The New E-Class
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حمرك بتقنية احلقن املبا�رش للوقود وال�شحن التوربيني

نظام AGILITY SELECT switch

Engine with Direct Injection and Turbocharging

AGILITY SELECT switch

ناقل حركة �أوتوماتيكي ذو تسع تع�شيقات 9G-TRONIC PLUS

مقاعد خلفية قابلة للطي ثلث �إلى ثلثني

)9-Speed Auto transmission (9G-TRONIC PLUS

Rear folded back seats 1/3:2/3

عجلة قيادة ريا�ضية متعددة الوظائف

نقاط تثبيت مقاعد الأطفال ISOFIX

3-spoke sporty multifunction steering wheel

ISOFIX child seat attachments

كامريا خلفية

عجالت ريا�ضية م�صنوعة من معدن خفيف

Reversing camera

Light alloy wheels

فرملة ركن كهربائية

الوظيفة االقت�صادية لإيقاف وت�شغيل املحرك

Electric parking brake

ECO Start/Stop function

وحدة عر�ض ملونة فائقة الو�ضوح مقا�س  ١٢٫٣بو�صة

مكيف الهواء �أوتوماتيكي Thermatic

12.3" high resolution color display

Thermatic climate control system

لوحة مل�س مدجمة

عجلة قيادة من اجللد الفاخر و�أزرار حتكم باللم�س

Touchpad

Nappa leather steering wheel with touch control buttons

خا�صية  Bluetoothللتحدث احلر

جتهيز داخلي للإك�س�سوارات

Bluetooth telephony

Pre-installation for Entertainment and Comfort

مقاب�ض تع�شيق باملقود

ت�صفيح �أ�سفل املحرك

Steering wheel gearshift paddles

Underbody protection

مر�سيد�س-بنز �إيچيبت �ش.م.م

www.mercedes-benz.com.eg

املوزعون املعتمدون للبيع

منافذ اخلدمة وقطع الغيار

 1025كورني�ش النيل  -فم اخلليج
تليفون16364 - 01220090030 :

 1025كورني�ش النيل  -فم اخلليج
تليفون16364 - 01220090030 :

القاهرة الوطنية لل�سيارات
فرع فم اخلليج

فرع القطامية

عدد الأ�سطوانات /و�ضعيتها
Arrangement/no. of cylinders
ناقل احلركة

I4
�أوتوماتيكي

Transmission - gearshift type

Automatic

ال�سعة احلجمية الإجمالية (�سم)3

1595

)Total displacement (cc
القدرة اال�سمية (ح�صان عند لفة/دقيقة)
)Rated output (hp at rpm
عزم الدوران (نيوتن مرت عند لفة/دقيقة)
)Rated torque (Nm at rpm

156/5.300

الت�سارع من الثبات �إلى  100كم�/ساعة (ثانية)
ال�رسعة الق�صوى تقريبا ً (كم�/ساعة)

228

)Top Speed (km/h
ا�ستهالك الوقود (لرت 100/كم)
)Fuel consumption (l/100 km
�سعة خزان الوقود (لرت)
�سعة �صندوق الأمتعة (لرت)

540

وزن ال�سيارة فارغة (كجم)

1575

)Boot capacity (l
)Kerb weight (kg

� 1شارع التحرير  -الدقي
تليفون16890 - )02( 33368207 / 208 :

فرع مرتفعات الأهرام:

ك  - 22طريق م�رص �إ�سكندرية ال�صحراوي-مرتفعات االهرام
تليفون16890 - )02( 35362700 / 701 :

ك  - 22طريق م�رص �إ�سكندرية ال�صحراوي-مرتفعات االهرام
تليفون16890 - )02( 35362700 / 701 :

الإ�سكندرية الوطنية لل�سيارات
فرع �سموحة

الإ�سكندرية الوطنية لل�سيارات
فرع �سموحة

مدخل طريق القاهرة الإ�سكندرية الزراعي � -سموحة
تليفون16284 - )03( 4248745 :

مدخل طريق القاهرة الإ�سكندرية الزراعي � -سموحة
تليفون16284 - )03( 4248745 :

فرع الكورني�ش

فرع الكورني�ش

� 91شارع  26يوليو حمطة الرمل
تليفون16284 - )03( 4288820 :

� 91شارع  26يوليو حمطة الرمل
تليفون16284 - )03( 4288820 :

الغردقة الوطنية لل�سيارات

الغردقة الوطنية لل�سيارات

ميدان النجدة الطريق الدائري الداخلي،
الغردقة  -البحر الأحمر
تليفون٠١٢٧٠٩١٢٢٢٢ - ٠١٢٧٠٩١٣٣٣٣ :

األملانية خلدمة السيارات GAS

ك  ١٨طريق القاهرة  -اإلسماعيلية
تليفون١٦٦٨٨ :

5.9-6.5
66

)Tank capacity (l

اجليزة الوطنية لل�سيارات
فرع الدقي:

اجليزة الوطنية لل�سيارات
فرع الدقي:

ميدان النجدة الطريق الدائري الداخلي،
الغردقة  -البحر الأحمر
تليفون٠١٢٧٠٩١٢٢٢٢ - ٠١٢٧٠٩١٣٣٣٣ :

250/1.250 - 4000
8.9

)Acceleration 0 - 100 km/h (s

الطريق الدائري  -املنطقة الثالثة  -القطامية
تليفون16364 - 01222755439 :

فرع مرتفعات الأهرام:
E 180

فرع القطامية

الطريق الدائري  -املنطقة الثالثة  -القطامية
تليفون16364 - 01222755439 :

� 1شارع التحرير  -الدقي
تليفون16890 - )02( 33368207 / 208 :

املوا�صفات الفنية
Technical data

القاهرة الوطنية لل�سيارات
فرع فم اخلليج

بالن�سبة للبيانات الواردة يف هذا الكتالوج :من اجلائز �أن تكون بع�ض التغيريات قد �أجريت على ال�سيارة بعد االنتهاء من حترير هذه املطبوعة يف  .2018/٠8حتتفظ ال�رشكة لنف�سها طوال فرتة
التوريد بحق �إجراء تعديالت يف الت�صميم �أو يف ال�شكل �أو يف درجات الألوان وكذلك تغيريات يف حجم التجهيزات .قد ت�شتمل ال�صور �أي�ضا ً على بع�ض امللحقات التكميلية والتجهيزات اخلا�صة
التي ال تندرج حتت التجهيز الأ�سا�سي لل�سيارة �أما االختالفات يف درجات الألوان فهي ناجتة عن عملية الطباعة.
برجاء اال�ستعالم من �أقرب موزع مر�سيد�س-بنز عن املعلومات النهائية وامل�ؤكدة
*جميع البيانات بامللليميرت

E 180 AMG

E 180 EXC

E 180 AVA

التجهيز اخلا�ص بالطرازات | الت�صميم اخلارجي

التجهيز اخلا�ص بالطرازات | الت�صميم الداخلي

Equipment packages|Exterior

Equipment packages|Interior

E 180 PRM

E 180 AMG

E 180 EXC

E 180 AVA

MULTIBEAM LED �إ�ضاءة
MULTIBEAM LED

MULTIBEAM LED �إ�ضاءة
MULTIBEAM LED

LED high performance �إ�ضاءة
LED high performance Light

LED high performance �إ�ضاءة
LED high performance Light

E 180 AMG E 180 EXC E 180 AVA E 180 PRM

E 180 PRM

الإ�ضاءة
Lighting

الفر�ش الداخلي
Upholstery

جلد طبيعي فاخر �أ�سود
Nappa leather - black (811)

جلد طبيعي فاخر �أ�سود
Nappa leather - black (801)

جلد طبيعي �أ�سود
Leather Upholstery
black (201)
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جلد �أرتيكو �أ�سود
ARTICO - black / black (101)

ت�صميم املقدمة
Front section
design
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E 180 AMG E 180 EXC E 180 AVA E 180 PRM

�إ�ضاءة للعتب الداخلي
Illuminated door sill panels
كرا�سي �أمامية فعالة بنظام التدليك
Active multicontour front seats
KEYLESS-GO باقة
KEYLESS-GO Package
خا�صية الغلق الذاتي للأبواب و�صندوق الأمتعة
Power closing function

�أنظمة امللتيميديا

TELEMATICS

�شبكة �أمامية ريا�ضية
Sporty radiator grille

�شبكة �أمامية كال�سيكية
Classic radiator grille

�شبكة �أمامية كال�سيكية
Classic radiator grille

�شبكة �أمامية ريا�ضية
Sporty radiator grille

جلد طبيعي فاخر بني
Nappa leather - brown (824)

جلد طبيعي فاخر بيج
Nappa leather - beige (815)

الت�صميم اخللفي
Rear section
design

جمموعة عادم مرئية ذات
�أبليكات كروم
Visible exhaust system with
chrome trim

جمموعة عادم مرئية ذات
�أبليكات كروم
Visible exhaust system with
chrome trim

E 180 AMG

جمموعة عادم مرئية ذات
�أبليكات كروم
Visible exhaust system with
chrome trim

E 180 EXC

جمموعة عادم مرئية ذات
�أبليكات كروم
Visible exhaust system with
chrome trim

E 180 AVA

جلد طبيعي فاخر بني
Nappa leather - brown (814)

جلد طبيعي بيج
Leather Upholstery
beige (215)

جلد طبيعي بني
Leather Upholstery
brown (214)
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التجهيز اخلا�ص بالطرازات | الت�صميم الداخلي

Equipment packages|Exterior

Equipment packages|Interior

E 180 PRM

E 180 AMG

E 180 EXC

E 180 AVA

 برامق5 ت�صميم
AMG 5-spoke light-alloy
wheels (19”)

ت�صميم متعدد الربامق
Multi-spoke light-alloy
wheels (18”)

 برامق5 ت�صميم
5-spoke light-alloy
wheels (18”)

ت�صميم متعدد الربامق
10-spoke light-alloy wheels
(17”)

197

�أ�سود �أوب�سيديان
Obsidian black

992

996

)�أحمر (هيا�سينث
Designo Hyacinth red

رمادي سيلينايت
Selenite grey

890

�أزرق كافان�سيت
Cavansite blue

040

�أ�سود
Black

297

رمادي �سيلينايت ماجنو
Designo selenite
grey magno

149

�أبي�ض قطبي
Polar white

775

799

�أبي�ض ما�سي
Designo diamond
white

ف�ضي �إيريديوم

Iridium silver
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خ�شب بني م�سامي
Brown open-pore ash wood
trim (H09)

خ�شب �أ�سود م�سامي
Black open-pore ash wood
trim (736)

عنا�رص �ألومنيوم داخلية
Light longitudinal-grain
aluminium (739)

Audio 20 نظام �صوتيات
Audio 20
COMAND online نظام مالحي و ترفيهي
COMAND online
 للأجهزة اخلارجيةUSB مقب�س
USB socket
نظام بلوتوث
Bluetooth interface with audio streaming
 بو�صة12٫3�شا�شة عر�ض رقمية �إ�ضافية قيا�س
Widescreen cockpit

Interior equipment
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مقود ريا�ضي متعدد الوظائف
Multi-function sports steering wheel
مقاعد �أمامية قابلة للتعديل كهربائيا ً مع باقة الذاكرة
Electric front seats with memory package
عجلة قيادة من اجللد الطبيعي
Leather steering wheel
م�سند �أذرع خلفي
Rear armrest
ً مرايات خارجية قابلة للطي كهربائيا
Electrically adjustable exterior foldable mirrors
مرايات داخلية وخارجية بخا�صية م�ضادة للإبهار
Interior and exterior dimming mirrors
خا�صية ت�شغيل ال�سيارة بدون مفتاح
KEYLESS-GO start function
�إ�ضاءة داخلية خافته
Interior light package
لوحة �أجهزة القيا�س والتابلوه مك�سوة باجللد
Leather dashboard
Air balance باقة
Air balance package

Burmester® نظام �صوتيات
Burmester® surround sound system
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E 180 AMG E 180 EXC E 180 AVA E 180 PRM

التجهيزات وال�شكل اخلارجي

�أنظمة امل�ساعدة والأمان

اخلامات الداخلية
Trim elements

عنا�رص ت�صميم معدين داخلية
Metal weave trim (H64)

الألوان
Paintwork

-

E 180 AMG E 180 EXC E 180 AVA E 180 PRM

E 180 PRM

العجالت
Wheels

-

التجهيزات الداخلية

�ساعة كال�سيكية
Analogue clock

Exterior equipment

Safety and assistance systems
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كاميرا خلفية
Reversing camera
Run-Flat �إطارات
Run-Flat tyres
PRE-SAFE® نظام احلماية املبكرة الوقائي
PRE-SAFE® system for preventive occupant protection

م�ساعد تنبيه ال�سائق
ATTENTION ASSIST
م�ساعد �صف ال�سيارة الفعال
PARKTRONIC
م�ساعد منع الت�صادم الفعال
ACTIVE BRAKE ASSIST

19

18

18

17

245/45

245/45

225/55

-
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F: 245/40
R: 275/35

)مقا�س العجالت (بو�صة
Wheel size (Inch)
مقا�س الإطارات
Tyre size
�سقف متحرك
Sliding sunroof
�سقف بانورامي متحرك
Panoramic sliding sunroof
باقة احلماية من الشمس
Sun protection package
خمارج عادم ثنائية
Twin visible exhaust pipes

