Mercedes - C-Class

2 years guarantee with unlimited mileage
المنشاء المانيا

Made in Germany
Dimensions
Length (mm)
Width (mm)
Height (mm)
Wheel Base (mm)
Luggage compartment capacity
Curb Weight (Heaviest) KG
Technical data
Displacement (cc)
Maximum Output (hp)
Maximum Torque (Nm/rpm)
Tank Capacity in litres
Fuel Consumption (combined l/100 km)
Acceleration 0 - 100 km/h in seconds
Engines & Transmissions
Engine with Direct Injection and Turbocharging
9-Speed Auto transmission (9G-TRONIC)
Standard equipment|
3-spoke sporty multifunction steering wheel
Electric parking brake
AGILITY SELECT switch
Bluetooth telephony
Thermatic climate control system
ECO Start/Stop function
Light alloy wheels
ISOFIX child seat attachments
Rear folded back seats 1/3:2/3
ATTENTION ASSIST
Active Brake Assist
Exterior equipment
Wheel size (Inch) 17 -F:205/55
Panoramic sliding sunroof
Rear window tinted glass
LED high performance Light
Classic radiator grille
Safety and assistance systems
Reversing camera
Active Parking Assist with PARKTRONIC
Run-Flat Tyres
Interior equipment
Electrically adjustable driver,s seat with memory package
Multi-function sports steering wheel
Leather Steering Wheel
Rear armrest
Electrically adjustable exterior foldable mirrors
Interior and exterior dimming mirrors
KEYLESS GO start function
Ambient lights
Leather dashboard
TELEMATICS
Full Digital Instruments Display
USB socket

For more info call

16227

www.ellaithy.com.eg
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االبعاد
)الطول الكلي(مم
)العرض الكلي(مم
)االرتفاع الكلي(مم
)قاعدة العجالت(مم
سعة صندوق االمتعه
الوزن الفارغ( االثقل) كجم
مواصفات فنية
 سى سى:سعة المحرك
 حصان: الطاقة القصوى
دقيقة.لفة/متر. نيوتن: العزم األقصى
 لتر:سعة خزان الوقود
 لتر: قيادة داخل المدينة وخارجها-  متوسط استهالك:استهالك الوقود
 ثانية:  ساعة/  كم100 التسارع من صفر إلى
المحرك
محرك بتقنية الحقن المباشر للوقود والشحن التوربيني
9G-TRONIC ناقل حركة أوتوماتيكي تسع السرعات
التجهيزات االساسية
عجلة قيادة رياضية متعددة الوظائف
فرملة ركن كهربائية
AGILITY SELECT switch نظام
 للتحدث الحرBluetooth خاصية
Thermatic مكيف هواء اتوماتيكي
) ايقاف المحرك/  لتوفير البنزين ( لتشغيلECO نظام
عجالت رياضية مصنوعة من معدن خفيف
ISOFIX نقاط تثبيت مقاعد األطفال
مقاعد خلفية قابلة للطي ثلث إلى ثلثين
مساعد تنبيه السائق
مساعد منع التصادمات
التجهيزات الخارجية
205/55  بوصة ( مقاس االطار االمامي17 اطارات مقاس
سقف بانورامي متحرك
زجاج خلفي معتم
LED high performance اضاءه
شبكة امامية كالسيكية
انظمة المساعدة واالمان
كاميرا خلفية
مساعد ركن السيارة الفعال
إطارات متطورة بنظام السير بال هواء للحماية
التجهيزات الداخلية
مقاعد أمامية قابلة للتعديل كهربائيا ً مع باقة الذاكرة
مقود رياضي متعدد الوظائف
عجلة قيادة من الجلد الطبيعي
مسند ذراع خلفي
ً مرايات خارجية قابلة للطي كهربائيا
مرايات داخلية وخارجية بخاصية التعتيم
)خاصية تشغيل السيارة بدون مفتاح ( بصمه
اضاءة داخلية خافته
لوحة اجهزة القياس والتابلوه مكسوة بالجلد
أنظمة الملتيميديا
وحدة عرض رقمية
 لالجهزة الخارجيةUSB مخرج

