
C 300 e HarmonyC 300 e Ultimate HarmonyC 300 e AMG

עיצוב חיצוני
"18"18"17חישוקי סגסוגת

●●-חישוק אווירודינמי
●●●סופיות מפלט גלויות בגימור כרום

Avantgarde קו עיצוב חיצוני●●-
AMG קו עיצוב חיצוני--●

●●●תאורת LED קדמית ואחורית
עיצוב פנימי

Avantgarde קו עיצוב פנימי●●●
●●●הגה בחיפוי עור עם לחצני מגע לשליטה במערכות הרכב

●●●מנופי העברת הילוכים מההגה
longitudinal-grain aluminiumOpen-pore black ash wood trimOpen-pore black ash wood trimגימור פנימי
●●-שעון אנלוגי

 Light&Sight חבילת תאורה פנימית
(תאורת היצף, תאורת קריאה, תאורה בידיות, תאורה לרגליים, תאורת יציאה)

●●●

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

●●-תאורת אווירה פנימית - 64 גוונים
אבזור ונוחות

●●●חלון-גג עם פתיחה חשמלית
○○○גג זכוכית פנורמי עם פתיחה חשמלית

חשמליחשמליחשמליכיוונון מושב נהג
חצי חשמליחצי חשמליחצי חשמליכיוונון מושב נוסע

●●-חימום מושבים קדמיים
Easy entry חבילת זכרונות למושב נהג עם פונקציית●●●

●●●בקרת אקלים אוטומטית, מפוצלת, עם יציאות לשורה 2
●●●חיישני חניה היקפיים עם סייען חניה אקטיבי (תמיכה בחניה בניצב ובמקביל)

--●מצלמת נסיעה לאחור עם פסי הכוונה דינמיים ושני מצבי תצוגה
●●-מצלמות היקפיות 360° עם פסי הכוונה דינמיים  ומבט עילי

●●●חיישן תאורה וחיישן גשם
●●●בלם יד אלקטרוני עם פונקציית נוחות

--●לוח שעונים עם צג מידע צבעוני בגודל 5.5"
●●-לוח שעונים דיגיטלי בגודל 12.3" עם מצבי נהיגה משתנים

●●●הגה רב-תפקודי עם לחצני מגע לשליטה במערכות הרכב ובלוח השעונים
Keyless Start - התנעת הרכב ללא שימוש במפתח●●●

●●●מראות-צד מתקפלות חשמלית
●●●בורר מצבי נהיגה DYNAMIC SELECT  עם 4 מצבי נהיגה לשליטה בתכונות הרכב

●●●מראת-צד (שמאל) ומראה מרכזית עם עמעום אוטומטי למניעת סינוור
Air Body Control מערכת מתלי אוויר-●●

מערכת שמע ומולטימדיה
●●●מערכת Audio 20 עם צג בגודל 10.25"

®FrontBass רמקולים בטכנולוגיית●●●
○○○מערכת שמע משודרגת בעלת 9 רמקולים

Touchpad - משטח מגע נוסף לשליטה במערכת●●●
●●●2 שקעי USB בין המושבים הקדמיים

Apple CarPlay™●●●
Android Auto™●●●

EQ Power
●●●בורר מצבי נהיגה ייעודי לבחירת מצב מערכת חשמלית

●●●בלימה מחוללת אנרגיה בסיוע מכ"מ קדמי
●●●דוושת תאוצה האפטית

●●●פונקציית Pre-Entry למערכת בקרת האקלים, לכוונון טמפרטורת הרכב טרם תחילת נסיעה
●●●שקע טעינה בחלקו האחורי של הרכב

אבזור בטיחות ועזר לנהג
--●תאורת חזית LED High Performance עם כיוון גובה אלומה אוטומטי



Active Lane Keeping Assist שמירה אקטיבית על נתיב●●●
DISTRONIC בקרת שיוט אדפטיבית עם מגביל מהירות●--

Stop&Go בקרת שיוט אדפטיבית עם סיוע אקטיבי להיגוי וסייען פקקים-●●
Blind Spot Assist with Exit Warning התרעה על שטח מת עם פונקציית זיהוי תנועה חוצה מאחור●--

Active Blind Spot Assist מערכת אקטיבית למניעת תאונות צד-●●
Active Brake Assist מערכת בלימה אוטונומית עם זיהוי דו-גלגלי והולכי רגל●--

●●-מערכת בלימה אוטונומית עם זיהוי תנועה חוצה בצומת, זיהוי דו-גלגלי, הולכי רגל וגודשי תנועה
®PRE-SAFE מערכת זיהוי מצבי חירום והכנה לתאונה-●●

PRE-SAFE® PLUS מערכת זיהוי תאונות מאחור-●●
●●-מערכת בלימת חירום כאשר הנהג אינו מגיב בעת שימוש במערכות נהיגה מתקדמות

Evasive Steering Assist מערכת לסיוע בתמרון חירום-●●
ABS - Anti-lock Brake System מערכת●●●

(ASR - Anti Skid Regulation) עם בקרת החלקה ®ESP מערכת בקרת יציבות אלקטרונית●●●
BAS - Brake Assist מערכת עזר לבלימת חירום●●●

HOLD מערכת בלמים אדפטיביים עם פונקציית●●●
●●●מערכת לניטור לחץ-אוויר בצמיגים

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

●●●6 כריות אוויר עם פתיחה בהדרגה בהתאם לעוצמת הפגיעה (2 קדמיות, 2 צידיות, 2 וילונות צד)
●●●כרית אוויר לברכי נהג
●●●ערכת עזרה ראשונה

C 300 eמפרט טכני

מנוע
L4תצורה / מס' בוכנות

1,991נפח מנוע                                                                  סמ"ק

5,500 / 211הספק מירבי                                                              כ"ס / סל"ד

1,200-4,000 / 350מומנט מירבי                                                              נ"מ  / סל"ד

ביצועים
5.4תאוצה מ-0 ל-100 קמ"ש                                                  שניות

250מהירות מירבית                                                              קמ"ש

תצרוכת דלק: ליטר/100 ק"מ | חשמל: קילו-וואט שעה/100 ק"מ
1.8תצרוכת דלק ממוצעת

kWh 14.3תצרוכת חשמל 

מערכת הינע
אחוריתהנעה

9G-TRONICתיבת הילוכים

מידות ומשקולות
1,815משקל עצמי                                                                    ק"ג

2,350משקל כולל מורשה                                                         ק"ג

4,686אורך כללי                                                                      מ"מ

1,444גובה כללי                                                                      מ"מ

2,020רוחב כללי                                                                      מ"מ

2,840מרחק סרנים                                                                   מ"מ

300נפח תא המטען                                                               ליטר

11.18קוטר סיבוב                                                                     מטר

50נפח מיכל דלק                                                                ליטר

EQ Power
2,500 / 122הספק מרבי - מנוע חשמלי                                               כ"ס

0-2,000 / 440מומנט מרבי - מנוע חשמלי                                               נ"מ

44טווח מרבי - נסיעת חשמלית                                            ק"מ

5,000 / 320הספק מרבי - משולב (מנוע בעירה פנימית ובנזין)           כ"ס

700מומנט מרבי - משולב (מנוע בעירה פנימית ובנזין)           נ"מ 

kWh                                                                13.5קיבולת סוללה


