
S-Serisi Cabriolet



Yeni S-Serisi Cabriolet, en üst seviyedeki bu özgürlüğün ispatıdır.  
Sürüşü paha biçilemez şekilde keyifli hale getiren bir Mercedes.  
Şıklığı, lüks görünümü ve açılan tavanı ile tüm otomobil tutkunlarını  
kendine hayran bırakır. 

Özgürlüğün değeri nedir?







En büyük lüksün  
tadına varın.

Kendinize zaman ayırın. Geri kalan her şeyden uzaklaşın ve yeni Cabriolet’nin 
keyfine varın. Tasarımsal olarak öne çıkan özellik, geniş yüzeyli ahşap veya  
karbon fiber süslemelere sahip kusursuz şekillendirilmiş, fabrikasyon kalitesinde 
işlenmiş gösterge panelidir. Sizi stresten arındıran ve büyüleyici izlenimlerle 
zenginleştiren konfor için en iyi koşulları sunar.





En etkileyici 4,6 saniye.

Yeni S 500 Cabriolet, tüm durgunluğu ve sakinliği içerisinde, peşinizi 
artık bırakmayacak olan bir V8 ses deneyimi ile vurgulanmış spor 
otomobil seviyesinde sürüş performansları sağlar. Bu sırada havalı 
süspansiyona ve adaptif sönümleme sistemine sahip AIRMATIC yürü-
yen aksam üzerinde süzülürsünüz. Yoldayken, bundan daha iyi ve daha 
duygusal olarak rahatlayamazsınız.





Bu zarafet. Bu ahenk. Dış ve iç bir olur, dayanılmaz bir 
bütüne dönüşür. Tasarımcılarımız bunu “Duyumsal netlik 
prensibi” olarak adlandırmışlardır. Bu büyük Cabriolet’ye 
şaşılacak bir hafiflik ve dinamizm katmışlardır. Üstü açık 
sürüşün büyüleyiciliği karşısında bundan daha güzel bir 
reverans yapılamazdı.



Bir S-Serisi’nin konforuna sahip tek Cabriolet. 
Havalandırma ve gürültü konforu bakımından da kendine has bir seri: Yeni 
S-Serisi Cabriolet, düşük sıcaklıklarda veya fırtınalı rüzgar koşullarında dahi 
keyifli bir üstü açık sürüşü mümkün kılar. İsteğe bağlı AIRCAP rüzgar def-
lektör sistemi, iç mekandaki türbülansları hissedilir derecede azaltır. İstek 
üzerine temin edilebilen ense bölgesi ısıtıcısı AIRSCARF, sıcak havadan 
oluşan bir atkı ile omzunuzu sarar. Ayrıca isteğe bağlı sıcaklık konfor paketi 
koltukların, kol dayanaklarının ve direksiyon simidinin ısıtılmasını sağlar. 
Tam otomatik kumaş tente, gürültü konforunun en üst seviyedeki taleplerine 

uygundur ve 50 km/saatlik bir hıza kadar hareket halinde de açılabilir ve 
kapatılabilir. Akıllı klima ayarına sahip THERMOTRONIC otomatik klima  
sistemi, her sürüş durumunda ideal bir ortam sağlar. Açık olduğu kadar kapa-
lıyken de, direksiyon yardımcısı ve dur-kalk pilotuna sahip takip mesafesi 
kontrol sistemi DISTRONIC PLUS ve ayrıca takla koruması sistemi ve baş hava 
yastıkları gibi, akıllı bir ağ üzerinden birbirine bağlanmış sürücü yardım ve 
güvenlik sistemleri, hedefinize sadece şık değil, aynı zamanda güvenli bir 
şekilde ulaşmanız için sizi destekler. 

Resimde, bir akış simülasyonu gösterilmektedir.



Birinci sınıf iç güzellik.
Yeni S-Serisi Cabriolet, iç mekanda sportif lüks bir tasarım dili, kaliteli  
malzemeler ve en üst seviyede değer algılaması ile büyüleyicidir. 31,2 cm 
boyutundaki zarif kavisli gösterge paneli, dikkatle birbirine uyarlanmış renk 
ve malzeme seçimi ve ayrıca yüksek kalitedeki kumanda elemanları, aracın 
benzersizliğinin altını çizer. En üst seviyede bireysellik adına, seçkin renk 
kombinasyonlarında üç farklı deri çeşidi arasından tercih yapabilirsiniz.

COMAND Online, dokunmatik panel ve ön cam sanal göstergesi gibi sistemler, 
geleceğe yön veren konfor sunar. Koltuk konfor paketinin ENERGIZING masaj 
fonksiyonu, istek üzerine ilave rahatlama sunar. Ambiyans aydınlatması, ruh 
halinize göre iç mekanı yedi farklı renkteki hoş ve dolaylı bir ışık ile aydın-
latır. İsteğe bağlı AIR-BALANCE paketinin bileşeni olan özel S-Serisi Cabriolet 
kokusu “PACIFIC MOOD”, bu ferah ortamı tamamlar.



Yeni S 500 Cabriolet’nin standart donanımı.
Yeni S 500 Cabriolet’nin kalbini, kelimenin tam anlamıyla çift turbo beslemeli 
V8 motor oluşturur. Güç, dünya çapındaki ilk 9 ileri oranlı tork konvertörlü 
otomatik şanzıman 9G-TRONIC tarafından aktarılmaktadır. En üst seviyede 
sürüş keyfi ile şaşırtıcı verimliliği birleştiren son derece modern bir bileşen. 
Aynı şekilde LED akıllı ışık sistemi de standart donanım kapsamındadır. İç 

mekanda sizi, kontrast süsleme dikişlerine sahip deri koltuklardan oluşan 
deri döşemeler ve ARTICO suni deri gösterge paneli üst kısmı karşılar.  
Kavansit mavisi boya, porselen/espresso kahvesi renginde iki renkli tasarım 
konsepti ve parlak kahverengi ceviz ağacı süslemelerden oluşan kombi-
nasyon, tasarımcılarımız tarafından önerilen bir tasarımdır.



İsteğe bağlı donanımlardan öne çıkanlar.
Yeni S-Serisi Cabriolet, Burmester® High-End Surround ses sistemi ile, istek 
üzerine benzersiz bir açık hava konserine ev sahipliği yapar. Özel olarak  
tasarlanmış 23 hoparlör, 24 amplifikatör kanalı ve kendi geliştirdiğimiz tekno-
lojiler, büyüleyici bir ses dağılımı oluşturur. Bu lüksün keyfini gölgelenme-
den yaşayabilmeniz için, otomatik rüzgar deflektör sistemi AIRCAP sipariş 

edilebilir. AIRCAP tuşuna bastığınızda, ön camda bir rüzgar lameli ve arka 
koltuk başlıklarının arkasında bir rüzgar deflektörü dışarı hareket eder.  
Sürücü ve ön yolcu için öne çıkan ilave bir konfor özelliği, ense ısıtma sistemi 
AIRSCARF’tır. Koltuk başlıklarındaki hava çıkışlarından gelen sıcak havayı, 
tıpkı görünmez bir atkı gibi boynunuzun ve ensenizin üzerine serer.



AMG tasarım konsepti ve AMG Plus tasarım konsepti. 
AMG tasarım konsepti, daha fazla sportiflik ve benzersizlik için mükemmel 
bir şekilde birbirine uyarlanmış unsurları birleştirir. Bunlar, sportif AMG  
hafif alaşım jantlara ve delikli fren disklerine sahip dinamik AMG tasarımı, 
AMG spor pedal seti ve parlak siyah kavak ağacından zarif süslemelerdir. 
Görünüm, bunu temel alan AMG Plus tasarım konsepti ile, seçkin donanımlar 

sayesinde güçlendirilir. Buna, örneğin çok kollu, siyah renkte ve parlak 
tornalanmış 50,8 cm (20 inç) boyutunda AMG hafif alaşım jantlar, özel  
V8 koltuk desenine sahip AMG spor koltuklar ve ayrıca Nappa deri AMG 
spor direksiyon simidi dahildir.



Yeni Mercedes-AMG S 63 4MATIC Cabriolet. 
Mercedes-AMG’nin yeni Cabriolet’si, olağanüstü tasarıma ve sürüş dinamiğine 
sahip bir araç olarak S-Serisi ailesine katılmıştır: AIRMATIC tabanlı AMG 
spor yürüyen aksam ile bağlantılı olan performans odaklı dört tekerlekten 
çekiş sistemi 4MATIC çekişi ve çevikliği azami seviyeye çıkartıyor; 430 kW’a 
(585 BG) ve 900 Nm’ye sahip 5,5 litrelik çift turbo beslemeli AMG V8 motor, 
uygun güç ve ses deneyimi sağlar. Yeni Mercedes-AMG S 63 4MATIC 

Cabriolet, dış mekanda kendini dışa vurumcu olarak gösteriyor: Aracın  
dinamizmi, çarpıcı AMG tasarımında geri yansıyor. Buna, parlak siyah  
rüzgarlıklı AMG ön tampon eteği ve ayrıca gümüş krom süslemelere sahip 
AMG yan marşpiye kaplamaları ve parlak siyah eklentiye sahip AMG  
arka tampon eteği dahildir. AMG dövme jantlar daha fazla sportif vurgular 
oluşturur.



855805205

851801201

858818

İç mekan donanımı.

Döşemeler

201
205
551
555
558
561
565
567
568
574
575
584
585
801
805
818
851
855
858
961
965
974
975
977
978

siyah/siyah
porselen rengi/espresso kahvesi
siyah/siyah1, 4

porselen rengi/espresso kahvesi1, 4

kristal grisi/siyah1, 4

siyah/siyah2

porselen rengi/espresso kahvesi2

bengal kırmızısı/siyah2

kristal grisi/siyah2

eyer kahvesi/siyah1, 4

porselen rengi/okyanus mavisi3, 4

eyer kahvesi/siyah2

porselen rengi/okyanus mavisi2

siyah/siyah3

porselen rengi/espresso kahvesi3

kristal grisi/siyah3

siyah/siyah1

porselen rengi/espresso kahvesi1

kristal grisi/siyah1

siyah/siyah3

porselen rengi/espresso kahvesi3

eyer kahvesi/siyah3

porselen rengi/okyanus mavisi3

bengal kırmızısı/siyah3

kristal grisi/siyah3

Süslemeler

731
729
H06
H21
H16
H10 

Parlak kahverengi ceviz ağacı
Parlak siyah kavak ağacı3

Metalik designo dişbudak ağacı3

designo siyah piyano boyası3

Dekoratif çizgilere sahip designo siyah piyano boyası3

AMG karbon-fiber/Siyah piyano boyası3

1  AMG Plus tasarım konsepti veya S 63 4MATIC ile bağlantılı olarak sadece 
S 500 için (AMG koltuk armaları dahil). 2 Sadece Mercedes-AMG S 63 
4MATIC için (isteğe bağlı donanım). 3 İsteğe bağlı donanım. 4 AMG Plus 
tasarım konsepti ve Exclusive paketi ile bağlantılı olarak sadece S 500 için.

Nappa deriDeri AMG Plus tasarım konsepti Nappa deri



731

H21

555 565965855 H06

567977

575 585975

729

551 561961851

H10

558 568978858

H16

574 584974

Süslemelerdesigno Exclusive Nappa deriAMG Nappa deri designo Exclusive AMG Nappa deri designo Exclusive Nappa deri
AMG Plus tasarım konsepti 



040 183

197 989

890 998 044

897 049

775 033992

988 799 740

744

745

746

Opak renk

040 Siyah

Metalik renkler

183
197
775
890
897
988
989
992
998

Magnetit siyahı
Obsidiyan siyahı
İridyum grisi
Kavansit mavisi
Yakut siyahı
Elmas gümüşü
Zümrüt yeşili
Selenit grisi
Antrasit mavisi

designo renk1

799 designo elmas beyazı

designo fabrikasyon renkler1

033
044
049

designo metalik mocha siyahı
designo mat alanit grisi
designo mat kaşmir beyazı

Tente renkleri

740
744
745
746

Siyah
Mavi
Bej
Koyu kırmızı

Renkler.

1 İsteğe bağlı donanım.

Opak renk Metalik renkler designo renk1 Tente renkleri

designo fabrikasyon renkler1



Teknik değerler.
BENZİNLİ MOTORLAR  

S 500 Cabriolet Mercedes-AMG S 63 4MATIC Cabriolet

Silindir sayısı/Yerleşim düzeni 8/V 8/V

Toplam silindir hacmi (cm3) 4663 5461

Nominal güç1 [kW (BG) d/dk.’da] 335 (455)/5250–5500 430 (585)/5500

Nominal tork1 [Nm d/dk.’da] 700/1800–3500 900/2250–3750

Şanzıman 9G-TRONIC 7 ileri oranlı AMG SPEEDSHIFT MCT spor şanzıman

Hızlanma 0–100 km/saat (s) 4,6 3,9

Azami hız yakl. (km/saat) 2502 2502

Ön aks, arka aks lastik ebadı 245/50 R 18, 245/50 R 18 255/45 ZR 19, 285/40 ZR 19

Yakıt Süper benzin Süper plus benzin

Yakıt tüketimi3 (lt/100 km)
Şehir içi
Şehir dışı
Karma

12,2–11,8
7,5–6,8
9,1–8,5

14,3
8,2
10,4

CO2 emisyonları3 (g/km) karma 212–199 244

Emisyon sınıfı4/Verimlilik sınıfı5 Euro 6/F Euro 6/G

Yakıt deposu hacmi (lt), bunun yaklaşık rezervi 80/8,0 80/12,0

Bagaj hacmi (lt)6 350 350

Dönüş çapı (m) 11,60 11,90

Boş ağırlık7 (kg) 2115 2185

Müsaade edilen toplam ağırlık (kg) 2590 2635

Uzunluk8/Ayna dahil genişlik8 (mm) 5027/2108 5044/2108

Aks mesafesi8 (mm) 2945 2945

İz genişliği8 ön/arka (mm) 1625/1649 1644/1649

1  Nominal güç ve tork ile ilgili 595/2009 (AT) talimatının geçerli olan metnine göre veriler. 2 Elektronik olarak sınırlandırılmıştır. 3 Tüketim ve emisyon ile ilgili 
değerler, öngörülen ölçme yöntemine (§ 2 Nrn. 5, 6, 6a Pkw-EnVKV yönetmeliğinin geçerli olan metnine) göre belirlenmiştir. Bilgiler bir teklifin parçasını 
oluşturmaz, çeşitli araç tipleri arasında karşılaştırma yapma amaçlıdır. 4 Değer, sadece AB içinde geçerlidir. Ülkelere özgü farklılıklar olabilir. 5 Ölçülmüş 
emisyonlara dayanarak, aracın kütlesi dikkate alınarak belirlenmiştir. 6 Değerler, 2007/46/AT yönetmeliğinin geçerli olan metnine göredir. 7 Değerler 
92/21/AT yönetmeliğinin geçerli olan (sürüşe hazır durumdaki kütle, yakıt deposu % 90 oranında dolu, sürücü dahil, 68 kg ve bagaj, 7 kg) metnine göre standart 
donanıma sahip araçlar içindir. İsteğe bağlı donanımlar ve aksesuarlar bu değerleri arttırır ve yük kapasitesi azalır. 8 Ölçüler ortalama değerlerdir. Temel 
donanıma sahip ve yüksüz durumdaki araçlar için geçerlidir. Ayrıntılı değerleri www.mercedes-benz.com.tr’de bulabilirsiniz.

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




