
E-Serisi Cabriolet



Kusursuz zarafet.
Mükemmel orantılar ve sade tasarlanmış yüzeyler tümüyle kendine 
has bir yan görünüm ve büyüleyici bir Cabriolet tasarımı sağlar.



Beklentiler: duyumsal ve net.
Organik formlar ve kaslı yüzeyler Mercedes-Benz 
için tipik olan duyumsal netliği sağlar.



Üstü açık sürüş keyfini en yüksek 
konforla deneyimleyin.

Kendine inanan tarz.
Sunduğu olağanüstü iç hacim ve asil sportif vurgulu ayrıntılara 
sahip tarz dolu tasarımı yolcuları hem üstü açık hem de üstü 
kapalı sürüşte etkiler.



Bir saniye.
Parıldayan elmas görünümlü radyatör ızgarası güneşin her bir vuruşunda 
seçkin bir ışık oyunu sunar. Motor kaputundaki güç bombeleri güçlü 
 vurgular sağlar.



Bir ifşa.
Olmayan tavan sayesinde silüet daha hafif 
ve daha uzatılmış bir etki uyandırır.



12,3" geniş dijital gösterge paneli 
Geniş dijital gösterge panelinde, gösterge 
tablosu bilgileri değişken bir şekilde gösterilebilir. 
Yüksek çözünürlüklü 12,3" ekran ve seçilebilir 3 
gösterge stili, araç fonksiyonlarının gösterimini 
daha deneyimlenebilir hale getirir.
*Opsiyonel olarak sunulmaktadır.

Direksiyon simidindeki dokunmatik kontrol  
tuşları, opsiyonel geniş ekranlı ön göğüs ile  
kombinasyon halinde dijital otomobilite 
dünyasını sezgisel olarak deneyimleme imkanı 
sunar.

Ön camda sanal gösterge paneli
Ön camda sanal gösterge paneli, sürücünün 
gözlerini trafik akışından ayırmadan önemli 
bilgileri görmesini sağlar. Sürücünün görüş 
alanına, yaklaşık 21 x 7 cm boyutunda bir 
görüntü yansıtır. Bu  görüntü, yaklaşık 2 metre 
ileride, motor kaputunun üzerinde havada 
süzülüyor gibi algılanır.
*Opsiyonel olarak sunulmaktadır.

COMAND Online.
COMAND Online; bilgi ve eğlence, navigasyon 
ve iletişim ile ilgili neredeyse tüm isteklerinizi 
yerine getirir. Gösterim, yüksek çözünürlüklü 
12,3" boyutundaki medya ekranı üzerinden 
gerçekleşir.  Sabit disk navigasyonu, neredeyse 
gerçek zamanlı trafik verileri sunan Live Traffic 
Information ile hızlıca hedefe yönlendirir.
*Opsiyonel olarak sunulmaktadır.



Geri sürüş kameralı park paketi.
Geri sürüş kameralı park paketi, hem park yeri aramayı, hem de yatay 
ya da dikey park yerlerine park etmeyi ve park yerinden çıkmayı 
kolaylaştırır. Aktif park yardımcısı, hız ayarı ve otomatik vites değişimi 
dahil olmak üzere otomatik şanzıman ile bağlantılı olarak aracı park 
boşluklarına yönlendirir.

MULTIBEAM LED teknolojili farlar.
MULTIBEAM LED teknolojili farlar, diğer trafik katılımcılarının gözünü 
kamaştırmadan sürekli uzun farla gitmeyi sağlar. Ayrı ayrı kumanda 
edilebilen LEDʼler  başka araçların bulunduğu alanı aydınlatmazken 
etrafı hemen hemen aynı anda gündüz gibi aydınlatır. Öne çıkan diğer 
bir tasarım özelliği: Fardaki mavi vurgular.
*Opsiyonel olarak sunulmaktadır.

Eşya gözü paketi.
Eşya gözü paketi, örneğin orta konsoldaki çift bardak tutucusu, orta 
konsoldaki eşya koyma gözündeki gerdirme bandı, düz cisimleri 
saklamak için arka koltuk minderlerinin altındaki 2 file, bagajda bulunan 
katlanabilir kutu ve bagaj tabanında bulunan bagaj filesi gibi çeşitli 
özellikleriyle araç içerisini düzenlemeye yardımcı olur.

AIR-BALANCE paketi.
Araç iç mekanı, AIR-BALANCE paketi sayesinde tamamen kişisel bir 
şekilde kokulandırılabilir. Kişisel tercihe ve ruh haline bağlı olarak son 
derece kaliteli muhtelif oda kokuları arasından seçim yapılabilir. Bunun 
haricinde hava kalitesi, iyonizasyon ve ayrıca dış ve iç havanın ideal 
şekilde filtrelenmesi ile iyileştirilebilir.
*Opsiyonel olarak sunulmaktadır.



AVANTGARDE tasarım konsepti. designo; kişiselleştirmenin en güzel şekli.AMG tasarım konsepti.
AVANTGARDE dış mekan, büyük hafif alaşım jantlar, siyah benekli elmas 
görünümlü radyatör ızgarası ve ayrıca krom ve alüminyum tasarım öğeleriyle 
sportif ve etkileyici bir sunuma sahiptir. AGILITY CONTROL yürüyen aksam, 
zemine yakınlığıyla sportifliği daha da vurgular. Sportif ve lüks AVANTGARDE 
iç mekan, entegre koltuk görünümü ve ARTICO suni deri/Norwich kumaş 
döşemeye sahip sportif koltuklar, 3 kollu Nappa deri çok fonksiyonlu direk-
siyon simidi ve açık kristal polisajlı alüminyum süslemelerle tamamlanır.

designo programı, ruh eşlerini arayan yüksek kaliteli dış boyalar sunar. 
 Sadece zengin efektli metalik boyalar, ipek matlığında mat yüzeyler ve 
özellikle yüksek kaliteli efekt pigmentleri içeren parlak boyalar arasından 
seçim yapmanız gerekir. Hangi renk versiyonunda karar kılarsanız kılın, 
designo ile her zaman doğru tonu yakalarsınız.

AMG dış mekan, dinamik AMG gövdeden krom pinli elmas görünümlü  
radyatör ızgarasına ve büyük AMG hafif alaşım jantlara kadar mukemmel 
uyarlanmış donanımlarla dış mekanın sportifliğini vurgular. AMGʼye özgü 
özellikler, fark edilir ve hissedilir şekilde daha fazla sportiflik ve seçkinlik 
katar. Alt tarafı düzleştirilmiş çok fonksiyonlu spor direksiyon direksiyon, 
entegre koltuk görünümlü koltuklar, AMG spor pedal tertibatı, AMG paspas-
lar ve ambiyans aydınlatması bu iç mekan donanı mına dahildir.

Maksimum oturma konforu ve şık bir estetik, iç mekan felsefemizin merke-
zinde yer almaktadır. designo deri, tecrübeli döşemeciler tarafından  
titiz el işçiliğiyle işlenmiştir. Hangi varyanta karar verirseniz verin, designo 
döşemeler her zaman iyi biri görünüm sağlar.



Şanzıman; gücü yumuşatır.AIR BODY CONTROL (havalı süspansiyon sistemi).
Havalı süspansiyon sistemi, sürekli ayarlanabilir bir sönümleme ile birlikte çalışarak yüksek  
seviyede hareket konforu ve sürüş dinamiği sağlar. Sönümleme, her tekerlekte güncel 
sürüş durumuna uyum sağlar ve isteğe göre daha konforlu veya sportif olarak ayarlanabilir.
*Opsiyonel olarak sunulmaktadır.

Mercedes-Benz E-Serisi Cabriolet standart olarak 9G-TRONIC ile donatılmıştır; verimlilik, 
konfor ve dinamizmde bir kilometre taşı. 9 kademeli otomatik şanzıman yumuşak, neredeyse 
hissedilmeyen vites geçişiyle öne çıkar ve bunu yaparken yakıt tüketimini düşürür.

SÖNÜMLEMEYE SAHIP DYNAMIC BODY CONTROL YÜRÜYEN AKSAM

Sürücü, DYNAMIC SELECT şalteri vasıtasıyla aracın sönümleme özellik-
lerini değiştirebilir. Daha konforlu sönümleme karakteristiğine sahip 
“Comfort” (konfor) modu ve sportif sert bir sönümleme uyarlaması için  
2 “Sport” (spor) modu arasından seçim yapabilir.

DÖRT TEKERLEKTEN ÇEKIŞ 

Dört tekerlekten çekiş sistemi 4MATIC, Mercedes-Benz E-Serisi Cabriolet 
ile dar virajlarda, ıslak otoyollarda ve aynı şekilde kar üzerinde  dinamik 
ve güvenli bir sürüş tutumu sağlar. Güçlü motorlar ve 9 kademeli otomatik 
şanzıman 9G-TRONIC ile kombine edildiğinde benzersiz üstün lükte ve 
konforda bir sürüş duygusu ortaya çıkar.



Tarz dolu gösteri.
Her Mercedes-AMG, eşsiz bir karaktere sahip başlı başına bir şaheserdir. Dizginlenemez 
sportmenlik, Performance araçlarımızı ve yarış otomobillerimizi birleştiren şeydir. 
En yüksek performansa yönelik tutkular mühendislik sanatının özel bir tutumla 
buluştuğu yerde ortaya çıkar: AMG ruhu. Yeni hedeflere ulaşmak için sınırları 
her zaman tekrardan zorlamamız gerektiğine inanıyoruz. Hiçbir şeyi olduğu 
gibi kabul etmiyoruz. Çünkü sınırları insanlar yaratır ve onları aşabilecek 
olanlar da insanlardır. Bu bakış açısı ile motor sporları ve yol için 
 mükemmel performansı yaratıyoruz.

AMG dünyasına hoş geldiniz.

www.mercedes-amg.com



Teknik değerler. Ölçüler.

Tüm veriler milimetre cinsindendir. Verilen ölçüler ortalama değerlerdir. Temel donanıma sahip ve yüksüz durumdaki araçlar için geçerlidir.

Benzinli motorlar

E 350 (TR) Mercedes-AMG E 53 4MATIC+

Silindir hacmi (cm3) 1.991 2.999

Nominal güç1 (kW [BG] d/dk.ʼda) 220 [299]/5.800-6.100 320 [435]/6.100

0–100 km/saat hızlanma (sn.) 6,1 4,5

Azami hız (km/saat) 250 250

Yakıt tüketimi4 (l/100 km)
Şehir içi
Şehir dışı
Karma

9,4-9,3
5,8-5,6
7,1-7,0

11,6-11,5
7,3-7,1
8,9-8,8

Karma CO2 emisyonları4 (g/km) 163-159 204-200 

Emisyon sınıfı5/Verimlilik sınıfı6 Euro 6d-TEMP Euro 6d-TEMP

1  Şu anda geçerli olan versiyonda 715/2007 sayılı yönetmeliğe (AB) göre nominal güç verileri. 2 Kısa bir süreliğine mevcut. 3 Elektronik olarak sınırlandırılmıştır. 4 Belirtilen 
 değerler, öngörülen ölçme yöntemine göre belirlenmiştir. 2017/1153 sayılı Uygulama Yönetmeliği (AB) madde 2 no. 1 uyarınca “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 GmbHʼdan 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 farlılık göstermektedir. 5 Bu değer sadece Avrupa Birliği içerisinde geçerlidir. Ülkelere özgü farklılıklar olması mümkündür. 6 Ölçülmüş CO2 emis-
yonlarına dayanarak, aracın kütlesi dikkate alınarak belirlenmiştir. Yalnızca Almanya için geçerlidir. Ayrıntılı teknik değerleri www.mercedes-benz.de adresinde bulabilirsiniz.

Motor için en iyisi:
Mercedes-Benz orijinal motor yağları.
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