Yeni S-Serisi

Sedan

Doğuştan lider.
Yeni Mercedes-Benz S-Serisi Sedan hakimiyeti ve sorumluluğu
temsil eder. Sizinle birlikte düşünerek ileriyi gören, ayrıca
rahatlığınızı önemseyerek her zaman yanınızda olan bir kişilik.
Güvenebileceğiniz bir yol arkadaşı.

Modern estetik ve
lüks cömertlik.
Önceliklerinize odaklanır. Dış mekan tasarımı; duyumsal sadeliği
temsil eden tasarım dilinin en modern hali. Profilden bakıldığında
mükemmel orantılar, görünmez kapı kolları ve yeni jantlar göze
çarpar. Yön gösteren DIGITAL LIGHT farlara sahip çarpıcı ön kısım ve
ayrıca iki parçalı farlara sahip geniş arka kısım, birbirini kusursuz bir
çizgide tamamlar.

İlham verici bir iç mekan.
Yeni S-Serisi kaliteli malzemeleri zarif yüzeyler ve modern tasarım
ile birleştiriyor. Sezgisel bilgi ve eğlence sisteminde, ileri teknolojinin
yansımaları görülür. Aktif ambiyans aydınlatmasının 64 rengiyle
dinamik bir şekilde değişen veya alanları farklı renklerle aydınlatan
etkileyici renk dünyaları oluşur.

Sizin için her zaman hazır.
Sürüş Yardım Paketi gibi gelişmiş akıllı güvenlik sistemleri
yükünüzü büyük ölçüde hafifletir ve güven verir. Ön koltukların
sırt dayanaklarında bulunan yenilikçi hava yastıkları arka
bölümdeki yolculuğu daha güvenli hale getirirken yeni far
teknolojisi DIGITAL LIGHT ise yolunuzu aydınlatır.

Tek tuşla rahatlık.
Yeni S-Serisi çok sayıda isteğinizi yerine getirir; böylelikle araçtan
inerken, öncekinden çok daha rahat hissedersiniz. Ergonomik
koltuklardaki mükemmel oturma konforunu, canlandırıcı ve rahatlatıcı
masaj keyfini keşfedin. Yeni S-Serisi’ne has birinci sınıf ses kalitesi,
Burmester® yüksek kaliteli 4D-Surround ses sistemi tarafından sağlanır.

Yeni Mercedes-Benz S-Serisi’nin
eşi benzeri yok.
Yeni Mercedes-Benz S-Serisi en yüksek sürüş kültürü ile geleceğe
giden yolda. Etkileyici tasarım, eşsiz konfor ve güvenlik teknolojileri,
bilgi ve eğlence sistemi MBUX’a sahip trend belirleyen dijital ön konsol
ve ayrıca lüks malzemeler, şimdiye kadar hiçbir otomobilde olmayan
bir sürüş deneyimi sağlar.

Dijital kokpit.

Arka sırada öne çıkan konfor özellikleri.

3 boyutlu dijital gösterge panelinden, MBUX artırılmış gerçekliğe sahip sanal gösterge paneli ve OLED 12.8 inç
merkezi medya ekranından oluşan kombinasyon, yenilikçi ve sezgisel bir kontrol konseptini temsil eder.
MBUX sesli komut sistemi sayesinde Yeni S-Serisi ihtiyaçlarınızı karşılayabilir ve hayatınızı kolaylaştırabilir.

İkinci koltuk sırası için birinci sınıf rahatlama konforu. Bacak desteğine sahip Executive koltuğu rahat bir uyuma
pozisyonuna getirin. Isıtmalı minderler ile boyun ve omzununuzdaki gerginliği giderin. MBUX 7 inç arka bölüm
kontrol tableti ile rahatça çalışın ve ayrıca konfor veya eğlence fonksiyonlarına kontrol edin.

Aktif ambiyans aydınlatması.

MBUX artırılmış gerçekliğe sahip sanal gösterge
paneli.

Aktif ambiyans aydınlatması ile en yüksek seviye teknolojide bir iç mekan
deneyimi yaşarsınız. Estetiği yenilikçi sürücü bilgileri ve geliştirilmiş
fonksiyonlar ile birleştirir. Bunun için çepeçevre ışık bantları ve süslemeler
ilave bir ışık düzeyinde birleşir. Bu, sürüş yardım sistemlerini de görsel
olarak destekler ve böylelikle otomobilinizin zekasını ön plana çıkarır.

MBUX artırılımış gerçekliğe sahip sanal gösterge paneli, ön camı dijital
ön konsolun bir parçası haline getirir. Ön cama şeffaf projeksiyonlar sayesinde görüş alanına güncel sürüş durumu ile ilgili bilgiler yansıtılır. Böylelikle
Yeni S-Serisi sürücüye gözünü yoldan ayırmasına gerek kalmadan önemli
tüm bilgileri aktarır.

KEYLESS-GO görünmez kapı kolları.

Yeni göz alıcı jantlar.

Elektronik sürüş yetki sistemi KEYLESS-GO ile birlikte istek üzerine zarif bir
tasarıma sahip görünmez, otomatik olarak dışarı sürülebilir kapı kolları
temin edilebilir. Kapılar bu durumda kapı kollarına dokunarak anahtarsız bir
şekilde kilitlenebilir ve kilidi açılabilir.

Yeni S-Serisi Sedan’ın jant donanıma göre 19 inç ila 21 inç arası jant
boyutlarına sahip yüksek kaliteli hafif alaşım jantlar dahildir. Aracın şık
sportifliği modern jant tasarımı, büyük iz genişliği ve gömme jantlar ile
ayrıca vurgulanır.

Standart donanım.

AMG tasarım konsepti.

Gece paketi.

Exclusive paketi.

Mercedes-Benz S-Serisi’nin temsil ettiği son derece modern teknoloji,
yüksek konfor ve sıra dışı lüks, bu iddiayı standart donanımıyla bile gösterir.
Bunun bir örneği Sürüş Yardım Paketi ve MULTIBEAM LED teknolojili
farlardır. Buna uygun olarak iç mekan deri koltuklara, ambiyans
aydınlatmasına ve MBUX bilgi ve eğlence sistemine sahiptir.

AMG tasarım konsepti ile dinamizmi hem dış mekanda hem iç mekanda
net bir şekilde ifade edersiniz. AMG ön tampon aracınızın çarpıcı
karakterinin altını çizer. Ayrıca alt tarafı düzleştirilmiş Nappa deri çok
fonksiyonlu spor direksiyon simidi, AMG pedal tertibatı ve AMG paspaslar
iç mekanınıza sportif vurgular katar.

Sportif dış tasarım, gece paketi ile birlikte daha etkileyici görünür.
Bunun için çok sayıda parlak siyah eleman tasarlanmıştır. Bu sayede
boyaya bağlı olarak kontrastlar veya akıcı geçişler oluşturulur. Her durumda
otomobiliniz bireysellik kazanır.

Exclusive paketi ile fantastik bir ambiyansın keyfini çıkarın. Neredeyse
tüm yüzeyler zarif Nappa deri, tavan ise yüksek kaliteli DINAMICA
mikrofiber ile döşenmiştir. Bu sıra dışı görünümü ilave süslemeler
mükemmel bir şekilde tamamlar.

AIRMATIC havalı süspansiyon sistemi.

Arka aks yönlendirme sistemi.

AIRMATIC birden fazla yürüyen aksamın avantajlarını birleştirir; konfor ve dinamizm arasından seçim
yapabilirsiniz. Havalı süspansiyon zorlu zeminde de mükemmel bir hareket konforu veya güçlü ve
sportif bir performans sunar. Örneğin: yük durumuna bağlı olarak otomatik seviye ayarı yapabilir.

Arka aks yönlendirme sistemi ile üç avantajdan faydalanırsınız: daha üstün bir yol tutuşu, oldukça yüksek bir
çeviklik ve ayrıca daha iyi bir manevra kabiliyeti, örneğin park ederken. Bunun için arka tekerlekler sürüş hızına
göre ön tekerleklerle aynı veya ters yönde hareket eder.

Teknik değerler.

Ölçüler.
Dizel motorlar
S 400 d 4MATIC

Silindir hacmi (cm )

2,925

Nominal güç (kW [BG] d/dk.’da)

243 [330]/3.600 - 4.200

0–100 km/saat hızlanma (sn.)

5,4

Azami hız (km/saat)

250

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

9,0-8,7
5,9-5,2
7,0-6,5

Karma CO2 emisyonları4 (g/km)

186.0 - 171.0

Emisyon sınıfı5/Verimlilik sınıfı6

EURO 6D

3

1

360

297

1655
2109

877

Ş
 u anda geçerli olan versiyonda (EG) 715/2007 sayılı yönetmeliğe göre nominal güç verileri. 2 Kısa bir süreliğine mevcut. 3 Elektronik olarak sınırlandırılmıştır. 4 Belirtilen
değerler, öngörülen ölçme yöntemine göre belirlenmiştir. (AB) 2017/1153 sayılı uygulama direktifinin 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 farklılık 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.com.tr 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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