A-Serisi

Hey Mercedes.
Bu hissi biliyor musunuz? Biriyle karşılaşırsınız ve sanki onu
yıllardır tanıyormuş gibi hissedersiniz. Tıpkı A-Serisi’ndeki gibi.
Henüz birkaç gündür birlikte seyahat etmenize rağmen,
karakterinizi, keyfinizi, neleri sevip sevmediğinizi bilir. En az
sizin kadar iyi sürüş yapar. A-Serisi ile mükemmel bir uyum ve
benzersiz bir bütünlük yakalamanız çok olası.

Size gerçekten
çok yakışır.
A-Serisi’nin hatları sadece bir yöne uzanır: Duyumsal
netliğe yönelik tasarım felsefemize. Yüzeyler daha da
sade, ayrıntılar daha da belirgin. Şık, değil mi?

Yükünüzü nasıl
hafifletebiliriz?
Çünkü bağlantı hizmetlerimizde amaç yalnızca bu:
Hayatı daha basit hale getirmek. A-Serisi, sizin için
önemli olan her şeye kablosuz, anahtarsız ve
tamamen zahmetsiz bir şekilde bağlanır.

Güven hakkında
konuşalım.
A-Serisi aracınız sizi yaklaşmakta olan çarpışma tehlikesine karşı uyarabilir, frenleme ve
kaçınma manevrası sırasında size yardımcı
olabilir veya otomatik o
 larak kendi kendine
acil frenlemeyi t etikleyebilir.

Güvenlik ve yardımcılar.

Bağlantılar.

Koruyucu içgüdüde son nokta. A-Serisi azami
200 km/saat’te bile mesafeyi koruyabilir ve böylelikle üst
sınıf ile arasındaki mesafeyi kapatır. Aracın (gerçekten
var olan) duyularına hiç kimseye güvenmediğiniz kadar
güvenebilirsiniz. Yüksek hızlarda bile. DISTRONIC,
Aktif Takip Yardımcısı, sayesinde öndeki araçla aradaki
mesafeyi korumaya yardımcı olur. Aktif fren yardımcısı
ise acil durumlarda kendiliğinden frenleyebilir. Böylelikle
kendinizi her zaman güvende hissedersiniz. Bir araç
sizin için daha fazla ne yapabilir?

A-Serisi’nde akıllı telefonunuzu orta konsola yerleştirerek
şarj edebilirsiniz. Çok kolay, tamamen kablosuz ve Qi
standardında. En iyisi de şudur: Near Field Communication
(NFC) sayesinde çok sayıda kumanda adımına gerek kalmadan
akıllı telefonunuz anında A-Serisi’ne bağlanır.
İster SMS gönderin ister kişi listenizde gezinin; hiç sorun
değil. A-Serisi’nde akıllı telefonunuzu elinize almaya gerek
kalmadan kullanabilirsiniz. USB, WLAN veya NFC üzerinden
bağlantı kurun. Direksiyon simidinde bulunan dokunmatik
kontrol tuşları sayesinde, multimedya sisteminin ekranındaki
neredeyse tüm uygulama ve fonksiyonları kumanda
edebilirsiniz. Sihirli bir şekilde ve tek el hareketiyle.
A-Serisi ile tamamen yeni bir bakış açısı kazanacaksınız.
Örneğin yollarda. Özel bir kamera yardımıyla, çevrenizi
bir video şeklinde aktarır veya multimedya sisteminin
ekranına hareketsiz resim olarak yansıtır. Yenilikçi ve
bilgilendirici bir şekilde. Sanal nesneleri ve işaretleri
tamamlayarak hedefinizi bulmanızı kolaylaştırır.
Tamamen sezgisel ve oldukça zeki bir şekilde.

“Wrap-around” tasarımı.

Geniş ekran görünümü.

Ön camda sanal gösterge paneli.

Tema dünyası.

A-Serisi’nin iç mekanı yolcuları resmen kucaklıyor. Gösterge tablosu, orta
konsol ve kapı kaplamaları arasındaki geçişler, akıcı bir görünüme sahip olup
rahat bir Wrap-around tasarımı sağlar. Bu, bu seride süsleme ve her şeyi
iyi tarafından gösteren ambiyans aydınlatması seçenekleri kadar eşsizdir.

Burada bir bakış, gerçekten binlerce kelimeden daha fazlasını söyler.
A-Serisi’ndeki iç mekan, tamamen yeni bir görünüm kazanmıştır.
Bu yeni tasarım anlayışı, sizlere yeni bakış açıları kazanırır. Bir değil,
iki adet yüksek çözünürlüklü ekran üzerinde. Standart olarak 7 inç
büyüklüğünde. İsteğe bağlı olarak 10,25 inç ile ekstra büyük. Her iki
durumda da ekranlar boşlukta yüzüyormuş gibi durur. Direksiyon simidi,
dokunmatik panel veya dokunmatik ekran üzerinden gerçekleştirilen
kumanda da son derece kolaydır. Dokunmatik ekran bir diğer avantajdır
ve kesinlikle ikinci bir bakışı hak eder.

A-Serisi’ndeki ön camda sanal gösterge paneli ile gözleriniz tamamen
otomatik olarak düz bakar. Çünkü hız, hız sınırları veya navigasyon
bilgileri gibi tüm önemli bilgiler doğrudan görüş alanınıza yansıtılır.
Sanal bir şekilde ve tamamen renkli. Yüksekliği ve içerikleri uyarlayabilir,
hafıza fonksiyonu üzerinden kaydedebilirsiniz. Gelecekte düşünmeniz
gerekmeyen bir şey daha.

A-Serisi ve MBUX (Mercedes-Benz User Experience) ile daha fazlası
mümkün. Yalnızca ambiyans aydınlatmasını değil, aynı zamanda
multimedya sistemindeki kombine gösterge ve ekrandaki gösterge stillerini
de kendi ruh halinize göre ayarlayabilirsiniz. Üstelik direksiyon simidindeki
dokunmatik kontrol düğmeleri yoluyla tamamen kişisel ve sezgisel olarak.

Standart donanım.

Style tasarım konsepti.

Progressive tasarım konsepti.

AMG tasarım konsepti.

Seçenek listesinde hiçbir şeyi işaretlemeden, A-Serisi’nin birçok özelliğine
sahip olursunuz. Böylelikle standart donanımda araç cömert yönünü
gösterir. Markaya özgü yüksek güvenlik standardı için aktif fren yardımcısı
ve aktif şerit takip yardımcısı mevcuttur. İstediğiniz hava
durumunu ise klima tertibatı kontrol eder.

Style tasarım konsepti ile aracınız standart donanımdan ayrılır. Hem iç
mekanda hem dış mekanda genç ve havalı bir görünüm. Bunların arasında
16 inç hafif alaşım jantlar gibi ilave bileşenler ve tasarım konsepti için
modern renklere sahip seçkin döşemeler ve süsleme dikişleri de yer alır.

Progressive tasarım konsepti aracınıza büyük ölçüde değer katar.
Gördüğünüz ve hissettiğiniz bir katma değer. Bir Premium-Compact
araç olarak cazibesini ve yüksek kalitelisini hissettirir, teknolojisi ile
tüm dikkatleri üzerine çeker.

AMG tasarım konsepti ile performansı hem dış mekanda hem iç mekanda
net bir şekilde ifade edersiniz. Özellikle de özel ön ve arka apronlara sahip
AMG gövde tasarımı, aracı görsel olarak AMG modelleri ile yakınlaştırır.
Ayrıca alçaltılmış, sportif olarak uyarlanmış yürüyen aksama ve direct-steer’e
sahip teknoloji de sürüş keyfine katkıda bulunur.

DYNAMIC SELECT, Sürüş Karakter Seçim Fonksiyonu.
İstediğiniz gibi sürün. DYNAMIC SELECT, tek tuşla motor, şanzıman,
yürüyen aksam veya direksiyon tertibatını önceden ayarlayan farklı sürüş
programları sunar. “Sport” modu ile dinamik bir sürüş gerçekleştirebilir,
ana program olan “Comfort” ile oldukça rahat bir yolculuk yapabilirsiniz.
Buna karşın “ECO” modu ise yüksek verimliliği temel alarak yakıt ve para
tasarrufu sağlar.

Konforlu yürüyen aksam.
“ECO” sürüş programı, CO2 ve zararlı madde emisyonundan kaçınmak
istediğinizde sizi oldukça kapsamlı bir şekilde destekler. Koltuk ısıtması ve
iklimlendirme bu ayarda daha düşük güç ile çalışır ve enerjiden tasarruf
edilir. “Individual” sürüş programında ilgili parametreyi tamamen kendiniz
ayarlayabilirsiniz. Böylelikle tahriği sportif olarak ayarlayabilir ve yürüyen
aksamı konforlu bir şekilde düzenleyebilirsiniz.

Konforlu yürüyen aksam, size dinamik bir genel paket sunar. Yol tutuşunu
daha tok bir hale getirir. 15 milimetreye kadar alçaltılmış yürüyen aksam
özel olarak uyarlanmış yaylar ve sönümleyicilerle çalışır. Standart yürüyen
aksama göre daha sportif bir tasarım sunar.

Araç park halindeyken bile performansın ve duyguların keyfini çıkarın.
Kısaltılmış süspansiyon hareket mesafesi ile görsel olarak yola daha
yakın olur.

Teknik değerler.

Ölçüler.
Benzinli motorlar
A 200
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Silindir hacmi (cm3)

1.332

1.991

Nominal güç (kW [BG] d/dk.’da)

120 (163)/5.500-5.500

310 (421)/6.750-6.750

Hızlanma 0–100 km/saat (sn.)

8

3,9

Azami hız (km/saat)

225

270

Yakıt tüketimi (l/100 km)
Şehir içi
Şehir dışı
Karma

7,4
4,6
5,6

10,7
7,1
8,4

Karma CO2 emisyonları4 (g/km)

128

192

Emisyon sınıfı5/Verimlilik sınıfı6
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Tüm veriler milimetre cinsindendir. Verilen ölçüler ortalama değerlerdir. Temel donanıma sahip ve yüksüz durumdaki araçlar için geçerlidir.
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 u anda geçerli olan versiyonda (EG) 715/2007 sayılı yönetmeliğe göre nominal güç verileri. 2 Kısa bir süreliğine mevcut. 3 Elektronik olarak sınırlandırılmıştır. 4 Belirtilen değerler, öngörülen ölçme yöntemine göre belirlenmiştir.
Ş
(AB) 2017/1153 sayılı uygulama direktifinin 2. maddesinin 1 numaralı hükmüne göre belirlenen “NEFZ-CO2 değerleri” söz konusudur. Yakıt tüketim değerleri bu değerler temel alınarak hesaplanmıştır. Yeni otomobillerin resmi
yakıt tüketimi ve resmi spesifik CO2 emisyonları hakkında ayrıntılı bilgiler tüm satış noktalarından ve www.dat.de üzerinden Automobil Treuhand GmbH’dan ücretsiz olarak temin edilebilen “Yeni otomobillerin yakıt tüketimi, CO2
emisyonları ve akım tüketimi ile ilgili kılavuz”dan öğrenilebilir. Bilgiler, münferit bir araç ile ilgili olmayıp, bir teklifin parçası değildir; sadece çeşitli araç tipleri arasında karşılaştırma yapma amacına hizmet ederler. Değerler, seçilen
özel donanımlara göre farklılık göstermektedir. 5 Bu değer sadece Avrupa Birliği içerisinde geçerlidir. Ülkelere özgü farklılıklar olması mümkündür. 6 Ölçülmüş CO2 emisyonlarına dayanarak, aracın kütlesi dikkate alınarak belirlenmiştir.
Yalnızca Almanya için geçerlidir. Ayrıntılı teknik değerleri www.mercedes-benz.com.tr adresinde bulabilirsiniz.

541
1327
734
822

538

518

1457

1

960

1024

776

1446

1372

