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Kategori Features Beskrivelse
Nødvendigt 

ekstraudstyr 
Hvor finder man indholdet?

Tilgængelighed 

i følgende typeserier 

fra produktionsdato

Lande-

tilgængeligh.

Sudoku

Til alle tankesportsudøvere tilbyder spillepakken det verdensberømte sudoku-

spil med 9 x 9-talgåder. Løs spillepladen med så få fejl som muligt, så du 

kommer videre til næste niveau. Hvis du ikke kan løse gåden selv, kan du altid 

benytte den integrerede funktion med tips. Men brug ikke funktionen for tit, da 

du så ikke vil komme videre til næste niveau.

Pairs

I dette spil samler du point ved at finde kortpar. Kortene er dog hele tiden 

dækket til, og du har kun mulighed for at kaste et blik på to kort i hver runde. 

Husk placeringer og motiver for de kort, som du allerede har set, så du kan 

finde alle par og rydde pladen. Du kan både spille spillet alene eller sammen 

med en anden.  

Shuffle Puck

Målet med dette spil er at få bolden i modstanderens mål ved hjælp af pucker. 

Kontrollér retningen og skudstyrken, når du sender dine pucker afsted, så 

bolden stødes i den rigtige retning. Vær smart og udnyt kollisionen med 

bander og andre pucker, så du opnår dit mål. Spillerne skiftes til at spille, og 

den, der først når fem mål eller ligger i front, når tiden er gået, har vundet.

Tetris
®

Kultklassikeren fra 80'erne giver dig endeløs spilleglæde på dine skærme. Slå 

din personlige rekord ved at klare så mange linjer som muligt, og nå frem til 

sidste niveau. Ud over det klassiske spil har du adgang til andre funktioner, 

f.eks. ultra-funktionen til et hurtigt spil, når der lige er tid til det. I 

indstillingsmenuen har du mulighed for at tilpasse spillet til dine præferencer. 

Du kan således vælge mellem en intuitiv touchskærm-styring eller en virtuel 

gamepad på din skærm. Tetris® er eksklusivt til rådighed i alle EQS-biler.  

- EQS (04/21)

2.) Sound Experience Roaring Pulse

Som en del af Burmester® surroundsound-systemet er den specialdesignede 

Sound Experience med til at øge den elektriske kørefornemmelse i kabinen. 

Den supplerende Sound Experience "Roaring Pulse" er meget markant, og de 

lydmæssige grundelementer minder om arketypiske kraftfulde elementer som 

store forbrændingsmotorer, turbiner og naturkræfter.

Burmester® 

surroundsound-system

Hovedmenu multimediesystem >> Bil >> Sound Experience 

>> Indstillinger

EQS (06/22)

EQE (06/22)

EQS SUV

1)

3.) DIGITAL LIGHT 

Projektioner ved 

åbning/lukning

Particle Flow / 

Reduced Lines / 

Star Flow

Den digitale intelligens kommunikerer med dig: Med Welcome Light bydes 

føreren for eksempel velkommen af DIGITAL LIGHT med en 

lysiscenesættelse af forlygter og baglygter, når bilen låses op, og ved 

aflåsning tages der pænt afsked. Vælg en sådan supplerende 

lysiscenesættelse til din specifikke bilmodel: Der kan vælges en unik 

iscenesættelse til hver af mærkerne Mercedes EQ, Mercedes AMG eller 

Mercedes-Benz. 

DIGITAL LIGHT med 

projektionsfunktion 

Hovedmenu multimediesystem >> Indstillinger 

>> Lys >> DIGITAL LIGHT >> Projektion ved åbning/lukning

C-Klasse (06/22)

EQS (12/21)

EQE (12/21)

EQS SUV

2)

1)

2) Dette indhold fås i følgende lande: Belgien, Bulgarien, Bulgarien, Cypern, Danmark, Estland, Finland, Frankrig, Irland, Italien, Kroatien, Letland, Liechtenstein, Litauen, Luxembourg, Malta, Malta, Rumænien, Nederlandene, Polen, Portugal, Slovenien, Spanien, Sverige, Schweiz, Tjekkiet, Tyskland, Ungarn, 

Østrig

1) Dette indhold fås i følgende lande: Belgien, Bulgarien, Bulgarien, Cypern, Danmark, Estland, Finland, Frankrig, Storbritannien, Indien, Irland, Italien, Kroatien, Letland, Liechtenstein, Litauen, Luxembourg, Malta, Malta, Rumænien, Nederlandene, Polen, Portugal, Slovenien, Spanien, Storbritannien, Sverige, 

C-Klasse (06/22)

EQS (04/21)

S-Klasse (06/22)

EQE

EQS SUV

1.) Minigames Hovedmenu multimediesystem >> Apps

-

Bemærk:
Der kræves en aktiv Mercedes me connect-brugerkonto for at kunne benytte produktindholdet.
Afhængigt af din Mercedes' individuelle udstyrskonfiguration indeholder denne pakke p.t. et udvalg af features fra kategorierne Sound Experience, Minigames, Projektionsfunktioner og andre digitale features.
De mulige kategorier og de hermed forbundne features kan til enhver tid ændre sig i aftaleperioden. 
Det fremgår af nedenstående oversigt, hvilket indhold der p.t. fås til din Mercedes.


