
CLA 180 SportCLA 180 ProgressiveCLA 200 AMG LineCLA 250 AMG Line

עיצוב חיצוני

"18"18"18"17חישוקי סגסוגת

●●●●סופיות מפלט מדומות בגימור כרום

●●●●LEDתאורה קדמית ואחורית בטכנולוגיית 

ProgressiveProgressiveAMG LineAMG Lineקו עיצוב חיצוני

עיצוב פנימי

ProgressiveProgressiveAMG LineAMG Lineקו עיצוב פנימי

----עם לחצני מגע לשליטה במערכות הרכב. S.E- הגה בחיפוי עור 

--●● עם לחצני מגע לשליטה במערכות הרכבProgressive- הגה בחיפוי עור 

●●-- עם לחצני מגע לשליטה במערכות הרכבAMG- הגה ספורט כטום 

●●●●מנופי העברת הילוכים מההגה

●●--דוושות ספורט בגימור אלומיניום

Dark carbon fiber lookcarbom fiber lookDINAMICADINAMICAגימור פנימי

 Light&Sightחבילת תאורה פנימית 

(תאורת יציאה, תאורה לרגליים, תאורה בידיות, תאורת קריאה, תאורת היצף)
●●●●

ComfortSportSportSportסוג מושב קדמי

●●●● ללוח השעונים ולדלתות הרכבARTICOחיפוי 

ריפוד מושבים

ARTICO / Fléron 

Fabric
ARTICOARTICO / DINAMICAARTICO / DINAMICA

●●●●"Mercedes-Benz"ספי דלתות קדמיות בכיתוב 

●●-- גוונים64- תאורת אווירה פנימית 

●●●●מושב אחורי מתקפל

אבזור ונוחות

●●●●גג זכוכית פנורמי עם פתיחה חשמלית

חבילת נוחות למושבים הקדמיים

, תמיכה משופרת לרגליי נהג ונוסע, כיוון נוסף לזווית מושב נהג ונוסע, מושב נוסע ניתן להגבהה)

(כרית תמיכה לגב תחתון, עיצוב מושב משופר

●●●●

●●●●בקרת שיוט עם מגביל מהירות

●●●בקרת אקלים אוטומטית

●●●●חיישן תאורה וחיישן גשם

חשמליחשמליחשמליחשמליכיוון מושב נהג

ידניידניידניידניכיוון מושב נוסע

●●●●בלם יד אלקטרוני עם פונקציית נוחות

●●●-(תמיכה בחניה בניצב ובמקביל)חיישני חניה היקפיים עם סייען חניה אקטיבי 

●●●●מצלמת נסיעה לאחור עם פסי הכוונה דינמיים ושני מצבי תצוגה

●●●●עם שני מצבי תצוגה"  7לוח שעונים דיגיטלי בגודל 

●---עם תצוגה ניתנת להתאמה" 10.25לוח שעונים דיגיטלי בגודל 

●●●●תפקודי עם לחצני מגע לשליטה במערכות הרכב ובלוח השעונים-הגה רב

●●●●Keyless Start- התנעת רכב ללא שימוש במפתח 

●●●-צד מתקפלות-מראות

●●●● מצבי נהיגה לשליטה בתכונות הרכב4  עם DYNAMIC SELECTבורר מצבי נהיגה 

●●●-ומראה מרכזית עם עמעום אוטומטי למניעת סינוור (שמאל)צד -מראת

מערכת שמע ומולטימדיה

---●"7 עם צג מגע בגודל MBUXמערכת 

●●●-"10.15 עם פונקציות מורחבות וצג מגע בגודל MBUXמערכת 

●●●● רמקולים6

●●●-Touchpad- משטח מגע נוסף לשליטה במערכת 

●●●● מתקדם להעברת נתונים מהירהUSB Cחיבור 

●●●●2שקעי טעינה בשורה 

Apple CarPlay™-●●●

Android Auto™-●●●

אבזור בטיחות

●●●● עם כיוון גובה אלומה אוטומטיLED high Performanceתאורת חזית 

●●●●ABS - Anti-lock Brake Systemמערכת 

●●●●(ASR - Anti Skid Regulation)עם בקרת החלקה ® ESPמערכת בקרת יציבות אלקטרונית 

●●●●BAS - Brake Assistמערכת עזר לבלימת חירום 

●●●●מערכת לבלימה אוטונומית עם פונקציית התרעה על אי שמירת מרחק וזיהוי הולכי רגל

●●●●מערכת אקטיבית לשמירה על נתיב הנסיעה

-●--Exit Warning-עם פונקציית זיהוי תנועה חוצה מאחור ו, מערכת התרעה על רכב בשטח מת

●●●●HOLDמערכת בלמים אדפטיביים עם פונקציית 

●●●●אוויר בצמיגים-מערכת לניטור לחץ

●●●●ערכת תיקון תקרים

●●●●(אחוריים חיצוניים, מושבים קדמיים)מותחן לחגורות בטיחות -קדם

●●●●( וילונות צד2,  צידיות2,  קדמיות2) כריות אוויר עם פתיחה בהדרגה בהתאם לעוצמת הפגיעה 6

●●●●ערכת עזרה ראשונה


