Nowy Mercedes-Maybach Klasy S z rewolucyjnymi reflektorami DIGITAL
Informacja prasowa
LIGHT

Projekcja światła o wysokiej rozdzielczości
w połączeniu z innowacyjnymi funkcjami
wspomagającymi
Jako technika przyszłości reflektory DIGITAL LIGHT świętowały swój
globalny debiut w niewielkiej serii poprzedniego Mercedesa-Maybacha
Klasy S. Teraz, wraz z premierą nowej generacji modelu, trafiają do
„normalnej” produkcji seryjnej. Rewolucyjna technika oświetleniowa,
dostępna w ramach opcjonalnego wyposażenia, oferuje zupełnie nowe
funkcje – np. projektuje na nawierzchni przed samochodem pomocnicze
grafiki lub symbole ostrzegawcze. Kolejną nowością jest oświetlenie
topograficzne. Każdy reflektor DIGITAL LIGHT zaopatrzono w moduł
z trzema niezwykle mocnymi LED-ami, których światło jest załamywane
i kierowane przez 1,3 miliona mikroluster. Rozdzielczość reflektorów
wynosi zatem ponad 2,6 miliona pikseli na jeden egzemplarz pojazdu.
Mikrozwierciadła zajmują obszar porównywalny z ekranową miniaturą.
Korzystając z połączenia podobnego do HDMI, jednostka sterująca
z wydajnym procesorem graficznym generuje dla luster ciągły strumień
wizyjny – innymi słowy reflektory DIGITAL LIGHT bazują na technice
wideoprojektorów. W Mercedesie-Maybachu Klasy S można rozpoznać je po
wklęsłych soczewkach, odpowiednich oznaczeniach oraz lśniącym, niebieskim
wykończeniu.
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Wiązka podzielona na 1,3 miliona pikseli pozwala na niesłychanie dokładną
dystrybucję światła. W rezultacie Asystent świateł drogowych jest tu ponad
100-krotnie bardziej precyzyjny (!) w maskowaniu innych pojazdów lub tablic
drogowych niż w przypadku reflektorów matrycowych o 84 pikselach. Również
stopniowanie światła i cienia oraz emisja światła w ramach innych
adaptacyjnych funkcji oświetlenia są realizowane ze znacznie większą
precyzją. Efekt: zoptymalizowane działanie lamp przeciwmgłowych oraz
specyficznych trybów pracy reflektorów, np. autostradowego i miejskiego.
Lista innowacyjnych funkcji wspomagających* reflektorów DIGITAL LIGHT
obejmuje:
 Ostrzeganie o zidentyfikowanych robotach drogowych – poprzez
rzutowanie na nawierzchnię drogi symbolu koparki
 Ostrzeżenie o pieszych wykrytych na poboczu drogi – poprzez
skierowanie na nich punktowego światła
 Sygnalizacja świetlna oraz znaki stopu lub zakazu wjazdu również są
sygnalizowane kierowcy poprzez rzutowanie na nawierzchnię
odpowiedniego symbolu ostrzegawczego
 Wsparcie podczas jazdy wąskimi pasami ruchu (w obszarze robót
drogowych) poprzez rzutowanie odpowiednich linii na nawierzchnię
* uwaga: ze względu na lokalne przepisy ruchu drogowego dostępność i zakres nowych
funkcji wspomagających mogą być ograniczone w zależności od rynku

Kierowcę wspiera też oświetlenie topograficzne, które na podstawie map
nawigacji rozpoznaje wzniesienia i przydaje się zwłaszcza podczas
pokonywania podjazdów i zjazdów. Na przykład podczas wjeżdżania na
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wzniesienie reflektor nie świeci w górę, lecz jego strumień zostaje
odpowiednio obniżony. Z kolei w trakcie jazdy w dół wiązka światła zostaje
podniesiona, tak aby zapewnić pożądany zasięg.
Reflektory DIGITAL LIGHT „witają” i „żegnają” kierowcę specjalnym pokazem
świetlnym.
Kontakt dla mediów:
Tomasz Mucha
e-mail: tomasz.mucha@daimler.com
tel. +48 22 312 72 22
Mercedes-Benz AG w skrócie
Mercedes-Benz AG odpowiada za globalną działalność biznesową Mercedes-Benz Cars i Mercedes-Benz Vans,
zatrudniając na całym świecie ponad 173 000 pracowników. Prezesem Zarządu Mercedes-Benz AG jest Ola
Källenius. Firma koncentruje się na rozwoju, produkcji i sprzedaży samochodów osobowych i dostawczych oraz
usług. Ponadto, dzięki swoim pionierskim innowacjom, aspiruje do miana lidera w dziedzinie łączności,
zautomatyzowanej jazdy oraz alternatywnych układów napędowych. Gama produktów obejmuje markę
Mercedes-Benz wraz z submarkami Mercedes-AMG, Mercedes-Maybach i Mercedes me, a także markę smart
oraz markę produktowo-technologiczną w segmencie elektromobilności – EQ. Mercedes-Benz AG jest jednym z
największych producentów osobowych aut premium. W 2019 r. sprzedał blisko 2,4 miliona samochodów
osobowych i ponad 438 tysięcy pojazdów dostawczych. W swoich dwóch segmentach biznesowych stale rozwija
światową sieć produkcyjną, liczącą ponad 40 zakładów na czterech kontynentach, a jednocześnie przygotowuje
się do spełnienia wymogów w zakresie elektromobilności. W tym samym czasie, na trzech kontynentach, firma
buduje globalną sieć produkcji akumulatorów. Decydującą rolę w obu segmentach odgrywają działania
zrównoważone. Dla Mercedes-Benz AG zrównoważony rozwój oznacza generowanie wartości trwałej dla
wszystkich interesariuszy: klientów, pracowników, inwestorów, partnerów biznesowych oraz całego
społeczeństwa. Podstawę stanowi tu zrównoważona strategia biznesowa Daimlera, w ramach której firma bierze
odpowiedzialność za ekonomiczne, ekologiczne i społeczne skutki swojej działalności biznesowej z
uwzględnieniem całego łańcucha wartości.
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