
Nova Classe E 

Principais equipamentos das versões disponíveis para o Brasil 
 

E 350 Avantgarde 
• Acabamento interno em madeira Black Ash 
• Adaptive Flashing Brake Lights 
• Airbags dianteiros de dois estágios, laterais dianteiros, traseiros, windowbags 
• Ar condicionado “Thermotronic de 3 zonas” c/ painel de ajuste para os bancos traseiros 
• Assentos dianteiros com ajuste elétrico e memória 
• Aviso de perda de pressão nos pneus 
• Câmbio DIRECT SELECT e teclas de seleção de marchas 
• Coluna de direção ajustável eletricamente 
• COMAND: Sistema leitor de DVD (Vídeo/Áudio/MP3) e DVD Changer para 6 discos 
• Conectividade via Bluetooth para telefone celular 
• Estofamento em couro 
• Faróis com lâmpadas bi-xenon e Active Light System, assistente de farol alto e Luzes 

Diurnas 
• Linguatronic: Sistema de comando de voz (em inglês)  
• Media Interface (conexão direta para MP3 player, iPod e USB devices) 
• NECK-PRO® (apoios de cabeça dianteiros ativos) 
• PARKTRONIC (sistema de auxílio de estacionamento) e sistema Parking Guidance 
• PRE-SAFE (sistema de segurança inteligente) 
• Retrovisor interno e externo esquerdo com antiofuscante automático; retrovisores 

externos rebatíveis com aquecimento 
• Sensor de chuva 
• Sistema de informação do uso dos cintos traseiros no painel de instrumentos 
• Sistema de direção paramétrica 
• Sistema de freios Adaptive Brake e função HOLD 
• Sistema de prevenção ATTENTION ASSIST 
• Sistema Music Register: HD interno com 4 GB e entrada auxiliar no porta-luvas  
• Tempomat/Speedtronic (piloto automático e limitador de velocidade) 
• Teto solar de vidro com ajuste elétrico   
• Volante multifuncional em couro 
 
E 350 Avantgarde Executive 
• Fechamento automático do porta-malas 
• Keyless-Go (sistema de acesso e partida sem chaves) 
• Persiana do vidro traseiro elétrica e persianas laterais traseiras manuais 
• Sintonizador de TV 
• Sistema de Câmera Traseira 
• Sistema de Entretenimento Traseiro (2 telas de 7”, unidade de DVD e 2 fones de ouvido) 
• Sound System Harman-Kardon LOGIC7 
 
E 500 Avantgarde Executive 
• Airmatic DC - Sistema de Suspensão Pneumática 
• Bancos dianteiros de contorno variável 


