
E-Klasse Cabriolet





Een openbaring.
Pas op, want de nieuwe E-Klasse Cabriolet heeft slechts 20 seconden nodig om u te verleiden. 

Dat is niet alleen de snelheid waarmee de kap wordt geopend maar ook het tijdsbestek  

waarin u enthousiast wordt. Op dat moment wilt u nog maar één ding: hem met anderen delen. 

Daarom beschikt de cabriolet over vier volwaardige zitplaatsen met veel ruimte en comfort.





We kunnen het design van de E-Klasse Cabriolet het best beschrijven met datgene dat we hebben 

weggelaten. Een vast dak, bijvoorbeeld. Waardoor het silhouet nóg eleganter en langer lijkt.  

Een lust voor het oog! U laat uw blik over puristisch vormgegeven vlakken glijden, die als een 

sculptuur zijn vormgegeven. Een adembenemende sensuele puurheid.

De hogere kunst van het weglaten.



Maar het allermooiste is wel dat  
u hem met anderen kunt delen.



De nieuwe E-Klasse Cabriolet is een genereuze uitnodiging voor vier volwassenen. Neem 

plaats en laat de dagelijkse sleur achter u. Exclusieve designdetails zoals luchtuitstroom-

openingen in turbinelook en sierdelen in hout (optie) – bijvoorbeeld olmenhout lichtbruin 

openporig of essenhout zwart openporig – omhullen de inzittenden als het ware. Dit  

’wrap-around effect’ geeft een behaaglijk gevoel.



Het dak kenmerkt zich  
door bescheidenheid.

De volautomatische, geluidsisolerende stoffen kap blijft bescheiden op de achtergrond en vloeit naadloos over in  

het coupésilhouet. De nieuwe E-Klasse Cabriolet wordt hiermee niet alleen een van de meest elegante maar ook – pssst – 

een van de stilste modellen in zijn klasse. Dankzij de geluidsisolatie kunt u het hele jaar genieten van uw cabriolet.  

Het standaard automatische windschermsysteem AIRCAP en de als optie leverbare hoofdruimteverwarming AIRSCARF 

vormen een perfecte aanvulling op de kap, zodat u ook met open dak weer en wind kunt trotseren.





Geen wolkje aan de lucht. 
En toch bent u in de wolken.

Met het meerkamer-luchtveringssysteem AIR BODY CONTROL (optie) wordt autorijden naar een ongekend 

niveau getild. Rustiger en verfijnder kunt u gewoon niet van uw nieuw verworven vrijheid genieten. Of kies via 

DYNAMIC SELECT het rijprogramma ’Sport’ of zelfs ’Sport+’ om de dynamiek van bochten op sportwagen-

niveau te ervaren. Dergelijke vrijheid wordt u alleen in de nieuwe E-Klasse Cabriolet geboden.





Gedistingeerde kracht. 
De E 400 4MATIC.

Regen of sneeuw? Perfect cabrioweer.  
Dankzij vierwielaandrijving 4MATIC.

Een zescilindermotor met twee turbo’s, 245 kW (333 pk) vermogen en 480 Nm koppel 

bezorgt u een onovertroffen rijervaring. Daarnaast kunt u met behulp van de DYNAMIC 

SELECT-rijprogramma’s het reactievermogen van de motor beïnvloeden – van sportief en 

direct tot comfortabel en efficiënt. De vierwielaandrijving 4MATIC zorgt er daarbij voor 

dat het motorvermogen vrijwel zonder verlies op de weg wordt overgedragen, zelfs bij 

slechte wegdek- of weersomstandigheden.

Voor het eerst is als optie de permanente vierwielaandrijving 4MATIC leverbaar voor de  

E-Klasse Cabriolet. Voor veilige en fascinerende rijervaringen het hele jaar door, onder 

vrijwel alle omstandigheden. De ultramoderne aandrijflijn is een perfecte aanvulling voor 

de 9G-TRONIC automatische transmissie, waarmee met negen vooruitversnellingen nóg 

sneller en soepeler kan worden geschakeld.



Absolute stilte. 
Met de geluidsisolerende stoffen kap.

De volautomatische, geluidsisolerende stoffen kap zorgt voor een ongekend geluids-  

en klimaatcomfort en kan tot een snelheid van 50 km/h worden geopend en gesloten. 

De kap is leverbaar in zwart, donkerbruin, donkerblauw of donkerrood.

Een eindeloze zomer. 
Dankzij de hoofdruimteverwarming AIRSCARF.

Met de hoofdruimteverwarming AIRSCARF (optie) is open rijden ook bij lage temperaturen 

een genoegen. Via luchtuitstroomopeningen in de hoofdsteunen wordt warme lucht als 

een onzichtbare sjaal om de schouders en nek van de bestuurder en passagier gevleid.  

Er kunnen drie temperatuurstanden worden ingesteld.



Uitrustingslijn AVANTGARDE. Fascinerende elegantie.

HigHligHts exterieur

Dynamische voorbumper met chroomsierelement en luchtinlaten met rooster

Diamond grille met zwarte pins, chroomrand, geïntegreerde Mercedes ster en 

één enkele lamel in mat iridiumzilver met chroomaccenten 

45,7 cm (18 inch) vijfspaaks lichtmetalen velgen (kleine foto1); optie bijvoorbeeld 

48,3 cm (19 inch) lichtmetalen velgen, tremolietgrijs, glansgedraaid (grote foto)

AGILITY CONTROL-onderstel verlaagd

Sierlijst bovenzijde portieren van gepolijst aluminium

HigHligHts interieur

Sportieve coupéstoelen in integraallook met horizontale banen op de zittingen

Bekleding in lederlook ARTICO/stof Norwich zwart 

Driespaaks multifunctioneel stuurwiel in nappaleder zwart, met touch-control 

buttons en gegalvaniseerde stuurschakelpaddles 

Sierdelen in aluminium kristalgeslepen licht en middenconsole in  

openporig essenhout zwart

Bovenzijde portieren en middendeel portieren met zacht oppervlak in zwart 

Het AVANTGARDE exterieur oogt sportief en expressief. 

Lichtmetalen velgen, een diamond grille en het verlaagde 

AGILITY CONTROL-onderstel benadrukken het atletische 

uiterlijk. De cabrioletstoelen in integraallook met bekleding 

in lederlook ARTICO/stof Norwich en het driespaaks  

multifunctionele stuurwiel in leder geven het AVANTGARDE 

interieur een sportieve en luxueuze flair.

1  In de Benelux wijkt de standaardvelg af: 45,7 cm (18 inch) vijfspaaks lichtmetalen velg (code R31). 

Zie de geldende prijslijst voor een correcte foto.



AMG Line. Sensuele sportiviteit.

HigHligHts exterieur

AMG-voorskirt met chroomsierelement, sportieve luchtinlaten met zijdelingse 

lamellen, AMG-dorpelverbreders en AMG-achterskirt in diffusorlook  

met chroomsierlijst 

Diamond grille met chroompins en geïntegreerde Mercedes ster

48,3 cm (19 inch) vijf-dubbelspaaks lichtmetalen AMG-velgen (RTD),  

titaangrijs, glansgedraaid (kleine foto) 

Brede sierlijst rondom het afdekpaneel voor de kapkast, sierlijst bovenzijde 

portieren van mat aluminium 

HigHligHts interieur

Bekleding in lederlook ARTICO/microvezel DINAMICA zwart 

Driespaaks multifunctioneel sportstuur in nappaleder zwart, aan de onderzijde 

afgevlakt (alleen in combinatie met interieurcombinaties met zwart als basis)

Bovenzijde dashboard in lederlook ARTICO zwart met siernaden

AMG-sportpedalen van geborsteld rvs met zwarte rubbernoppen 

AMG-vloermatten in zwart met opschrift ’AMG’

Sfeerverlichting met 64 kleuren 

De AMG Line is een perfecte combinatie van sportiviteit en 

exclusiviteit, met onder andere dynamische AMG-styling, 

een diamond grille met chroompins en lichtmetalen AMG-

velgen. Het interieur kenmerkt zich door een aan de  

onderzijde afgevlakt multifunctioneel sportstuur, bekleding 

in lederlook ARTICO/microvezel DINAMICA, AMG-sport-

pedalen, AMG-vloermatten en sfeerverlichting.
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Aluminium kristalgeslepen licht2, 3, 4

Metallook1

Senhout lichtbruin glanzend1

Olmenhout lichtbruin openporig1, 5

Essenhout bruin glanzend1

Essenhout zwart openporig1, 6

designo pianolak flowing lines zwart1

designo magnoliahout flowing lines bruin1

1  Optie. 2 Standaard bij AVANTGARDE. 3 Standaard bij AMG Line. 4 Middenconsole in pianolaklook zwart (728, standaard in combinatie met AVANTGARDE of AMG 

Line) en als optie in essenhout zwart openporig (737) of olmenhout lichtbruin openporig (738). 5 Standaard in combinatie met designo nappaleder macchiatobeige/ 

titaanrood (955) inclusief middenconsole in olmenhout lichtbruin openporig (738). 6 Standaard in combinatie met designo nappaleder zwart/titaangrijs pearl (951) 

inclusief middenconsole in essenhout zwart openporig (737).
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unilakken Metallic lakken1 designo lakken1 Kapkleuren

Lakken en  
kapkleuren.

1  Optie. 2 Onder voorbehoud vanaf december 2017 leverbaar.  

Uw Mercedes-Benz dealer geeft u graag informatie over  

verdere mogelijkheden met designo lakken.
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Technische gegevens.

 Voor de leverbare motorvarianten en uitvoeringen en bijbehorende technische gegevens verwijzen wij u naar de geldende prijslijst. 1 Opgaven van het nominaal vermogen en koppel volgens (EG) 595/2009 in de huidige versie. 
2  Elektronisch begrensd. 3 De opgegeven waarden voor brandstofverbruik en CO

2
-emissie werden gemeten volgens de voorgeschreven meetprocedure (§ 2 nrs. 5, 6, 6a Pkw-EnVKV in de huidige versie). De opgaven hebben geen 

betrekking op een specifiek voertuig. Ze zijn slechts bedoeld ter vergelijking van de verschillende voertuigtypen. Waarden variëren afhankelijk van de banden/velgen. 4 Opgaven uitsluitend geldig binnen de Europese Unie.  

Landspecifieke afwijkingen mogelijk. 5 Opgaven volgens richtlijn 2007/46/EG in de huidige versie. 6 Betreft het Nederlandse kentekengewicht. De opgaven van het leeggewicht volgens richtlijn 92/21/EG in de versie 95/47/EG  

voor voertuigen in de standaarduitvoering valt in de regel echter 100 kg hoger uit (massa rijklaar inclusief brandstoftank voor 90 % gevuld, bestuurder 68 kg en bagage 7 kg). Opties en accessoires kunnen het leeggewicht overeen-

komstig verhogen. Meer technische gegevens kunt u vinden op www.mercedes-benz.nl

Het beste voor de motor:

Mercedes-Benz Originele Motorolie.

Dieselmotor Benzinemotoren

e 220 d e 200 e 300 e 400 4MAtiC

Opstelling/aantal cilinders 4/lijn 4/lijn 4/lijn V/6

Cilinderinhoud (cm3) 1950 1991 1991 2996

Max. vermogen1 (kW [pk] bij t/min) 143 (194)/3800 135 (184)/5500 180 (245)/5500 245 (333)/5250–6000

Max. koppel1 (Nm bij t/min) 400/1600–2800 300/1200–4000 370/1300–4000 480/1600–4000

Transmissies 9G–TRONIC 9G–TRONIC 9G–TRONIC 9G–TRONIC

Acceleratie 0–100 km/h (sec.) 7,7 8,1 6,6 5,5

Topsnelheid (km/h) 237 234 2502 2502

Banden/velgen voor 245/45 R18 245/45 R18 245/45 R18 245/45 R18

Banden/velgen achter 245/45 R18 245/45 R18 245/45 R18 245/45 R18

Brandstof diesel euro super plus euro

Brandstofverbruik3

gecombineerd l/100 km

gecombineerd km/l

4,9–4,5

20,4–22,2

6,4–7,2

15,6–13,9

7,2–6,9

13,9–14,5

8,6–8,3

11,6–12,0

CO
2
-emissie3 gecombineerd (g/km) 126–116 157–145 167–157 194–187

Emissieklasse Euro 6 Euro 6 Euro 6 Euro 6

Tankinhoud/waarvan reserve (l) 66/7,0 66/7,0 66/7,0 66/7,0

Bagageruimtevolume5 (VDA) (l) 310–385 310–385 310–385 310–385

Leeggewicht6 (kg) 1730 1655 1680 1935

Toegestaan totaalgewicht (kg) 2335 2250 2275 2415



Daimler AG, Mercedesstr. 137, 70327 Stuttgart, dialog@daimler.com, 6701 · 0420 · 07-00/0617

inhoud vrijblijvend. Wijzigingen in specificaties en uitrustingen voorbehouden. De gegevens in deze brochure benaderen 

de werkelijkheid zoveel mogelijk. Tevens moeten de vermelde technische gegevens als voorlopig worden beschouwd.  

Ze komen overeen met de stand van zaken op het moment van redactiesluiting van deze uitgave (02/17). Deze brochure 

is een internationale uitgave. Derhalve kunnen de afbeeldingen en omschrijvingen afwijken van de in België en Nederland 

geldende standaard- en leverbare uitvoeringen. Hiervoor verwijzen wij naar onze laatste prijslijst.

www.mercedes-benz.be www.mercedes-benz.nl

recyclen is de laatste fase in de levenscyclus van een voertuig. Binnen de Europese Unie is er wetgeving opgesteld 

voor het recyclen van voertuigen. In richtlijn 2000/53/EU zijn deze bepalingen opgesteld. Alle Mercedes-Benz modellen 

worden zo geconstrueerd dat zij zo volledig mogelijk kunnen worden gerecycled. Dit leidt tot een minimale belasting 

van ons milieu. Daarnaast worden onderdelen verwerkt en hergebruikt, verder ontwikkeld en verbeterd. Een directe  

investering in de toekomst.

Mercedes-Benz is medeoprichter van de stichting laureus sport for good Foundation.

Sinds de stichting in 2000 in het leven is geroepen, ondersteunt en bevordert Mercedes-Benz de doelen en waarden 

van dit wereldwijde gemeenschapsprogramma: met sociale sportprojecten het leven van sociaal achtergestelde of 

zieke kinderen verbeteren. Laureus is een fundamenteel onderdeel van de maatschappelijke verantwoordelijkheid van 

Mercedes-Benz. Elke nieuwe Mercedes-Benz draagt deze waarden dan ook uit. Wanneer u een Mercedes-Benz 

aanschaft, ondersteunt u de stichting ’Laureus Sport for Good Foundation’.


