E-Klasse

Cabriolet

Volmaakt elegant.
Perfecte proporties en puristisch vormgegeven oppervlakken zorgen
voor een karakteristiek zijaanzicht en een fascinerend cabrioletdesign.

Adembenemende
sensuele puurheid.
De organische vormen en gespierde oppervlakken belichamen
de Mercedes-Benz filosofie van sensuele puurheid.

Geniet van open air-plezier 
en optimaal comfort.

Stijlvol uit overtuiging.
Het royale ruimteaanbod en het stijlvolle design met fraaie, sportieve
details verwennen de inzittenden bij zowel open als gesloten kap..

Een moment om te koesteren.
De fonkelende diamond grille zorgt bij elke zonnestraal voor een betoverend
schouwspel. De powerdomes op de motorkap zetten krachtige accenten.

Een openbaring.
Door het ontbrekende dak lijkt het silhouet nóg eleganter en langer.

Widescreen cockpit.
Op het instrumentendisplay van de widescreen cockpit
kan de informatie van het combi-instrument variabeler
worden weergegeven. Met aanduidingen in hoge resolutie,
een 31,2 cm (12,3 inch) beeldschermdiagonaal en drie
weergavestijlen kunnen de gegevens van de voertuigfuncties
nog intenser worden beleefd.

Met de touch control-buttons op het stuurwiel, in combinatie met de als optie leverbare widescreen cockpit,
kan de wereld van digitale mobiliteit op intuïtieve wijze
worden beleefd.

Head-up display.
Met het head-up display heeft de bestuurder altijd direct
zicht op alle belangrijke informatie zonder van het verkeer
te worden afgeleid. Hiermee wordt een virtueel beeld van
circa 21 x 7 cm in het gezichtsveld van de bestuurder
geprojecteerd, dat op zo’n 2 meter voor hem boven de
motorkap lijkt te zweven.

COMAND Online.
COMAND Online laat nauwelijks iets te wensen over
als het om infotainment, navigatie of communicatie gaat.
Hierbij worden de aanduidingen in hoge resolutie op
het 31,2 cm (12,3 inch) mediadisplay weergegeven. De
navigatie vanaf harde schijf zorgt samen met Live
Traffic Information – realtime verkeersinformatie – voor
snelle routegeleiding naar de gewenste bestemming.

Parkeerpakket met achteruitrijcamera.

Opbergpakket.

Met het parkeerpakket met achteruitrijcamera wordt zowel het zoeken naar een parkeerplaats als het in- en uitparkeren in lengte- of dwarsrichting aanzienlijk eenvoudiger.
De actieve parkeerassistent stuurt de auto beschikbare parkeerplaatsen in - in combinatie
met automatische transmissie met automatische snelheidsregeling en automatisch
schakelen.

Het opbergpakket bestaat uit een aantal handige hulpjes om orde te houden, zoals de
dubbele bekerhouder in de middenconsole, een spanband in het opbergvak van de
middenconsole, twee bagagenetten onder de achterbank voor het opbergen van platte
voorwerpen, een inklapbare boodschappenkrat in de bagageruimte en een bagagenet op
de bagageruimtebodem.

MULTIBEAM LED.

AIR BALANCE-pakket.

Met behulp van de MULTIBEAM LED-koplampen kan continu met grootlicht worden
gereden zonder de overige verkeersdeelnemers te verblinden. De leds kunnen uiterst
nauwkeurig afzonderlijk worden aangestuurd om te voorkomen dat de overige verkeersdeelnemers worden verblind en zorgen voor heldere verlichting van de omgeving. De
blauw oplichtende accenten in de koplampen vormen eveneens highlights.

Met het AIR BALANCE-pakket kan het interieur worden geparfumeerd. Hiervoor kan uit
verschillende hoogwaardige geuren worden gekozen voor de juiste stemming. Daarnaast
kan de luchtkwaliteit in het interieur verder worden verbeterd door ionisatie en geoptimaliseerde filtering van de binnen- en buitenlucht.

De uitrustingslijn AVANTGARDE.

De AMG Line.

Het AVANTGARDE exterieur oogt sportief en expressief. Tot deze uitrustingslijn behoren
onder andere lichtmetalen velgen, een diamond grille met zwarte pins en designelementen
van chroom en aluminium. Het verlaagde AGILITY CONTROL-onderstel benadrukt de
sportieve look van het model nog eens. Het luxueuze interieur AVANTGARDE kenmerkt
zich door sportieve stoelen in integraallook in lederlook ARTICO/stof Norwich, een
driespaaks multifunctioneel stuurwiel in nappaleder en sierdelen van kristalgeslepen licht
aluminium.

Het AMG Line exterieur verhoogt samen met de perfect op elkaar afgestemde uitrustingen
de sportiviteit van het exterieur nog eens, onder andere met dynamische AMG-styling,
chroompins in de grille en lichtmetalen AMG-velgen. De typerende AMG-kenmerken van
deze uitrustingslijn zorgen niet alleen zichtbaar maar ook tastbaar voor meer sportiviteit en
exclusiviteit, zoals een aan de onderzijde afgevlakt sportstuur, stoelen in integraallook,
AMG-sportpedalen, AMG-vloermatten en sfeerverlichting.

designo – individualiteit in zijn fraaiste vorm.
Het designo programma biedt hoogwaardige lakken die ongeëvenaard zijn. U hoeft alleen
nog maar een keuze te maken: effectvolle metallic lakken, zijdematte magno lakken of
bright lakken met uiterst hoogwaardig effectpigment. Welke kleurvariant u ook kiest,
designo zet altijd de juiste toon.

Perfect zitcomfort en gedistingeerde esthetiek staan centraal in onze interieurfilosofie.
Vanuit dat beginsel wordt designo leder door onze ervaren zadelmakers op meesterlijke wijze met de hand afgewerkt. designo bekledingen vallen dan ook direct op,
ongeacht de gekozen uitvoering.

AIR BODY CONTROL.
Het luchtveringssysteem zorgt in combinatie met traploos verstelbare demping voor een hoog afrolcomfort en
een hoge rijdynamiek. Hierbij wordt de demping voor elk afzonderlijk wiel aan de rijsituatie aangepast. Ook kan
het niveau van de demping worden ingesteld als comfortabel of sportief.

DYNAMIC BODY CONTROL-ONDERSTEL MET DEMPERAFSTELLING
Met behulp van de DYNAMIC SELECT-schakelaar kan de bestuurder de
dempingseigenschappen wijzigen. Hierbij kan worden gekozen uit een
comfortabele stand met overeenkomstige dempingskarakteristieken en twee
sportstanden voor een sportieve en straffe afstelling van de demping.

Transmissie – soepele krachtsontplooiing.
De E-Klasse Cabriolet wordt standaard geleverd met 9G-TRONIC – een mijlpaal op het gebied van efficiëntie,
comfort en dynamiek. De negentraps automatische transmissie kenmerkt zich door soepele, nauwelijks merkbare schakelingen en verlaagt bovendien het brandstofverbruik.

VIERWIELAANDRIJVING
De vierwielaandrijving 4MATIC zorgt in de E-Klasse Cabriolet voor een
dynamisch en veilig rijgedrag, zoals in scherpe bochten, op een nat wegdek
als in de sneeuw. In combinatie met de krachtige motoren en de 9G-TRONIC
negentraps automatische transmissie levert dit een uniek soeverein en
comfortabel rijgevoel op.

Performing in style.
Elke Mercedes-AMG is een uniek meesterwerk met een onmiskenbaar karakter. Wat onze Performance-
modellen en sportwagens met elkaar verbindt, is hun onbeperkte sportiviteit. Hun passie voor
top performance. Zoiets ontstaat als de kunst van onze ingenieurs wordt verheven tot de spirit van
AMG. We zijn ervan overtuigd dat grenzen steeds verder kunnen worden verlegd om nieuwe
doelen te bereiken. Voor ons is dan ook niets vanzelfsprekend. Grenzen worden immers
door mensen gecreëerd, en kunnen ook door mensen worden doorbroken. Met deze
instelling creëren we uitstekende performance voor op het racecircuit – en op de weg.
Welkom in de wereld van AMG.
www.mercedes-amg.com

Technische gegevens.
Dieselmotoren
E 220 d

E 220 d 4MATIC

E 300 d

E 400 d 4MATIC

Cilinderinhoud (cm )

1950

1950

1950

2925

Max. vermogen (kW [pk])

143 (194)

143 (194)

180 (245)

250 (340)

Transmissie

9G-TRONIC

9G-TRONIC

9G-TRONIC

9G-TRONIC

Acceleratie van 0–100 km/h (sec.)

7,7

7,9

6,6

5,2

Topsnelheid (km/h)

237

234

250

250

gecombineerd l/100km

5,1

5,2

5,4

6,0

gecombineerd km/l

19,6

19,2

18,6

16,7

CO2-emissie gecombineerd (g/km)

134

138

143

159

Emissieklasse

Euro 6d-TEMP

Euro 6d-TEMP

Euro 6d-TEMP

Euro 6d-TEMP

E 200

E 300

E 350

E 450 4MATIC

Cilinderinhoud (cm3)

1991

1991

1991

2996

2999

Max. vermogen (kW [pk])

135 (184)

180 (245)

220 (299)

270 (367)

320 (435)

Transmissie

9G-TRONIC

9G-TRONIC

9G-TRONIC

9G-TRONIC

9G-TRONIC

Acceleratie van 0–100 km/h (sec.)

8,1

6,6

6,1

5,8

4,5

Topsnelheid (km/h)

234

250

250

250

250

gecombineerd l/100km

7,5

7,9

7,0

8,7

8,9

gecombineerd km/l

13,3

12,7

14,3

11,5

11,2

CO2-emissie4 gecombineerd (g/km)

172

181

159

198

204

Emissieklasse

Euro 6d-TEMP

Euro 6d-TEMP

Euro 6d-TEMP

Euro 6d-TEMP

Euro 6d-TEMP

3

1

Brandstofverbruik

4

4

5

Benzinemotoren
Mercedes-AMG
E 53 4MATIC

1

Brandstofverbruik

4

5

Het beste voor de motor:
Mercedes-Benz originele motorolie.

1

O
 pgaven voor vermogen en koppel volgens wettelijke voorschriften (verordening (EU) 715/2007) in de laatst geldende versie. 2 Verbruikswaarden en CO2-emissies volgens wettelijke voorschriften (Verordeningen (EU) 715/2007 en
(EU) 2017/1153) in de laatst geldende versie. De aangegeven NEDC-waarde is afgeleid van de WLTP-waarde die volgens de nieuwe cyclus Worldwide harmonized Light vehicles Test Procedure (WLTP) is gemeten voor een voertuig in
de basisuitrusting. De opgaven hebben geen betrekking op een specifiek voertuig. Ze zijn slechts bedoed ter vergelijking van de verschillende voertuigtypen. Optionele uitrustingen kunnen het verbruik en de CO2-emissie beïnvloeden.
Verdere informatie met betrekking tot de nieuwe WLTP-meetmethodiek treft u aan op www.mercedes-benz.nl/wltp. 3 Opgaven uitsluitend geldig binnen de Europese Unie. Landspecifieke afwijkingen mogelijk. Meer technische
gegevens kunt u vinden op onze website www.mercedes-benz.be mercedes-benz.nl

Afmetingen.

1034

1428

632
463

430
508
342

272

1605
1860

925

841

1492

1424

1609
2055

Alle gegevens in millimeters. De afgebeelde afmetingen zijn gemiddelde waarden. Ze gelden voor voertuigen in de standaarduitvoering en in onbelaste toestand.

1112

2873
4826

1308

1228

Mercedes-Benz is medeoprichter van de stichting Laureus Sport for Good Foundation, het belangrijkste
sociale initiatief van Mercedes-Benz. Met ’Laureus Sport for Good’ wordt met sociale sportprojecten getracht
de achterstandspositie, op sociaal en maatschappelijk vlak, van zo veel mogelijk kinderen en jongeren in
Nederland te verbeteren door waarden als teamspirit, respect en ambitie over te dragen. Het hoofdthema daarbij
is ’Change the Game for Kids’, dat we graag met u willen delen. Wanneer u een Mercedes-Benz aanschaft,
ondersteunt u de stichting ’Laureus Sport for Good Foundation’.

Inhoud vrijblijvend. Wijzigingen in specificaties en uitrustingen voorbehouden. De gegevens in deze brochure bena-

Deze brochure is een internationale uitgave. Derhalve kunnen de afbeeldingen en omschrijvingen afwijken van de in

deren de werkelijkheid zoveel mogelijk. Tevens moeten de vermelde technische gegevens als voorlopig worden
beschouwd. Ze komen overeen met de stand van zaken op het moment van redactiesluiting van deze uitgave (05/18).

België en Nederland geldende standaard- en leverbare uitvoeringen. Hiervoor verwijzen wij naar onze laatste prijslijst.

Daimler AG, dialog@daimler.com, 07-0618

www.mercedes-benz.be

www.mercedes-benz.nl

