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التجهيزات الداخلية
Interior equipment 

• • • • باقة اجللو�ض املريح
 Seat Comfort package

• • • •
ً مرايات خارجية قابلة للطي كهربائيا

Electrically adjustable exterior foldable mirrors

• • • • مرايات داخلية وخارجية بخا�صية م�صادة لالبهار
Interior and exterior dimming mirrors

• • • •   خا�صية ت�صغيل ال�صيارة بدون مفتاح
KEYLESS-GO start function

• • • -   خا�صية فتح/غلق ال�صيارة بدون مفتاح
KEYLESS-GO function

• • • • اإ�صاءة داخلية خافته
Interior light package

• • - - لوحة اأجهزة القيا�ض والتابلوه مـ ك�صوة باجللد
Leather dashboard

• • - - وحدة تـ كييف للمقاعد اخللفية
THERMOTRONIC climate control system

- - • - اإ�صاءة للعتب الداخلي
Illuminated door sill panels

• • • •
خا�صية الغلق الذاتي ل�صندوق الأمتعة

Independent boot locking

اأنظمة امللتيميديا
TELEMATICS

• • • • نظام بلوتوث
Bluetooth  interface with audio streaming

• • • •
وحدة عر�ض رقمية قيا�ض 10٫25 بو�صة 

Digital instrument cluster display 10.25 inches

• • • •
وحدة عر�ض رقمية قيا�ض 10٫25 بو�صة 

Media Display 10.25 inches

  التجهيز القيا�صي | خمتارات
Standard equipment|selection

حمرك بتقنية احلقن املبا�رس للوقود وال�صحن التوربيني
Engine with Direct injection and Turbocharging

9G-Tronic ناقل حركة اأوتوماتيـ كي ذو ت�صع تع�صيقات 
9-Speed Auto transmission (9G-TRONIC)

عجلة قيادة ريا�صة متعددة الوظائف
3-spoke sporty multifunction steering wheel

باقة امل�صاعدة يف �صف ال�صيارة
Parking package

وحدة عر�ض باللم�ض فائقة الو�صوح
High resolution touch display

  فرملة ركن كهربائية
Electric parking brake

لوحة مل�ض مدجمة 
Touchpad

 خا�صية Bluetooth  للتحدث احلر 
 Bluetooth telephony

مقاب�ض تع�صيق باملقود
Steering wheel gearshift paddles

 AGILITY SELECT switch نظام
AGILITY SELECT switch

 مقاعد خلفية قابلة للطي ثلث اإلــ ي ثلثني
Rear folded back seats 1/3:2/3

ISOFIX نقاط تثبيت مقاعد الأطفال
ISOFIX child seat attachments

عجالت ريا�صية م�صنوعة من معدن خفيف
Light alloy  wheels

الوظيفة القت�صادية لإيقاف وت�صغيل املحرك
ECO Start/Stop function

 عجلة قيادة من اجللد الفاخر واأزرار حتـ كم باللم�ض
Nappa leather steering wheel with touch control buttons

 ت�صفيح اأ�صفل املحرك
Underbody protection

  خا�صية دمج الهواتف الذكية
 Smartphone integration 

  اإ�صاءة داخلية خافتة
 Ambient lights 

  التجهيز اخلا�ض بالطرازات | خمتارات
Equipment packages|selection

E 300 EXC E 200 AMG E 200 AVA E 200 Premium



• • • - Burmester® نظام �صوتيات  
Burmester® surround sound system

• • • • خا�صية ال�صحن الال�صلـ كي
Wireless charging

• • • • MBUX  خوا�ض ا�صافية لنظام
Extended MBUX functions

• • • • MBUX نظام الو�صائط املتعددة
MBUX Multimedia system

• • • • مقب�ض USB لالأجهزة اخلارجية
USB socket

التجهيزات وال�صـ كل اخلارجي
Exterior equipment

- • - - AMG ت�صميم خارجي
AMG bodystyling

• • • • LED اإ�صاءة
LED High Performance headlamps

18 19 18 18 مقا�ض العجالت )بو�صة(
Wheel size (Inch)

245/45
F: 245/40

R: 275/35
245/45 245/45 مقا�ض الإطارات

Tyre size

• • • - �صقف بانورامي متحرك
Panoramic sliding sunroof

- - - • فتحة �صقف متحركة
Sliding sunroof

• • • • زجاج عازل للحرارة و ال�صو�صاء
Heat and noise-insulating acoustic glass

• • • • باقة احلماية من ال�صم�ض
Sun protection package

اأنظمة امل�صاعدة والأمان
Safety and assistance systems

• • - - نظام امل�صاعدة علي ك�صف الزاوية امليتة
Blind Spot Assist

• • - - كامريا 360°
360° camera

• • • • م�صاعد �صف ال�صيارة الفعال
PARKTRONIC

• • • • Run-Flat اإطارات
Run-Flat tyres

• • • • PRE-SAFE® نظام احلماية املبـ كرة الوقائي 
PRE-SAFE® system for preventive occupant protection

• • • •
م�صاعد تنبيه ال�صائق

ATTENTION ASSIST

• • • •
م�صاعد منع الت�صادم الفعال

ACTIVE BRAKE ASSIST

• • • •
اأ�صواء الفرامل التـ كيفية
Adaptive brake lights

*جميع البيانات بامللليميرت

الأبعاد
Dimensions

E 300 EXC E 200 AMG E 200 AVA E 200 Premium



 التجهيز اخلا�ض بالطرازات | الت�صميم اخلارجي
Equipment packages|Exterior

 التجهيز اخلا�ض بالطرازات | الت�صميم الداخلي
Equipment packages|Interior

عنا�رس ت�صميم معدين داخلية
Metal-weave trim

خ�صب بني لمع
High-gloss brown burr walnut 
wood trim

E 300 EXC E 200 AMG E 200 AVA  E 200 Premium

�صبـ كة اأمامية ريا�صية
Sporty radiator grille 

ت�صميم املقدمة
Front section

design

العجالت
Wheels

ت�صميم 10 برامق )1٩ بو�صة(
19-inch AMG 10-spoke light-
alloy wheels

�صبـ كة اأمامية كال�صيـ كية
Classic radiator grille 

ت�صميم عدة برامق )1٨ بو�صة(
18-inch multi-spoke light-alloy 
wheels

�صبـ كة اأمامية ريا�صية
Sporty radiator grille 

�صبـ كة اأمامية كال�صيـ كية
Classic radiator grille 

ت�صميم 5 برامق مزدوجة )1٨ بو�صة( 
18-inch 5-twin-spoke light-alloy 
wheels

ت�صميم 5 برامق )1٨ بو�صة( 
18-inch 5-spoke light-alloy 
wheels

الفر�ض الداخلي
Upholstery

    جلد طبيعي فاخر اأ�صود
Nappa leather - black (811A)

    جلد طبيعي فاخر اأ�صود
Nappa leather - black (801) 

  جلد طبيعي فاخر بني
Nappa leather - saddle brown (824A)

  جلد طبيعي فاخر بيج
Nappa leather - beige (805)

اخلامات الداخلية
Trim elements

جلد طبيعي اأ�صود
Leather - black (201) 

 جلد اأرتيـ كو اأ�صود
ARTICO man-made leather black (121) 

  جلد طبيعي بيج
Leather - beige (215)

  جلد اأرتيـ كو بيج
ARTICO man-made leather beige (125)

  جلد طبيعي بني
Leather - nut brown (214)

  جلد اأرتيـ كو بني
ARTICO man-made leather nut brown (124)

خ�صب اأ�صود م�صامي
Open-pore black ash 
wood trim

عنا�رس األومينيوم داخلية
Light longitudinal-grain 
aluminium trim

  جلد طبيعي فاخر بني
Nappa leather - nut brown (804)



 

املوا�صفات الفنية
Technical dataE300 E200

4 4 عدد الأ�صطوانات/و�صعيتها
Arrangement/no. of cylinders

اأوتوماتيـ كي
Automatic

اأوتوماتيـ كي
Automatic

ناقل احلركة
Transmission - gearshift type

1991 1991 ال�صعة احلجمية الإجمالية )�صم3(
Total displacement (cc)

258/5.800.6.100 197/5.500-6.100 القدرة ال�صمية )ح�صان عند لفة/دقيقة(
Rated output (hp at rpm)

370/1.800-4.000 320/1.650 - 4.000 عزم الدوران )نيوتن مرت عند لفة/دقيقة(
Rated torque (Nm at rpm)

6,2 7,4 الت�صارع من الثبات اإلـ ى 100 كم/�صاعة )ثانية(
Acceleration 0 - 100 km/h (s)

250 240 ال�رسعة الق�صوى تقريباً )كم/�صاعة(
Top Speed (km/h)

6.6-7.0 6.6-6.9 ا�صتهالك الوقود )لرت/100 كم(
Fuel consumption (l/100 km)

66 66 �صعة خزان الوقود )لرت( / احتياطي
Tank capacity (l) / of which reserve approx.

540 540 �صعة �صندوق الأمتعة )لرت(
Boot capacity (l)

1730 1700 وزن ال�صيارة فارغة )كجم(
Kerb weight (kg)

الألوان
Paintwork

رمادي �صيلينايت
Selenite grey

اأ�صود
Black

040

اأبي�ض قطبي
Polar  white

149

اأ�صود اأوب�صيديان
Obsidian black

197

 اأحمر هيا�صينث
Designo Hyacinth red

اأبي�ض ما�صي
Designo white 

diamond

799

رمادي �صيلينايت ماجنو
Designo selenite grey 

magno

ف�صي
High-tech silver

ف�صي موهاڤيه
Mojave silver

رمادي اجلرافيت
Graphite grey

922859831

992

297

996

كحلـ ى
Nautic blue

890595



 

مر�صيد�ض بنز اإيچيبت �ض.م.م
www.mercedes-benz.com.eg

 بالن�صبة للبيانات الواردة يف هذا الـ كتالوج: من اجلائز اأن تـ كون بع�ض التغيريات قد اأجريت علـ ى ال�صيارة بعد النتهاء من حترير هذه املطبوعة يف 2021/0٩. حتتفظ ال�رسكة لنف�صها طوال فرتة التوريد بحق اإجراء 
تعديالت يف الت�صميم اأو يف ال�صـ كل اأو يف درجات الألوان وكذلك تغيريات يف حجم التجهيزات. قد ت�صتمل ال�صور اأي�صاً علـ ى بع�ض امللحقات التـ كميلية والتجهيزات اخلا�صة التي ل تندرج حتت التجهيز الأ�صا�صي 

لل�صيارة اأما الختالفات يف درجات الألوان فهي ناجتة عن عملية الطباعة.

برجاء ال�صتعالم من اأقرب موزع مر�صيد�ض بنز عن املعلومات النهائية واملوؤكدة 


