EQA

Yeni jenerasyon,
bu senin için.
Mercedes-EQ'dan Yeni EQA, kent yaşamındaki mobilite kavramını
yeniden tanımlıyor. Tamamen elektrikli, sessiz ve sıfır emisyon
değeriyle şehre ilk adımını atıyor. Kompakt ve tamamen elektrikli
SUV olan EQA, çarpıcı derecede dinamik ve konforlu şarj hizmetleri
ile çok daha uzak rotalara da ulaşıyor. Teknolojik donanımıyla
elektromobilitenin gelişimine her geçen gün ciddi ölçüde katkı
sağlıyor. Gelin, bu fütüristik dünyayı birlikte keşfedelim.

Yeni bir yaşam tarzının ifade şekli.
İlk bakışta anlarsınız: O, elektriğin özgür ve sofistike ifadesi olan Mercedes-EQ’dur.
Atletik çizgileri, kendinden emin bir şekilde durdurulamaz ileri atılma gücünün
altını çizer ve modern lüksü temsil eder. EQA’ya özel krom detaylı siyah kaplama
ön ızgara ve ön ve arkada led ışık bandı, fütüristik tasarımın yönünü gösterir,
Mercedes-EQ’ya özgü görünümü oluşturur. Öne standart olarak entegre edilen
LED yüksek performanslı farlar, özellikle karanlıkta modern duruşuna işaret eder.

Elektriklendiren estetik.
Mercedes-EQ'dan Yeni EQA’in çeşitli tasarım konseptleri, iç mekana
benzersiz bir atmosfer katar ve bireysel bir ambiyans yaratır: Dinamik
ve net bir tasarımdan duygusal ve zarif bir tasarıma kadar. Renkler,
formlar ve malzemeler fütüristik bir ambiyans oluşturur. Bu sırada
spiral görünümlü arkadan aydınlatmalı süsleme, teknolojik ilerlemeyi
araç içi atmosferde de güçlü şekilde vurgular. Tamamen dijital geniş
ekranlara sahip ön konsol, en yeni teknolojiyi çarpıcı bir şekilde
ön plana çıkarır.

Hedefinize ulaşın.
Electric Intelligence özellikli navigasyon, sizin için güzergah
boyunca yer alan olası en güçlü şarj istasyonlarında şarj molalarını
otomatik olarak planlar.

Adeta sizin için tasarlanmış:
MBUX’li ve tamamen elektrikli EQA.
MBUX teknolojisi sayesinde Mercedes-EQ'nuza adım atar atmaz
her şey sizin etrafınızda döner. Dokunmatik ve büyük ekran
üzerinden tüm fonksiyonları sezgisel olarak kumanda edebilirsiniz.
İster dokunmatik olarak ister el hareketleri ile isterseniz de
“Hey Mercedes” diyerek MBUX’i harekete geçirebilirsiniz. Bunun
dışında sistem öğrenme kabiliyetine de sahiptir. Her geçen gün
sizi daha iyi tanır ve size ayak uydurur. Telefonunuzdan ve dijital
medyalardan MBUX sistemine kolayca entegrasyonu sağlayabilir,
bilgi ve eğlence deneyimini sonuna kadar yaşayabilirsiniz.

Şarj işlemi bu kadar
kolay olabilir.
Azami 11 kW şarj gücüne sahip Mercedes-Benz Wallbox Home
(duvar tipi şarj ünitesi) ile EQA’inizi geleneksel bir prizdekinden
üç kat daha hızlı şarj edersiniz. Böylece şarj işlemi rahat ve
kolay bir hal alır.

Mercedes-EQ’dan Yeni EQA
ile kusursuz güvenlik.
Tamamen elektrikli EQA’deki sürüş yardım sistemleri, sizinle
birlikte düşünür, trafiği kontrol altında tutar ve gündelik hayattaki
yükünüzü hafifletmek için çaba gösterir. Ayrıca tehlikeli durumlarda
etkili bir şekilde destek sunabilir. Örneğin; hedefinize vardığınızda
Araçtan Çıkış Kör Nokta Yardımcısı sayesinde yolcular ve diğer trafik
katılımcıları etkili bir şekilde korunabilir.

Advanced Paketi.
Pakette yer alan nappa deri kaplı
çok fonksiyonlu spor direksiyon
simidi ve spor koltuklar; geri
görüş kamerası ve EASY-PACK,
elektrikli açılan ve kapanan bagaj
kapağı konforunuzu artırır. Ayrıca
10,25 inç tamamen dijital geniş
ekranlara sahip ön konsol ile
iç mekanı daha teknolojik ve
eğlenceli hale getirebilirsiniz.

Advanced-Plus Paketi.

ADVANCED PAKETİNİN ÖNE
ÇIKAN ÖZELLİKLERİ
10,25 inç tamamen dijital geniş ekranlara sahip
ön konsol
Ayna Paketi
Kör Nokta Yardımcısı
PARKTRONIC, geri görüş kamerası ile
64 renkli ambiyans aydınlatması
EASY-PACK, elektrikli açılan ve
kapanan bagaj kapağı

Otomatik uzun far yardımcısı
Trafik Levhaları Yardımcısı
Bagaj Bölmesi Paketi

Advanced-Plus Paketi,
Advanced Paketi'ne ek olarak
daha fazla konfor sunar.
Bunun dışında akıllı telefonunuz
kablosuz olarak şarj edilirken
yüksek kaliteli ses sistemi
yolculuğunuzu keyifli hale getirir.

ADVANCED-PLUS PAKETİNİN ÖNE
ÇIKAN ÖZELLİKLERİ
THERMOTRONIC iki bölgeli
otomatik klima sistemi
KEYLESS-GO Konfor Paketi
Gelişmiş Ses Sistemi
Kablosuz cep telefonu şarj fonksiyonu
10,25 inç tamamen dijital geniş ekranlara
sahip ön konsol
Park Paketi, Geri görüş kamerası ile

AMG tasarım konsepti.
AMG tasarım konseptine sahip Mercdes-EQ’dan Yeni EQA, kendinden emin ve bir o kadar özgüveni yüksek.
Dış mekanda AMG’ye özgü krom detaylı siyah kaplama ön ızgara, güçlü ileri atılma dürtüsünü gösterir.
İç mekanda ise spor koltuklar ve nappa deri kaplı çok fonksiyonlu spor direksiyon simidi, durmanın bir
seçenek olmadığına işaret eder.

DIŞ MEKANDA ÖNE ÇIKAN ÖZELLİKLER

İÇ MEKANDA ÖNE ÇIKAN ÖZELLİKLER

Parlak siyah süslemelere sahip AMG’ye özgü krom detaylı siyah
radyatör kaplaması.

Koltuk konfor paketi ile birlikte ayarlanabilir koltuk başlığına sahip
spor koltuklar

Krom detaylara sahip difüzör görünümlü AMG arka apron

Siyah ARTICO deri / DINAMICA mikrofiber kumaş, kırmızı dikişli
döşeme

5 çift kollu tasarıma sahip aerodinamik açıdan optimize edilmiş
tantalit grisi 19 inç AMG hafif alaşım jantlar
Krom detaylara sahip siyah kayute yan kaplamalar

3 kollu tasarıma sahip, alt tarafı düzleştirilmiş, tutma
alanları perforeli, dokunmatik kontrol düğmeli ve Nappa
deri kaplı çok fonksiyonlu spor direksiyon simidi
Kauçuk giydirmeli, polisajlı paslanmaz çelik AMG gaz ve fren pedalı
Krom ve siyah detaylara sahip havalandırma çıkışları

Edition 1.
Sınırlı süreyle sunulacak olan eşsiz Edition 1, Gece Paketi elemanları ile AMG gövde tasarım elemanlarını
birleştirir. Tamamen elektrikli EQA’in dış mekanı, AMG’ye özgü donanım özellikleri ile sportif bir görünüme
kavuşmuştur. İç mekanda arkadan aydınlatmalı süslemeleriyle, koltuk ve kapılardaki mavi süsleme dikişleriyle
karakteristik ve net bir vurgu göze çarpar.

DIŞ MEKANDA ÖNE ÇIKAN ÖZELLİKLER

İÇ MEKANDA ÖNE ÇIKAN ÖZELLİKLER

AMG'ye özgü krom detaylara sahip siyah kaplama ön ızgara.

Neva grisi deri / CYBER CUT tasarımlı mavi dikişli, siyah konsol

Parlak siyah detaylara sahip difüzör görünümlü AMG’ye özgü
arka apron

Mavi dikişli siyah ARTICO deri kol dayanağı

20 inç çok kollu mat bakır, parlak çerçeveli AMG tasarımı alaşım
jantlar
Parlak siyah detaylara sahip siyah yan kaplamalar

10,25 inç tamamen dijital geniş ekranlara sahip ön konsol
3 kollu tasarıma sahip, alt tarafı düzleştirilmiş, tutma alanları
perforeli, dokunmatik kontrol düğmeli ve Nappa deri kaplı çok
fonksiyonlu spor direksiyon simidi
Arkadan aydınlatmalı süsleme

Dört tekerlekten çekiş sistemi 4MATIC.

Sürüş Yardım paketi.

Tam değişkenlik gösteren dört tekerlekten çekiş sistemi 4MATIC, zorlu yol koşullarında bile üstün sürüş deneyimi sağlar.
Sistem, kaygan, karlı ve buzlu yollarda bile bir emniyet avantajı için çekişi ve sürüş stabilitesini iyileştirir. Bunun yanı sıra
4MATIC, EQA’in dinamik sürüş tutumunun teknik temelidir.

Otonom sürüş yolunda bir adım daha. Sürüş yardım paketi, güvenlik ve sürüş konforu konusunda yeni standartlar oluşturur.
Kameralar, ultrason sistemi çevreyi takip eder ve hız uyarlamalarında, manevrada ve çarpma tehlikesinde duruma uygun
bir şekilde destek olur. Tüm bilgiler akıllı bir şekilde bağlantılı hale getirilir. Bu sizin için hissedilebilir bir rahatlama sağladığı gibi,
hem yolcular hem de diğer trafik katılımcıları için olası en iyi koruma anlamına gelir.

Teknik değerler.

Ölçüler.
EQA 350 4MATIC

Nominal güç (en üst performans) (elektrikli) (kW [BG])

215 [292]

Elektrikli motorun nominal torku (d/dk.’da Nm)

520

0–100 km/saat hızlanma (sn.)

6,0

Azami hız (km/saat)

160

1

1

Karma CO2 emisyonları (g/km)

0

Karma azami-asgari akım tüketimi

2, 3

(kWh/100 km)

17,1

Elektrikli menzil WLTP2, 3 (km)

422 km'ye kadar

DC şarj süresi % 10–80 SOC (net) kW (dak)

yakl. 32

AC şarj süresi % 10–100 SOC (net) Wallbox/halka açık
7,4 kW WEU (h)

yakl. 30

Akü tipi/net akü kapasitesi (kWh)

Lityum İyon/66,5

Cw değeri

0,28

Emisyon sınıfı

4

EURO 6

Verimlilik sınıfı

A+

Bagaj hacmi (l)

340-1.320

Boş ağırlık /Yükleme kapasitesi (kg)

2.105/430

Müsaade edilen toplam ağırlık (kg)

2.535

5

6

 Şu anda geçerli olan versiyonda 595/2009 (EG) sayılı yönetmeliğe göre nominal güç ve nominal tork verileri. 2 Akım tüketimi ve menzil 692/2008/EG sayılı yönetmelik temelinde tespit edilmiştir. Akım tüketimi
ve menzil araç konfigürasyonuna bağlıdır. 3 Gerçek sürüş işletiminde sertifikalı nominal değerlere göre farklılıklar meydana gelebilir. Gerçek değerler, bireysel sürüş tarzı, çevre ve yol koşulları, dış hava
sıcaklığı, kalorifer/iklimlendirme ve ön iklimlendirme gibi çok sayıda bireysel faktörden etkilenir. 4 Bilgiler sadece Avrupa Birliği içerisinde geçerlidir. Ülkelere özgü farklılıklar olması mümkündür. 5 Ölçülmüş
CO2 emisyonlarına dayanarak, aracın kütlesi dikkate alınarak belirlenmiştir. Sadece Almanya için geçerlidir. 6 Üretici talimatları uyarınca standart donanıma sahip sürüşe hazır durumdaki aracın, sürücünün
(yasal olarak 75 kg olarak belirlenmiştir) ve sıvıların ağırlığı dahil motorlu taşıtın kütlesi ve ayrıca mevcut olduğu sürece üstyapı, sürücü kabini, römork tertibatı ve stepne(ler) ve ayrıca avadanlığın kütlesi.
Özel donanımlar, ilave donanımlar ve aksesuarlar, ağırlığı, kalan yük kapasitesini, yuvarlanma direncini, aerodinamiği vb. ve böylelikle tüketim değerlerini etkileyebilir. Diğer teknik değerleri
www.mercedes-benz.com.tr. adresi altında bulabilirsiniz.

1

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

