S-класа

Cabriolet

Шофиране без покрив –
почивка за сетивата
Топъл въздух, приятна слънчева светлина, неустоимо мека кожа и блестящ пианолак.
Чувствената яснота на дизайна. При шофирането на S-класа Cabriolet ще изпитате
истинско опиянение. Не бихте могли да пътувате под открито небе по-комфортно,
луксозно и интелигентно.

Очароващо автоматизиран
Вие знаете инстинктивно какво е правилно. S-класа Cabriolet не
само излъчва това, но и го доказва: с асистиращите системи, които
могат да анализират още по-добре и работят още по-ефективно.

Бъдете прелъстени
Инструментите са благородно остъклени без прекъсване. Амбиентното осветление
въвлича пътниците в десет ексклузивни цветни свята, а новият волан с Touch
Control бутони предлага максимален комфорт на управление при всяко докосване.

Изживейте момента безпроблемно
Насладете са на вълшебна тишина в S-класа Cabriolet благодарение на
акустичния покрив и на максималния комфорт при шофиране без покрив
с отоплението на зоната около главата AIRSCARF и ветробрана AIRCAP.

Великолепен стил с нов блясък

Възхитете се на задната част на S-класа Cabriolet. Абсолютен акцент:
новите задни светлини с иновативна OLED-техника. За характерен дизайн
през деня и нощта.

Асистент за нощно виждане Plus
Само 20 % от автомобилния трафик отпада през нощта,
но по това време се случват 40 % от всички смъртоносни
пътни произшествия. Тази система позволява на водача
да разпознава своевременно хора или големи животни,
когато е тъмно. Те се показват на дисплея на инструмента ясно видими.

COMAND Online
COMAND Online почти не оставя неизпълнени желания по
отношение на инфотейнмънт, навигация и комуникация.
Визуализацията е с висока резолюция на големия мултимедиен дисплей 31,2 (12,3"). Навигацията с твърд
диск Ви води бързо до целта с Live Traffic Information,
данни за трафика почти в реално време.

Задни светлини с OLED-техника
За характерен дизайн денем и нощем се грижат задните
светлини с иновативна OLED-техника. Интензивността
на светене на мигачите и стоп-светлините варира в зависимост от осветеността на околното пространство и
скоростта, за да не заслепява другите участници в пътното движение.

Intelligent Light System
с кристали Сваровски
Използването на благородни кристали Сваровски във
фаровете осигурява нов изключителен дневен и нощен
дизайн. Тяхната очароваща игра на светлината в светлинния пътепоказател и дневните светлини създава характерни оптични акценти и подчертава изключителността
на автомобила.

Пакет AIR-BALANCEIR-BALANCE

Пакет KEYLESS-GO

Купето може да се ароматизира индивидуално с AIR-BALANCE пакет. Можете
да избирате от 6 висококачествени аромата според личните си предпочитания.
Освен това качеството на въздуха може да се подобри чрез йонизиране, както
и чрез оптимизирано филтриране на външния и на вътрешния въздух.

С тази система автомобилът може да се отваря, стартира и заключва по-комфортно –
само чрез наличие на електронния ключ. Функцията HANDS-FREE ACCESS позволява
безконтактно и напълно автоматично отваряне и затваряне на багажника.

Пакет Memory

Пакет Топлинен комфорт

Ако автомобилът се използва от няколко лица, пакет Memory предлага специален
комфорт на управление. До 3 различни позиции на електрически настройващите
се предни седалки, кормилната колона и външните огледала се запаметяват и отново
извикват чрез натискане на бутон.

През студените дни пакетът Топлинен комфорт се грижи за отопляване на седалките,
подлакътниците и волана и за най-кратко време осигурява приятна топлина по всички
повърхности, с които водачът и спътникът имат досег. Пътниците могат да избират между
3 степени на отопление.

Серийно оборудване

Линия AMG

S-класа Cabriolet очарова с харизматичен дизайн. Спортната предна престилка с
нейните обемни отвори за въздух предизвиква възхищение, така както и иновативните
OLED-задни светлини. В затворено положение силно опънатият гюрук създава силует
на Coupé.

Тази линия на оборудване обединява перфектно съчетани помежду си елементи, за
подчертае допълнително спортния характер и ексклузивността на автомобила – от
динамичния AMG Styling с AMG алуминиеви джанти и перфорирани спирачни дискове
до балгородните декоративни елементи от дърво топола черен гланц.

designo
Дизайн, комфорт, безопасност и удоволствие от шофирането – S-класа Cabriolet преодолява с лекота всички
дисциплини. Със собственото си оборудване от специални designo лакове, много различни декоративни елементи,
ексклузивна тапицерия и благородни екстри придавате индивидуална класа на Вашия автомобил.

9G-TRONIC
С 9 предавки за движение напред тази автоматична предавателна кутия постига ефективност, комфорт и
динамика на съвсем ново ниво. Тя впечатлява с още по-бърза смяна и по-плавни превключвания на предавките.
Същевременно 9G-TRONIC допринася за понижаване на разхода на гориво.

9G-TRONIC В ОБЩ ПРЕГЛЕД
Автоматична предавателна кутия с 9 предавки за движение напред и една
предавка за заден ход
По-бърза смяна и по-плавно превключване на предавките в сравнение
със 7-степенна автоматична предавателна кутия
Комфортно и икономично шофиране при ниски обороти
Многократни превключвания на по-ниска предавка за бързи
междинни отсечки
DIRECT SELECT избирателен лост на волана, както и пера на волана
за превключване на предавките DIRECT SELECT за ръчно превключване

Ходова част – шедьовър на инженерното изкуство
S-класа Cabriolet не само омекотява вибрациите – буквално се носи във въздуха. Въздушното окачване
AIRMATIC обхваща пътниците като върху облак. Пътният
комфорт е неповторим. Благодарение на избираемите
програми за шофиране по всяко време можете да преминете в спортен режим – за пътна динамика на ниво
спортен автомобил.

ОБОРУДВАНЕ ПО ТЕМАТА ХОДОВА ЧАСТ
AIRMATIC: Системата на въздушното окачване в комбинация с безстепен-

DYNAMIC SELECT: С DYNAMIC SELECT се извиква с едно докосване

ното регулиране на демпферирането се грижи за комфорт на движение

комфортно, спортно, ефективно или индивидуално пътно поведение.

и пътна динамика на много високо ниво. Демпферирането на всяко колело

В зависимост от избраната програма за шофиране се адаптират параметри

се адаптира към актуалната пътна ситуация и може да се настрои по

като характеристиката на двигателя, предавателната кутия, ходовата

желание по-комфортно или по-спортно.

част, кормилната система или ESP®.

AMG DYNAMIC SELECT: С AMG DYNAMIC SELECT може да се извика
комфортна, спортна, особено спортна или индивидуална настройка на
характеристиката на автомобила. С програмата за шофиране се променят
между другото характеристиката на двигателя, предавателната кутия,
ходовата част и кормилната система, както и звука на ауспуховата система.

Израз на интензивност
Mercedes-AMG S-класа Cabriolet

Всеки Mercedes-AMG е неподражаем шедьовър с характер, който няма да сбъркате. Това, което
обединява нашите пърформанс и спортни автомобили, е техният неукротим спортен дух. Тяхната
страст за най-добър пърформанс. Появява се там, където инженерното изкуство се обединява
със специалното състояние: духът на AMG. Ние вярваме, че трябва да приемаме предизвикателството да разширяваме границите, за да постигаме нови цели. Не приемаме нищо за
даденост. Границите се създават от хората и те са тези, които трябва да ги преодоляват.
С този характер достигаме отличен пърформанс за моторния спорт – и по пътищата.
Добре дошли в света на AMG.
www.mercedes-amg.com

Технически данни
Бензинови двигатели
S 560

Mercedes-AMG S 63 4MATIC+

Mercedes-AMG S 65

Работен обем на двигателя (см )

3 982

3 982

5 980

Номинална мощност1 (kW [к.с.] при об/мин)

345 [469]/5 250-5 500

450 [612]/5 500-6 000

463 [630]/4 800-5 400

Ускорение от 0 до 100 км/ч (сек)

4,6

3,5

4,1

Максимална скорост (км/ч)

2503

2503

2503

3

Разход на гориво4,6 (л/100 км)
Комбиниран

10,7-10,4

12,2-12,1

15,2-15,2

CO2-емисии4,6 комбинирани (г/км)

243-235

275-273

345-345

Клас емисии5

Euro 6d-TEMP

Euro 6d-TEMP

Euro 6d-TEMP

Най-доброто за двигателя:
оригинални моторни масла Mercedes-Benz

1

Данни за номиналната мощност съгласно разпоредба (ЕО) № 715/2007 във валидната към момента версия. 2 Налични за кратко време. 3 Електронно ограничена. 4 Посочените стойности са определени съгласно
зададения метод за измерване. Става дума за „WLTP-CO2-стойности“ по смисъла на параграф 2 № 1 Регламент за изпълнение (EС) 2017/1153. Стойностите за разход на гориво са изчислени на базата на тези стойности.
Допълнителна информация относно официалния разход на гориво и официалните специфични CO2-емисии на новите леки автомобили могат да бъдат намерени в „Национален справочник за разхода на гориво и емисиите
CO2 за нови пътнически автомобили категория M1“, който се предлага безплатно във всички оторизирани търговски обекти. Данните не се отнасят за отделен автомобил и не са съставна част от оферта, а служат само за
сравнение между отделните типове автомобили. Стойностите варират в зависимост от избраното специално оборудване. 5 Данните са валидни само в рамките на Европейския съюз. Възможни са отклонения,
специфични за съответните държави. 6 Допълнителни технически данни ще намерите на www.mercedes-benz.bg

Размери

955

958

297

1625
1899

614
465

499
591

1417

959

304

2945
5032

1540

1449

1649
2108

Всички данни са в милиметри. Изобразените стойности са средни. Те са валидни за автомобили с базово оборудване и в ненатоварено състояние.

1128

1349

1258

Mercedes-Benz е един от учредителите на глобалното движение Laureus Sport for Good Foundation, което беше
основано през 2000 година. То е най-важната социална инициатива на марката Mercedes-Benz. Чрез социални
спортни проекти Laureus Sport for Good насърчава деца и младежи в нужда, предлага им перспективи и им
предава важни цености като отборен дух, уважение и целеустременост. „Change the Game for Kids“ е нашият
лайтмотив, който бихме искали да споделим с Вас. С покупката на Mercedes-Benz Вие подкрепяте движението
„Laureus Sport for Good“.

За данните в тази публикация: След редакционното приключване на 17.05.2018 е възможно да са възникнали

и специално оборудване, които не принадлежат към серийния обем на доставка. Тази публикация се разпространява

промени по продукта. За срока на доставка производителят си запазва правото за промени в конструкцията или

в цял свят. Сведенията относно законовите, правните и данъчните предписания и въздействия са валидни обаче

формата, отклонения в нюанса на цвета, както и за промени в обема на доставката, доколкото, като се вземат

само за Федерална Република Германия към момента на редакционното приключване на тази публикация. Поради

предвид интересите на продавача, промените или отклоненията са приемливи за купувача. Само от това, че продава-

тази причина за последната версия, моля, обърнете се към Вашия Mercedes-Benz търговски партньор.

чът или производителят е използвал знак или цифра за обозначение на поръчката или на поръчания предмет на

www.mercedes-benz.com

покупко-продажба, не произтичат никакви права за претенция. Изображенията може да съдържат и аксесоари
Daimler AG, dialog@daimler.com, 27-0618

