S-Klasse

Coupé

Adembenemend design.
De nieuwe S-Klasse Coupé legt nieuwe maatstaven aan in het segment
van de luxe coupés. Deze generatie van droomauto’s fascineert met
een krachtig ogend exterieur en stijlvol, onmiskenbaar design in het
luxueuze interieur.

Grootste stijl, nóg schitterender.
Laat u verleiden door de achterzijde van de S-Klasse Coupé. Een absoluut
highlight vormen de nieuwe, innovatieve oled-achterlichten, die zowel
overdag als ’s nachts voor opvallend design zorgen.

Laat u verleiden.
De instrumenten zijn achter fraai, doorlopend glas ondergebracht, de sfeerverlichting
beschikt over tien exclusieve kleuren, terwijl het nieuwe stuurwiel met touch control
buttons voor duidelijk meer bedieningscomfort zorgt.

Fascinerende automatisering.
Instinctief de juiste beslissing nemen. Dat straalt de S-Klasse Coupé niet alleen uit maar
bewijst dat ook, met nog uitgebreidere ondersteuning door de veelzijdige rijassistentiesystemen
nemen veiligheid en comfort nog verder toe.

Riskeer een affaire.
Sportieve elegantie, verfraaid met modern luxury.

Head-up display.
De belangrijkste informatie altijd in het zicht, zonder
afgeleid te worden. Het head-up display projecteert een
21 x 7 cm groot beeld in het blikveld van de bestuurder.
Met een druk op de knop kan snel tussen de standaarden AMG-weergave worden gewisseld.

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.

Draadloos oplaadsysteem voor
mobiele apparatuur.
Met het draadloze oplaadsysteem zijn geen aansluitingen
meer vereist voor een mobiele telefoon. U hoeft de telefoon
alleen maar neer te leggen op het oplaadvlak. Hierop kan
mobiele apparatuur worden opgeladen die de Qi-standaard
ondersteunt.

Touchpad met controller.
De functies van COMAND Online kunnen op het touchpad
met behulp van bewegingen met één of meerdere vingers
intuïtief worden aangestuurd. Het touchpad, dat in de hand
steun van de centrale bedieningseenheid is geïntegreerd,
kan naast de COMAND-controller en LINGUATRONIC worden gebruikt om opdrachten in te voeren.

AIR BALANCE-pakket.

Warmtecomfortpakket.

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

Als het koud is, zorgt het als optie leverbare warmtecomfortpakket voor de verwarming
van de stoelen, de armsteunen en het stuurwiel. Op deze manier worden binnen de kortst
mogelijke tijd alle oppervlakken waarmee de bestuurder en voorpassagier in contact
komen, op een aangename temperatuur gebracht. De inzittenden kunnen hierbij uit drie
verwarmingsstanden kiezen.

Memorypakket.

KEYLESS GO-pakket.

Als er meerdere personen gebruikmaken van de auto, is het memorypakket een absolute
uitkomst. Met het pakket kunnen namelijk drie verschillende instellingen van de elektrisch
verstelbare voorstoelen, stuurkolom en buitenspiegels met een druk op de knop worden
opgeslagen en opgeroepen.

Met dit systeem kunt u uw auto comfortabel openen, starten en afsluiten. Daarvoor hoeft
u alleen maar de elektronische sleutel bij u te hebben. Dankzij HANDS-FREE ACCESS
kan de achterklep volledig automatisch worden geopend en gesloten zonder deze aan
te raken.

Standaarduitvoering.

AMG Line.

De S-Klasse Coupé fascineert door charismatisch design van zowel het exterieur als
interieur. De sportief ogende voorzijde, oled-achterlichten en het grote panoramadak zijn
kenmerkend voor het exterieur. In het interieur benadrukken verfijnde materialen en
het widescreen cockpit de hoogwaardige kwaliteit van het model.

Deze uitrustingslijn bevat perfect op elkaar afgestemde elementen om de sportiviteit
en exclusiviteit van het model nog verder te benadrukken. Hiertoe behoren onder andere
de dynamische AMG-styling met lichtmetalen AMG-velgen, geperforeerde remschijven
en luxueuze sierdelen in populierenhout zwart glanzend.

designo.
Design, comfort, veiligheid en rijplezier – de S-Klasse Coupé overtuigt spelenderwijs in alle opzichten. Met een puur
persoonlijke uitrusting met designo speciale lakken, een royaal assortiment sierdelen, exclusieve bekledingen en fraaie
extra’s kunt u uw model volledig individualiseren.

9G-TRONIC.
Met negen vooruitversnellingen zorgt deze transmissie ervoor dat dynamiek, comfort en efficiëntie een ongekend
niveau bereiken. De transmissie kenmerkt zich door nóg snellere en soepelere schakelingen. Tegelijkertijd draagt
9G-TRONIC PLUS bij aan het verminderen van het brandstofverbruik.

9G-TRONIC IN ÉÉN OOGOPSLAG
Automatische transmissie met negen vooruit- en één achteruitversnelling
Sneller en soepeler schakelen ten opzichte van een zeventraps automatische
transmissie
Brandstofbesparend en comfortabel rijden bij lage toerentallen
Meerdere versnellingen overslaan bij het terugschakelen voor snelle
tussenspurts
DIRECT SELECT-keuzehendel aan het stuurwiel en DIRECT SELECT-stuurschakelpaddles voor handmatig schakelen

Vierwielaandrijving.

Het onderstel, een meesterwerk van ingenieurskunst.

Vierwielaandrijving 4MATIC+ is het technologische schild dat bijdraagt aan het unieke
rijgedrag van de S-Klasse Coupé. Het systeem zorgt niet alleen voor stabiliteit maar
ook voor onovertroffen rijgedrag, dankzij de perfecte overbrenging van de kracht op
het wegdek.

Een onderstel dat zich automatisch aanpast aan het wegdek en dwarskrachten tegenwerkt.
Dat klinkt als magie, en is dat ook. We hebben het MAGIC BODY CONTROL genoemd,
met curve tilting function. Daarmee beschikt de S-Klasse Coupé over onovertroffen en
ontspannen rijdynamiek. Dit technologiepakket wordt gecompleteerd door DYNAMIC
SELECT-rijprogramma’s die zelfs in het luxesegment nauwelijks hun gelijke kennen.

Een toonbeeld van intensiteit.
Mercedes-AMG S-Klasse Coupé.

Elke Mercedes-AMG is een uniek meesterwerk met een onmiskenbaar karakter. Wat onze Performance-
modellen en sportwagens met elkaar verbindt, is hun ongebreidelde 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.
Benzinemotoren
S 450 4MATIC

S 560

S 560 4MATIC

Mercedes-AMG S 63 4MATIC+

Mercedes-AMG S 65

Cilinderinhoud (cm )

2996

3982

3982

3982

5980

Max. vermogen (kW [pk])

270 (367)

345 (469)

345 (469)

450 (612)

463 (630)

Transmissie

9G-TRONIC

9G-TRONIC

9G-TRONIC

AMG SPEEDSHIFT MCT 9G

AMG SPEEDSHIFT PLUS 9G

Acceleratie van 0–100 km/h (sec.)

5,5

4,6

4,6

3,5

4,1

Topsnelheid (km/h)

250

250

250

250

250

Gecombineerd l/100 km

9,5

10,0

10,1

11,2

14,2

Gecombineerd km/l

10,5

10,0

9,9

8,9

7,0

CO2-emissie2 gecombineerd (g/km)

217

228

230

254

325

Emissieklasse

Euro 6d-TEMP

Euro 6d-TEMP

Euro 6d-TEMP

Euro 6d-TEMP

Euro 6d-TEMP

3

1

Brandstofverbruik2

3

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 www.mercedes-benz.nl

Afmetingen.
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Alle gegevens in millimeters. De afgebeelde afmetingen zijn gemiddelde waarden. Ze gelden voor voertuigen in de standaarduitvoering en in onbelaste toestand.
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1374

1305

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 (06/18). Deze brochure

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

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

www.mercedes-benz.nl

www.mercedes-benz.nl

