
E-Klasse cabriolet



Formfuldendt og elegant.
Perfekte proportioner og stilrene overflader med et fascinerende design  

giver  silhuetten et unikt udtryk.



Udsigterne er sanselige og klare.
De organiske linjer og de muskuløse overflader giver et æstetisk  

klart udtryk, som er typisk for Mercedes-Benz.



Maksimal komfort, når du kører 
med åben kaleche.

Overbevisende stilfuld.
Dens usædvanlige pladstilbud og det stilfulde design med ædle,  

sportsligt udprægede detaljer overbeviser personerne i bilen lige  

så meget i åben som i lukket bil.



Stands op et øjeblik.
Solens stråler får diamantgrillen til at stråle diskret og elegant.  

Powerdomes på motorhjelmen fortæller, at der ligger power bag.



En åbenbaring.
Pga. det manglende tag får silhuetten mere  

lethed og virker endnu mere langstrakt.



Widescreen-cockpit. Head-up-display.

COMAND Online.

I instrumentdisplayet til widescreen-cockpittet kan infor-

mationerne fra kombiinstrumentet vises på en mere 

 fleksibel måde. Displayet med en skærmdiagonal på 12,33" 

i høj opløsning og med 3 stiltemaer at vælge imellem  

 giver mulighed for en endnu bedre oplevelse, når det gælder 

visningen af bilens funktioner.

Head-up-displayet viser føreren vigtige informationer, uden 

at han behøver at fjerne blikket fra trafikken. Det pro-

jicerer et virtuelt, ca. 21 x 7 cm stort billede op i førerens 

synsfelt, så det for føreren ser ud til at svæve omkring  

2 meter fremme over motorhjelmen.

Touch control-knapperne på rattet giver sammen med 

 widescreen-cockpittet (ekstraudstyr) mulighed for at opleve 

den digitale bilverden på en intuitiv måde.

COMAND Online lader intet tilbage at ønske, hvad angår 

infotainment, navigation og kommunikation. Visningen  

sker i høj opløsning på det 12,3" (31,2 cm) store medie-

display. Harddisknavigationen guider dig hurtigt frem  

til din destination ved hjælp af Live Traffic Information 

med trafikdata næsten i realtid.



Parkeringspakke med bakkamera. MULTIBEAM LED.Opbevaringspakke. AIR-BALANCE-pakke.

Parkeringspakken med bakkamera gør det nemmere både at finde og vælge en parkerings-

plads og at parkere på den ene og på den anden led samt at køre ud fra parkeringspladsen 

igen. Den aktive parkeringsassistent styrer bilen ind på parkeringspladser – ifm. automat-

gearkasse inklusive hastighedsregulering og automatisk gearskift.

MULTIBEAM LED forlygterne giver mulighed for altid at køre med fjernlyset tændt uden at 

blænde andre trafikanter. LED’er, som kan styres enkeltvist, reguleres nøjagtigt, så de 

ikke blænder andre trafikanter, samtidig med at de belyser omgivelserne med en nærmest 

dagslyslignende lysfarve. Et andet design-highlight er forlygternes blå lysdetaljer.

Opbevaringspakken omfatter en lang række praktiske opbevaringsmuligheder som for 

 eksempel den dobbelte kopholder i midterkonsollen, et spændebånd i midterkonsollens 

opbevaringsrum, to net under sædepuderne ved bagsædet til flade genstande, en 

 klapboks i bagagerummet og et net i bagagerumsbunden.

Med AIR-BALANCE-pakken kan du vælge præcis den duft, du ønsker i kabinen. Alt efter 

din personlige præference og stemning kan du vælge mellem fem forskellige udsøgte 

 kabinedufte. Desuden er det muligt at forbedre luftkvaliteten ved hjælp af ionisering og 

ved optimeret filtrering af udeluften og kabineluften.



Udstyrslinjen AVANTGARDE. designo – individualitet i sin smukkeste form.Udstyrslinjen AMG.

AVANTGARDE eksteriøret præsenterer sig på sportslig og udtryksfuld vis. Hertil hører 

store letmetalfælge, en diamantgrill med sorte stifter samt designelementer i krom og 

 aluminium. Også den sænkede AGILITY CONTROL undervogn fremhæver det sportslige 

udtryk. Det sportslige og luksuriøse AVANTGARDE interiør besnærer med sportslige 

 sæder med integreret sædedesign og indtræk i kunstlæder ARTICO/stof Norwich, et 

multifunktionsrat i nappalæder med 3 eger og lister i aluminium med lys krystalslibning.

designo programmet omfatter flere unikke lakeringer i høj kvalitet. Du skal blot vælge 

mellem effektfulde metallakeringer, silkematte magno overflader eller bright lakeringer 

med pigmenteffekt i høj kvalitet. Uanset hvilken farve du vælger, så rammer designo  

altid den helt rigtige nuance.

AMG eksteriør gør eksteriøret mere sportsligt ved hjælp af forskelligt udstyr, der er 

 afstemt perfekt til hinanden – fra dynamisk AMG styling og diamantgrill med stifter i krom 

til store AMG letmetalfælge. Typiske AMG detaljer gør denne udstyrslinje mere sportslig  

og eksklusiv – det både ses og mærkes. Til udstyret hører multifunktionssportsrattet med 

fladt område forneden, sæderne i integraldesign, AMG sportspedaler, AMG bundmåtter 

og ambientebelysningen.

Optimal siddekomfort og udsøgt æstetik er centrale værdier i vores interiørfilosofi.  

designo læder er stilfuldt bearbejdet og håndsyet af professionelle sadelmagere. Uanset 

hvilken variant du bestemmer dig for, så ser designo indtræk altid godt ud.



AIR BODY CONTROL. Gearkassen – gør kraft smidig.

Luftaffjedringssystemet sørger i kombination med en kontinuerlig justeringsdæmpning for en god rullekomfort 

og køredynamik på et meget højt niveau. Dæmpningen tilpasser sig til den aktuelle køresituation på hvert enkelt 

hjul og kan efter ønske indstilles mere komfortabelt eller sportsligt.

Mercedes-Benz E-Klasse cabriolet er som standard udstyret med 9G-TRONIC – en milepæl med hensyn til 

 effektivitet, komfort og dynamik. 9-trins automatgearkassen overbeviser med bløde gearskift, som man næsten 

ikke fornemmer, og sænker i den forbindelse forbrugsværdierne.

DYNAMIC BODY CONTROL-UNDERVOGN MED JUSTERINGSDÆMPNING

Med DYNAMIC SELECT-kontakten kan føreren ændre bilens dæmpnings-

egenskaber. Det er således muligt at vælge mellem komfortprogrammet  

med komfortabel dæmpningskarakteristik og 2 sportsprogrammer med en 

sportsligt orienteret indstilling af dæmpningen.

FIREHJULSTRÆK 

Firehjulstrækket 4MATIC giver dynamiske og sikre køreegenskaber  

i E-Klasse cabriolet – både i snævre kurver, på en våd vejbane samt i sne.  

I kombination med de kraftfulde motorer og 9-trins automatgearkassen 

9G-TRONIC opstår der en enestående suveræn og komfortabel kørefornemmelse.



Performing in style.

Enhver Mercedes-AMG er et mesterværk i sig selv med en unik karakter. Fælles for vores performance 

biler og sportsvogne er, at de har ekstremt sportslige egenskaber. En passion for at performe til det 

yderste. De er skabt dér, hvor ingeniørkunst forenes med en helt særlig indstilling: Den ægte AMG 

ånd. Vi tror på, at man hele tiden skal flytte grænser for at opnå nye mål. Vi tager intet for givet. 

For grænser er skabt af mennesker, som lige præcis selv er i stand til at flytte disse grænser. 

Det er vores udgangspunkt for at skabe fremragende performance inden for motorsport – 

og til brug på almindelige veje.

Velkommen til AMGs verden.

www.mercedes-amg.com



Tekniske data. Mål.

Samtlige mål er anført i millimeter. De viste mål er gennemsnitsværdier. De gælder for biler med standardudstyr og uden last.

Dieselmotorer

E 220 d E 220 d 4MATIC E 300 d E 350 d E 400 d 4MATIC

Slagvolumen (cm3) 1.950 1.950 1.950 2.925 2.925

Nominel ydelse1 (kW [hk] ved o/min) 143 [194] / 3.800 143 [194] / 3.800 180 [245] / 4.200 210 [286] / 3.400 - 4.600 250 [340] / 3.600 - 4.400

Acceleration fra 0 til 100 km/t. (sek.) 7,7 7,9 6,6 6,0 5,2

Tophastighed (km/t.) 2373 2343 2503 2503 2503

Brændstofforbrug4 (km/l)

Kombineret kørsel 16,9 15,9 16,7 15,6 14,5

CO2-emission4 ved blandet kørsel (g/km) 154 166 157 167 181

Emissionsklasse5/energiklasse6 A B B B B

Benzinmotorer

E 200 E 200 4MATIC E 300 E 350 E 450 4MATIC Mercedes-AMG E 53 4MATIC+

Slagvolumen (cm3) 1.991 1.991 1.991 1.991 2.996 2.999

Nominel ydelse1 (kW [hk] ved o/min) 135 [184] / 5.500 135 [184] / 5.500 180 [245] / 5.500 220 [299] / 5.800 - 6.100 270 [367] / 5.500 - 6.000 320 [435] / 6.100

Acceleration fra 0 til 100 km/t. (sek.) 8,1 8,3 6,6 6,1 5,8 4,5

Tophastighed (km/t.) 2343 2303 2503 2503 2503 2503

Brændstofforbrug4 (km/l)

Kombineret kørsel 12,7 11,9 11,0 11,8 10,9 10,6

CO2-emission4 ved blandet kørsel (g/km) 179 190 206 200 209 213

Emissionsklasse5/energiklasse6 C C D D D D

1  Oplysninger om den nominelle ydelse i henhold til forordning (EF) nr. 715/2007 i den aktuelt gældende udgave. 2 Tilgængelig i kort tid. 3 Elektronisk nedreguleret. 4 De oplyste værdier er beregnet i henhold til den lovpligtige målemetode. 

Der er tale om „NEDC-CO2-værdier“ iht. art. 2 nr. 1 i gennemførelsesforordning (EU) 2017/1153. Brændstofforbrugsværdierne er beregnet på grundlag af disse værdier. Yderligere oplysninger om det officielle brændstofforbrug og den 

 officielle specifikke CO2-emission for nye personbiler finder du i „Leitfaden über den Kraftstoffverbrauch, die CO2-Emissionen und den Stromverbrauch neuer Personenkraftwagen“, der fås gratis på alle salgssteder samt hos Deutsche 

Automobil Treuhand GmbH (www.dat.de). Angivelserne er ikke baseret på en enkelt bil og indgår ikke i produktomfanget, men er udelukkende beregnet til sammenligning mellem forskellige biltyper. Værdierne varierer alt efter det valgte 

ekstraudstyr. 5 Oplysningen gælder kun i EU. Nationale afvigelser kan forekomme. 6 Beregnet på grundlag af den målte CO2-emission under hensyntagen til bilens vægt. Gælder kun for Tyskland. Du finder flere tekniske data på  

www.mercedes-benz.dk

Det bedste til motoren:

Original Mercedes-Benz motorolie.

1.609

2.055

4.826

1.1122.873841

925

463

632

342

1.034

508

430

272

1.228

1.308

1.424

1.492

1.860

1.605

1.428



Bemærk angående oplysningerne i denne publikation: Efter redaktionens afslutning den 16. april 2018 kan der 

være foretaget ændringer på produktet. Der tages derfor forbehold for konstruktions- eller formændringer, afvigelser  

i farvenuancer og ændringer i leveringsomfanget fra producentens side, i det omfang det med rimelighed kan forlanges 

af køber at acceptere disse ændringer eller afvigelser under hensyntagen til sælgers interesser. Såfremt sælger eller 

producent bruger symboler eller numre til at betegne en bestilling eller den bestilte genstand med, kan der ikke udledes 

nogen rettigheder alene heraf. Illustrationerne kan vise tilbehør og ekstraudstyr, som ikke er omfattet af det almindelige 

standardudstyr ved levering. Publikationen anvendes internationalt. Udsagn, der vedrører lov-, rets- og skattemæssige 

bestemmelser og konsekvenser, gælder imidlertid kun for Forbundsrepublikken Tyskland på tidspunktet for redaktionens 

afslutning. Spørg derfor din Mercedes - Benz forhandler om de aktuelt gældende regler.

www.mercedes-benz.dk

Daimler AG, dialog@daimler.com, 08-0618

Mercedes-Benz er medstifter af den globale Laureus Sport for Good Foundation, der blev  

etableret i 2000. Den er det vigtigste sociale initiativ hos Mercedes-Benz. Laureus Sport for  

Good støtter trængende børn og unge via sociale sportsprojekter, giver nyt håb og formidler  

vigtige værdier som for eksempel holdånd, respekt og målrettethed. „Change the Game for Kids“  

er vores motto, og det vil vi gerne dele med dig. Når du køber en Mercedes-Benz, støtter du  

samtidig „Laureus Sport for Good“-initiativet.


