
E-Class Coupé and Cabriolet



التجهيزات الداخلية

Interior equipment 

• • مقاعد اأمامية قابلة للتعديل كهربائياً مع باقة الذاكرة

 Electric front seats with memory package

• •
ً مرايات خارجية قابلة للطي كهربائيا

Electrically adjustable exterior foldable mirrors

• • مرايات داخلية وخارجية بخا�صية م�صادة لالإبهار

Interior and exterior dimming mirrors

• •   خا�صية ت�صغيل ال�صيارة بدون مفتاح

KEYLESS-GO start function

• • اإ�صاءة داخلية خافته

Interior light package

• • لوحة اأجهزة القيا�ض والتابلوه مك�صوة باجللد

Leather dashboard

• • اإ�صاءة للعتب الداخلي

Illuminated door sill panels

• - مقاعد مكيفة

Climatised seats

• - AIRSCARF خا�صية 

AIRSCARF

• - AIRCAP خا�صية 

AIRCAP

• • خا�صية الغلق الذاتي لالأبواب و�صندوق الأمتعة

Power closing function

اأنظمة امللتيميديا

TELEMATICS

• • نظام بلوتوث

Bluetooth interface with audio streaming

  التجهيز القيا�صي | خمتارات

Standard equipment|selection
حمرك بتقنية احلقن املبا�رس للوقود وال�صحن التوربيني

Engine with Direct injection and Turbocharging

9G-Tronic ناقل حركة اأوتوماتيكي ذو ت�صع تع�صيقات 

9-Speed Auto transmission (9G-TRONIC)

عجلة قيادة ريا�صة متعددة الوظائف

3-spoke sporty multifunction steering wheel

باقة امل�صاعدة يف �صف ال�صيارة

Parking package

  فرملة ركن كهربائية

Electric parking brake

وحدة عر�ض باللم�ض فائقة الو�صوح مقا�ض 12٫3 بو�صة

12.3 high resolution touch display 

لوحة مل�ض مدجمة 

Touchpad

 خا�صية Bluetooth  للتحدث احلر 

 Bluetooth telephony

مقاب�ض تع�صيق باملقود

Steering wheel gearshift paddles

كابالت الو�صائط املتعددة 

Media Interface cable kit   

 AGILITY SELECT switch نظام

AGILITY SELECT switch

 مقاعد خلفية قابلة للطي ثلث اإىل ثلثني

Rear folded back seats 1/3:2/3

ISOFIX نقاط تثبيت مقاعد الأطفال

ISOFIX child seat attachments

عجالت ريا�صية م�صنوعة من معدن خفيف

Light alloy  wheels

الوظيفة القت�صادية لإيقاف وت�صغيل املحرك

ECO Start/Stop function

عجلة قيادة من اجللد الفاخر و اأزرار حتكم باللم�ض
 

Nappa leather steering wheel with touch control buttons

ت�صفيح اأ�صفل املحرك
 

Underbody protection

 خا�صية دمج الهواتف الذكية
 

 Smartphone integration 

 اإ�صاءة داخلية خافتة
 

 Ambient lights 

  التجهيز اخلا�ض بالطرازات | خمتارات

Equipment packages|selection

E 200 Cabriolet E 200 Coupé



• • �صا�صة عر�ض رقمية اإ�صافية قيا�ض12٫3 بو�صة 

Widescreen cockpit

• • Burmester® نظام �صوتيات  

Burmester® surround sound system

• • خا�صية ال�صحن الال�صلكي

Wireless charging

• • MBUX  خوا�ض ا�صافية لنظام

Extended MBUX functions

• • MBUX نظام الو�صائط املتعددة

MBUX Multimedia system

• • مقب�ض USB لالأجهزة اخلارجية

USB socket

• •
وحدة عر�ض رقمية

Full Digital Instruments Display

التجهيزات وال�صكل اخلارجي

Exterior equipment

• •
AMG ت�صميم خارجي

AMG bodystyling

- •
الباقة الليلية

Night package

19 19
مقا�ض العجالت )بو�صة(

Wheel size (Inch)

F: 245/40

R: 275/35

F: 245/40

R: 275/35

مقا�ض الإطارات

Tyre size

- •
�صقف بانورامي متحرك

Panoramic sliding sunroof

- •
زجاج خلفي معتم

Dark tinted rear windows

• •
خمارج عادم ثنائية

Twin visible exhaust pipes

اأنظمة امل�صاعدة والأمان

Safety and assistance systems

• •
م�صاعد �صف ال�صيارة الفعال

PARKTRONIC

• •
Run-Flat اإطارات

Run-Flat tyres

• •
PRE-SAFE® نظام احلماية املبكرة الوقائي 

PRE-SAFE® system for preventive occupant protection

• •
م�صاعد تنبيه ال�صائق

ATTENTION ASSIST

• •
م�صاعد منع الت�صادم الفعال

ACTIVE BRAKE ASSIST

• •
اأ�صواء الفرامل التكيفية

Adaptive brake lights

• •
نظام امل�صاعدة على ك�صف الزاوية امليتة

Blind Spot Assist

• •
كامريا °3٦0

360° Camera

*جميع البيانات بامللليميرت

الأبعاد

Dimensions
E 200 Coupé

E 200 Cabriolet

E 200 Cabriolet E 200 Coupé



 التجهيز اخلا�ض بالطرازات | الت�صميم اخلارجي

Equipment packages|Exterior

 التجهيز اخلا�ض بالطرازات | الت�صميم الداخلي

Equipment packages|Interior

خ�صب رمادي م�صامي

Grey open-pore ash wood trim
عنا�رس ت�صميم معدين داخلية

Metal weave trim

E 200 Cabriolet E 200 Coupé

الإ�صاءة

Lighting

العجالت

Wheels

ت�صميم 10 برامق )1٩ بو�صة(

19-inch AMG 10-spoke light-alloy wheels
ت�صميم عدة برامق )1٩ بو�صة(

19-inch AMG light-alloy wheels

LED م�صابيح بتقنية 

LED High Performance 
headlamp

الفر�ض الداخلي

Upholstery

    جلد طبيعي اأ�صود

Leather - black
    جلد طبيعي اأ�صود

Leather - black

  جلد طبيعي بيج - رمادي

Leather beige - grey

  جلد طبيعي بني - اأ�صود

Leather saddle brown - black

  جلد طبيعي اأحمر - اأ�صود

Leather, two-tone classic 
red - black

  جلد طبيعي بني - اأ�صود

Leather saddle brown - black

  جلد طبيعي اأحمر - اأ�صود

Leather, two-tone classic 
red - black

جلد طبيعي بيج - رمادي

Leather beige - grey

اخلامات الداخلية

Trim elements

LED م�صابيح بتقنية 

LED High Performance 
headlamp



 

املوا�صفات الفنية

Technical data

E 200 Cabriolet E 200 Coupé

4 4
عدد الأ�صطوانات/و�صعيتها

Arrangement/no. of cylinders

اأوتوماتيكي

Automatic
اأوتوماتيكي

Automatic
ناقل احلركة

Transmission - gearshift type

1991 1991
ال�صعة احلجمية الإجمالية )�صم3(

Total displacement (cc)

197/5.500 - 6.100 197/5.500-6.100
القدرة ال�صمية )ح�صان عند لفة/دقيقة(

Rated output (hp at rpm)

320/1.650 - 4.000 320/1.650 - 4.000
عزم الدوران )نيوتن مرت عند لفة/دقيقة(

Rated torque (Nm at rpm)

7.8 7.5
الت�صارع من الثبات اإىل 100 كم/�صاعة )ثانية(

Acceleration 0 - 100 km/h (s)

234 237
ال�رسعة الق�صوى تقريباً )كم/�صاعة(

Top Speed (km/h)

6.9-7.2 6.7-7.0
ا�صتهالك الوقود )لرت/100 كم(

Fuel consumption (l/100 km)

66 66
�صعة خزان الوقود )لرت( / احتياطي

Tank capacity (l) / of which reserve approx.

360 405
�صعة �صندوق الأمتعة )لرت(

Boot capacity (l)

1830 1750
وزن ال�صيارة فارغة )كجم(

Kerb weight (kg)

رمادي �صيلينايت

Selenite grey

اأزرق اأ�صبكرتال

Spectral blue

اأ�صود

Black

040

اأبي�ض قطبي

Polar  white

149

اأ�صود اأوب�صيديان

Obsidian black

اأحمر باتاجونيا

Designo patagonia 

red bright

197

993

اأبي�ض اأوباليت

Designo opalite 

white bright

اأخ�رس اأمريالد

Emerald green

885 

989

ف�صي

High-tech silver

اأحمر روبليت

Rubellite red

ف�صي موهاڤيه

Mojave silver

رمادي اجلرافيت

Graphite grey

922

660 859831

992

970

الألوان

Paintwork




