СВІТ НОВИХ
МОЖЛИВОСТЕЙ.

НОВА ФОРМА ДЛЯ НОВОГО ЧАСУ.
EQS з повним електричним приводом втілює в собі інноваційний синтез розкоші та цілісності. Як перший
повністю електричний седан преміум-класу від Mercedes-EQ модель EQS приваблює своєю чуттєвою чіткістю та лаконічно елегантним цілісним дизайном із силуетом купе. Атлетичний вигляд автомобіля довершується високоякісними легкосплавними дисковими колесами 55,9 см (22") з 5-ма здвоєними спицями і футуристичними світлодіодними задніми ліхтарями у спіралеподібному виконанні 3D-Helix.

ЯКИЙ ІНШИЙ АВТОМОБІЛЬ
ВІДКРИВАЄ ДЛЯ ВАС ДВЕРІ?
Двері нового EQS не є звичними. Це комфортні двері. Достатньо наблизитися або доторкнутися
до них, щоб вони відчинились. За винятком тих випадків, коли цьому що-небудь заважає. Адже
комфортні двері виявляють перешкоди так само, як і відкриваються - автоматично. Зовнішні
ручки врівень із поверхнею дверей виїжджають, щойно водій наближається до автомобіля та
знову ховаються у двері при рушанні з місця.

*Автоматичні комфортні двері (опція) будуть доступні до виведення на ринок пізніше.

З ІНШОЇ ЗІРКИ.
Культова чорна панель облицювання радіатора із об'ємним візерунком Mercedes-Benz є свідченням відповідності найвищим стандартам бренду. Ніде це не виглядає так ефектно, як у передній частині EQS.
Благородна, статусна й ретельно продумана частина автомобіля створює найкраще перше враження.

ПОВОРОТНИЙ МОМЕНТ.
Для цілком впевненого руху EQS оснащено електромеханічним кермовим управлінням заднього
моста. Ця система впливає на ходові властивості в трьох аспектах: зменшений радіус повороту
в місті, збільшення динаміки на поворотах та підвищений рівень стійкості на високій швидкості.
Кут повороту 4 градуси в серійному виконанні автомобіля можна легко збільшити до 10 градусів
опціонально, при замовленні автомобіля.

ОНОВЛЕННЯ РОЗКОШІ.
Оснащення інтер'єру EQS також залишається послідовно прогресивним. Мета – цілком новий тип цифровізації салону. Визначальним елементом
у цьому плані є гіперекран MBUX Hyperscreen. Новинка, що складається із 3 дисплеїв, розташованих під вигнутою поверхнею суцільного
скла, – цифрове "серце" високоякісного салону EQS. Опціональний проекційний дисплей підвищує рівень безпеки та комфорту.

ЧИСТИЙ АТЛЕТИЗМ ЗСЕРЕДИНИ.
Інтер’єр AMG Line автомобіля EQS вже з першого погляду обіцяє найвищий рівень динаміки завдяки інтуїтивному управлінню. Спортивні сидіння, спортивне кермо з оббивкою перфорованою
шкірою, підкермові перемикачі передач із гальванізованим покриттям та ексклюзивні матеріали
AMG гарантують незабутнє задоволення від руху ще до натискання кнопки пуску.

НАВІТЬ ПОВІТРЯ В САЛОНІ МАЄ
НАЙВИЩУ ЯКІСТЬ.
Якість повітря в салоні автомобіля також було виведено на інший щабель під час розробки EQS.
Новий пиловий фільтр тонкого очищення HEPA (High Efficiency Particulate Air) очищує повітря, що надходить ззовні,
з ефективністю фільтрації до 99,65 % від найменших часток, таких як пилок та найтонші частки пилу, а також нейтралізує
неприємні запахи. У результаті Ви отримуєте приємний мікроклімат завдяки ENERGIZING AIR CONTROL Plus.

Активна комфортна підсвітка салону.

Інноваційні матеріали й декоративні елементи.

Активна комфортна підсвітка салону – це справжній технологічний стрибок. Вона поєднує естетику з інноваційною інформацією для водія та розширеними функціями.
Світлові смуги по периметру й декоративні елементи поєднуються у додатковий рівень
освітлення, що також містить у собі допоміжні системи допомоги водію, візуально
підтримуючи їх роботу.

Прогресивна розкіш в ексклюзивному виконанні: завдяки пакету оздоблення шкірою
наппа Exclusive (опція) Ви насолоджуєтесь першокласною атмосферою у салоні.
Стильне поєднання комфортних сидінь з оббивкою кольору «Сіра Нева», елементів кольору «Біскайський синій» та деталей кольору «Рожеве золото» є настільки ж надихаючим, як і сам рух в електричному режимі. Ще однією "родзинкою" салону є дизайнерські замки ременів безпеки, що підсвічуються.

Пакет задніх сидінь.
Перетворіть задню частину салону Вашого автомобіля на лаунж-зону підвищеної
комфортності. Тут Ви будете насолоджуватись вражаючим комфортом сидінь, зручністю
електричного регулювання спинок, а також підігрівом сидінь та вентиляцією. Зручні підлокітники дозволять Вам повністю розслабитися під час поїздки, зокрема, завдяки
здвоєному підстаканнику та вбудованій індуктивній системі заряджання.

Мультимедійна система MBUX High-End у задній
частині салону.
Отримайте першокласні розваги завдяки двом повністю інтегрованим дисплеям високої
роздільної здатності діагоналлю 29,5 см (11,6"). Таким чином, Ви отримуєте повний
спектр функцій MBUX із безпосереднім доступом в задній частині салону.
Керування може відбуватись через сенсорне управління або голосом.

EQS з унікальним екраном Hyperscreen
Візуально вражаючий, радикально простий в управлінні та надзвичайно здібний до
навчання: екран MBUX Hyperscreen - це один з найяскравіших елементів в EQS. Він
символізує емоційний інтелект повністю електричної моделі класу «люкс»: великий
вигнутий екран простягається майже на всю ширину салону між передніми стійками
кузова. Разом з величезним розміром, його якісний і продуманий до дрібниць дизайн
миттєво робить автомобіль надзвичайно привабливим. За допомогою програмного
забезпечення, що постійно навчається, концепція управління та індикації повністю
адаптується до свого користувача та робить персоналізовані пропозиції щодо числен-

них інформаційно-розважальних можливостей, функцій забезпечення комфорту і
функцій, пов'язаних з рухом автомобіля. Завдяки так званому нульовому рівню Вам
не потрібно ані прокручувати підменю, ані давати голосові команди. Ключові програми завжди виводяться у верхній частині екрану у поле зору користувача, в залежності
від ситуації і контексту. Це позбавляє водія EQS від численних дій. І не тільки того, хто
за кермом: MBUX Hyperscreen - це ще й уважний помічник для пасажира спереду.
Для нього передбачені свій власний дисплей і панель управління.

Комфорт EQS починається із заряджання.
Від станцій швидкої зарядки постійним струмом EQS здатний заряджатися з потужністю
до 200 кВт. Вже через 15 хвилин він поповнить свої запаси енергії, якої йому вистачить
на подолання ще близько 300 км (згідно WLTP). Вдома чи від громадської зарядної станції EQS можна зручно заряджати змінним струмом до 22 кВт за допомогою бортового
зарядного пристрою. Плюс до цього, інтелектуальні програми зарядки, здатні активуватися автоматично, в залежності від місцезнаходження автомобіля, і функцій, які сприяють
зниженню навантаження на акумуляторну батарею під час її зарядки.

AMG Line.

Екстер’єр Electric Art.

Виразний стайлінг AMG Line надає екстер’єру Вашого EQS характерної динамічності.
Спортивні гени AMG зустрічаються із прогресивною розкішшю – Ваше чітке свідчення
про поєднання унікального дизайну з не менш унікальною технологією. Окрім ультрасучасної естетики салону насолоду від водіння збільшує, наприклад, перфороване у
зоні хвату багатофункціональне спортивне кермо, оздоблене шкірою наппа. Додаткову
бічну підтримку забезпечують спортивні сидіння динамічної форми.

Розкіш у найбільш прогресивній формі: екстер'єр Electric Art особливим чином підкреслить інноваційний дизайн Вашого EQS. Хромовані декоративні елементи створюють неймовірно шляхетні акценти. А ефектні легкосплавні дискові колеса діаметром
50,8 см (20") ще до початку руху вказують на високу динаміку.

Інтер’єр Electric Art.

Edition 1.

Серійний інтер’єр Electric Art дозволить Вам відчувати прогресивну розкіш у кожній
деталі салону автомобіля. Комфортні сидіння естетичної форми з елегантним кон
турним підсвічуванням ніби запрошують Вас сісти за багатофункціональне кермо, оббите шкірою наппа. Крім того, Ви можете обрати різні кольорові концепції підсвітки
салону, що обумовлюють різні настрої.

Продемонструйте Вашу пристрасть до стильної електромобільності. Екстер’єр AMG Line
та багатоспицеві легкосплавні дискові колеса AMG розміром 53,3 см (21") створюють
спортивний характер Вашого EQS. Всередині Вас зустрічає дизайнерський салон з атмосферою лаунж-зони та високоякісними елементами комфорту. Вас вразить лімітоване
кольорове виконання, доступне тільки у Edition 1, та розкішні написи "Edition"

Технічні характеристики.
Електродвигуни

Електродвигуни 4MATIC

EQS 450

EQS 580 4MATIC

Номінальна потужність1 (кВт [к. с.] при об/хв.)

245 [333]

385 [523]

Електричний запас ходу2, 3 мін.–макс. (км) (WLTP)

700.0-843.0

627.0-705.0

Розгін з 0 до 100 км/год (с)

6,2

4,3

Максимальна швидкість (км/год)

210

210

Витрата електроенергії2, 4 у комбінованому
циклі макс.–мін. (кВт*год/100 км) (NEFZ)

16,2-18,9

17,6-19,6

Викиди CO22, 5 у змішаному циклі (г/км)

0

0

Клас токсичності відпрацьованих газів /

A+++ - A+++

A+++ - A+++

Корисна ємність (кВт*год)

107,8

107,8

Макс. зарядна потужність пост. струму (кВт)

200

200

Макс. зарядна потужність змінного струму (кВт)

22

22

Тривалість заряджання пост. струму
10–80 % SOC (нетто) (хв)

31

31

Тривалість заряджання змін. струму
10–100 % SOC (нетто) від настінного зарядного
модуля/гром. 11 кВт WEU (год)

5

5

Тривалість заряджання змін. струму 10–100 %
SOC (нетто) від побутової розетки 2,3 кВт (год)

10

10

Електродвигун

Витрата та викиди

6

Клас ефективності6
Високовольтна батарея7

1

Дані щодо номінальної потужності та номінального крутного моменту згідно з Регламентом (ЄС) № 595/2009 у чинній редакції. 2 У фактичному режимі руху можуть виникати відхилення від сертифікованих нормативних значень. На фактичні значення впливає низка індивідуальних
чинників, наприклад, індивідуальна манера руху, умови навколишнього середовища та дорожні умови. 3 Запас ходу визначається на підставі Регламенту 2017/1151/ЄС. 4 Витрата електроенергії та запас ходу залежать від конфігурації автомобіля. 5 Указані значення є «виміря
ними значеннями NEFZ CO2» у сенсі статті 2 п. 1 Регламенту (ЄС) №2017/1153, прийнятого відповідно до Додатка XII до Регламенту (ЄС) №692/2008. Показники витрати палива розраховано згідно з Постановою 692/2008/ЄЕС. Через законодавчі зміни методик контролю, що
застосовуються, у визначальному для допуску автомобіля та податку на автомобіль сертифікаті відповідності автомобіля можуть вказуватись більші значення. 6 Визначається на підставі виміряних рівнів викиду CO2 з урахуванням маси автомобіля. 7 Акумуляторна батарея із сертифі
катом батареї терміном на 8 років або до досягнення ресурсу пробігу 160 000 км (залежно від того, яка подія настає першою). З точними умовами Ви можете ознайомитися в сервісній книжці, що входить до комплекту автомобіля. Докладні технічні характеристики Ви знайдете на
www.mercedes-benz.ua

Габарити.

966

1 036

915

1 564

Усі дані наведено в міліметрах. Відображено середні значення. Дані дійсні для автомобілів у базовій комплектації без завантаження.
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Протягом 20 років ми віримо, що спорт має силу поєднувати людей та мотивувати їх унікальним чином. Ми надали мільйонам дітей та молоді так необхідний їм доступ до наших програм
підтримки, щоб вони могли змінити своє життя на краще. Програми, які ми підтримуємо разом
із Laureus Sport for Good, узгоджуються з цілями сталого розвитку ООН та є частиною за
хоплюючого, великого глобального руху за позитивні зміни у світі. Придбанням автомобіля
Mercedes-Benz Ви підтримаєте рух «Laureus Sport for Good».

Про дані у цьому виданні: у межах терміну поставки виробник залишає за собою право у власних інтересах вно-

бути зображені елементи опціонального обладнання, які не входять до базового комплекту постачання. Це видання

сити зміни до конструкції та форми, допускати відхилення у відтінках кольорів, а також змінювати об'єм поставки,

є міжнародним. Проте відомості щодо законодавчих, юридичних норм та актів і наслідків, а також розпоряджень і

якщо (з урахуванням інтересів продавця) такі зміни або відхилення можуть бути прийнятними для покупця. Якщо

наслідків, що стосуються оподаткування, дійсні лише для Федеративної Республіки Німеччина на момент видання

продавець або виробник для характеристики замовлення чи замовленого предмета використовує умовні позначен-

проспекту до друку. Отже, запитуйте останню офіційну редакцію у свого дистриб’ютора Mercedes-Benz AG.

ня чи номери, вони не можуть бути підставою для пред’явлення будь-яких претензій. На ілюстраціях також можуть

www.mercedes-benz.ua
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