
S-Serisi.
Coupé.





Şaşırtan bir tasarım dili ile başladı her şey. Sportif ve büyük bir Coupé’nin kendine özgü orantıları, 
üzerinde güç bombeleri olan uzatılmış motor kaputu, zarif bir şekilde gerilmiş tavan çizgisi ve 
çerçevesiz yan camları önünde eğilmeyi gerektirecek kadar hayranlığı hak ediyor. Ancak daha 
fazlasını istedik: Bir teknoloji liderini, lüksün yeni simgesini.

Yeni S-Serisi Coupé. Gran Performer.





Güç. Özgüven.





430 kW (585 HP), 900 Nm. V8. Sadece bu rakamlar bile gerçek otomobil 
meraklılarının kulaklarına müzik gibi gelir. Ancak bir şeyin sesi çok daha iyidir: 
Gaz pedalını hafifçe yere doğru bastırdığınızda güçlü dolgun bir ses tonu. 
Doğrudan içinize işleyen duygusal bir ses deneyimidir bu. Bu sırada tahrik, 
normal sürüş tarzında kendini akustik olarak geri planda tutar. Aynı şekil- 
de son derece rahatlatıcıdır: Özellikle S 63 AMG Coupé’de sportif olarak 
uyarlanmış olan AMG’nin performans odaklı sürekli dört tekerlekten çekiş 
sistemi 4MATIC sayesinde, Coupé otomobil inanılmaz derecede sağlam bir 
şekilde yolu sarar. 

En iyi hizmetin sunulduğu 
yerdesiniz.



Süreklilik.
Çizdiğimiz her çizgiyle. Her buluşla. İşlediğimiz her malzeme ile bir anlayış 
olgunlaşır: Ne kadar gayret etsek de, her zaman bize üstünlük sağlayanlar, 
bizi şaşırtanlar ve geçenler oluyor. Şanslıyız ki, bunu bizden başkası yapamıyor.





Güzelliğin ve zarafetin dünyasına hoş geldiniz. 
Birçok süsleme ve el işçiliği kalitesinde dikişler  
ile kombinasyon halinde üç farklı deri donanım 
seçime sunulur. Sadece dokunsal olarak hissettik-
leriniz bile başlı başına bir yolculuktur. Gösterge 
paneli, arkasından ışıyan ambiyans aydınlatması 
sayesinde sanki havada süzülüyormuşçasına 
algılanır ve benzersiz, modern bir tasarım detayı 
oluşturur. Ayrıca yedi farklı ışık ortamı oluştu- 
rulabilir. Gelin keşfedin.





Swarovski kristallerine sahip LED akıllı ışık sistemi. Asil ışık.
İstek üzerine, LED akıllı ışık sisteminin farlarında değerli Swarovski kristallerinin 
kullanımı, yeni ve sıra dışı bir gündüz ve gece tasarımı sağlar. Sinyal ve gündüz farındaki 
kristallerin büyüleyici ışık oyunu, çarpıcı görsel vurgular oluşturur ve otomobilin 

benzersizliğini ifade eder. 30 kristalli sinyal, farların çarpıcı hatlarının altını çizer. 
Hemen altına yerleştirilmiş olan gündüz farında 17 kristal parıldar.



Mercedes-Benz Intelligent Drive. Kazasız sürüş yolunda.
Yeni S-Serisi Coupé tepki verir. Tehlikeleri saliseler içerisinde algılayabilir. Merkezkaç 
kuvvetleri zahmetsizce devre dışı bırakılır ve yoldaki engebelerin hissedilmemesi sağlanır. 
Artık sürüşü bozacak hiçbir şey kalmayana kadar, sensörler ve kameralar her metre ve 
her saniyede size eşlik eder. Bunun için, bu Coupé otomobildeki her metre ve her saniye 

çok fazla değerlidir. Mercedes-Benz Intelligent Drive’ı keşfedin. İstek üzerine, diğerlerinin 
yanı sıra gece sürüş yardımcısı Plus ve sürüş yardımcısı paketi Plus’a sahip yeni S-Serisi 
Coupé ve online olarak www.mercedes-benz-intelligent-drive.com altında bulabilirsiniz.



Infotainment donanımı.  
Dijital dünyanızdaki lüks durağınız.

Yeni S-Serisi Coupé, kelimenin tam anlamıyla bir dizi öne çıkan özellikle parlıyor. Bunlara, 
245/50 R 18 lastikleri olan hafif alaşım jantlar, karakteristik tek çıtalı bir radyatör ızgarası  
ve tam LED farlar dahildir. İç mekan sizi deri döşemeler ve kaliteli kontrast süsleme dikişleri, 
parlak kahverengi ceviz ağacı konsol ile karşılar. İçerisinin ışıkla dolmasını panoramik 
sunroof sağlar.

Standart donanım.  
Daha fabrikadan çıkarken bir başyapıttır. 

Yeni S-Serisi Coupé’de bakışlarınız, 1140 x 540 piksellik parlak bir çözünürlüğe sahip 
31,2 cm boyutundaki iki ekrana kayar. İsteğe bağlı Touchpad ile sezgisel olarak son 
derece modern multimedya ve iletişim içerikleri arasında gezinebilirsiniz. Önemli sürüş 
verileri, istek üzerine ön camda sanal gösterge paneli Head-up display ile de görüş 
alanınıza yansıtılabilir. Böylece bakışlarınız öne doğru yönelir.



Yeni S 63 AMG Coupé.  
430 kW (585 HP) ve 900 Nm saf liderlik.

Bu tasarım konsepti, aracın sportifliğini ve benzersizliğini daha da arttırmak için, sportif 
AMG hafif alaşım jantlara ve delikli fren disklerine sahip dinamik AMG Styling’den parlak 
siyah kavak ağacından zarif süslemelere kadar, birbirine mükemmel şekilde uyarlanmış 
elemanları birleştirir. 

AMG tasarım konsepti.  
Neredeyse her şeyi değiştiren üç harf.

Tasarım, iç mekan, motor. Şanzıman, frenler ve süspansiyon: AMG mühendisleri, spor 
otomobil seviyesindeki bir sürüş deneyimi için dokunulmadık bir şey bırakmadı.  
5,5 litrelik çift turbo beslemeli V8 AMG motor, AMG SPEEDSHIFT MCT 7 ileri oranlı 
sportif şanzıman ve performans odaklı sürekli dört tekerlekten çekiş sistemi 
4MATIC’e sahip tahrik ünitesi, hiçbir şekilde benzerini aratmıyor. 
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1 Tahminen 2014 yılının 4. çeyreğinden itibaren temin edilebilir. 
2 İsteğe bağlı donanım. 
3 Sadece özel model Edition 1 için. 
4 Sadece S 63 AMG Coupé için.

İç mekan donanımı.
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Parlak kahverengi ceviz ağacı
Parlak siyah kavak ağacı1,2

Metalik designo dişbudak ağacı2

designo siyah piyano rengi2

AMG karbon-fiber/Siyah piyano rengi
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040 183 897
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Opak renkler Metalik renkler designo boya1Renkler.

Opak renkler

040 Siyah2

Metalik renkler

183
197
775
792
890
897
988
989
998

Magnetit siyahı
Obsidiyan siyahı
İridyum grisi2

Paladyum grisi
Kavansit mavisi
Yakut siyahı2

Elmas grisi2

Zümrüt yeşili2

Antrasit mavisi

designo boya1

799 designo elmas beyazı

designo fabrikasyon boyalar1

033
044
049

designo Mocha siyahı2

designo mat alanit grisi
designo mat kaşmir beyazı2

1 İsteğe bağlı donanım. 2 Tahminen 2014 yılının 4. çeyreğinden itibaren temin edilebilir.

designo fabrikasyon1 boya



Teknik değerler.

1  Nominal güç ve nominal tork ile ilgili, 80/1269/AET talimatının geçerli olan metnine göre veriler. 2 Elektronik olarak sınırlandırılmıştır. 3 Belirtilen değerler, öngörülen ölçme yöntemine ([AT] 715/2007 sayılı direktifin halen geçerli olan şekline) göre belirlenmiştir. 1999/94/AT yönetmeliği-
nin geçerli olan metnine göre hatırlatmalar: Bilgiler, münferit bir araç ile ilgili olmayıp, bir teklifin parçası değildir, sadece çeşitli araç tipleri arasında karşılaştırma yapma amacına hizmet ederler. 4  Değer, sadece Avrupa Birliği içerisinde geçerlidir. 5  Ölçülmüş CO2 emisyonlarına dayanarak, 
aracın kütlesi dikkate alınarak belirlenmiştir. 6  Değerler, 70/156/AET yönetmeliğinin geçerli olan 2000/40/AT metnine göredir. 7  Değerler 92/21/AT yönetmeliğinin 95/48/AT (Sürüşe hazır durumdaki kütle, yakıt deposu % 90 oranında dolu, sürücülü, 68 kg, ve bagaj, 7 kg) metnine göre 
standart donanıma sahip araçlar içindir. İsteğe bağlı donanımlar ve aksesuarlar bu değerleri genel olarak arttırır ve böylece yük kapasitesi buna göre azalır. 8  Belirtilen ölçüler ortalama değerlerdir. Temel donanıma sahip ve yüksüz durumdaki araçlar için geçerlidir. Ayrıntılı teknik değerleri 
www.mercedes-benz.com.tr altında bulabilirsiniz.

BENZİNLİ MOTORLAR

S 500 4MATIC Coupé S 63 AMG 4MATIC Coupé

Silindir sayısı/yerleşimi V8 V8

Toplam silindir hacmi (cm3) 4663 5461

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

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

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

0’dan 100 km/h’ye hızlanma, s olarak 4,6 3,9

Maksimum hız yakl. (km/h) 2502 2502

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

Yakıt türü Süper benzin Süper Plus benzin

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

 
13,1–12,5
7,5–7,1
9,9–9,4

 
14,2–14,2
8,0–8,0
10,3–10,3

CO2 emisyonları3 (g/km) karma 232–219 242–242

Emisyon sınıfı4 Euro 6 Euro 6

Depo hacmi (l), bunun yaklaşık rezervi 80/8,0 80/12,0

Bagaj hacmi6 400 400

Dönüş çapı (m) 11,60 11,90

Boş ağırlık7 (kg) 2090 2070

Müsaade edilen toplam ağırlık (kg)  2595 2545

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

Aks mesafesi8 (mm) 2945 2945

İz açıklığı ön/arka (mm) 1625/1649 1644/1645




