความบันเทิงหลากหลายไดบนหนาจอที่คอนโซล สงตรงจากสมารทโฟนของคุณ

HANDS FREE TELEPHONE
ไมพลาดทุกสายสำคัญแมในระหวางขับรถ ดวยระบบแฮนดฟรีที่ ใหคุณรับสายไดโดยไมตอง

ปลอยมือจากพวงมาลัย

BLUETOOTH AUDIO
เลือกเพลงไดอยางใจ ดวยระบบเช�อมตอ Playlist จากสมารทโฟนของคุณเขากับระบบเคร�องเสียง

ภายในรถ

RADIO FM
สนุกไปกับรายการวิทยุไดตามตองการผานระบบ Apple CarPlay

MULTI-INFORMATION DISPLAY (MID)
ล้ำหนาดวยแผงหนาปดแสดงผลขอมูลการขับขี่ 

SPORT & CONVENIENT 
FEATURE
ดีไซนสปอรตเหนือระดับ สะดวกสบายทุกการใชงาน

มาตรวัดเรืองแสง แบบ Fine Vision
เพิ่มมิติการมองเห็นใหเดนชัดเจนในทุกสภาพแสง

ดวยการออกแบบใหไฟแผงหนาปดเปนสีขาวเรืองแสง ทันสมัยยิ่งขึ้น จอแสดงผลขอมูลอเนกประสงค

Navigation System ระบบนำทาง

นำสูทุกจุดหมายไดอยางรวดเร็ว 

ดวยระบบนำทางแบบ Touch Screen

ประมวลผลผานแผนที่ GPS ที่แมนยำ

Rear View Camera กลองมองหลัง

กลองมองหลังเพ�อการถอยเขาจอดท่ีปลอดภัยกวา

โดยแสดงผลผานจอทันทีที่เขาเกียรถอยหลัง 

และมองได ไกลถึง 3 เมตร

Eco Mode โหมดการขับขี่แบบประหยัด

ชวยใหการขับขี่มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น

เพ�อเปนแนวทางการขับขี่ที่ประหยัดน้ำมัน

มากกวาเดิม

*สำหรับรุน 1.6L DIG Turbo

**สำหรับรุน 1.6L SV

Apple CarPlay Smartphone MirroringNavigation

Radio FM

Smartphone Mirroring
เฉพาะสมารทโฟนรุนที่รองรับเทานั้น

Bluetooth Audio

Navigation
ระบบนำทางผานแอพพลิเคชั่นสมารทโฟน

Hands Free Telephone

Apple CarPlay
Connectivity

หมายเหตุ : อุปกรณมาตรฐานอาจแตกตางกันในแตละรุน (กรุณาตรวจสอบจากตารางอุปกรณมาตรฐานทายเลม) 

*Icon หรือ Function อาจมีการเปลี่ยนแปลงรูปแบบ ขึ้นอยูกับการอัพเกรดเวอรชั่นของซอฟตแวร **ระบบ Apple CarPlay เปนลิขสิทธิ์ของ Apple Inc. ซึ่งรองรับการใชงานระบบและอุปกรณตามที่ระบุใน https://www.apple.com/th/ios/carplay/

สุดยอดผูชวยอัจฉริยะที่เช�อมตอรถนิสสันของคุณ

เช�อมตอทุกไลฟสไตลไวพรอมสรรพ จากสมารทโฟนของคุณ

สู นิสสัน ซิลฟ ใหมผาน Nissan Connect แอพพลิเคชั่น

เฉพาะของนิสสันใหคุณเช�อมตอกับ Facebook และเสิรชหา

ทุกความสุขท่ีตองการผาน Google Search ไดอยางสะดวก

ตลอดการเดินทาง

Facebook Application: 
ใหคุณอัพเดทเร�องราวผาน Social Network ยอดนิยม 

ไมวาจะเปนการโพสตขอความ หรือเช็คอินก็งายเพียง

ปลายนิ้วสัมผัส

Google Search Application: 
ใหคุณคนหาสิ่งตางๆ ที่คุณสนใจไดอยางแมนยำ อีกทั้ง

ยังสามารถเช�อมตอขอมูลท่ีคนหาเขากับระบบนำทางบนรถ

ของคุณไดอีกดวย

Voice Recognition สะดวกสบายกับระบบสั่งงาน

ดวยเสียง เพ�อคันหาสถานท่ีท่ีตองการ รองรับการใชงาน

ทั้งภาษาไทยและอังกฤษ



เคร�องยนต HR16DE
ทางเลือกเพ�อการขับขี่ที่ประหยัดน้ำมันดีเยี่ยม 

ดวยเคร�องยนตขนาด 1.6 ลิตร 4 สูบ 16 วาลว 

ใหกำลังสูงสุด 116 แรงมา ที่ 5,600 รอบตอนาที

พรอมระบบหัวฉีดคู (Dual Injector System) 

ทำงานผสานกับระบบวาลวแปรผันคู Twin C-VTC 

(Twin Continuously Variable-valve Timing Control System) 

ทำใหเผาไหมเชื ้อเพลิงหมดจด ขับขี่เรียบล�น 

ควบคุมและตอบสนองไดดังใจทุกเสนทาง

ลบทุกประสบการณขับขี่ที่คุณเคยรูสึก ดวยขุมพลังขับเคล�อนใหม

ที่นิสสันพัฒนาขึ้นอยางตอเน�อง เพ�อมอบสมรรถนะการขับขี่ที่เติมเต็ม

ไดเหนือกวาที่คุณเคยสัมผัส

Twin Continuously Variable-valve Control System
ระบบวาลวแปรผันคู Twin CVTC 
ควบคุมการเปด-ปดของวาลวไอดีและไอเสียใหมีความสัมพันธกัน และนำกาซไอเสีย

มาเผาไหมอีกคร้ังเปนการชวยลดคา Pumping Loss แรงตานกระบอกสูบ 

ระบบเกียรแปรผันอัจฉริยะ 

XTRONIC CVT พัฒนาใหม 

พรอมฟงกชั่น Manual Mode 6 สปด

ใหอารมณขับขี่สไตลสปอรต ตอบสนองฉับไว อัตราเรงดี แตนุมนวล

ทุกการขับเคล�อน ใหคุณไมรู สึกถึงการเปลี่ยนเกียร ทั้งยังประหยัดน้ำมัน

กวาเกียรอัตโนมัติทั่วไป

เคร�องยนต MR16DDT 190 แรงมา

แรงเหนือชั้นดวยเคร�องยนตพัฒนาใหมขนาด 1.6 ลิตร ระบบหัวฉีด 

Direct Injection Gasoline (DIG) พรอมระบบอัดอากาศ Turbo Charge

ใหกำลังสูงสุด 190 แรงมา ท่ี 5,600 รอบตอนาที แรงบิดสูงสุด 240 นิวตัน-เมตร 

ที่ 2,400 รอบตอนาที และใหแรงบิดคงที่เปน Flat Torque ไปจนถึง

5,200 รอบตอนาที ชวยใหคุณเรงแซงไดดั่งใจ แตยังคงประหยัดน้ำมันดีเยี่ยม 

เคร�องยนต MR16DDT 1,600 ซีซี

รอบเคร�องยนต (รอบตอนาที)
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ใหม เทคโนโลยีอัจฉริยะในเคร�องยนต ชวยเพิ่มประสิทธิภาพ

การเผาไหมเชื้อเพลิงใหสมบูรณแบบ และใหเคร�องยนต

มีกำลังสูงขึ้น

•  เคลือบผิวเพลาลูกเบี้ยวดวยเทคโนโลยีนาโน (Nano-finish Coated Camshaft) 

 ลดแรงเสียดทานใหนอยลง

•  วาลวไอเสียหลอเย็นดวยโซเดียม (Sodium Filled Valve) ควบคุมอุณหภูมิของเคร�องยนตให ดีย่ิงข้ึน

•  ลูกสูบออกแบบใหมีชองหลอเย็นพิเศษ (Piston with Cooling Channel)  ชวยควบคุมอุณหภูมิ

2 หัวฉีด / กระบอกสูบ

ลดขนาดหัวฉีดใหเล็กลง

เพิ่มการฉีดจายน้ำมันเชื้อเพลิง

ใหเปนละอองฝอยมากยิ่งขึ้น

หมายเหตุ : อุปกรณมาตรฐานอาจแตกตางกันในแตละรุน (กรุณาตรวจสอบจากตารางอุปกรณมาตรฐานทายเลม)

ทออากาศกาซไอเสีย

วาลวไอเสียปดชา เปดวาลวไอดี

อยางรวดเร็ว

การเปด-ปดวาลว

แบบ Twin CVTC

การเปด-ปดวาลว

แบบเกา

การเปดวาลวไอเสีย

การเปด-ปดวาลวไอดีและไอเสีย Twin CVTC มีการเหล�อมทับกันมากขึ้น

การเปดวาลวไอดี

ใหมใหม

เดิมเดิม

ใหม ระบบหัวฉีดคู (Dual Injector System)
ครั้งแรกกับเทคโนโลยีในเคร�องยนต 1.6 ลิตร เพิ่มประสิทธิภาพสูงสุด

ในการประหยัดน้ำมัน ดวยระบบหัวฉีดคู (Dual Injector System) 

ฉีดกระจายน้ำมันเปนละอองฝอยขนาดเล็กลงในวงกวางยิ่งขึ้น

เคร�องยนตจึงเผาไหมเชื้อเพลิงไดดียิ่งขึ้น ประหยัดน้ำมันเปนเยี่ยม

แกสโซฮอล E85 เทคโนโลยีทางเลือกใหม 

ตอบโจทยความประหยัด มอบพลังขับเคล�อนเต็มอัตราเรง 

ขับขี่เราใจ นิสสัน ซิลฟ รองรับพลังงานเชื้อเพลิง E85 เพ�อรถคุณ

E85 พลังงานทางเลือกใหมของความคุมคา

ขับประหยัด เต็มพลัง... รองรับแลว เพ�อรถคุณ

NISSAN INTELLIGENT POWER

เทคโนโลยีอัจฉริยะ

แรงยิ่งขึ้น ประหยัดยิ่งกวา



หมายเหตุ : อุปกรณมาตรฐานอาจแตกตางกันในแตละรุน (กรุณาตรวจสอบจากตารางอุปกรณมาตรฐานทายเลม)

ชวยใหการเบรกมีประสิทธิภาพมากขึ้นและรถเกิดสมดุลขณะเบรกกะทันหัน

ระบบดิสกเบรก 4 ลอ

ลดการสั่นสะเทือนในทุกสภาพถนน ชวยใหการขับขี่นุมนวล สบายขึ้น

ระบบชวงลางดานหนาแบบอิสระ แม็คเฟอรสันสตรัท 

และระบบชวงลางดานหลังทอรช่ันบีม พรอมเหล็กกันโคลง

ออกแบบให มีความแกรงเปนพิเศษ รองรับการกระแทกรอบดาน

เพ�อปกปองทุกชีวิตในหองโดยสารใหปลอดภัย

โครงสราง ZONE BODY CONCEPT

ชวยปองกันการหลุดโคง โดยระบบจะสงแรงเบรกไปชะลอลอ

ดานท่ีตองการหักเล้ียวหรือเขาโคง ชวยรักษาทิศทางของตัวรถ

ใหไปในทิศทางท่ีผูขับข่ีตองการอยางมีประสิทธิภาพ

บนสภาพถนนท่ีล�นและควบคุมยาก ระบบจะชวยควบคุมลอคูหนาใหคอยๆ 

หมุนออกตัวโดยไมเกิดอาการลอหมุนฟรี ใหคุณควบคุมการขับข่ีอยางม่ันใจ

ในทุกเสนทาง

Vehicle Dynamic Control (VDC)
ระบบควบคุมเสถียรภาพการทรงตัวขณะเขาโคง

Traction Control System (TCS)
ระบบปองกันลอหมุนฟรีบนถนนล�น

แนวคิดยานยนตปกปองทุกชีวิต โดยนิสสัน

เพราะความปลอดภัยของผูใชรถ คือสิ่งที่นิสสันยึดมั่น และพัฒนารถทุกคันภายใตแนวคิด Intelligent Safety Shield Technologies

ที่ผสานเทคโนโลยีที่ดีที่สุด เพ�อชวยปกปองทุกชีวิตใหอุนใจในทุกสภาวะการขับขี่ ดวยมาตรฐานความปลอดภัย

ที่ดูแลคุณกอนที่ความเสี่ยงจะมาถึง ตลอดจนขณะที่ภัยมาถึงตัว

แบบไมมีระบบเบรกกันลอล็อค

แบบมีระบบเบรกกันลอล็อค

แบบไมมีระบบเบรกกันลอล็อค

แบบมีระบบเบรกกันลอล็อค

ใหไปในทิศทางท่ีผูขับข่ีตองการอยางมีประสิทธิภาพใหไปในทิศทางท่ีผูขับข่ีตองการอยางมีประสิทธิภาพใหไปในทิศทางท่ีผูขับข่ีตองการอยางมีประสิทธิภาพ

ดวยถุงลมนิรภัย 6 จุด ชวยดูดซับแรงกระแทกเม�อเกิดสถานการณ

ที่ ไมคาดฝนเพ�อปกปองคนที่คุณรัก

ถุงลม SRS 6 จุด

เข็มขัดนิรภัย ELR แบบล็อก 3 จุด สามารถปรับสูงต่ำใหเหมาะกับผูโดยสารแตละคนได

และเม�อเกิดเหตุคับขันระบบจะดึงลำตัวผูโดยสาร และผูขับแนบกับพนักพิงทันทีที่เกิดการชน

และเม�อถุงลมทำงาน เข็มขัดจะผอนสายออก เพ�อลดอาการบาดเจ็บที่หนาอก

Pretensioner and Load Limiter Seatbelts
เข็มขัดนิรภัยคูหนาแบบดึงกลับและผอนแรงอัตโนมัติ

โดดเดนเห็นชัดเจนไดจากระยะไกล

เพ�อความปลอดภัยยิ่งขึ้น

LED High-Mounted
Stop Lamp
ไฟเบรกดวงที่สามแบบ LED

เพิ่มความมั่นใจ ใหทัศนวิสัยดีเยี่ยม

แมขับขี่ ในที่มืดหรือยามค่ำคืน

ระบบเปด-ปดไฟหนาอัตโนมัติ

กำจัดสิ่งสกปรกที่ติดอยูบริเวณไฟหนา 

ใหไฟสองสวางชัดตลอดการเดินทาง 

เพ�อทัศนวิสัยที่ดีในการขับขี่ 

Headlight Washer
ระบบทำความสะอาดโคมไฟหนา

ล็อคประตูอัตโนมัติ เม�อความเร็วของรถ

เกิน 10 กม./ชม. และปลดล็อคอัตโนมัติ

เม�อดับเคร�องยนต

Speed Sensor Door Lock
ระบบล็อคประตูอัตโนมัติ

ตามความเร็วรถ

Brake Assist (BA)
ระบบเสริมแรงเบรก 

ชวยเสริมแรงเบรกท่ีลอใหทำงานไดดีย่ิงข้ึนชวยลดระยะการเบรก

ใหส้ันลง 10 - 15% ใหความรูสึกเหมือนเบรกในสถานการณปกติ

Anti-Lock Braking System (ABS)
ระบบเบรกกันลอล็อค

ม่ันใจทุกวินาทีดวยระบบเบรกกันลอล็อคขณะเบรกกะทันหันชวยควบคุมทิศทางรถ

หรือหักหลบส่ิงกีดขวางไดในสถานการณคับขัน

Electronic Brake Force Distribution (EBD)
ระบบกระจายแรงเบรก

ชวยใหการเบรกมีประสิทธิภาพมากข้ึน ระยะเบรกลดลง

และเกิดสมดุลของรถในขณะเบรกอยางกะทันหัน

NISSAN INTELLIGENT
SAFETY SHIELD TECHNOLOGIES



MODEL
LINE UP

เบาะหนังสีดำ : รุน SV และ รุน DIG Turbo

เบาะหนังสีเบจ : รุน E และ รุน Vหมายเหตุ : อุปกรณมาตรฐานอาจแตกตางกันในแตละรุน (กรุณาตรวจสอบจากตารางอุปกรณมาตรฐานทายเลม)

รุน DIG Turboรุน SV รุน V

สำหรับรุน DIG Turbo จะมีเฉพาะสีขาว สตอรม ไวท และสีดำ แบล็ค สตาร เทานั้น

รุน DIG Turbo

KAC 

สีน้ำตาล 

เกรยยิช บรอนซ

GRAYISH BRONZE

K23

สีเงิน

บริลเลียนท ซิลเวอร

BRILLIANT SILVER

G42

สีดำ

แบล็ค สตาร

BLACK STAR

QAB

สีขาว

สตอรม ไวท

STORM WHITE

NAH

สีแดง

เรเดียนท เรด

RADIANT RED

KBD 

สีเทา 

ดีพ ไอริส เกรย 

DEEP IRIS GRAY

BODY COLORS

สำหรับรุน SV จะมีเฉพาะสีขาว สตอรม ไวท

สีเทา ดีพ ไอริส เกรย และสีดำ แบล็ค สตาร เทานั้น รุน SV โฉมใหมNEW

รุน V โฉมใหมNEW



• มี    - ไมมี   

• รถยนตนิสสันทุกรุนรับประกันคุณภาพนาน 3 ป หรือ 100,000 กิโลเมตร (อยางใดอยางหนึ่งถึงกอน)

• นิสสัน ซิลฟ คุมคากับการประหยัดน้ำมันเชื้อเพลิงที่มีประสิทธิภาพ รองรับน้ำมันเบนซินออกเทน 91 95 แกสโซฮอล 91 95 และ E85

• สำหรับเคร�องยนต 1.6 ลิตร แนะนำคาน้ำมันออกเทน 95 หรือแกสโซฮอล 95 เพ�อสมรรถนะสูงสุดของเคร�องยนต

• นิสสัน ซิลฟ 1.6DIG Turbo รองรับน้ำมันเบนซินออกเทน 91 95 และแกสโซฮอล 91 95

• นิสสันพรอมใหบริการสินเช�อรถยนตและอำนวยความสะดวกใหคุณเปนเจาของรถยนตนิสสันงายขึ้น ดวยการสนับสนุนดานการเงิน

   โดยบริษัท นิสสัน ลีสซิ่ง (ประเทศไทย) จำกัด โทร. 02-207-4000

• บริการชวยเหลือฉุกเฉินนอกสถานที่ตลอด 24 ชม. ใหแกเจาของรถยนตนิสสันใหมเปนระยะเวลา 3 ป โทร. 02-305-8432

1,4
95

1,760 4,620

2,700 หนวย : มม.

SPECIFICATIONS ขอมูลเฉพาะทางเทคนิคSTANDARD EQUIPMENT อุปกรณมาตรฐาน

   NISSAN SYLPHY 

รุน
         1.6L  

 E V  SV DIG Turbo

 CVT CVT  CVT M-CVT

อุปกรณมาตรฐานภายนอก  

ซันรูฟไฟฟา     -   •

กระจังหนา                         แบบโครเมียม   ดีไซนสปอรต 

มือจับประตูดานนอก                                                                    แบบโครเมียม 

ไฟหนา     ฮาโลเจน (ปรับระดับได )   โปรเจคเตอรเลนส ซีนอน (ปรับระดับอัตโนมัติ)

ระบบควบคุมการเปด-ปดไฟหนาอัตโนมัติ พรอมระบบทำความสะอาดไฟหนา  - -  - •

ไฟตัดหมอกคูหนา    - •  • •

ไฟหรี่และไฟทายแบบ LED    • •  • •

ไฟเลี้ยวดานขาง      แบบ LED บนกระจกมองขาง 

ระบบปดน้ำฝนแบบตั้งเวลาหนวง และปดตามความเร็วของรถ   • •  • •

กระจกมองขางปรับและพับไฟฟา   สีเดียวกับตัวรถ  สีเดียวกับตัวรถ และพับเก็บอัตโนมัติเม�อล็อครถ  ลายคารบอน

กระจกไลฝาหลัง    • •  • •

กันชนหนาดีไซนสปอรต    - •  • •

สเกิรตขางดีไซนสปอรต    - •  • พรอมค้ิวขอบประตูลายคารบอน

กันชนหลังดีไซนสปอรต    - •  • •

สปอยเลอรหลังดีไซนสปอรต   - •  • • 

สัญลักษณดานทายรถ    - -  SV DIG Turbo

ปลายทอไอเสียโครเมียม    - -  - •

อุปกรณมาตรฐานภายใน  

โทนสีภายใน     สีเบจ   สีดำ 

วัสดุตกแตงภายใน                               สีเงิน  ลายไม                                                                                              สีเงิน 

วัสดุหุมเบาะ       หนังแทและวัสดุหนังสังเคราะห 

ที่วางแขนขางประตู บุวัสดุนุมพิเศษ   •  •  • •

พวงมาลัยปรับระดับ 4 ทิศทาง   •  •  • •

พวงมาลัยแบบมัลติฟงกชั่นพรอม Speed Sensor   ยูริเทน    หุมหนัง 

ระบบเปลี่ยนหนาจอ MID บนพวงมาลัย และระบบควบคุมเคร�องเสียงบนพวงมาลัย  •  •  • •

ระบบควบคุมความเร็วอัตโนมัติ (Cruise Control)   -  -  - •

ระบบควบคุมระบบเช�อมตอโทรศัพทแบบไรสาย (Bluetooth) บนพวงมาลัย  -  -  - •

หัวเกียร      ยูริเทน   หุมหนัง

ระบบเซ็นทรัลล็อค     •  •  • •

กระจกไฟฟารอบคัน พรอมระบบปองกันการหนีบ (Anti-jam Protecion) ดานคนขับ  •  •  • •

เบาะนั่งคนขับ ปรับ 6 ทิศทาง และเบาะนั่งขางคนขับ ปรับ 4 ทิศทาง  •  •  • •

พนักวางแขนดานหนาพรอมที่เก็บของ   •  •  • •

ชองเก็บของดานหลังเบาะที่นั่งผูโดยสารดานหนา                                                                  เบาะที่นั่งคนขับและผูโดยสารดานหนา  

เบาะหลังชองกลางทะลุถึงหองเก็บสัมภาระ   •  •  • •

พนักพิงศีรษะดานหลัง       แยกและปรับระดับได 

พนักวางแขนเบาะหลังพรอมที่วางแกว 2 จุด   •  •  • •

มาตรวัดแบบ Analog แบบเรืองแสงและปรับระดับแสงได   •  •  • •

จอ Multi-Information Display : Trip A Trip B อัตราสิ้นเปลืองน้ำมันขณะขับขี่ 

อัตราสิ้นเปลืองน้ำมันโดยเฉลี่ย ความเร็วโดยเฉลี่ย ระยะทางที่ขับขี่ อุณหภูมิภายนอก  
•
  

•
  

•
 

•

นาฬ�กาดิจิตอล (ในวิทยุ)    •  •  • •

ระบบปรับอากาศ    •    แบบอัตโนมัติพรอมปรับอุณหภูมิแยกอิสระซายขวา  

ชองแอรสำหรับที่นั่งดานหลัง   -  •  • •

ที่บังแดดดานหนาพรอมกระจกสองหนาและฝาปด และที่เสียบการดดานคนขับ  •  •  • •

ชองเก็บแวนตาเหนือศีรษะ    •  •  • •

ไฟอานแผนที่แบบ LED และไฟตรงกลางหองโดยสาร   •  •  • •

กุญแจรีโมท (ประตูและกระโปรงทาย)   •  -  - -

กุญแจอัจฉริยะ (Intelligent Key) พรอมปุมเปดฝาทายรถ และระบบ Immobilizer   -  •  • •

ปุมสตารทเคร�องยนต (Push Start Button)   -  •  • •

ชองจายไฟสำรอง 12V     •  •  • •

ระบบเคร�องเสียง   

เสาอากาศฝงกระจกหลัง    •  •  • •

ระบบเคร�องเสียง วิทยุ CD MP3 แบบ 1 แผน พรอมชอง AUX-IN, USB สำหรับอุปกรณตอพวง •  •  - •

ระบบเช�อมตอโทรศัพทแบบไรสาย Bluetooth   -  -  • พรอมไมโครโฟน 

ลำโพง      4   6 

หนาจอสี LCD     -  -  จอ 7 นิ้ว จอ 5.8 นิ้ว

ระบบนำทาง (Navigation System)   -  -  - •

ระบบ Nissan Connect    -  -  - •

ระบบเคร�องเสียงจอภาพ Touch Screen ขนาด 7 นิ้ว   
-
  

-
  

•
 

-
พรอมชองเช�อมตอ USB และ AUX-IN สำหรับอุปกรณตอพวง

ระบบเช�อมตอโทรศัพทสมารทโฟน Apple CarPlay*   -  -  • -

ระบบนำทางในรถยนต (Navigation System) ผานแอพพลิเคชั่นสมารทโฟน  -  -  • -

ระบบความปลอดภัย

ถุงลมคูหนา SRS     •  •  • •

ถุงลมดานขาง (Side Airbags)   -  -  - •

มานถุงลมดานขาง (Curtain Airbags)   -  -  - •

ระบบชวยควบคุมเสถียรภาพการทรงตัวอัตโนมัติ VDC (Vehicle Dynamic Control)  •  •  • •

ระบบปองกันลอหมุนฟรี TCS (Traction Control System)    •  •  • •

ระบบเบรกกันลอล็อก ABS ระบบกระจายแรงเบรก EBD และระบบเสริมแรงเบรก BA  •  •  • •

เข็มขัดนิรภัยคูหนาแบบ ELR 3 จุด แบบดึงกลับและผอนแรงอัตโนมัติ  •  •  • -

เข็มขัดนิรภัยคูหนาแบบ ELR 3 จุด แบบดึงกลับและผอนแรงอัตโนมัติแบบ Double Pretensioner -  -  - •

เข็มขัดนิรภัยที่นั่งดานหลังแบบ 3 จุด 3 ตำแหนง   •  •  • •

เข็มขัดนิรภัยปรับระดับสูง-ต่ำได   •  •  • •

กลองมองหลัง    -  -  • •

สัญญาณเตือนกะระยะดานหลัง   -  -  - •

ระบบปองกันเด็กเปดจากภายในรถที่ประตูหลัง   •  •  • •

ระบบล็อคประตูอัตโนมัติตามความเร็วรถ   -  -  - •

ระบบโครงสรางเพ�อความปลอดภัย Zone Body Concept   •  •  • •

ไฟเบรกดวงที่สามแบบ LED   •  •  • •

ขนาดและน้ำหนัก 

ความยาวทั้งหมด   มม. 4,615  4,620 

ความกวางทั้งหมด   มม.  1,760 

ความสูงทั้งหมด   มม.  1,495 

ระยะฐานลอ   มม.  2,700 

ระยะหางของลอ คูหนา  มม.  1,540  1,530 

 คูหลัง  มม.  1,540  1,530 

ระยะต่ำสุดจากพื้น   มม.  140  130

รัศมีวงเลี้ยว   ม.                                                                   5.2 

น้ำหนัก   กก. 1,209 1,211 1,213 1,359

ความจุหองสัมภาระดานทาย  ลิตร                                                                    510 

เคร�องยนต

เคร�องยนต                              HR16DE  MR16

แบบ
         

4 สูบ DOHC 16 วาลว Twin CVTC
  4 สูบ DOHC 16 วาลว Twin CVTC

       พรอมเทอรโบ อินเตอรคูลเลอร

ระบบจายเชื้อเพลิง     หัวฉีดอิเล็กทรอนิกสมัลติพอยท (ECCS) 32 bit  Direct Injection

ความกวางกระบอกสูบ x ระยะชัก   มม.                            78.0 x 83.6  79.7 x 81.1

ปริมาตรกระบอกสูบ   ซีซี   1,598  1,618

แรงมาสูงสุด                                             พีเอส (กิโลวัตต) / รอบตอนาที  116 (85) / 5,600  190 (140) / 5,600  

แรงบิดสูงสุด                                       นิวตัน-เมตร (กก.-ม.) / รอบตอนาที  154 (15.7) / 4,000  240 (24.5) / 2,400-5,200

อัตราสวนกำลังอัด                                9.8 : 1  9.5 : 1

ความจุถังเชื้อเพลิง   ลิตร  50 / E85  52 / แกสโซฮอล 91 95

ระบบกำลังสง  

ระบบเกียร
     

XTRONIC CVT
  XTRONIC CVT

       พรอมระบบ Manual Mode 6 Speed

อัตราทดเกียร เกียร 1    

 เกียร 2    

 เกียร 3    4.006 - 0.550  2.3490 - 0.3940 

 เกียร 4    

 เกียร 5    

 เกียรถอยหลัง    3.771  1.750

 เฟองทาย    3.754  5.798

ระบบชวงลาง     

หนา                                                                แบบอิสระ แม็คเฟอรสันสตรัท พรอมเหล็กกันโคลง 

หลัง                                                            ทอรชั่นบีม พรอมเหล็กกันโคลง 

ระบบพวงมาลัย  

ระบบพวงมาลัย                                                      แร็ค แอนด พิเนียน พรอมระบบเพาเวอรควบคุมดวยไฟฟา

ระบบเบรก  

หนา                                                                ดิสกเบรก แบบมีชองระบายความรอน 

หลัง                                                                ดิสกเบรก 

ลอ และ ยาง  

ขนาดยาง     195/60 R16  205/50 R17 

ขนาดลอ                                                                     อัลลอย 16"                                            อัลลอย 16" รมดำแบบสปอรต อัลลอย 17" รมดำแบบสปอรต

                                                             NISSAN SYLPHY 

รุน
            1.6L  

    E V  SV DIG Turbo

    CVT CVT  CVT M-CVT

*ระบบ Apple CarPlay เปนลิขสิทธิ์ของ Apple Inc. ซึ่งรองรับการใชงานระบบและอุปกรณตามที่ระบุใน https://www.apple.com/th/ios/carplay/ ทางบริษัท นิสสัน มอเตอร (ประเทศไทย) จำกัด ขอสงวนสิทธิ์ ในการเปลี่ยนแปลงรายละเอียดดานเทคนิคและอุปกรณตางๆ โดยมิตองแจงใหทราบลวงหนา




