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Kategória Szolgáltatások Leírás
Szükséges 

extrafelszereltségek 
Hol találhatom a tartalmakat?

Rendelkezésre állás 

a következő 

típuscsaládoknál 

a megadott gyártási 

dátumtól

Országok, ahol 

rendelkezésre áll

Sudoku

A fejtörő-kedvelők számára a Játék-csomag a Sudokut, a világhírű 
9x9 számrejtvényt kínálja. Oldja meg a rejtvényt a lehető legkevesebb 
hibával, hogy eljusson a következő szintre. Ha egyedül nem tudja 
megoldani a rejtvényt, bármikor használhatja a beépített súgó 
funkciót.De ne használja túl gyakran ezt a funkciót, különben nem éri 
el a következő szintet!

Párok

Ebben a játékban pontokat gyűjthet a megfelelő kártyapárok 
megtalálásával. A kártyák azonban mindig képpel lefelé vannak 
fordítva, és minden körben csak két kártyát nézhet meg. Jegyezze 
meg a már megnézett lapok pozícióit és mintáit, hogy megtalálja az 
összes párt, és kiürítse a játékmezőt. A játéknak van egy és két 
személyes változata is.  

Shuffle Puck

A játék célja, hogy a korongok segítségével az ellenfél kapujába 
juttassa a labdát. Szabályozza az irányt és az erőt, amellyel kilövi a 
korongokat, hogy a labdát a kívánt irányba terelje. Használja ki 
ügyesen a palánkokkal és más korongokkal való ütközéseket, hogy 
elérje a célját. A játékosok felváltva játszanak, az nyer, aki először lő 
öt gólt, vagy az idő leteltével vezet.

Tetris
®

A 80-as évek kultikus klasszikusa végtelen szórakozást kínál a 
kijelzőin.  Érje el a legmagasabb pontszámot a lehető legtöbb sor 
megtisztításával és az utolsó szint elérésével. A klasszikus 
játékmódon kívül más módok is rendelkezésre állnak, például az Ultra 
mód egy gyors játékra. A beállítások menüben a játékot a saját 
preferenciái szerint alakíthatja. Választhat az intuitív érintőképernyős 
vezérlés vagy a képernyőjén megjelenő virtuális gamepad között. A 
Tetris® kizárólag az EQS modellekhez áll rendelkezésre.  

- EQS (21/04)

2.) Sound Experience Roaring Pulse

A Burmester® térhatású hangszórórendszer részeként a speciálisan 
kialakított Sound Experience a belső térben fokozza az elektromos 
vezetés élményét. A kiegészítő "Roaring Pulse" hangélmény rendkívül 
extrovertált, és alapvető hangkomponensei olyan archetipikus 
erőteljes elemekre emlékeztetnek, mint a nagy térfogatú belső égésű 
motorok, turbinák és a természet erői.

Burmester® 
térhatású 

hangszórórendszer

Multimédia-rendszer főmenü >> Gépkocsi >> Sound 
Experience >> Beállítások

EQS (22/06)
EQE (22/06)

EQS SUV
1)

3.) DIGITAL LIGHT 

Kivetítések 

megnyitása/bezárása

Particle Flow / 
Reduced Lines / 

Star Flow

A digitális intelligencia kommunikál Önnel: A DIGITAL LIGHT például 
üdvözlőfényként a fényszórók és a hátsó lámpák fényjátékával 
köszönti a vezetőt, amikor a gépkocsit kinyitja, és elköszön, amikor a 
gépkocsit bezárja. Aktiváljon egy ilyen kiegészítő fényjátékot az Ön 
konkrét gépkocsi típusához: a Mercedes EQ, a Mercedes AMG vagy a 
Mercedes-Benz márkákhoz egy-egy egyedi fényjáték áll 
rendelkezésre. 

DIGITAL LIGHT 
projekciófunkcióval 

Multimédia-rendszer főmenü >> Beállítások 
>> Világítás >> DIGITAL LIGHT >> Kivetítés 

nyitáskor/záráskor

C-osztály (22/06)
EQS (21/04)
EQE (21/04)

EQS SUV

2)

1)

2) Ez a tartalom a következő országokban áll rendelkezésre: Ausztria, Belgium, Bulgária, Horvátország, Ciprus, Cseh Köztársaság, Dánia, Észtország, Finnország, Franciaország, Németország, Írország, Olaszország, Lettország, Liechtenstein, Litvánia, Luxemburg, Málta, Magyarország, Hollandia, 

Románia, Lengyelország, Lengyelország, Portugália, Szlovénia, Spanyolország, Svédország, Svájc.

1) Ez a tartalom a következő országokban áll rendelkezésre: Ausztria, Belgium, Bulgária, Horvátország, Ciprus, Cseh Köztársaság, Dánia, Észtország, Finnország, Franciaország, Németország, Nagy-Britannia, India, Írország, Olaszország, Lettország, Liechtenstein, Litvánia, Luxemburg, Málta, 

Magyarország, Románia, Hollandia, Lengyelország, Portugália, Szlovénia, Spanyolország, Svédország, Svájc, Dél-Afrika.

C-osztály (22/06)
EQS (21/04)

S-osztály (22/06)
EQE

EQS SUV

1.) Minijátékok Multimédia-rendszer főmenü >> Alkalmazások

-

Megjegyzés:
A terméktartalmak használatához aktív Mercedes me connect felhasználói fiók szükséges.Mercedese felszereltségének egyedi konf igurációjától függően ez a csomag jelenleg a Sound Experience, a Minijátékok, a Projektor funkciók kategóriákból és egyéb 
digitális funkciókból válogatott szolgáltatásokat tartalmaz. A lehetséges kategóriák, valamint a mögöttes jellemzők a szerződés időtartama alatt bármikorváltozhatnak. Ha szeretné megtudni, hogy jelenleg milyen tartalmak állnak rendelkezésre az Ön 
Mercedeséhez, kérjük, tekintse meg az alábbi áttekintést!


