
E-Serisi Coupé



Yeni Mercedes-Benz tasarım  
felsefesinin klasik bir örneği.

Modern tarzı ve zarif sportifliği temsil eder. Mütevazi zarafetindeki 
 mükemmel orantılar ve atletik stil elemanları sayesinde E-Serisi Coupéʼden 
 gözlerinizi alamazsınız.



Modern ve nefes  
kesici Coupé estetiği.

E-Serisi Coupé, mükemmel orantıları, öne çıkan sportif
özelliklerle birleştiriyor.



Etkileyici bir alan.
Coupéʼnin sunduğu alan sıra dışı bir genişliktedir. Bu nedenle E-Serisi 
Coupé tarz sahibi bir seyahat otomobili olarak tam dört kişi içindir; tamamen 
özel Gran Turismo geleneğiyle.



Hiçbir zaman  
unutamayacağınız bir bakış.

Asil bir elmas görünümlü radyatör ızgarası ve aşağı uzanan ön tampon, 
çarpıcı bir ön tasarım oluşturur ve Mercedes-Benzʼe özgü Coupé 
 tarzını vurgular. MULTIBEAM LED farlardaki mavi ışıklı vurgular, büyü-
leyici ve ayırt edici bir tasarım özelliğidir.



Tasarımı: Duyumsal netliğin ifade biçimi.



Dokunmatik kumanda paneli
Dokunmatik panel ile multimedya sisteminin 
fonksiyonlarına, bir veya iki parmak hareketi 
(çoklu dokunuş) üzerinden sezgisel olarak  
kumanda edilebilir. Giriş olanağı olarak sesli 
kumandayı ve kontrol düğmesini tamamlar  ve 
el dayama  yerine entegre edilmiştir.

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.

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.



Son derece dikkatli: kemer getiricisi.Aracınıza adım atın ve kendinizi evinizde 
hissedin.
Ferah ve dolaylı ışığı ile ambiyans aydınlatması, tüm iç mekanda benzersiz 
 rahatlıkta bir atmosfer sağlar. 64 rengin arasından tamamen isteğinize 
göre bir ışık ambiyansı seçin. Ambiyans aydınlatması tümüyle LED 
teknolojisine dayanır ve multimedya sistemi üzerinden konforlu bir şekilde 
ayarlanabilir, kademesiz olarak karartılabilir veya kapatılabilir. Sıcaklık 
ayarları aydınlatılmış hava çıkışları yardımı ile görselleştirilebilir.
*Opsiyonel olarak sunulmaktadır.

Standart donanımda bulunan kemer getiricisi sayesinde sürücü ve ön yolcu, 
emniyet kemerlerini daha kolay bir şekilde takabilirler. Araca binildikten 
sonra, kemer otomatik olarak daha uygun bir tutma pozisyonuna getirilir. 
Kemer getiricisinin dışarı sürülmesi, orta konsoldaki bir tuş üzerinden de 
tetiklenebilir.

THERMOTRONIC ile üç bireysel 
iklimlendirme bölgesi.
E-Serisi Coupéʼde her yolcu kendi rahatlatıcı iklimlendirmesinin keyfini  
çıkarır: Üç iklimlendirme bölgesi ve üç klima stili ile iklimlendirme otomatiği 
kişisel isteklerinize göre ayarlanır. Sürücü ve ön yolcu, sıcaklığı ve hava 
dağılımını birbirinden bağımsız olarak ayarlayabilir. Arka bölüm sıcaklığı ayrı 
olarak ayarlanabilir.
*Opsiyonel olarak sunulmaktadır.

Burmester® “Rahat hissettiren ses”.
Burmester® High-End 3D-Surround ses sistemi ile özel olarak tasarlanan 
23 adet hoparlör sayesinde E-Serisi Coupéʼnin iç mekanında büyüleyici 
üç boyutlu müziğin keyfini çıkarın. Ses sistemi, sadece oturma 
odalarındaki lüks ses sistemlerinde duyabileceğiniz bir ses kalitesi sağlar. 
3D ses deneyimi ile örneğin opera salonlarının veya caz mahzenlerinin 
akustiğini ve ambiyansını hissedebilirsiniz. VIP fonksiyonu sayesinde ses 
her bir koltuk için ayrı olarak ayarlanabilir.
*Opsiyonel olarak sunulmaktadır.



AVANTGARDE tasarım konsepti. Gece paketi.AMG tasarım konsepti. designo; her ayrıntıda lüks.
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 Coupé koltukları, 3 kollu Nappa deri çok fonksiyonlu direk-
siyon simidi ve açık kristal polisajlı alüminyum süslemelerle tamamlanır.

Gece paketinin siyah vurguları dış mekanı daha sportif ve dışa vurumcu 
hale getirir. Hafif alaşım jantlar, dış ayna gövdeleri ve bazı krom süsleme 
elemanları siyahtır.

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, entegre  
koltuk görünümlü koltuklar AMG spor pedal tertibatı, AMG paspaslar ve 
ambiyans aydınlatması bu iç mekan donanı mına dahildir.

E-Serisi Coupé en iyisini ister: sizin beğeninizi. Özel designo boyalar, çok
sayıda süsleme elemanı, seçkin döşemeler, çeşitli süslemeler ve değerli
ekstralardan oluşan kendi donanımınızla aracınıza kişisel bir kalite katarsınız.



Mercedes-Benz Intelligent Drive (akıllı sürüş).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.

İster trafiğin yoğun olduğu saatte ister uzun gece sürüşlerinde ister bilmediğiniz yollarda 
 olsun, E-Serisi Coupéʼniz tam da stresli durumlarda üzerinizdeki yükü belirgin şekilde hafifletir. 
Bunun arkasında tüm araçlarımızda bulunan ve Mercedes-Benz ile her sürüşü güvenli ve 
 benzersiz kılan bir konsept vardır: Intelligent Drive (akıllı sürüş). Çünkü direksiyonda geçirdiğiniz 
zaman sizin zamanınızdır. Rahatlama zamanı. Enerjinizi doldurma zamanı. Hedefinize hem 
güvenli hem de rahat bir şekilde ulaşmanız için.

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.

PERFORMANSI DESTEKLEYEN KONFOR VE ÖRNEK  
NITELIĞINDE GÜVENLIK

Aktif fren yardımcısı, arkadan çarpmalardan ve karşıdan karşıya geçen 
yayaların karıştığı kazalardan kaçınmanıza ve olumsuz kaza sonuçlarını 
 hafifletmeye yardım eder. Sistem kapsamında, görsel ve işitsel takip mesa-
fesi ve çarpışma uyarısı, şartlara uygun fren desteği ve bağımsız bir  
fren fonksiyonu yer almaktadır.

Kör nokta yardımcısı ve aktif şerit takip yardımcısı, sürücüyü kör 
noktada bulunan araçlara karşı görsel ve işitsel olarak uyarabilir ve 
 farkına varılmadan şerit değiştirildiğinde bildirimde bulunabilir. Aktif şerit 
takip yardımcısı, fren müdahaleleriyle çarpışmaları engellemeye  
yardımcı olabilir.



Tarz dolu performans.
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.) 5,9 4,4

Azami hız (km/saat) 250 250

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

9,3-9,2
5,5-5,4
6,9-6,8

11,6-11,5
7,2-7,1
8,8-8,7

Karma CO2 emisyonları4 (g/km) 158-155 203-200 

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

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




