
E-Serisi Cabriolet



Kendini yeniliğe aç.
Asfaltta da lider. E-Serisi Cabriolet, Sedan’ın tüm  
avantajlarını sportif bir Cabrio’nun öne çıkan özellikleri  
ile birleştiriyor. Konfora ve iyi düşünülmüş yeniliklere  
odaklanan sade bir tasarım, yolculuğunuzun gün içindeki  
en keyifli an olmasını sağlar.



Her türlü zorluğa hazır.
Dört mevsim Cabriolet, azami üstü açık sürüş konforunu bir 
Sedan’ın sessizliği ile birleştiriyor. Otomatik akustik kumaş 
tente, eşsiz bir ses yalıtımı sunarak tavizsiz bir rahatlama 
sağlar.



Her başarılı gün bu noktada başlar.
Günü avucunuzun içine alın. E-Serisi Cabriolet’nin direksiyon 
simidi baştan sona güncellendi. Genişliğe odaklı dijitalön panel           
sürüşünüze dair mükemmel bir genel bakış sunar.



Düşük sıcaklıklarda da bir Cabriolet’nin avantajlarından  
vazgeçmeyin. AIRSCARF, Ense Isıtma Sistemi, sıcak havayı  
boynunuzun ve ensenizin etrafına bir atkı gibi sarar. Bunun  
için AIRCAP, Arka Rüzgar Deflektörü, sürüş sırasında oluşan 
rüzgarı otomatik olarak iç mekanın üzerinden yönlendirir.

Karşı rüzgarı nasıl  
dizginleyeceğini bilir.



Lüks locaya giriş.
E-Serisi Cabriolet’ye bindiğiniz andan itibaren 
kişisel  rahatlama programınız başlar. ENERGIZING 
Paketleri ve  ambiyans aydınlatması size her zaman 
rahatlamak için bir fırsat ve canlandırıcı etki sunar.



MBUX.
Kişisel yardımcınız ile tanışın. Dijital panel, tüm araç fonksiyonlarına, bilgilerine Augmented Reality             
(Artırılmış Gerçeklik) özelliğine sahip navigasyona erişmenizi sağlar. E-Serisi Cabriolet’yi dokunmatik 
ekran, sesli kumanda veya el-kol hareketlerinizle istediğiniz gibi kumanda edin.

Artırılmış gerçekliğe sahip navigasyon.
Karmaşık trafik durumlarında yönünüzü bulmanız için artırılmış gerçekliğe sahip navigasyon, 
sanal dünyayı gerçek dünya ile birleştirir. Teknoloji, grafik navigasyon ve trafik hatırlatmalarını 
canlı resimler ile yansıtır. Daha hızlı, güvenli ve stressiz bir şekilde hedefe ulaşırsınız.



MULTIBEAM LED farlar.
MULTIBEAM LED farlar her sürüş durumuna ayak uydurur.  
Ayrı ayrı  kumanda edilebilir 36 LED diğer trafik katılımcılarını 
teğet geçer ve her  virajı ideal bir şekilde aydınlatır.

Çok kollu tasarıma sahip hafif alaşım jantlar.
Asfaltta üstünlük. Modern jant tasarımları E-Serisi        
Cabriolet’ye daha sade ve modern bir hava katar.

İç mekanı tamamen kişisel tercihlerinize veya o anki keyfinize 
göre düzenleyin. Ambiyans aydınlatmasının 64 rengiyle         
dinamik bir şekilde değişen veya birden fazla alanı farklı        
renklerde aydınlatabilen etkileyici renk dünyaları oluşturun.

Kendi adına konuşan ses. Burmester® surround ses sistemi 
yüksek performanslı hoparlörleri ve eşsiz bir oda akustiğini 
efsanevi bir ses deneyimine dönüştürür.

Ambiyans aydınlatması.Burmester® surround ses sistemi.



Modern dinamizme önem verdiğinizi gösterin: AMG tasarım 
konseptinin dinamik tarzı ile Mercedes-Benz deneyiminizi     
sportifleştirebilirsiniz. Çarpıcı detaylara sahip AMG paket,        
eşsiz bir sürüş deneyimi için tasarlandı.

AMG tasarım konsepti.
Aracınız gece paketiyle birlikte daha da etkileyici: Araca eklenen 
parlak siyah boya geçişleri sayesinde aracınız dikkat çeken   
kontrast elementlere sahip olacaktır. Akıcı geçişlere sahip     
gece paketi, aracınızın sizi yansıtabilmesi için tasarlandı.

Gece paketi.
Tüm duyularınız için konfor: Bu paket özel donanımları         
yenilikçi zeka ile birleştirir. Mercedes’iniz, direksiyon başında 
daha uzun bir performans ve daha rahat bir yolculuk için azami 
beş Konfor Programı, ayrıca sürücü ve ön yolcu için koltuk  
ısıtması gibi ekstralarla sizi isteğinize   göre canlandırabilir.

ENERGIZING paketi.



Yeni bir nesil başlıyor.
Yeni bir motor nesli E-Serisi Cabriolet’yi hem daha sportif hem de daha verimli hale getiriyor.

Liderlik tarzınızı seçin.
DYNAMIC BODY CONTROL: E-Serisi Cabriolet'yi tercihlerinize göre uyarlamanızı sağlar. 
Sertliği seçilebilen Süspansiyon Sistemi, azami çeviklikten en yüksek sürüş konforuna uzanan 
üç ayara sahiptir. AIR BODY CONTROL, Havalı Süspansiyon Sistemi ise engebeli yollarda bile 
rahat bir yolculuk sağlar.



Teknik değerler.

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

Ölçüler.

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

Benzinli motorlar 

E 350 Cabriolet

Silindir hacmi (cm3) 1.991
Nominal güç1 (kW [BG] d/dk.’da) 220 (299)/5.800 - 6.100

0–100 km/saat hızlanma (sn.) 6,1
Azami hız (km/saat) 250
Yakıt tüketimi4 (l/100 km)
Şehir içi
Şehir dışı
Karma

9,4
6,3
7,4

Karma CO2 emisyonları4 (g/km) 170

Emisyon sınıfı5/Verimlilik sınıfı6 C

1  Şu 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 farlılık göstermektedir. 5 Bu değerler 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.


