CLA

Sıradanlığa tepki olarak doğdu.
Şehirde tamamen yeni ama kalıcı bir iz bırakmaya hazır.
Tasarımı ışıldamanızı sağlar. Performansı hayatınızı
hızlandırır. Arayüzü ise dilinizi konuşur. Bu sizin CLA'nız.

Göze çarpan özgüven.
Motor kaputundan arka kısma kadar modern dinamizm.
Eğimli ön kısım öne doğru asi bir görünüm oluşturur.
Çerçevesiz kapılar sınırsız Coupé karakterinin altını çizer.
Kaslı omuzları ve geniş arka kısmı ile tüm bakışları üzerine
çeker.

Hey Mercedes!
Tanıştığımıza memnun oldum.
MBUX’e (Mercedes-Benz Kullanıcı Deneyimi) hoş geldiniz. Artık CLA
ile arkadaşınızla konuşuyormuş gibi konuşabilirsiniz. Sistem,sesinizi,
temas ettiğiniz yerleri, el ve kol hareketlerinizi analiz ederek sezgisel
bir şekilde ve hatta arttırılmış gerçeklik ile çalışır. Yapay zeka
sayesinde sizden bir şeyler öğrenebilir, size tavsiyeler verebilir ve
tercihlerinizi aklında tutabilir.

CLA. Sıradanlığa
tepki olarak doğdu.

Konu güvenliğe geldiğinde
CLA, aniden rasyonelleşir.
Hepsi birlikte ve hepsi sizin için. Sürüş yardım paketi yardımcı
sistemler ile güvenlik sistemlerini birleştirir. Böylelikle
tehlikeler zamanında algılanabilir, ikazlar gösterilebilir ve acil
durumlarda fren manevraları ile müdahale edilebilir.

Kendinizi evdeymiş gibi
hissetmeye hazır mısınız?
Mercedes-Benz CLA'nın göstergeleri rahatlığı
sever. Her şey zevkinize göre ayarlanabilir.
Ambiyans aydınlatmasına sahip rahat wrap-around
tasarımı ise akışkan geçişler sağlar. Isıtmalı direksiyon
simidi ve dokunmatik ekrana sahip modern geniş
ekranlı ön konsol hissedilebilir bir lüks sunar.

Sporun kurallara ihtiyacı vardır.
Sizin kurallarınıza.
Ayarlar üzerinden tek bir tuşla tüm kararları siz verirsiniz. İsteğinize
göre süspansiyon bile ayarlanabilir. Ayrıca dinamik Coupé hatları
sadece nefes kesici bir görünüme sahip değildir; aynı zamanda
rüzgar için son derece küçük bir saldırma alanı sunar. Bu hem
tüketimi ve ses seviyesini azaltır hem de sürüş stabilitesini
güçlendirir.

ENERGIZING paketleri.

Ön camda sanal gösterge paneli.

Bir yolculuk sonunda, otomobile bindiğinizden daha zinde
hissettiğinizi hayal edin. Geliştirilmiş ENERGIZING konfor
sistemi ile bu artık mümkün. Sıcaklık, iç aydınlatmalar, ses,
koku ve masaj gibi donanıma göre farklılaşan konfor sistemleri
senkronize şekilde çalışır ve zinde hissetmeniz için en ideal
ortamı yaratır.

Ön camda sanal gösterge paneli, sürüşünüzle ilgili önemli
bilgileri direksiyonun hemen üzerinden ön cama yansıtır.
Böylece dikkatinizin tamamı yolda ve güncel trafik
olaylarında kalır. Yakın ve uzak arasında sürekli olarak
gidip gelmesine gerek kalmadığından sürücünün gözleri
daha az yorulur.

MBUX
(Mercedes-Benz Kullanıcı Deneyimi).
MBUX (Mercedes-Benz Kullanıcı Deneyimi),
farklı konfor ve MBUX fonksiyonlarının, sezgisel ve temassız bir
şekilde kumanda edilmesini sağlar. Tavan kumanda ünitesindeki
bir kamera, dokunmatik ekran veya dokunmatik panel
çevresindeki el kol hareketlerini algılar ve medya ekranındaki
görüntüyü konfigürasyona göre uyarlar.

Akıllı telefon entegrasyon paketi.
Akıllı telefon entegrasyonu, mobil telefonu Apple® CarPlay®
ve Android Auto® üzerinden medya sistemi ile bağlar. Bu,
akıllı telefonun en önemli uygulamalarına konforlu bir erişim
sağlar. Spotify gibi üçüncü taraf hizmet sağlayıcılarının
uygulamaları da hızlıca ve kolayca kullanılabilir.

Ambiyans aydınlatması.

Burmester® Surround ses sistemi.

MULTIBEAM LED teknolojili farlar.

19 inçe kadar jantlar.

İç mekanı tamamen kişisel tercihlerinize veya o anki ruh halinize göre
düzenleyebilirsiniz. Havalandırma çıkışlarında, kapılarda ve ön konsolda
bulunan 64 farklı renkte ambiyans aydınlatması ile etkileyici renk
dünyaları oluşturabilirsiniz.

Yüksek performanslı hoparlörler birinci sınıf hacimsel ses üretir.
Bu, öndeki ve arkadaki koltuklar için istenilen şekilde optimize
edilebilir ve ses deneyimi yoğunlaştırılabilir. Birinci sınıf
Burmester yazıları sayesinde bu kalite gözle de görülebilir.

Mükemmel görüş için: MULTIBEAM LED teknolojili farlar, ayrı ayrı
kontrol edilebilen LED’lerle mevcut trafik durumuna göre tepki verir.
Kısmi uzun far, diğer trafik katılımcılarını gözlerini kamaştırmadan teğet
geçer. Dönüş ışığı ve viraj farı da görüş alanını ideal bir şekilde aydınlatır
ve böylelikle tehlikeleri daha hızlı algılamanızı sağlar.

Yolları fethetmeye hazırsınız! Is teğe bağlı olarak temin edilebilen
yeni 19" jantlar sadece inanılmaz iyi bir görünüme sahip
olmakla kalmaz, aynı zamanda daha tok ve sportif bir sürüş keyfi sunar.

AMG tasarım konsepti.
AMG tasarım konsepti ile performansı hem dış mekanda hem iç
mekanda net bir şekilde ifade edersiniz. Özellikle de özel ön ve arka
tamponlara sahip AMG gövde tasarımı, aracı görsel olarak AMG
modelleri ile yakınlaştırır. Ayrıca, alçaltılmış ve sportif olarak uyarlanmış
süspansiyon ve konforlu, hıza duyarlı direksiyon sistemine sahip
teknoloji de sürüş keyfine katkıda bulunur.

Konforlu yürüyen aksam.

Sertliği seçilebilen süspansiyon sistemi.

Sönümleme, isteğiniz üzerine yürüyen aksam ayarları üzerinden sürüş tarzınıza ve yola tamamen
ayak uydurur ve CLA’nın sürüş dinamizmini aktif bir şekilde destekleyebilir.

Fırtına öncesi sessizlik. Opsiyon olarak sunulan adaptif ayarlanabilir sönümlemeye sahip
yürüyen aksam tek tuşla ayarlanabilir. Eco (ekonomik), Comfort (konfor), Sport (spor)
ve Individual (kişisel) sürüş programları arasından seçim yapabilirsiniz.

Ağırlık ve ses bakımından optimize edilmiş bileşenler, çevik sürüş tutumunu, sürüş
emniyetini ve konforu en iyi şekilde birleştirecek biçimde tasarlanmıştır.

Teknik değerler.

Ölçüler.
Benzinli motorlar
CLA 200

CLA 200 4MATIC

Mercedes-AMG
CLA 45 S 4MATIC+

Silindir hacmi (cm3)

1.332

1.332

1.991

Nominal güç (kW [BG] d/dk.’da)

120 (163)/5.500 - 5.500

120 (163)/5.500 - 5.500

310 (421)/6.750-6.750

0–100 km/saat hızlanma (sn.)

8,2

8,7

4,0

Azami hız (km/saat)

229

225

270

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

7,6
4,7
5,7

7,6
5,2
6,1

10,7
6,9
8,3

Karma CO2 emisyonları4 (g/km)

131

140

190

Emisyon sınıfı5/Verimlilik sınıfı6

B

C

E

1

4

1439

1612
1830

927

1023

908

518

538

2729
4688

1457

1400
Motor için en iyisi:
Mercedes-Benz orijinal motor yağları.
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satış noktalarından ve www.dat.de üzerinden Automobil Treuhand GmbH’dan ücretsiz olarak temin edilebilen “Yeni otomobillerin yakıt tüketimi, CO2 emisyonları ve akım tüketimi
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