Limitowana edycja 300 egzemplarzy: nowy Mercedes-Maybach S 650
Cabriolet

Szczyt luksusu pod gołym niebem
Stuttgart. Podczas salonu samochodowego w Los Angeles marka
Mercedes-Maybach zaprezentuje swój pierwszy kabriolet. Model S 650
Cabriolet trafi na rynek wiosną 2017 roku w limitowanej serii 300
egzemplarzy, w cenie 300 tysięcy euro netto każdy. Wyróżnia go między
innymi kunsztowny wystrój kabiny, w tym dziewięć dodatkowych tonacji
kolorystycznych do wyboru, drewniane elementy dekoracyjne - na
życzenie zdobione motywem „płynnych linii” - oraz ręcznie wykańczana
skórzana tapicerka foteli z perforacją z efektem wodospadu.
Odpowiednie osiągi zapewnia 6-litrowy silnik V12 biturbo o mocy 463 kW
(630 KM).
Mercedes-Maybach S 650 Cabriolet reprezentuje najwyższy poziom
ekskluzywności w segmencie kabrioletów. Model bazuje na otwartej Klasie S przejął jej eleganckie proporcje, dynamiczny profil miękkiego dachu i wyraziste
przetłoczenia po bokach. Wyróżnia go jednak nowy przedni zderzak z
przestylizowaną dolną partią oraz szereg chromowanych akcentów
podkreślających luksusowy status pojazdu. Z zewnątrz kabriolet
charakteryzuje się również emblematami Maybach na błotnikach i 20calowymi, kutymi obręczami z dwukolorowym wykończeniem. Po zmroku lub
w nieoświetlonych pomieszczeniach można dostrzec jeszcze jeden akcent po otwarciu drzwi na nawierzchni wyświetla się logo Maybacha.
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Motyw kabiny: „wszystko płynie”
W pełni skórzane wykończenie kabiny S 650 Cabriolet czerpie z wizjonerskich
rozwiązań koncepcyjnej Klasy S Coupé (debiut na salonie samochodowym we
Frankfurcie, rok 2013). Są wśród nich „płynne linie” na fotelach - perforacja
tapicerki przywodzi tu na myśl ścianę wodospadu. Przywiązanie do
szczegółów zdradzają również diamentowe przeszycia boczków i
budapesztańska lamówka.
Każdy egzemplarz modelu otrzymuje indywidualne elementy dekoracyjne z
charakterystycznym odcieniem i deseniem. Poza specjalnymi okładzinami
kokpitu oraz paneli drzwi Mercedes-Maybach S 650 Cabriolet wyróżnia się
ozdobną pokrywą miękkiego dachu z inkrustowanym logo Maybacha. W
efekcie jego wnętrze roztacza atmosferę niczym na luksusowym jachcie - za
inspirację posłużyła tu łódź motorowa Mercedes-Benz Style „Arrow 460Granturismo”.
Płynne linie powstają dzięki połączeniu precyzyjnej obróbki z tradycyjnym
rzemiosłem. W przypadku każdego elementu podkład forniru jest poddawany
specjalnej obróbce za pomocą precyzyjnej frezarki o średnicy 0,8 mm.
Przebieg pojedynczych linii naśladuje kształt danego panelu i optycznie
wzmacnia jego trójwymiarową formę.
Wyłącznie dla S 650 Cabriolet zarezerwowano elementy ozdobne „brąz
orzechowy designo magnolia” - z płynnymi liniami lub wykończeniem na
wysoki połysk do wyboru. Dodatkowe możliwości indywidualizacji oferuje
paleta dziewięciu dodatkowych koncepcji kolorystycznych kabiny, od
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kombinacji pastelowych odcieni żółtego i czarnego aż po połączenie koloru
porcelanowego z brązem siodłowym.
Logo Maybacha zdobi oparcia foteli (haftowane), zagłówki (tłoczone) oraz
pokrywę schowka na konsoli centralnej. Uwagę zwracają również dywaniki
podłogowe z długim włosiem, chromowany numer danego egzemplarza przy
uchwycie na pojemniki z napojami oraz kierownica z napisem „Maybach” w
dolnej części wieńca.
Mercedes-Maybach jest seryjnie wyposażony we wszystkie opcje Klasy S
Cabriolet, w tym systemy AIRCAP, AIRSCARF oraz reflektory z kryształami
Swarovskiego.
Elegancki zestaw walizek w kolorze dopasowanym do wnętrza
Standardowa specyfikacja S 650 Cabriolet obejmuje ekskluzywny zestaw do
przewozu bagażu MAYBACH - ICONS OF LUXURY. Pakiet „THE AFFINITY”
składa się z dwóch dużych walizek podróżnych oraz dwóch toreb wykonanych
z tego samego gatunku skóry, która służy do wykończenia kabiny. Jej odcień
dopasowano do wybranej przez nabywcę kolorystyki kabiny. Poszczególne
walizki i torby można złączyć pasami - pozwala to w optymalny sposób
zagospodarować przestrzeń bagażową. Ekskluzywność zestawu podkreślają
chromowane plakietki z numerem danego egzemplarza kabrioletu.
Podobnie jak samochody Mercedes-Maybach eleganckie torby i walizki,
dostarczane przez licencjonowanego partnera - firmę MAYBACH - ICONS OF

Mercedes-Benz Polska, Dział PR, ul. Gottlieba Daimlera 1, 02-460 Warszawa
Mercedes-Benz – Marka Daimler AG

Strona 4

LUXURY GmbH - spełniają wysokie standardy w zakresie designu, materiałów
i niemieckiej techniki produkcji.
Dostarczane w standardzie: pokrowiec, brelok i certyfikat
Każdy nabywca kabrioletu otrzymuje wykonany z wysokiej jakości tkaniny
pokrowiec na samochód w kolorze miękkiego dachu. Zdobią go diamentowe
przeszycia, a w części okrywającej pokrywę silnika - także wyhaftowane logo i
napis Maybach.
Dodatkowo, każdy Mercedes-Maybach S 650 Cabriolet jest dostarczany ze
specjalnym pakietem powitalnym. Obejmuje on brelok do kluczy wykonany ze
skóry nappa - identycznej jak ta użyta do wykończenia kabiny, z logo
Maybacha oraz numerem danego egzemplarza, a także certyfikat podpisany
przez doktora Dietera Zetschego, prezesa koncernu Daimlera AG i szefa
oddziału osobowych Mercedesów.
Układ napędowy: 6-litrowy silnik V12 biturbo
Luksusowy kabriolet napędzany jest 6-litrową jednostką V12 biturbo o mocy
463 kW (630 KM). Za przekazywanie siły napędowej do tylnych kół odpowiada
przekładnia automatyczna 7G-TRONIC. Wyjątkowe doznania z jazdy
zapewnia również zawieszenie pneumatyczne AIRMATIC z bezstopniową
regulacją siły tłumienia.
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Dane techniczne w skrócie:

Układ i liczba cylindrów
Pojemność skokowa (ccm)
Moc maks. (kW/KM przy obr./min)
Maks. moment (Nm przy obr./min)
Średnie zużycie paliwa (NEDC,
l/100 km)
Średnia emisja CO2 (g/km)
Klasa efektywności
Przyspieszenie 0-100 km/h (s)
Prędkość maksymalna (km/h)

MercedesMaybach
S 650
V12
5980
463 (630) przy
4800-5400
1000 przy
2300-4300
12,0
272
F
4,1
250

Mercedes-Maybach: innowacyjność połączona z ekskluzywnością
Mercedes-Maybach jest synonimem najwyższego poziomu wyrafinowania i
indywidualności. Obecna oferta obejmuje modele Mercedes-Maybach S 500 i
S 600, wprowadzone na rynek w lutym 2015 roku. Oba łączą innowacyjność
Mercedesa Klasy S z ekskluzywnym charakterem marki Maybach. Specjalna,
opancerzona limuzyna Mercedes-Maybach S 600 Guard to pierwszy osobowy
samochód świata zgodny z najwyższym standardem ochrony balistycznej dla
pojazdów cywilnych - VR10. Dwa najnowsze modele - oferowany od początku
2016 roku Mercedes-Maybach S 600 Pullman oraz S 600 Pullman Guard
(pierwsze dostawy w drugiej połowie 2017 roku) - wyróżniają się tylnymi
fotelami w konfiguracji vis à-vis .
Kontakt:
Aleksander Rzepecki
e-mail: aleksander.rzepecki@daimler.com
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tel. +48 22 312 72 22
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