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Categorie Functies Beschrijving
Vereiste 

opties 
Waar is de inhoud te vinden?

Beschikbaarheid 

bij de volgende 

modelseries 

vanaf productiedatum

Beschikbaar 

voor volgende 

landen

Sudoku

Voor alle denksporters biedt het spellenpakket het wereldberoemde 

Sudoku-spel met 9x9 cijfers. Los de puzzel met zo min mogelijk 

fouten op, zodat u naar het volgende niveau kunt. Als u de puzzel niet 

alleen kunt oplossen, kunt u op elk gewenst moment de 

geïntegreerde tip-functie gebruiken. Maar gebruik deze functie niet te 

vaak, want dan kunt u niet naar het volgende niveau.

Pairs

In dit memoryspel verzamelt u punten door de bij elkaar horende 

kaartparen te vinden. Echter zijn de kaarten steeds omgedraaid en 

mag u elke ronden slechts één blik op twee van de kaarten werpen. 

Onthou de positie en afbeeldingen op de kaarten om alle paren te 

vinden. Het spel beschikt over een modus voor één speler en een 

modus voor twee spelers.  

Shuffle Puck

Het doel van dit spel is de speelbal met behulp van pucks in het doel 

van de tegenstander te krijgen. Controleer de richting en sterkte 

waarmee u uw pucks bedient om de bal in de gewenste richting te 

stoten. Benut de wanden en andere pucks om uw doel te bereiken. 

De spelers kunnen elkaar afwisselen; degene die het eerst vijf treffers 

heeft of aan het einde van de speelduur de meeste treffers heeft, 

heeft gewonnen.

Tetris
®

De cultklassieker uit de jaren '80 zorgt voor oneindig veel speelplezier 

op uw displays.  Behaal uw persoonlijke highscore door zo veel 

mogelijk blokkenlijnen te verkrijgen en het hoogste niveau te bereiken. 

Naast de klassieke spelmodus is onder andere een ultramodus voor 

een snelle ronde tussendoor beschikbaar. Tetris® is exclusief voor 

alle EQS-modellen beschikbaar.  

- EQS (04/21)

2.) Sound experience Roaring Pulse

Als onderdeel van het Burmester® surround sound system versterkt 

de speciaal ontwikkelde sound experience in het interieur uw 

elektrische rijgevoel. De extra sound experience 'Roaring Pulse' is 

uiterst extravert gepositioneerd en herinnert qua geluidsbasis aan 

archetypisch krachtige elementen als grote verbrandingsmotoren, 

turbines en natuurgeweld.

Burmester® 

surround sound system

Hoofdmenu multimediasysteem >> Voertuig >> 

Sound experience >> Instellingen

EQS (06/22)

EQE (06/22)

EQS SUV

1)

3.) DIGITAL LIGHT 

Projecties bij openen/sluiten

Particle flow/

reduced lines/

star flow

De digitale intelligentie communiceert met u. Als welcome light wordt 

de bestuurder bijvoorbeeld door DIGITAL LIGHT verwelkomd met een 

lichtspel van de koplampen en achterlichten als het voertuig wordt 

ontgrendeld. Ook wordt een lichtspel weergegeven als het voertuig 

wordt vergrendeld. Stel een dergelijk, extra lichtspel voor uw 

specifieke voertuigmodel in. Voor de merken Mercedes EQ, Mercedes 

AMG en Mercedes-Benz zijn eigen, unieke lichtspelvarianten 

beschikbaar. 

DIGITAL LIGHT met 

projectie 

Hoofdmenu multimediasysteem >> Instellingen 

>> Verlichting >> DIGITAL LIGHT >> Projectie 

bij openen/sluiten

C-Klasse (06/22)

EQS (12/21)

EQE (12/21)

EQS SUV

2)

1)

2) Deze inhoud is beschikbaar in de volgende landen: Oostenrijk, België, Bulgarije, Kroatië, Cyprus, Tsjechië, Denemarken, Estland, Finland, Frankrijk, Duitsland, Ierland, Italië, Letland, Liechtenstein, Litouwen, Luxemburg, Malta, Hongarije, Roemenië, Nederland, Polen, 

Portugal, Slovenië, Spanje, Zweden, Zwitserland	

1) Deze inhoud is beschikbaar in de volgende landen: Oostenrijk, België, Bulgarije, Kroatië, Cyprus, Tsjechië, Denemarken, Estland, Finland, Frankrijk, Duitsland, Groot-Brittannië, India, Ierland, Italië, Letland, Liechtenstein, Litouwen, Luxemburg, Malta, Hongarije, 

Roemenië, Nederland, Polen, Portugal, Slovenië, Spanje, Zweden, Zwitserland, Zuid-Afrika

C-Klasse (06/22)

EQS (04/21)

S-Klasse (06/22)

EQE

EQE SUV

1.) Minigames Hoofdmenu multimedia >> Apps

-

Opmerking:
Om deze productinhoud te kunnen gebruiken, is een geactiveerde Mercedes me connect-gebruikersaccount vereist.
Afhankelijk van de individuele uitrustingsconfiguratie van uw Mercedes-Benz bevat dit pakket een selectie van features uit de categorieën 'Sound experience', 'Minigames', 'Projectiefuncties' en verdere digitale functies. De 
mogelijke categorieën en de daaronder vallende functies kunnen tijdens de contractduur te allen tijden veranderen.
Welke inhoud momenteel voor uw Mercedes-Benz beschikbaar is, kunt u zien in het onderstaande overzicht.




