E-Klasse

Coupé

Een goed voorbeeld van de nieuwe
Mercedes-Benz designfilosofie.
Bij de E-Klasse Coupé zijn moderne stijl en elegante sportiviteit harmonieus op elkaar
afgestemd. Dankzij zijn perfecte proporties, atletische stijlelementen en natuurlijke elegantie
trekt hij ieders aandacht.

Moderne, adembenemende
coupé-esthetiek.
Bij de E-Klasse Coupé zijn perfecte proporties gecombineerd met sportieve highlights.

Ruimte die indruk maakt.
De ruimte is voor een coupé uitermate royaal. De E-Klasse Coupé is dan ook bijzonder
geschikt om met vier personen in stijl lange trajecten af te leggen, geheel in de traditie
van de Gran Turismo’s.

Eén blik en u bent verloren.
De fraaie diamond grille en de ver naar beneden doorgetrokken voorbumper zijn
bepalend voor het markante design van de voorzijde, en benadrukken eens te meer
de typische coupé-look van Mercedes-Benz. De blauw oplichtende accenten
in de MULTIBEAM LED-koplampen vormen fascinerende, unieke designhighlights.

Zelfbewuste sensuele puurheid.

Comfortabele bediening:
touchpad met controller.
Op het touchpad kunnen de functies van het multi
mediasysteem met één of twee vingerbewegingen
(multitouch) intuïtief worden aangestuurd. Het touchpad
dient, aanvullend op de spraakbediening en de controller,
als invoer en is in de handsteun geïntegreerd.

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.

MULTIBEAM LED.
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 designhighlights.

Instappen en u direct thuis voelen.

Drie individuele klimaatzones met THERMOTRONIC.

Dankzij het aangename, indirecte licht zorgt de sfeerverlichting voor een unieke ambiance
in het interieur. Omdat de sfeerverlichting over 64 kleuren beschikt, kunt u deze afstemmen zoals u dat wilt. De sfeerverlichting bestaat volledig uit leds en kan comfortabel
worden ingeschakeld, traploos worden gedimd en uitgeschakeld via het multimediasysteem.
Met behulp van de verlichte luchtuitstroomopeningen worden de temperatuurinstellingen
gevisualiseerd.

Aan boord van de E-Klasse Coupé geniet iedere passagier van een individueel klimaat.
Dankzij drie klimaatzones en drie klimaatstijlen kan de airconditioning volledig individueel
worden afgesteld. Daarbij kunnen de bestuurder en de voorpassagier onafhankelijk van
elkaar de temperatuur en luchtcirculatie instellen. De temperatuur kan afzonderlijk worden
ingesteld voor het achtercompartiment.

Uiterst attent: de gordelaanreiker.

Burmester® 'feelgood sound'.

Met de gordelaanreiker kunnen de bestuurder en voorpassagier de veiligheidsgordel
comfortabeler omgespen. Nadat u bent ingestapt, wordt de veiligheidsgordel aangereikt.
De gordelaanreiker kan ook met behulp van een knop op de middenconsole worden
geactiveerd.

Met het Burmester® high-end 3D-surround sound system kunt u dankzij 23 speciale luidsprekers van fascinerende driedimensionale audio genieten in uw E-Klasse Coupé. Het
sound system levert dezelfde geluidskwaliteit als luxe audiosystemen voor woonruimtes.
De 3D-audiobeleving kan de akoestiek en atmosfeer van bijvoorbeeld een concertzaal of
jazzkelder perfect weergeven. Met behulp van de VIP-functie kan het geluid individueel
worden afgesteld op elke zitplaats.

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 sportieve, luxueuze AVANTGARDE interieur
kenmerkt zich door coupéstoelen 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,
diamond grille met chroompins 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.

Het nightpakket.

designo – luxe in elk detail.

De zwarte accenten van het nightpakket maken het exterieur nóg sportiever en
expressiever. Bij dit pakket zijn de lichtmetalen velgen, buitenspiegels en chroomsierelementen in zwart uitgevoerd.

Voor de E-Klasse Coupé is alleen het beste goed genoeg. En dat kan alleen uw goede
smaak zijn. Met een geheel eigen uitrusting van speciale designo lakken, exclusieve
bekledingen, talrijke sierdelen en fraaie extra’s creëert u een uiterst individuele E-Klasse
Coupé.

AIR BODY CONTROL.
Het luchtveringssysteem zorgt in combinatie met continu 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.

Mercedes-Benz Intelligent Drive.
Tijdens de spits, tijdens lange nachtritten of op onbekende trajecten – uw E-Klasse Coupé zorgt ervoor dat u,
vooral in stressvolle situaties, minder wordt belast. Met Mercedes-Benz Intelligent Drive is elke rit in een
Mercedes-Benz niet alleen veilig, maar ook uniek. De tijd die u namelijk achter het stuurwiel doorbrengt, is uw
eigen tijd. Tijd om te ontspannen. Tijd om energie op te doen. Zodat u niet alleen veilig maar ook ontspannen
op uw bestemming aankomt.

STIMULEREND COMFORT EN VOORBEELDIGE VEILIGHEID
De actieve remassistent kan helpen om kop-staartbotsingen en ongevallen
met overstekende voetgangers te voorkomen of de gevolgen van het ongeval
te verminderen. Het systeem omvat een optische afstands- en akoestische
botsingswaarschuwing, remkrachtondersteuning indien nodig en een autonome remfunctie.
De dodehoekassistent en de actieve spoorassistent kunnen de bestuurder met zicht- en hoorbare signalen waarschuwen voor voertuigen in de dode
hoek en wanneer de rijstrook onbedoeld (zonder richting aan te geven) wordt
verlaten. De actieve spoorassistent kan met een remingreep een dreigende
botsing voorkomen.

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 sportiviteit. Hun passie voor top performance.
Zoiets ontstaat als de kunst van onze engineers 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.)

7,4

7,6

6,3

5,1

Topsnelheid (km/h)

242

239

250

250

gecombineerd l/100km

4,8

5,2

5,2

5,9

gecombineerd km/l

20,8

19,2

19,2

17,0

CO2-emissie gecombineerd (g/km)

127

137

136

155

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.)

7,8

6,5

5,9

5,6

4,4

Topsnelheid (km/h)

240

250

250

250

250

gecombineerd l/100km

7,2

7,9

6,8

8,6

8,8

gecombineerd km/l

13,9

12,7

14,7

11,6

11,4

CO2-emissie4 gecombineerd (g/km)

166

181

155

197

203

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.

1039

1430

699
529

430
508
333

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

1341

1277

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 benaderen

is een internationale uitgave. Derhalve kunnen de afbeeldingen en omschrijvingen afwijken van de in België en Nederland

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). Deze brochure

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

