B-Serisi

Kim ne derse desin.
Her şey mükemmel olduğunda hiçbir şeyi açıklamak zorunda olmazsınız.
Ne hayatınızı, ne tarzınızı, ne de eşi benzeri olmayan güvenliğe ve konfora
sahip olan otomobilinizi. Sınıfının en sezgisel kumanda konsepti ve hiç
olmadığı kadar dinamik bir tasarım. Mercedes-Benz’den B--Serisi'ni
keşfedin.

Burada herkes kendi gibi olabilir.
İster son derece zarif, ister dinamik ve modern: B-Serisi'nin dış
görünümünü siz belirlersiniz. Style veya Progressive tasarım
konseptleri arasından seçim yapmanız yeterli. Ayrıca isteğiniz
doğrultusunda bunları opsiyonel donanımlar ve paketler ile
birleştirebilirsiniz. Böylelikle B-Serisi, sizin B-Serinize dönüşür.
Zevkinize tamamen uyar.

Sürüş hissiyatı da olağanüstü
bir şekilde değişkendir.
Sportif bir ayar için Dynamic Select butonuna basmanız yeterli.
Buna karşın yakıt tasarrufu elde etmek için iki silindir yine
otomatik olarak devreden çıkartılabilir. Böylelikle B-Serisi
sadece etkileyici bir sürüş deneyimi değil, aynı zamanda siz ve
sürüş durumunuz için mümkün olan en iyi şeyi sunar.

Aile otomobilini yeniden icat ettik.
Zarif süslemeler, duygusal sadelikte hatlar ve dinamik bir “Wrap-around”
tasarımı otomobile bindiğiniz andan itibaren sizi kucaklar. Dokunmatik kontrol
tuşlarına sahip modern direksiyon simidi ve sezgisel sesli komut sistemine
sahip geniş ekranlı konsol, sürüş sırasında yükünüzü hafifletir. Basit bir
dokunuşla veya sadece iki kelimecikle: “Hey Mercedes”.

Direksiyonun başına geçin.
İster yükseltilmiş oturma pozisyonu, ister mükemmel çepeçevre görüş
veya ekstra alçak yükleme eşiği: B-Serisi size daha fazla özgürlük
kazandırır. Değişken bir yükleme tabanı ve azami olarak üçe bölünebilen
ve katlanabilen arka koltuklar ayrıca daha fazla esneklik ve alan sunar.

Kişisel yardımcınız da yanınızda.
B-Serisi sadece tamamen sezgisel olarak kumanda edilmez, aynı
zamanda size günden güne daha çok ayak uydurur. Böylelikle
ofisinize giden yolu aklında tutar ve trafik sıkışıklığında otomatik
olarak daha hızlı bir rota gösterir. Ayrıca istek üzerine çok sayıda
sistemi sizi canlandıran veya rahatlatan konfor programına bağlar.
*Sadece navigasyon ile gelmektedir.

Çünkü güvenlik bazen her şeydir.
B-Serisi istek üzerine daha akıllı, daha hassas ve daha hızlı bir
şekilde müdahale eden yardımcı sistemler ile donatılmıştır. Bu
yardımcı sistemler 200 km/saate kadar öndeki araçla mesafeyi
otomatik olarak koruyabilir, şerit değiştirebilir, trafik sıkışıklığında
otomobili tekrar hareket ettirebilir veya acil durumlarda
frenleyebilir. Böylelikle siz ve yolcularınız daima emin ellerde
olursunuz.

Performansı destekleyen konfor ve
örnek niteliğinde güvenlik.
İster yoğun trafik saatlerinde ister uzun yolda ister
bilinmeyen yollarda olsun, B-Seriniz, stresli koşullarda
sizin rahat hissetmenizi sağlar. Bunun arkasında
Mercedes-Benz ile her sürüşü daha güvenli ve benzersiz
kılan bir konsept vardır: Mercedes-Benz Intelligent Drive
(Akıllı Sürüş). Çünkü direksiyonun ardında geçirdiğiniz
zaman sizin zamanınız. Rahatlama zamanı. Enerjinizi
tazeleme zamanı. Böylece gideceğiniz yere öncelikle
güvenli, ama rahat bir şekilde gidersiniz.

MBUX
(Mercedes-Benz Kullanıcı Deneyimi).
B-Serisi sadece tamamen sezgisel olarak kumanda
edilmez, aynı zamanda size günden güne daha çok ayak
uydurur. Böylelikle ofisinize giden yolu aklında tutar ve
trafik sıkışıklığında otomatik olarak daha hızlı bir rota
gösterir. Bunun arkasında devrim niteliğindeki MBUX
(Mercedes-Benz Kullanıcı Deneyimi)*saklıdır. Siz ve
tercihleriniz hakkında her gün daha fazla şey öğrenen bir
multimedya sistemi. Hem de B-Serisi sizi sizden daha iyi
tanıyana kadar.)
* Sadece navigasyon ile gelmektedir.

KUMANDA VE GÖSTERGE KONFORUNDA DONANIMIN ÖNE ÇIKAN ÖZELLİKLERİ

SÜRÜŞ YARDIM SİSTEMLERİ DONANIMININ ÖNE ÇIKAN ÖZELLİKLERİ
Sürüş Yardım Paketi, tehlikeleri algılayabilen ve acil durumda ikaz edebilen ve
hatta frenleyebilen en modern emniyet ve yardımcı sistemleri birleştirir.
PRE-SAFE® sistemi: Yenilikçi PRE-SAFE® ses sistemi, hoparlörlerden bir ses
üreterek bir koruma refleksi tetikleyebilir. Duyu organınız kendini kısa bir
süreliğine kapatır ve böylelikle kendini yüksek çarpışma seslerinden korur.
Rahatlıkla park edin. Aktif park yardımcısı ve 360° kamera sisteminden oluşan ikili,
hem park alanı ararken hem de park ederken, park yerinden çıkarken ve manevra
yaparken sizi destekler. Kuş bakışı sanal bir gösterim dahil 360° kamerası sayesinde
çepeçevre görüş sizi hayran bırakır.

LINGUATRONIC sesli komut sistemine sahip geniş ekranlı konsol: Yeni
MBUX sesli komut sistemi sayesinde B-Serisi sizi dinler ve önceden
komut öğrenmesine gerek kalmadan sizi anlar. Sadece iki kelime
yeterlidir: “Hey Mercedes”. B-Serisi, tüm dikkatini size verir ve her şeye
hazırlıklıdır.
Dokunmatik kumanda konsepti: B-Serisi'nin konsolunda boşuna klasik
tuşlar ve ayarlayıcılar aramayın. Buradaki her şey yenidir. Tıpkı dokunmatik
ekran veya dokunmatik panel gibi; bunlar üzerinden artık otomobildeki her
şeyi tek bir parmağınız ile kumanda edebilir ve tamamen isteklerinize göre
ayarlayabilirsiniz.
Ekran stilleri: Konsol sizi etkileyici bir şekilde tek bir bütün olarak
sunulan iki tam dijital ekran ile karşılar. Gösterge ekranı için modunu,
seyahat akışınıza ve sürüş durumunuza göre değiştirebileceğiniz
"Klasik", "Spor" ve "Sade" adlı üç farklı ekran stili sunulur.

64 renkli ambiyans aydınlatması.

ENERGIZING Plus Paketi.

MULTIBEAM LED farlar.

Panoramik sunroof.

Opsiyon olarak sunulan ambiyans aydınlatması rahat ve dolaylı ışığıyla
tüm iç mekanda benzersiz bir atmosfer sağlar. Üstelik tamamen kişisel
tercihinize veya keyfinize göre. Bunun için örneğin havalandırma
çıkışlarında, kapılarda ve konsolda büyüleyici bir renk oyunu oluşturan
64 renk ve ayrıca şık bir şekilde uyarlanmış renk dünyaları ve ışık
efektleri sunulur. Böylelikle B-Serisi ile beraber daima sahne ışıklarının
altında olursunuz.

Dikkatli ve konsantre olmuş bir sürücü güvenli sürüş için en önemli
katkılardan biridir. Opsiyon olarak sunulan ENERGIZING Plus paketi
klima, ambiyans aydınlatması, müzik ve koltuk konforu gibi birden
fazla sistemi sizi canlandıran veya rahatlatan on dakikalık programlar
olarak birleştirir.

MULTIBEAM teknolojili LED farlar, sadece tasarım konusunda yeni
ölçütler belirlemez, aynı zamanda otoyolu her türlü geleneksel fardan
daha iyi aydınlatır. Böylelikle tehlikeleri daha hızlı algılayabilirsiniz.

Neredeyse Cabriolet veya Roadster’daki gibi doğrudan tazeleyici ve cereyansız
üstü açık sürüş deneyimi yaşayın. Bunun için panoramik sunroof’u kademesiz
bir şekilde kolayca geri sürün. Panoramik sunroof kapalı olsa bile keyiflenmeniz
için şeffaflığı ile iç mekana daha fazla ışık ve aydınlık getirir.

Style tasarım konsepti.

Progressive tasarım konsepti.

Style tasarım konsepti ile otomobiliniz standart donanımdan ayrılır. Hem iç mekanda hem dış mekanda genç ve havalı bir görünüm sağlar. Bunların arasında 16 inç
hafif alaşım jantlar ve tasarım konseptine özel son moda renklerde döşemeler ve süsleme dikişleri gibi ilave elemanlar yer alır.

Progressive tasarım konsepti aracınızın değerini oldukça yükseltir. Bu, gördüğünüz ve hissettiğiniz bir katma değer. Arzu edilen bir Sport Tourer aracının
cazibesi ve yüksek kaliteli teknolojisi tüm bakış açılarından dikkatleri üzerine toplar. Ayrıca tasarım konsepti iç ve dış tasarımda çekici kombinasyonların
kapısını açar; örneğin deri ve gece paketi ile.

Konforlu yürüyen aksam.

Sertliği seçilebilen süspansiyon sistemi.

Sportif bir güçle dar virajların üstesinden gelirken uzun otoyollarda yüksek konforun tadını çıkarın. Dengeli ve konforlu yürüyen aksam, anında tepki
veren süspansiyon rezervleri ve çok iyi sürüş stabilitesinden oluşan bir karışım sunar. Bu, sürüşünüzü daha güvenli hale getirir ve bu sırada büyük sürüş
keyfi sağlar.

Virajlarda daha fazla sürüş keyfi veya uzun yolculuklarda daha yüksek konfor mu istiyorsunuz? Sertliği seçilebilir süspansiyon sistemine sahip yürüyen
aksam, bu etkileyici yelpazeyi sunar. Orta konsoldaki DYNAMIC SELECT butonu, programı ve böylelikle sürüş karakteristiğini belirler: “Eco”, “Comfort”
veya “Sport”. Sanki bir araçta iki yürüyen aksam varmış gibi: İşte işlenmiş sportiflik.

BILEŞENLER
Direksiyon simidindeki Direct Select vites kolu
Solda vitesi küçültmek ve sağda vitesi yükseltmek için
direksiyonda yüksek kaliteli vites değiştirme kulakçıkları.

Teknik değerler.

Ölçüler.
Benzinli motorlar
B 180

Silindir hacmi (cm3)

1,332

Nominal güç1 (kW [BG] d/dk.’da)

100 (136)/5.500 - 5.500

0–100 km/saat hızlanma (sn.)

9,0

Azami hız (km/saat)

212

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

7,2
4,5
5,5

Karma CO2 emisyonları (g/km)

126

Emisyon sınıfı /Verimlilik sınıfı6

B

4

5

1562

606

1567
1796

914

Şu anda geçerli olan versiyonda 715/2007 sayılı yönetmeliğe (AT) 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 direktifinin (AB) 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 farlılık 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.de adresinde bulabilirsiniz.
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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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Motor için en iyisi: Mercedes-Benz
orijinal motor yağları.
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