S-Klasse

Cabriolet

Wat is vrijheid waard?
Heel veel. De nieuwe S-Klasse Cabriolet bewijst het. Een Mercedes-Benz die autorijden
op onvoorstelbare wijze cultiveert. Met een stijl en een luxe die zowel de ogen als het
hart van de ware autoliefhebber zullen openen. Net zo wijd als de kap van de nieuwe
S-Klasse Cabriolet.

Tijd om te genieten.
Tijd. Neem alle tijd. Laat al het andere van u afglijden. En geniet met volle teugen van de nieuwe
S-Klasse Cabriolet. Van highlights als het elegant gevormde dashboard met sierdelen in hout
of carbon. Van materialen die met liefde voor detail met de hand zijn verwerkt. En daarmee de
omlijsting vormen voor een comfort waarin alle stress van u afvalt.

Onthaasten van
0–100 km/h in 4,6 seconden.

In alle rust. En volledig ontspannen. De nieuwe S 500 levert moeiteloos de rijprestaties
van een sportwagen. Vergezeld door een V8 sound experience die u nog lang zal
heugen. Waarbij u boven het wegdek zweeft dankzij het AIRMATIC-onderstel en het
adaptief dempingssysteem. Geavanceerder en emotioneler ontspannen bestaat niet.

Elegantie. Harmonie. Het exterieur en interieur versmelten tot één
onweerstaanbaar geheel. Onze designers noemen dat ’een beleving
die alle zintuigen streelt’. Waardoor deze grote cabriolet bijzonder
licht en dynamisch oogt. Kan open rijden er nog mooier uitzien?

De enige cabriolet met het comfort van een S-Klasse.
Ook als het om klimaat- en geluidscomfort gaat, is deze nieuwe cabriolet een klasse op
zich. Zelfs bij lage temperaturen of stormachtig weer kunt u in de S-Klasse Cabriolet
onbezorgd van open rijden genieten. Het optionele windschermsysteem AIRCAP onderdrukt
de wervelingen in het interieur, terwijl de optionele hoofdruimteverwarming AIRSCARF
een sjaal van warme lucht rond uw nek vleit. Daarnaast kunnen met het optionele warmtecomfortpakket de stoelen, armsteunen en het stuurwiel worden verwarmd. De volautomatische stoffen kap voldoet aan de hoogste eisen op het gebied van geluidscomfort

De foto toont de simulatie van een luchtstroom.

en kan tot een snelheid van 50 km/h worden geopend en gesloten. Voor een optimale
temperatuur in elke rijsituatie zorgt de automatische airconditioning THERMOTRONIC met
intelligente klimaatregeling. Zowel met open als gesloten dak zorgen intelligent aan elkaar
gekoppelde assistentie- en veiligheidssystemen als DISTRONIC PLUS met stuurassistent
en Stop&Go Pilot, het beschermingssysteem bij het over de kop slaan en de headbags
dat u niet alleen stijlvol maar ook veilig op uw bestemming aankomt.

Eersteklas interieur.
Het interieur van de nieuwe S-Klasse Cabriolet fascineert door het sportieve en luxueuze
design, het gebruik van zorgvuldig geselecteerde materialen en de gedistingeerde
uitstraling. Het elegant vormgegeven dashboard met 31,2 cm display, de perfect op elkaar
afgestemde kleuren en materialen, alsmede de hoogwaardige bedieningselementen
onderstrepen de exclusiviteit van de cabriolet. Voor verdere individualisering kunt u kiezen
uit drie verschillende ledersoorten in harmonieuze kleurencombinaties.

Geavanceerde systemen als COMAND Online, het touchpad en het optionele head-up display
bieden modern comfort. De ENERGIZING-massagefunctie van het optionele zitcomfortpakket zorgt hierbij voor nóg meer ontspanning. Afhankelijk van uw stemming dompelt de
sfeerverlichting het interieur in een aangenaam, indirect licht, waarbij uit zeven kleuren
kan worden gekozen. Het exclusieve S-Klasse Cabriolet parfum PACIFIC MOOD, onderdeel
van het optionele AIR BALANCE-pakket, rondt de weldadge ambiance perfect af.

De standaarduitrusting van de nieuwe S 500 Cabriolet.
Het hart van de nieuwe S 500 Cabriolet wordt gevormd door de V8-biturbomotor. De kracht
van deze motor wordt via de 9G-TRONC, de eerste negentraps automatische transmissie
ter wereld, overgedragen. Een ultramoderne transmissie, waarbij exclusieve rijdynamiek is
gekoppeld aan verbluffende efficiëntie. Ook het led-Intelligent Light System behoort
tot de standaarduitrusting. In het interieur wordt u verwelkomd door stoelen in leder met

contrastsiernaden, terwijl de bovenkant van het dashboard is uitgevoerd in lederlook ARTICO.
Ter illustratie van de mogelijkheden wordt hieronder de combinatie van cavansietblauwe
lak, tweekleurig leder in porselein/espressobruin en sierdelen in wortelnotenhout bruin
glanzend getoond.

De highlights onder de opties.
Met het high-end Burmester® surround sound system kunt u zelf een openluchtconcert
geven in uw nieuwe S-Klasse Cabriolet. De 23 speciale luidsprekers, 24 versterkerkanalen
en in eigen huis ontwikkelde technologie produceren een fascinerend ruimtelijk geluid.
Om ervoor te zorgen dat u onbeperkt van deze luxe kunt genieten, is het automatische
windschermsysteem AIRCAP leverbaar. Wanneer u de AIRCAP-schakelaar bedient, komt

een windlamel op de voorruit en een windscherm achter de hoofdsteunen achterin omhoog.
Nóg meer comfort wordt de bestuurder en voorpassagier geboden met de hoofdruimteverwarming AIRSCARF. Daarbij wordt via luchtuitstroomopeningen in de hoofdsteunen
warme lucht als een onzichtbare sjaal om uw schouders en nek geblazen.

De uitrustingslines AMG Line en AMG Line Plus.
De AMG Line bevat perfect op elkaar afgestemde elementen voor meer sportiviteit en
exclusiviteit, van de dynamische AMG-styling, sportieve lichtmetalen AMG-velgen en
geperforeerde remschijven tot AMG-sportpedalen en sierdelen in populierenhout zwart
glanzend. Met de AMG Line Plus wordt het uiterlijk van uw nieuwe S-Klasse Cabriolet

nóg verder aangescherpt met speciaal geselecteerde uitrustingen. Daartoe behoren onder
andere 50,8 cm (20 inch) multispaaks lichtmetalen AMG-velgen, gedeeltelijk in zwart en
glansgedraaid, AMG-sportstoelen met V8-dessin en een AMG-sportstuur in nappaleder.

De nieuwe Mercedes-AMG S 63 4MATIC Cabriolet.
De nieuwe cabriolet van Mercedes-AMG vormt met zijn sublieme vormgeving en rijdynamiek
het schitterende sluitstuk van de S-Klasse familie. Het samenspel van de puur op prestaties
gerichte vierwielaandrijving 4MATIC en het AMG-sportonderstel op basis van AIRMATIC zorgt
voor optimale tractie en wendbaarheid. De 5,5-liter AMG-V8-biturbomotor, met 430 kW
(585 pk) vermogen en 900 Nm koppel, levert daarbij niet alleen imposante power maar ook
een geweldige sound. Het exterieur van de nieuwe Mercedes-AMG S 63 4MATIC Cabriolet

weerspiegelt de dynamiek van het model met markant AMG-design. Daartoe behoren onder
andere de AMG-voorskirt met flics in hoogglanzend zwart, de AMG-dorpelverbreders
met accenten in zilverchroom en de AMG-achterskirt met inzetstuk in hoogglanzend zwart.
Gesmede AMG-velgen zorgen voor de finishing touch van de sportieve uitstraling.

Uitrusting interieur.
Bekledingen
201 Zwart/zwart
205 Porselein/espressobruin

Leder

Nappaleder

Nappaleder AMG Line Plus

551 Zwart/zwart4
555 Porselein/espressobruin4
558 Kristalgrijs/zwart4
561 Zwart/zwart2
565 Porselein/espressobruin2
567 Bengaalsrood/zwart2

201

801

851

205

805

855

818

858

568 Kristalgrijs/zwart2
574 Zadelbruin/zwart4
575 Porselein/diepzeeblauw3, 4
584 Zadelbruin/zwart2
585 Porselein/diepzeeblauw2
801 Zwart/zwart3
805 Porselein/espressobruin3
818 Kristalgrijs/zwart3
851 Zwart/zwart1
855 Porselein/espressobruin1
858 Kristalgrijs/zwart1
961 Zwart/zwart3
965 Porselein/espressobruin3
974 Zadelbruin/zwart3
975 Porselein/diepzeeblauw3
977 Bengaalsrood/zwart3
978 Kristalgrijs/zwart3
Sierdelen
731 Wortelnotenhout bruin glanzend
729 Populierenhout zwart glanzend3
H06 designo essenhout metallook3
H21 designo pianolak zwart3
H16 designo pianolak flowing lines zwart3
H10 AMG-carbon/pianolak zwart3
1

Alleen voor S 500 in combinatie met AMG Line Plus of Mercedes-AMG S 63 4MATIC. 2 Alleen voor
Mercedes-AMG S 63 4MATIC (optie). 3 Optie. 4 Alleen voor S 500 in combinatie met AMG Line Plus
en exclusiefpakket.

AMG-nappaleder

designo nappaleder Exclusief

designo nappaleder Exclusief

designo AMG-nappaleder Exclusief

Sierdelen

AMG Line Plus

731

851

961

551

561

729

855

965

555

565

H06

H21

858

978

558

568

H16

974

574

584

975

575

585

977

567

H10

Lakken.

Unilak

designo lak1

Metallic lakken

040

Kapkleuren

183

988

799

740

197

989

775

992

033

745

890

998

044

746

Unilak
040 Zwart
Metallic lak
183 Magnetietzwart

designo speciale lakken1

744

197 Obsidiaanzwart
775 Iridiumzilver
890 Cavansietblauw
897 Robijnzwart
988 Diamantzilver
989 Smaragdgroen
992 Selenietgrijs
998 Antracietblauw
designo lak1
799 designo diamantwit bright
designo speciale lakken1
033 designo mokkazwart metallic
044 designo allanietgrijs magno
049 designo kasjmierwit magno
Kapkleuren
740 Zwart
744 Blauw
745 Beige
746 Donkerrood

1

Optie.

897

049

Technische gegevens.
BENZINEMOTOREN
S 500 Cabriolet

Mercedes-AMG S 63 4MATIC Cabriolet

Aantal cilinders/opstelling

8/V

8/V

Cilinderinhoud in cm3

4663

5461

Max. vermogen1 in kW (pk) bij t/min

335 (455)/5250–5500

430 (585)/5500

Max. koppel1 in Nm bij t/min

700/1800–3500

900/2250–3750

Transmissies

9G-TRONIC

AMG SPEEDSHIFT MCT zeventraps sporttransmissie

Acceleratie 0–100 km/h in sec.

4,6

3,9

Topsnelheid ca. in km/h

2502

2502

Bandenmaat voor, achter

245/50 R18, 245/50 R18

255/45 ZR19, 285/40 ZR19

Brandstof

euro

super plus

Brandstofverbruik
gecombineerd l/100 km

9,1–8,5

10,4

gecombineerd km/l

11,0–11,8

9,6

CO2-emissie in g/km gecombineerd

212–199

244

Emissieklasse4

Euro 6

Euro 6

80/8,0

80/12,0

Bagageruimtevolume in l

350

350

Draaicirkel in m

11,60

11,90

Leeggewicht in kg

2015

2085

Max. totaalgewicht in kg

2590

2635

3

3

Tankinhoud in l/waarvan reserve ca.
5

6

Lengte /breedte incl. spiegels in mm

5027/2108

5044/2108

Wielbasis7 in mm

2945

2945

Spoorbreedte voor/achter in mm

1625/1649

1644/1649

7

7

7

Het beste voor de motor:
Mercedes-Benz Originele Motorolie.

1

Opgaven vermogen en maximumkoppel conform richtlijn (EG) 595/2009 in de huidige versie. 2 Elektronisch begrensd. 3 De opgegeven waarden voor brandstofverbruik en CO2-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. 4 De opgaven gelden alleen binnen de Europese Unie. Landenspecifieke 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 (massa rijklaar inclusief brandstoftank voor 90 % gevuld, bestuurder 68 kg en bagage 7 kg)
voor voertuigen in de standaarduitvoering valt in de regel echter 100 kg hoger uit. Opties en accessoires kunnen het leeggewicht overeenkomstig verhogen. 7 De genoemde maten zijn gemiddelde waarden.
Ze gelden voor voertuigen in de standaarduitvoering en in onbelaste toestand. Meer technische gegevens kunt u vinden op onze website www.mercedes-benz.nl

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’.

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 (08/15). Deze brochure

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

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

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

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

investering in de toekomst.
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