E-Class

Cabrio

Ανακαλύψτε τη συγκλονιστική
κομψότητα της E-Class Cabrio.

Οι προοπτικές: αισθαντικές
και καθαρές.
Τα οργανικά σχήματα και οι μυώδεις επιφάνειες συνθέτουν την
αισθαντική καθαρότητα που αντιπροσωπεύει τη Mercedes-Benz.

Απολαύστε την ανοικτή οδήγηση
με απόλυτη άνεση.

Ανοιχτό στην αποκλειστικότητα
και το αθλητικό στυλ.
Το εσωτερικό της E-Class Cabrio είναι μια γενναιόδωρη πρόσκληση
για έως και τέσσερα άτομα. Σας υποδέχεται σε μια κομψή ταξιδιωτική
ατμόσφαιρα με στυλ πολυτελούς Gran Turismo.

Η ευφυΐα της στις υπηρεσίες
της δικής σας ασφάλειας.
Με τα υπερσύγχρονα συστήματα ασφάλειας, η E-Class Cabrio
γίνεται άγρυπνος σύντροφός σας.

Απολαύστε το καλοκαίρι,
όλο το χρόνο.
Η ανοικτή οδήγηση ολόκληρο το χρόνο και σχεδόν με κάθε καιρό γίνεται
πραγματικότητα χάρη στον αποκλειστικό εξοπλισμό άνεσης της E-Class Cabrio.

MULTIBEAM LED.

Οθόνη Head up.

Για τέλεια ορατότητα, Οι προσαρμοζόμενοι προβολείς
MULTIBEAM LED αντιδρούν στις τρέχουσες συνθήκες της
κυκλοφορίας με ξεχωριστά ελεγχόμενες λυχνίες LED.
Ο μερικός φωτισμός μεγάλης σκάλας δεν τυφλώνει τους
άλλους οδηγούς. Ο φωτισμός αλλαγής κατεύθυνσης
και στροφών φωτίζει βέλτιστα το οπτικό πεδίο.

Οι καλύτερες προοπτικές για σπορ οδηγική απόλαυση και
αίσθηση υπεροχής. Η οθόνη Head-up μετατρέπει το παρμπρίζ
σας σε συναρπαστικό ψηφιακό κόκπιτ. Έτσι, έχετε πάντα
τις σημαντικότερες πληροφορίες στο άμεσο οπτικό σας πεδίο.
Ως αποτέλεσμα, μπορείτε να συγκεντρώνεστε απόλυτα
στο δρόμο και στην κυκλοφορία μπροστά σας.

AIRCAP.

COMAND Online.

Όταν η κουκούλα είναι ανοικτή, το AIRCAP μειώνει τους
στροβιλισμούς αέρα στο εσωτερικό ακόμη και για τους
πίσω επιβάτες.

Φτάστε γρηγορότερα και πιο ήρεμα στον προορισμό σας
με το COMAND Online, το τέλεια ενσωματωμένο σύστημα
πλοήγησης με εμφάνιση και αίσθηση Mercedes. Χάρη
στις πληροφορίες για την κυκλοφορία Live Traffic και το
Car-to-X Communication μπορείτε π.χ. να αποφεύγετε
τα μποτιλιαρίσματα και να αναγνωρίζετε εγκαίρως πιθανές
πηγές κινδύνων.

Πιέζοντας το διακόπτη AIRCAP, εκτείνεται αυτόματα από
το μπροστινό παρμπρίζ ένα αντιανεμικό πτερύγιο και ανεβαίνει το αλεξήνεμο που είναι τοποθετημένο πίσω από τα
προσκέφαλα των πίσω καθισμάτων. Έτσι, το ρεύμα αέρα
οδηγείται σε όλο το χώρο επιβατών και οι στροβιλισμοί του
αέρα, αλλά και η στάθμη του θορύβου μπορούν να μειώνονται αισθητά.

Πακέτο στάθμευσης με κάμερα οπισθοπορείας.

Πακέτο αποθηκευτικών χώρων.

Ατμοσφαιρικός φωτισμός.

Πακέτο AIR BALANCE.

Με αυτό το πακέτο, μπορείτε να επιλέγετε εάν θα παρκάρετε μόνοι σας ή θα αφήνετε το
σύστημα να σταθμεύει το αυτοκίνητο, χωρίς κανένα άγχος για εσάς. Η πρακτική υποστήριξη
ξεκινά ήδη από την αναζήτηση και την επιλογή μιας θέσης στάθμευσης. Μόλις αυτή
εντοπιστεί, μπορείτε να κάνετε ελιγμούς με ασφάλεια χάρη στην κάμερα οπισθοπορείας
ή να αφήσετε το ενεργό σύστημα υποβοήθησης στάθμευσης να σας βοηθήσει κατά την
είσοδο και έξοδο από τη θέση στάθμευσης.

Το πακέτο αποθηκευτικών χώρων προσφέρει πολλές δυνατότητες αποθήκευσης και
στερέωσης στον εσωτερικό χώρο και το χώρο αποσκευών. Με τις πρακτικές δυνατότητες
αποθήκευσης, τα πάντα βρίσκουν τη θέση τους. Μικρές και μεγάλες αποσκευές στερε
ώνονται με τον καλύτερο τρόπο και παραμένουν στη θέση τους – ακόμη κι αν πρέπει, κάποια
φορά, να φρενάρετε απότομα.

Δημιουργήστε ατμόσφαιρα που ταιριάζει στις προτιμήσεις ή τη διάθεσή σας.
Από τα 64 χρώματα του ατμοσφαιρικού φωτισμού προκύπτουν εντυπωσιακοί
χρωματικοί κόσμοι, που μπορούν να εναλλάσσονται δυναμικά ή να φωτίζουν
πολλές περιοχές με διαφορετικά χρώματα.

Το πακέτο AIR BALANCE προσφέρει μια μοναδική εμπειρία αρωματισμού στον εσωτερικό
χώρο – απόλυτα προσαρμοσμένη στις προσωπικές σας προτιμήσεις και τη διάθεσή σας.
Χάρη στον αναζωογονητικό ιοντισμό και το φιλτράρισμα του εξωτερικού και εσωτερικού αέρα,
βελτιώνεται η ποιότητα αέρα και δημιουργείται μια ατμόσφαιρα ευεξίας στο αυτοκίνητο.

Η γραμμή εξοπλισμού AVANTGARDE.

Η γραμμή εξοπλισμού AMG Line.

designo – Η εξατομίκευση στην ωραιότερη μορφή της.

Με τη γραμμή AVANTGARDE εξωτερικού υπογραμμίζετε την ιδιαιτερότητα και την
κομψότητα του αυτοκινήτου σας. Αποδεικνύετε πόσο σημαντική είναι για εσάς η
σύγχρονη και πολυτελής αισθητική. Ο συνδυασμός σχεδιαστικών στοιχείων δημιουργεί
ένα απίστευτα εντυπωσιακό αυτοκίνητο, Η χαμηλωμένη ανάρτηση εντείνει ακόμη
περισσότερο την προοδευτική δυναμική του.

Η AMG Line για το εξωτερικό, με τέλεια συνδυασμένα στοιχεία εξοπλισμού, αναδεικνύει τη
σπορ πλευρά του εξωτερικού – από το δυναμικό AMG Styling μέχρι τη μάσκα ψυγείου
diamond με στοιχεία χρωμίου και τις μεγάλες ζάντες αλουμινίου AMG. Τα γνώριμα χαρακτη
ριστικά AMG υπογραμμίζουν αισθητά και ορατά την σπορτίφ και αποκλειστική σχεδίαση.
Ο εξοπλισμός περιλαμβάνει το σπορ τιμόνι πολλαπλών λειτουργιών με κάτω επίπεδο τμήμα,
το συγκρότημα καθίσματος σε ενιαία εμφάνιση, τα σπορ πεντάλ AMG, τα πατάκια ποδιών
AMG και τον ατμοσφαιρικό φωτισμό.

Το πρόγραμμα designo προσφέρει ασύγκριτα υψηλής ποιότητας χρώματα εξωτερικής βαφής.
Εσείς χρειάζεται να επιλέξετε απλώς ανάμεσα στις εντυπωσιακές μεταλλικές βαφές, τις
σατινέ ματ επιφάνειες magno και τις βαφές bright με υψηλής ποιότητας χρωστικές. Όποια
απόχρωση κι αν επιλέξετε, με τη designo θα αποκτήσετε σίγουρα το σωστό τόνο.

Κορυφαία άνεση καθισμάτων και εκλεπτυσμένη αισθητική βρίσκονται στο επίκεντρο της
φιλοσοφίας μας για τη σχεδίαση στο εσωτερικό. Έμπειροι ταπετσιέρηδες επεξεργάζονται το
δέρμα designo τηρώντας όλα τα πρότυπα της τέχνης τους. Όποια έκδοση κι αν επιλέξετε,
οι επενδύσεις designo είναι πάντα εντυπωσιακές.

AIR BODY CONTROL.
Το AIR BODY CONTROL συνδυάζει τα πλεονεκτήματα διαφόρων αναρτήσεων και σας επιτρέπει να
επιλέγετε άνεση ή δυναμική οδήγηση όποτε θέλετε. Το φάσμα των ρυθμίσεων είναι εντυπωσιακό.
Η αερανάρτηση πολλαπλών θαλάμων διαθέτει τριπλή ρύθμιση. Προσφέρει εκπληκτική άνεση κύλισης
ακόμη και σε δύσκολα εδάφη ή σπορ χαρακτηριστικά. Πρακτικό χαρακτηριστικό αποτελεί η ρύθμιση
ύψους ανάρτησης.

Κιβώτιο ταχυτήτων – Ήρεμη δύναμη.
ΑΝΆΡΤΗΣΗ DYNAMIC BODY CONTROL ΜΕ ΜΕΤΑΒΑΛΛΟΜΕΝΗ ΑΠΟΣΒΕΣΗ
Μία ανάρτηση – τρεις διαμορφώσεις: με την ανάρτηση DYNAMIC BODY
CONTROL επιλέγετε μεταξύ μέγιστης ευκινησίας και υψηλής άνεσης, Ανάλογα με

Η Mercedes-Benz E-Class Cabrio περιλαμβάνει στο βασικό εξοπλισμό το 9G-TRONIC – ένα ορόσημο στους
τομείς απόδοσης, άνεσης και δυναμικής. Το αυτόματο κιβώτιο 9 σχέσεων εντυπωσιάζει με τις ομαλές, σχεδόν
ανεπαίσθητες αλλαγές των ταχυτήτων ενώ συγχρόνως μειώνει την κατανάλωση.

ΤΕΤΡΑΚΙΝΗΣΗ
Η τετρακίνηση 4MATIC εξασφαλίζει δυναμική και ασφαλή συμπεριφορά για
την E-Class Cabrio στο δρόμο – σε απότομες στροφές, σε βρεγμένο οδόστρωμα,

τη διαδρομή και το προσωπικό σας στυλ οδήγησης. Η κατά 15 mm χαμηλωμένη

αλλά και στο χιόνι. Έτσι, σε συνδυασμό με τους πανίσχυρους κινητήρες και το

ανάρτηση και το σπορ άμεσο σύστημα διεύθυνσης σας προσφέρουν τις καλύτερες

αυτόματο κιβώτιο 9 σχέσεων 9G-TRONIC, επιτυγχάνεται απίστευτη ευστάθεια

προϋποθέσεις για ιδιαίτερα δυναμική οδήγηση.

και οδηγική άνεση.

Επιδόσεις με στυλ.
Κάθε Mercedes-AMG είναι ένα μοναδικό αριστούργημα με ασύγκριτο χαρακτήρα. Αυτό που ενώνει όλα
τα αυτοκίνητα performance και τα σπορ αυτοκίνητά μας, είναι το αδάμαστο αγωνιστικό πνεύμα τους.
Το πάθος τους για κορυφαίες επιδόσεις. Γεννιέται εκεί όπου η μηχανολογική τέχνη συναντά μία
εντελώς ιδιαίτερη φιλοσοφία: το πνεύμα της AMG. Πιστεύουμε, ότι πρέπει να εξωθούμε διαρκώς
τα όρια, προκειμένου να επιτυγχάνουμε νέους στόχους. Δεν δεχόμαστε τίποτα ως δεδομένο.
Διότι τα όρια τα θέτουν οι άνθρωποι και μόνο αυτοί μπορούν να τα καταρρίπτουν. Με αυτή
την πεποίθηση παρέχουμε κορυφαίες επιδόσεις για το μηχανοκίνητο αθλητισμό –
και το δρόμο.
Καλώς ήρθατε στον κόσμο της AMG.
www.mercedes-amg.com

Τεχνικά χαρακτηριστικά.

Διαστάσεις.

Βενζινοκινητήρες
E 200

E 200 4MATIC

E 300

E 350

E 450 4MATIC

Κυβισμός (cm )

1991

1991

1991

1991

2999

Ονομαστική ισχύς1 (kW [HP] σε σ.α.λ.)

145 [197]

145 [197]

190 [258]

220 [299]

270 [367]

Επιτάχυνση από 0 στα 100 km/h (δευτ.)

7,8

7,9

6,6

6,1

5,2

Τελική ταχύτητα (km/h)

234

230

250

250

250

Low

12,1 - 11,3

12,0 - 11,3

12,1 - 11,3

12,6 - 11,8

14,1 - 13,5

Mid

8,5 - 7,7

8,7 - 7,9

8,6 - 7,7

9,1 - 8,1

9,2 - 8,4

High

7,4 - 6,3

7,6 - 6,7

7,4 - 6,3

7,6 - 6,6

8,0 - 7,2

Extra high

8,4 - 7,0

8,5 - 7,4

8,4 - 7,0

8,4 - 7,1

8,8 - 7,7

Total

8,6 - 7,5

8,7 - 7,8

8,5 - 7,6

8,8 - 7,8

9,3 - 8,5

3

1034

Κατανάλωση καυσίμου2 (l/100 km)

Εκπομπές CO23 total (g/km)

195,0 - 169,0

198,0 - 177,0

195,0 - 170,0

200,0 - 177,0

212,0 - 192,0

Κατηγορία εκπομπών4/αποδοτικότητας5

B

B

B

B

C

Βενζινοκινητήρες

Πετρελαιοκινητήρες

Κυβισμός (cm3)

MERCEDES-AMG E 53 4MATIC+

E220d

E 220d 4MATIC

E300 d 4MATIC

E 400d 4MATIC

2999

1950

1950

1992

2925

Ονομαστική ισχύς1 (kW [HP] σε σ.α.λ.)

320 [435]

143 [194]

143 [194]

195 [265]

243 [330]

Επιτάχυνση από 0 στα 100 km/h (δευτ.)

4,6

7,7

7,9

6,6

5,4

Τελική ταχύτητα (km/h)

250

228

226

250

250

Low

14,2 - 14,1

8,1 - 7,3

8,5 - 7,7

8,8 - 8,4

11,0 - 10,6

Mid

9,6 - 9,3

6,5 - 5,7

6,5 - 5,9

7,0 - 6,3

8,0 - 7,4

High

8,4 - 8,0

5,5 - 4,7

5,6 - 4,9

5,9 - 5,1

6,5 - 5,7

Extra high

9,1 - 8,7

6,4 - 5,4

6,4 - 5,6

6,5 - 5,6

6,9 - 6,1

Total

9,7 - 9,3

6,4 - 5,5

6,5 - 5,7

6,7 - 6,0

7,5 - 6,8

220,0 - 212,0

167,0 - 144,0

170,0 - 150,0

176,0 - 156,0

198,0 - 178,0

D

A+

A

A

B

1428

841

Κατηγορία εκπομπών /αποδοτικότητας
4

Ό,τι καλύτερο για τον κινητήρα:
Γνήσια λάδια κινητήρα Mercedes-Benz.

342

5

1

Σ τοιχεία σχετικά με την ονομαστική ισχύ σύμφωνα με τον Κανονισμό (ΕΚ) αρ. 715/2007 στην εκάστοτε ισχύουσα έκδοση. 2 Ηλεκτρονικός έλεγχος. 3 Οι αναφερόμενες τιμές υπολογίστηκαν σύμφωνα με την καθορισμένη
διαδικασία μέτρησης. Πρόκειται για τις «Τιμές WLTP CO2 κατά την έννοια του Άρθρου 2. Νο. 3 του Εκτελεστικού Κανονισμού ΕΕ (2017/1153). Οι τιμές κατανάλωσης καυσίμου υπολογίστηκαν με βάση αυτόν τον
Κανονισμό. 4 Τα στοιχεία ισχύουν μόνο εντός της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Είναι πιθανό να υπάρχουν αποκλίσεις ανάλογα με τη χώρα. 5 Υπολογισμός με βάση τις μετρημένες εκπομπές CO2 λαμβάνοντας υπόψη τη μάζα του
οχήματος. Ισχύει μόνο για τη Γερμανία. Για π ερισσότερα τεχνικά χαρακτηριστικά, επισκεφτείτε την ηλεκτρονική διεύθυνση www.mercedes-benz.gr

1424

1609
2055

Όλα τα στοιχεία δίδονται σε χιλιοστά. Οι εικονιζόμενες διαστάσεις είναι μέσες τιμές. Ισχύουν για οχήματα με βασικό εξοπλισμό και χωρίς φορτίο.

1112

2873
4826

1492

Κατανάλωση καυσίμου (l/100 km)
2

Εκπομπές CO23 total (g/km)

632
463

430
508
272

1605
1860

925

1308

1228

Η Mercedes-Benz είναι συνεργάτης του διεθνούς ιδρύματος Laureus Sport for Good Foundation από το έτος ίδρυσής
του το 2000. Αποτελεί τη σημαντικότερη κοινωνική πρωτοβουλία της εταιρείας Mercedes-Benz. Το ίδρυμα Laureus
Sport for Good υποστηρίζει μέσω κοινωνικών αθλητικών προγραμμάτων παιδιά και νέους που έχουν ανάγκη, τους ανοίγει
νέους ορίζοντες και προάγει σημαντικές αξίες, όπως το ομαδικό πνεύμα, ο σεβασμός και η αποφασιστικότητα. Σύνθημά
μας είναι «Change the Game for Kids» και θα θέλαμε να το μοιραστούμε μαζί σας. Με την αγορά μίας Mercedes-Benz
υποστηρίζεται τους σκοπούς του ιδρύματος «Laureus Sport for Good».

Σχετικά με το περιεχόμενο του εντύπου: Το παρόν δόθηκε για δημοσίευση στις 26.08.2019. Μετά την ημερομηνία

δικαιώματα από το γεγονός αυτό και μόνο. Οι εικόνες μπορεί να περιέχουν αξεσουάρ και εξαρτήματα που δεν ανήκουν στο

αυτή είναι δυνατό να επέλθουν διαφοροποιήσεις στο προϊόν. Ο κατασκευαστής διατηρεί το δικαίωμα για αλλαγές κατά

βασικό εξοπλισμό. Το παρόν έντυπο θα χρησιμοποιηθεί διεθνώς. Εντούτοις οι προδιαγραφές και οι συνέπειες σε σχέση

τη διάρκεια του χρόνου παράδοσης στην κατασκευή ή στο όχημα, για χρωματικές αποκλίσεις και διαφοροποιήσεις στον

με τη νομοθεσία, το ισχύον δίκαιο και τη φορολογία μέχρι και την ημέρα δημοσίευσης ισχύουν μόνο για την Ομοσπονδιακή

εξοπλισμό, εφόσον οι αλλαγές ή οι διαφοροποιήσεις αυτές παραμένουν εντός λογικών ορίων σε ό,τι αφορά τον αγοραστή,

Δημοκρατία της Γερμανίας. Για συγκεκριμένες πληροφορίες απευθυνθείτε στους Εξουσιοδοτημένους Διανομείς της

λαμβάνοντας υπόψη και τα συμφέροντα του πωλητή. Εφόσον ο πωλητής ή ο κατασκευαστής χρειαστεί να χρησιμοποιήσει

Mercedes-Benz.

για το χαρακτηρισμό της παραγγελίας ή του αντικείμενου αγοράς κωδικούς ή αριθμούς, δεν προκύπτουν κανενός είδους

www.mercedes-benz.gr

Daimler AG, dialog@daimler.com, 12-1219

