
C-Serisi Cabriolet



Söz konusu diğerlerinden daha iyi olmak değildir. Söz konusu 
olduğundan daha iyi olmaktır. Önemli olan budur. Hem sporda hem 
yolda. C-Serisi, mükemmel orantıları, konforu, kalitesi ve sürüş 
sistemleriyle ünlüdür: her gün, her yolculukta kendini yeniden aşmak.

Sınırları aş. Fazlası ol.



C-Serisi Cabriolet ile Cabriolet sezonunu tüm yıl boyunca yaşayabilirsiniz. 
AIRSCARF baş bölgesi ısıtıcısı, AIRCAP rüzgar deflektörü ve güneş 
ışınlarını yansıtan deri seçeneklerinden oluşan eşsiz bir üstü açık sürüş 
konforu. Ve bazı günlerde yağmur yağdığında ise doğanın güzelliğini iç 
mekanda keşfedin: antrasit meşe ağacından ve kahverengi ceviz 
ağacından ahşap süslemeler.

Sınır tanımayanlar için.



En derinden gelen inovasyon gücü.

Çok sayıda kumanda ve gösterge elemanı tamamen yenidir: 
Dokunmatik kontrollü direksiyon simidi ve donanıma bağlı olarak 
yeni nesil bilgi ve eğlence sistemi dahil tamamen dijital göstergeler ve 
büyütülmüş ekranlar oldukça kişisel ve modern bir kumanda sağlar. 
Ayrıca bundan böyle tüm göstergeleri donanıma bağlı olarak 
“klasik”, “sportif” ve “progressive” gösterge tarzlarında 
aydınlatabilir ve görüntüleyebilirsiniz.



EQ Boost’a sahip yeni bir elektrik destekli benzinli motor başlangıç 
çizgisinde duruyor. Verimlilik ve sürüş performansı açısından ise eşsiz 
değerlere hızlanıyor. Yeni süspansiyon DYNAMIC BODY CONTROL 
(Sertliği Seçilebilen Süspansiyon) buna mükemmel bir şekilde 
uyarlanmıştır. Sportif ve stabil bir ayarlama ve yüksek bir konfor için tek 
bir tuşa basmanız yeterli.

Kendi rekor süresinin ilerisinde.



Günün ve gecenin her saati ve her ortam için. Her etkinlik için ve her 
seferinde farklı: Ambiyans aydınlatması C-Serisi Cabriolet’nin iç mekanını 
etkileyici bir locaya dönüştürür. Bunun için 64 renk arasından seçim 
yapabilirsiniz.

64 Renk. Eşsiz ambiyans.



Dijital Gösterge Paneli.
Akıllı telefon entegrasyonu, mobil telefonu Apple CarPlayTM ve 
Android Auto üzerinden medya sistemine bağlar. Böylelikle akıllı 
telefonunuzun en önemli uygulamalarına rahatça erişebilirsiniz. 
Spotify® gibi üçüncü taraf hizmet sağlayıcıların uygulamaları 
da hızlıca ve kolayca kullanılabilir.

MERCEDES-BENZ’IN DIJITAL DÜNYASINA ERIŞIMINIZ

Mercedes me connect ile kendiniz, akıllı telefonunuz ve Mercedes-Benz’iniz arasında 

büyüleyici bir bağa kavuşursunuz. İster yolda ister evde: Mercedes me connect sayesinde 

Mercedes me portalı veya Mercedes me uygulaması üzerinden kilometre durumu, lastik 

basıncı ve yakıt durumu gibi araç verilerini kolayca online olarak görebilirsiniz. Uzaktan arıza 

teşhisi ve kaza, bakım ve arıza yönetimi ile Mercedes-Benz acil çağrı sistemi size ağ 

bağlantılı güvenlik sunar. 

“Klasik”, “Progresif” ve “Sportif” gösterge tarzlarına sahip tam dijital gösterge ekranı, 

hangi bilgilerin önemli olduğuna ve bunların hangi şekilde gösterileceğine sizin karar  

vermenizi sağlar. 12,3 inç büyüklüğündeki ekran tüm ışık koşullarında iyi okunabilen net 

bir görüntü sunar.

10,25 inç ekran boyutuna sahip ve 16 : 9 formatındaki yüksek çözünürlüklü medya  

ekranı aracınızın iç mekanının oldukça kaliteli görünmesini sağlar. 1920 x 720 piksellik 

yüksek çözünürlük sayesinde tüm bilgi ve eğlence içeriklerinin net bir şekilde gösteril-

mesiyle mükemmel ekran kalitesinin keyfini çıkarırsınız.

Kablosuz cep telefonu şarj fonksiyonu: Sürüş süresi, şarj süresine dönüşür. Akıllı  

telefonunuz sadece tek bir el hareketiyle orta konsoldaki sabit yerine yerleştirilir ve 

orada kablosuz olarak şarj edilir. Model ve markadan bağımsız olarak Qi standardına 

sahip  tüm akıllı telefonlar şarj edilebilir.

Mercedes-Benz Intelligent Drive 
(Akıllı Sürüş).

İster trafiğin yoğun olduğu saatte, ister uzun gece sürüşlerinde, 
isterse bilmediğiniz yollarda olsun. Yeni Mercedes-Benz 
C-Serisi Cabriolet’niz sizi stresli koşullarda hissedilir şekilde
rahatlatır. Bunun arkasında Mercedes-Benz ile her sürüşü
güvenli ve benzersiz kılan bir konsept vardır: Mercedes-Benz
Intelligent Drive (Akıllı Sürüş). Çünkü direksiyonun ardında
geçirdiğiniz zaman sizin zamanınızdır. Rahatlama zamanı.
Enerjinizi doldurma zamanı. Böylece gideceğiniz yere
öncelikle güvenli, ama her zaman rahat bir şekilde
gidersiniz.

Sürüş Yardım Paketi: Yeni nesil stereo kameralar ve radar sensörleri, hız veya 
mesafeyi korurken kendi kendine frenlemede veya şerit takibinde en yüksek 
seviyede sürüş yardımı sağlar.

Oldukça yenilikçi: PRE-SAFE® Ses hoparlörlerden bir ses üreterek bir koruma 
refleksi  tetikler. Duyu organınız kendini kısa bir süreliğine kapatır ve böylelikle 
kendini yüksek çarpışma seslerinden korur.

360° kamerası, multimedya sisteminin ekranında araç çevresini komple gösterir.

PERFORMANSI DESTEKLEYEN KONFOR VE ÖRNEK NİTELİĞİNDE GÜVENLİK



Burmester® Surround Ses Sistemi.
Her yerde surround ses ve en iyi ses deneyimi: Burmester® Surround ses 
sistemi, müzik tutkunları için segmentinde kendi benzerlerini arayan bir 
deneyim sunar. Ses modelini tercihlerinize ve müzik türüne göre bireysel 
olarak ayarlayabilirsiniz; böylelikle olağanüstü kalitenin keyfini tıpkı bir konser 
salonundaymış gibi çıkarırsınız.

Akustik Tente.
Tam otomatik kumaş akustik tente ile Cabriolet’nizde sabit bir 
çatının altındaki kadar rahat hissedersiniz. Özel akustik kumaş, sürüş 
ve çevre  gürültülerine karşı etkili bir şekilde koruma sağlar ve iç 
mekandaki ses seviye-sini düşürür. Yüksek hızda bile rahat ve sakin bir 
yolculuk ambiyansı için.

Cabriolet Konfor Paketi.
Cabriolet sezonunu tüm yıla yayın: Üstü açık sürüşlerde her zaman ideal 
konforun tadını çıkarın ve mevsimleri deneyimleyin. Paket, AIRSCARF 
baş bölgesi ısıtıcısı, AIRCAP arka rüzgar deflektör sistemi ve kısmi 
otomatik  bagaj ayırma paneli ile birbirini mükemmel şekilde 
tamamlayan ve her durumda rahat olmanızı sağlayan akıllı donanımları 
birleştirir.

Arka Rüzgar Deflektörü.
Ön yolcularınızı soğuk cereyana karşı koruyun; arka rüzgar deflektörü 
ile yüksek hızlar ve serin havalarda bile üstü açık sürüş yapabilirsiniz. 
File çok kısa bir süre içinde arka koltukların üst tarafına monte 
edilebilir ve isten-diği zaman tekrar çıkarılabilir.



Standart Donanım.

Gerçek duygular için heyecanlandıran tasarım: Dış mekan standart 
olarak ayrı çıtalara sahip elmas görünümlü radyatör ızgarası veya 
modern yüksek performanslı LED farlar gibi güçlü stil öğeleri ile 
etkileyicidir. Alçaltılmış yürüyen aksam dinamizm, konfor ve güvenlik 
arasındaki en iyi dengeyi sunar. Yüksek kaliteli iç mekan, vücut dili ve 
materyal seçimi ile sportif yaşam tarzını temsil eder. Entegre koltuklar öne 
çıkan bir özelliktir: Rahat ve derin oturma pozisyonu, mükemmel yan 
tutuş ve sonsuz bir sürüş keyfi.

Gece Paketi.

Daha fazla karakter, daha etkili tarz. Gece paketi, AMG tasarım 
konseptiyle birlikte seçkin siyah tasarım elemanları sayesinde çarpıcı 
vurgular katar. Bu vurgular, aracınızın sportif karakterini ve atletik vücut 
dilini belirginleştirir. Etkileyici tasarımın değerini bilen, bireyselliğine 
düşkün kişiler için idealdir.

AMG Tasarım Konsepti.

AMG tasarım konseptinin güçlü gövde tasarımı, C-Serisinin dış 
mekanına sportif ve özel bir görünüm kazandırır. Teknik özellikler ise 
size daha fazla sürüş keyfi sunar; çünkü sportif Direct-Steer özelliğiyle 
çevik şekilde uyarlanmış sportif yürüyen aksam daha dinamik bir 
kullanım sağlar. AMG tasarım konseptindeki iç mekan, aracınıza görünür 
ve hissedilir bir sportiflik katar. Böylece kendinizi açıkça ifade eder ve ilk 
bakışta sizin için önemli olanı gös-terirsiniz: en ince ayrıntısına kadar 
dinamik ve seçkin bir ambiyans.

Designo İç Mekan. 

Seçiminizi olağanüstü lüksten yana yapın: İki renkli designo iç mekan, 
iç mekanınıza etkileyici ve kişisel bir vurgu katar. Bengal kırmızısı 
elemanlar siyah parçalarla buluşarak heyecan veren kontrastlar 
oluştururlar. Yüksek kaliteli materyaller el işçiliği ile ustalıkla işlenmiştir.



DYNAMIC BODY CONTROL (Dinamik Süspansiyon Sistemi).
Bir süspansiyon; üç ayar: DYNAMIC BODY CONTROL (Dinamik Süspansiyon Sistemi) ile azami 
çeviklik veya yüksek sönümleme konforu arasından seçim yapabilirsiniz. Yolun gidişatına ve 
kişisel sürüş tarzına uygun bir şekilde. Alçak yürüyen aksam seviyesi ve sportif Direct-Steer 
oldukça dinamik bir sürüş tarzı için en iyi ön koşulları sunar. DYNAMIC BODY CONTROL (Dinamik 
Süspansiyon Sistemi), ön ve arka aks için sürekli ayarlanabilir bir sönümleme ile donatılmıştır. Bu 
kademesiz sistem, her bir tekerlek için motor, şanzıman ve manevra özellikleri ile birlikte amortisör 
karakteristiğini sürüş durumu, hız ve yol durumuna uygun olarak bireysel şekilde ayarlar. Bu 
değişken uyarlama sayesinde rahat yolculuk konforunun ve mükemmel sürüş dinamiğinin keyfini 
çıkarırsınız.

ÖNE ÇIKAN DIĞER ÖZELLIKLER

Sportif ve konforlu bir uyarlama arasında tek tuşla kolaylıkla geçiş 
yapın. Bunu, istediğiniz şekilde temin edebileceğiniz DYNAMIC BODY 
CONTROL veya AIR BODY CONTROL (Havalı Süspansiyon Sistemi) ile 
birlikte DYNAMIC SELECT şalteri mümkün kılar.

Dört Tekerlekten Çekiş Sistemi 4MATIC.
İster şehir içi trafik, ister şehirler arası yol ister otoban olsun:  Mercedes-Benz’in sürekli dört tekerlekten çekiş sistemi ile yolda güvenli 
hissedersiniz. Sistem, kötü yol koşullarında bile araç hareket ettirilirken  ve hızlandırılırken daha iyi bir çekiş gücü sağlar. Bunun temeli, 4MATIC ile 
elektronik frenleme, düzenleme ve çekiş sistemleri ABS, ESP® ve 4ETS arasındaki mükemmel işbirliğine dayanır. Dört tekerlekten çekiş sistemi her 
zaman etkindir ve müdahale etmek için bir reaksiyon süresine ihtiyaç duymaz. İyileştirilmiş sürüş ve şerit stabilitesi özellikle de ıslak, karlı veya kaygan 
yollarda hissedilebilir.



AMG dünyasına hoş geldiniz.

www.mercedes-amg.com

TTaaviz yviz yokok..
Her Mercedes-AMG, eşsiz bir karaktere sahip başlı başına bir şaheserdir. 
Dizginlenemez sportmenlik, Performance araçlarımızı ve yarış 
otomobillerimizi birleştiren en önemli noktadır. En yüksek performansa 
olan tutkuları mühendislik sanatının özel bir tutumla  buluştuğu yerde 
ortaya çıkar: AMG ruhu. Yeni hedeflere ulaşmak için sınırları her zaman 
tekrardan zorlamamız gerektiğine inanıyoruz. Hiçbir şeyi olduğu gibi kabul 
etmiyoruz. Çünkü sınırları insanlar yaratır ve onları aşabilecek olanlar da 
insanlardır. Bu bakış açısı ile motor sporları ve yol için  mükemmel 
performansı yaratıyoruz. 



Teknik değerler.

Tüm veriler milimetre cinsindendir. Verilen ölçüler ortalama değerlerdir. Temel donanıma sahip ve yüksüz durumdaki araçlar için geçerlidir.

Ölçüler.

Benzinli motorlar

C 200 

Silindir hacmi (cm3) 1.497

Nominal güç1 (kW [BG] d/dk.’da) 135 (184)/5.800-6.100

Şanzıman 9G-TRONIC

Hızlanma 0–100 km/saat (sn.) 8,5 

Azami hız (km/saat) 235

Yakıt tüketimi4 (l/100 km)

Şehir içi

Şehir dışı

Karma

9,2
5,5
7,0

Karma CO2 emisyonları4 (g/km) 156

Emisyon sınıfı5/Verimlilik sınıfı6 C

Motor için en iyisi:
Mercedes-Benz orijinal motor yağları.

1  Şu anda geçerli olan versiyonda 715/2007 sayılı yönetmeliğe (EG) 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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