S-класа

Limousine

С грижа за значимото
Новата Mercedes-Benz S-класа Limousine е символ на сигурност и
отговорност. Осъзната индивидуалност, която е изцяло на Ваше
раположение, като предвижда ситуациите, винаги с грижата за Вашия
комфорт и сигурност. Партньор, на който можете да се доверите и да
разчитате напълно. Качете се.

Модерна естетика и щедър лукс
в идеална хармония
Минимизиран до най-същественото, екстериорният дизайн е синоним на
вълнуваща изчистеност в нейната най-модерна форма. С перфектни пропорции
в профил, прибрани дръжки на вратите и нови колела. Характерна предна част
с авангардни фарове DIGITAL LIGHT, както и просторна задна част със светлини,
разделени на две, подчертават широчината на автомобила.

Вдъхновяващ интериор
Новата S-класа обединява изискани материали с фини повърхности и прогресивен
дизайн. Демонстрация на високи технологии и инфотейнмънт системи с интуитивно
управление. Активно амбиентното осветление с 64 цвята създава очароващи
цветови комбинации, които се сменят динамично и осветяват в различни нюанси

Винаги готов за Вас
Асистиращи системи oсигуряват максимален комфорт и удобство,
като в същото време създават усещане за сигурност. Това усещане
се допълва и от новата технология на фаровете DIGITAL LIGHT,
от иновативните фронтални въздушни възглавници за задните външни
места, които правят по-безопасно пътуването в купето отзад.

Уелнес с едно
натискане на бутона
Новата S-класа може да изпълни много желания, така че да слезете
по-релаксирали, отколкото сте се качили. Насладете се на ENERGIZING Coach
за индивидуални уелнес програми или открийте масажните функции на
мултиконтурните седалки. А най-добрият звук винаги идва от
BurmesterR High-End 4D-съраунд озвучителната система.

Mercedes-Benz S-класата
остава несравнима
Новата Mercedes-Benz S-класа върви по пътя към бъдещето с абсолютно
съвършенство при пътуването. Експресивният дизайн, уникалните
технологии за комфорт и безопасност, новаторският дигитален кокпит
с инфотейнмънт система MBUX, както и луксозните материали, доставят
удоволствие от шофирането, както в никой друг автомобил.

Дигитален кокпит

Акценти Комфорт в задната част на купето

Комбинацията от 3D кокпит дисплей, MBUX Head-up дисплей с добавена реалност в предното стъкло и централния OLED Touchдисплей представя иновативна и същевременно интуитивна концепция за управление. Благодарение на
MBUX гласовото управление новата S-класа може да се настройва по Вашите потребности и да Ви помага.

Вдъхновение и първокласно удобство за втория ред. Сложете седалката Executive с опора за краката в приятна позиция за сън.
Освободете напрежението във врата и раменете с отопляемата възглавница. Или релаксирайте докато ползвате MBUX таблета
за задните седалки, управлявайки с лекота функциите за комфорт и забавление.

Активно амбиентно осветление

Head-up дисплей с добавена реалност

Автоматични дръжки на вратите

Нови джанти

Активното амбиентно осветление е истински технологичен скок. То обединява
естетика с иновативна информация за водача и разширени функции. Светлинни
ленти и декоративни елементи създават допълнително ниво на осветеност, което
визуално подчертава асистиращите системи и интелигентността на Вашия автомобил.

MBUX Head-up дисплеят с добавена реалност превръща предното стъкло в част
от дигиталния кокпит. Посредством прозрачни прожекции на предното стъкло
зрителното поле се допълва с важна информация за актуалната пътна ситуация.
Така новата S-класа предоставя на водача цялата съществена информация,
без да е необходимо той да отклонява погледа си от пътя.

При желание, в комбинация с електронната система за отключване и стартиране
на автомобила KEYLESS-GO, се предлагат подравнени с повърхността, автоматично
изваждащи се дръжки на вратите в елегантен дизайн. Вратите могат да се отключват
и заключват без ключ чрез докосване на дръжките.

При новата S-класа Limousine се предлагат висококачествени алуминиеви джанти
с размер от 45,7 см (18“) до 53,3 см (21“), в зависимост от спецификацията.
Стилният спортен характер на автомобила е допълнително подчертан от модерен
дизайн на колелата, широки ленти и колела извън повърхността.

Серийно оборудване

Линия AMG

Пакет Night

Пакет Exklusiv

Иновативни технологии, висок комфорт и изключителен лукс – това е
Mercedes-Benz S-класа. Автомобилът демонстрира това твърдение още
в стандартното си оборудване. Примери за това са пакетът Пътни асистенти
и MULTIBEAM LED. Интериорът също е в унисон със своите кожени седалки,
амбиентно осветление и MBUX инфотейнмънт система.

С линия AMG давате ясно послание за динамика както отвън, така и отвътре. AMG
предната престилка в дизайн A-крило подчертава експресивния характер на Вашия
автомобил. Освен това скосеният в долната част мултифункционален спортен волан
в кожа Nappa, AMG педалната система и AMG стелките придават на интериора
спортни акценти.

С пакет Night Вашият спортен екстериор въздейства още по-експресивно. За целта
многобройни елементи са запазени в черен гланц. Така, в зависимост от лака,
се създават контрасти или плавни преходи. Във всеки случай Вашият автомобил
печели индивидуалност.

Насладете се на фантастична атмосфера с пакет Exklusiv. На практика всички
повърхности са тапицирани с фина кожа Nappa, а вътрешната облицовка на тавана –
с висококачествен микрофибър DINAMICA. Това изключително високо качество
перфектно се допълва от декоративни елементи.

AIRMATIC управление на заден мост

Завиващ заден мост

AIRMATIC съчетава предимствата на различни видове окачване в едно – изберете между комфорт и динамика. При това
впечатляващ е диапазонът на настройките. Въздушното окачване предлага отличен комфорт на движение дори по труден
терен или при изключително спортно шофиране. Практично: автоматично регулиране на нивото според натоварването.

Със завиващия задeн мост се наслаждавате едновременно на три предимства: още по-голяма увереност на пътя, значително
подобрена динамика и не на последно място по-добра маневреност – например при паркиране. Към това задните колела
завиват в зависимост от скоростта на движение срещу или по посоката на предните.

Технически данни

Размери
Дизелови двигатели

Бензинови двигатели

S 350 d 4MATIC

S 400 d 4MATIC

S 450 4MATIC

S 500 4MATIC

Работен обем на двигателя (см )

2925

2925

2999

2999

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

210 [286]/3400 - 4600

243 [330]/3600 - 4200

270 [367]/5500 - 6100

320 [435]/6100 - 6100

Ускорение от 0 до 100 км/ч (сек)

6,2

5,4

5,1

4,9

Максимална скорост (км/ч)

2502

2502

2502

2502

Разход на гориво3 (л/100 км), комбиниран цикъл

8,0-6,6

8,0-6,7

9,5 - 7,8

9,5-8,0

CO2-емисии3 (г/км), комбиниран цикъл

211-172

211-176

215-178

216-181

Клас емисии4,56

EURO 6D-ISC-FCM

EURO 6D-ISC-FCM

EURO 6D-ISC-FCM

EURO 6D-ISC-FCM

3

360

297

877

1516

 анни за номиналната мощност съгласно Разпоредба (ЕО) № 715/2007 във валидната към момента версия. 2 Електронно ограничена. 3 Посочените стойности са определени съгласно зададения метод за измерване.
Д
Става дума за „WLTP2-стойности“ по смисъла на параграф 2 т. 1 от Регламент за изпълнение (EС) 2017/1153. Стойностите за разход на гориво са изчислени на базата на тези стойности. Допълнителна информация за
официалния разход на гориво и официалните специфични CO2-емиисии за нови леки автомобили могат да бъдат намерени в „Национален справочник за разхода на гориво и CO2-емисиите за нови пътнически
автомобили категория М1“, който се предлага безплатно във всички 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. 4 Данните са валидни само в рамките на Европейския съюз. Възможни са отклонения, специфични за съответните държави.
5
Определени са въз основа на измерените CO2 емисии, като е взета предвид масата на автомобила. Допълнителни технически данни ще намерите на www.mercedes-benz.bg

1683
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Всички данни са в милиметри. Изобразените стойности са средни. Те са валидни за автомобили с базово оборудване и в ненатоварено състояние.
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Най-доброто за двигателя:
оригинални моторни масла Mercedes-Benz.
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Mercedes-Benz AG е учредител на световната организация Laureus Sport for Good Foundation, която
беше основана 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 04.01.2021 г. е възможно да са възникнали

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

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

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

формата, отклонения в нюанса на цвета, както и за промени в обема на доставката, доколкото промените или

валидни обаче само за Федерална Република Германия към момента на редакционното приключване на тази

отклоненията са приемливи за купувача, като се вземат предвид интересите на продавача. Само от това, че

публикация. Относно задължителната последна версия, моля, обърнете се към Вашия Mercedes-Benz AG търговски

продавачът или производителят е използвал знак или цифра за обозначение на поръчката или на поръчания

партньор.

предмет на покупко-продажба, не произтичат никакви права за претенция. Изображенията може да съдържат и

www.mercedes-benz.bg

