
Động cơ & Hộp số

Vận hành & Tiêu thụ nhiên liệu

Các thông số 

Các tính năng an toàn chủ động

Các tính năng an toàn bị động

Các tính năng an toàn phòng ngừa

Các trang bị và tiện ích

*Tính năng chỉ có trên xe Subaru!

Dung tích động cơ
Loại động cơ
Công suất và Mô-men xoắn
Dung tích thùng nhiên liệu
Hộp số Lineartronic CVT với 8 cấp số ảo & lẫy chuyển số

63L

2498cc

169 PS@ 5000 - 5800 rpm & 252Nm @ 3800 rpm
Động cơ Boxer, máy xăng, DOHC 16V, 4 xy-lanh nằm ngang đối xứng, phun nhiên liệu trực tiếp

Khả năng tăng tốc từ 0 - 100 km/h
Vận tốc tối đa
Tiêu thụ nhiên liệu
Tiêu chuẩn khí thải

10.2s
206 km/h

7.99 L/100km (kết hợp)
Euro 6C

Dài / Rộng / Cao
Dung tích khoang hành lý
Cỡ mâm xe & lốp xe
Chiều dài cơ sở / Khoảng sáng gầm
Tự trọng
Đường kính vòng quay tối thiểu

Hệ dẫn động 4 bánh toàn thời gian đối xứng SAWD*

Hệ thống treo độc lập 4 bánh
Hệ thống cân bằng điện tử  VDC
X-MODE hai chức năng*

Phân bổ lực phanh điện tử và ABS
Tự động giữ xe đứng yên
Định hướng Mô-men chủ động
Hệ thống hỗ trợ phanh khẩn cấp và ưu tiên phanh
Phanh tay điện tử

Subaru EyeSight 4.0 MỚI!*

Đèn pha thích ứng MỚI!

Phanh tự động khi lùi MỚI!
Phanh sau va chạm MỚI!*

Hệ thống nhắc kiểm tra ghế sau MỚI!

Mở cốp rảnh tay có chức năng nhớ MỚI!

4870 / 1875 / 1675 (mm)
561 L ( tối đa 1726 L)

225/60 R18
2745 / 213 mm

1662 kg
11 m

Hiển thị cảnh báo EyeSight trên kính lái MỚI!*

Bệ bước chân chống trượt
Chốt khóa trẻ em ở cửa sau
Đèn báo dừng xe khẩn cấp
Hệ thống cảnh báo phương tiện cắt ngang phía sau Subaru*
Cửa sổ trời điện chống kẹt, điều chỉnh được độ nghiêng
Đèn pha tự động liếc theo góc lái
Cửa sổ điện chống kẹt

Hệ khung gầm toàn cầu Subaru Global Platform MỚI!*

Động cơ Boxer thiết kế trượt gầm khi va chạm*
Kết cấu cản trước có khả năng hấp thụ lực

Túi khí đệm ghế SRS cho ghế phụ MỚI!
Túi khí đầu gối SRS cho ghế lái

Mui xe và trần cabin an toàn khi bị lật tròn
Tự động mở cửa xe khi có va chạm

Khung xe gia cường hình nhẫn, khung trong liền mạch MỚI!*

Đai an toàn 3 điểm cho hàng ghế sau

Túi khí phía trước, bên hông và rèm SRS

SI-DRIVE (Chức năng lái thông minh Subaru với chế độ S (Thể thao) và I (Thông minh)

Màn hình cảm ứng HD 11.6 inch với Apple CarPlay, Android Auto và Bluetooth MỚI!*
Hệ thống Giám sát người lái (DMS) MỚI!*

Nhận diện và điều khiển bằng giọng nói

Hệ thống âm thanh cao cấp

Khởi động bằng nút bấm và chìa khóa mã hóa

Ghế lái chỉnh điện 10 hướng (Với chức năng nhớ vị trí và đệm lưng)

Gương chiếu hậu tự điều chỉnh khi lùi xe MỚI!

Đèn sương mù trước LED MỚI!
Đèn sương mù sau LED MỚI!

Ghế ngồi da Nappa MỚI!

Giương chiếu hậu gập khi khóa xe MỚI!

Ghế phụ chỉnh điện 8 hướng
Tựa đầu có thể kéo dài và điều chỉnh độ nghiêng

Đèn pha LED tự động 
Vô-lăng có thể điều chỉnh độ nghiêng và tầm lái

Giá nóc xoay ngang*

Điều hòa tự động 2 vùng độc lập



Thỏa mãn mọi giác quan với sự tinh tế và khác biệt của Outback hoàn toàn mới.

Trải nghiệm sự sang trọng nhưng đầy nét thể thao của Outback mới. Đắm chìm trong thiết kế mạnh mẽ theo hướng 
khí động học nhưng vẫn thoải mái và đầy thẩm mỹ. Chạm đến từng giác quan khi được khám phá và cảm nhận sự 
đẳng cấp từ ghế ngồi chất liệu da thuần Nappa, màn hình cảm ứng 11.6 inch thông minh và thanh âm thuần khiết 
trong từng bản nhạc yêu thích được phát từ hệ thống âm thanh cao cấp. Và với trọng tâm hướng đến sự an toàn và 
khả năng lái, bạn và những người thân yêu sẽ được tận hưởng sự thoải mái, yên tĩnh và khả năng lái cải tiến hơn. 
Outback, khi mỗi chuyến đi là một đặc quyền không dành cho số đông. 

Công nghệ hỗ trợ người lái EyeSight
Hành trình càng phấn khích càng dễ khiến chúng ta mất tập trung, 
EyeSight giúp bạn luôn di chuyển trong làn đường. Hệ thống cũng 
luôn phát âm thanh và tín hiệu cảnh báo. Và đó chỉ là một trong rất 
nhiều tính năng của EyeSight trên xe Outback. Hệ thống hoạt động 
như một cặp mắt thứ hai, giúp bạn nhận diện và tránh khỏi những tai 
nạn tiềm ẩn để bạn thêm an tâm và tự tin khi cầm lái.

Hệ khung gầm toàn cầu Subaru (SGP)
Outback mới được ứng dụng Hệ khung gầm SGP cải tiến, cho thiết kế 
khung xe được tái cơ cấu để sở hữu mức độ cứng vững cao hơn. Với 
cấu trúc khung trong liền mạch toàn bộ để mang đến sự ổn định, nhạy 
lái, yên tĩnh và thoải mái trong chuyến đi.

Hệ thống Giám Sát Người Lái (DMS)
 
Hệ thống hỗ trợ cho việc lái xe thoải mái và an toàn hơn thông qua 
một camera riêng được trang bị để nhận diện tối đa 5 người dùng và 
ghi nhớ những cài đặt riêng của từng người. Hệ thống cũng phát cảnh 
báo khi nhận biết người lái mất tập trung, buồn ngủ. Hệ thống giúp 
mang đến trải nghiệm lái được cá nhân hóa tốt và thuận tiện hơn.

Hệ thống thông tin giải trí hiện đại với 
màn hình hiển thị 11.6 inch.
Một màn hình lớn cho phép cải tiến thiết kế bảng điều kiển trung tâm 
tốt hơn. Thông tin xe, âm thanh và các chức năng hữu ích khác có thể 
điều chỉnh và thao tác tương tự như trên điện thoại thông minh, đồng 
thời hàng loạt tính năng thông tin giải trí khác như Apple CarPlay và 
Android Auto cũng được tích hợp.

Ghế ngồi bọc da Nappa
Không gian nội thất tinh tế hơn với ghế ngồi bọc gia Nappa cao cấp. 
Thiết kế khoang xe cũng được mở rộng hơn để tạo thêm không gian 
rộng rãi cho hàng ghế sau, trong khi hàng ghế trước cũng được nới 
rộng khoảng cách, tất cả nhằm tạo thêm không gian cho mọi hành 
khách trong xe.

Hệ thống âm thanh cao cấp
Âm nhạc chi phối cảm xúc của mỗi chuyến hành trình, và dù điểm đến 
là ở đâu, âm thanh hoàn hảo và trung thực luôn là yếu tố then chốt. 
Hãy để hệ thống âm thanh cao cấp của Outback mang đến những giai 
điệu đầy cảm xúc cho mọi hành khách trong xe cùng đắm chìm trong 
âm nhạc.

Mở cốp rảnh tay với chức năng nhớ vị 
trí độ mở cốp
Việc chất - dỡ vật dụng vào khoang hành lý nay trở nên dễ dàng hơn 
với Outback khi nay đã được trang bị tấm che khoang hành lý có thể 
dễ dàng điều chỉnh độ cao.  Và với tính năng mở cốp rảnh tay, chỉ việc 
đưa tay hoặc khuỷu tay lướt qua logo Subaru trên đuôi xe, cửa xe sẽ 
được tự động mở ra.

Subaru EyeSight 4.0:
    Kiểm soát hành trình thích ứng với chức năng giữ xe đi giữa làn
    Phanh tự động tránh va chạm với chức năng đánh lái khẩn cấp
    Kiểm soát bướm ga phòng tránh va chạm
    Cảnh báo đảo làn
    Cảnh báo & phòng ngừa chệch làn 
    Cảnh báo xe phía trước di chuyển

Những cải tiến đáng giá từ Hệ khung gầm Subaru Global 

Platform:

    Khả năng ổn định lái xuất sắc

    Khả năng tránh vật cản xuất sắc

    Sự thoải mái trong các chuyến đi xuất sắc

    Không có hiện tượng rung lắc hoặc tiếng ồn khó chịu

Những tính năng và trang bị để cải thiện khả năng vận hành khác, 
lần đầu trang bị cho Outback.

Cặp stereo camera mới tăng góc nhìn lên gấp đôi
Phanh tự động khi lùi (RAB)
8 túi khí
Đèn pha thích ứng

Tự động chỉnh ghế lái - nhận diện tới 5 người lái và tự động vị 
trí ghế lái theo như cài đặt trước đó của từng người.

Tự động chỉnh vị trí gương chiếu hậu - chỉnh gương chiếu 
hậu ngoài xe theo như cài đặt trước đó của từng người lái.

Đồng hồ hiển thị - tự động khôi phục lại màn hình mà người 
lái đã xem vào lần trước.

Điều hòa tự động - khôi phục cài đặt điều hòa gần nhất của 
người lái để đưa môi trường trong xe về điều kiện thoải mái 
nhất.

Cảnh báo - hệ thống nhận diện tình trạng thiếu tập trung 
hoặc buồn ngủ của người lái, và phát cảnh báo bằng âm 
thanh và tín hiệu trên bảng đồng hồ.


