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Kategoria Funkcje Opis

Konieczne 

wyposażenie 

dodatkowe

Gdzie można znaleźć 

informacje na temat 

zawartości?

Dostępność w przypadku 

następujących 

typoszeregów 

od daty produkcji

Dostępność w 

danym kraju

Sudoku

W przypadku wszystkich miłośników łamigłówek pakiet gier oferuje znaną na całym 

świecie łamigłówkę liczbową Sudoku 9x9. Rozwiąż planszę z jak najmniejszą liczbą 

błędów, aby przejść do następnego poziomu. Jeśli nie potrafisz samodzielnie 

rozwiązać zagadki, zawsze możesz skorzystać z wbudowanej funkcji podpowiedzi. 

Ale nie używaj tej funkcji zbyt często, w przeciwnym razie nie dotrzesz do kolejnego 

poziomu.

Pairs

W tej grze zbierasz punkty znajdując pasujące do siebie pary kart. Karty są zawsze 

zakryte i w każdej rundzie możesz spojrzeć tylko na dwie z nich. Zapamiętaj pozycje 

i motywy kart, które już oglądałeś, aby znaleźć wszystkie pary i oczyścić pole. Gra 

posiada tryb zarówno dla jednego, jak i dla dwóch graczy.  

Shuffle Puck

Celem tej gry jest przekazanie piłki do bramki przeciwnika za pomocą krążków 

Pucks.Kontroluj kierunek i siłę, z jaką wystrzeliwujesz krążki Pucks, aby pchnąć 

piłkę w pożądanym kierunku. Umiejętnie wykorzystuj zderzenia z taśmami i innymi 

krążkami Pucks, aby osiągnąć swój cel. Zawodnicy grają na zmianę, wygrywa ten, 

kto pierwszy strzeli pięć bramek lub będzie na prowadzeniu pod koniec czasu.

Tetris
®

Kultowy klasyk z lat 80-tych zapewnia niekończącą się zabawę na 

ekranach.Zdobądź swój osobisty wysoki wynik poprzez usunięcie jak największej 

ilości linii i dotarcie do ostatniego poziomu. Oprócz klasycznego trybu gry, dostępne 

są również inne, takie jak tryb Ultra, w którym można rozegrać szybką rundę w 

przerwie między rozgrywkami. Gra Tetris® jest dostępna wyłącznie dla wszystkich 

pojazdów EQS.  

- EQS (04/21)

2.) Sound Experience Roaring Pulse

Jako część systemu dźwięku przestrzennego Burmester® specjalnie 

zaprojektowany system Sound Experience we wnętrzu zwiększa doznania z jazdy z 

napędem elektrycznym. Dodatkowe doświadczenie dźwiękowe "Roaring Pulse" jest 

umieszczone w bardzo ekstrawertyczny sposób, a jego podstawowe komponenty 

dźwiękowe przypominają archetypowe potężne elementy, takie jak silniki spalinowe 

o dużej objętości, turbiny i siły natury.

System nagłaśniający 

Surround Burmester®

Menu główne systemu 

multimedialnego >> Pojazd 

>> Sound Experience >> 

Ustawienia

EQS (06/22)

EQE (06/22)

EQS SUV

1)

3.) DIGITAL LIGHT

Projekcje, otwieranie/zamykanie

Particle Flow / 

Reduced Lines / 

Star Flow

Cyfrowa inteligencja komunikuje się z użytkownikiem:za sprawą światła powitalnego 

kierowca jest witany przez DIGITAL LIGHT za pomocą inscenizacji świetlnej 

reflektorów i świateł tylnych przy odblokowywaniu pojazdu i żegnany przy jego 

zamykaniu. Odblokuj taką dodatkową inscenizację świetlną dla konkretnego modelu 

pojazdu: Dla każdej z marek Mercedes EQ, Mercedes AMG lub Mercedes-Benz 

dostępna jest niezależna inscenizacja. 

DIGITAL LIGHT z funkcją 

projekcji 

Menu główne System 

multimedialny >> 

Ustawienia >> Światło >> 

DIGITAL LIGHT >> 

Projekcja przy 

otwieraniu/zamykaniu

Klasa C (06/22)

EQS (12/21)

EQE (12/21)

EQS SUV

2)

1)

2) Ta treść jest dostępna w następujących krajach: Austria, Belgia, Bułgaria, Chorwacja, Cypr, Czechy, Dania, Estonia, Finlandia, Francja, Niemcy, Irlandia, Włochy, Łotwa, Liechtenstein, Litwa, Luksemburg, Malta, Węgry, Rumunia, Holandia, Polska, 

Portugalia, Słowenia, Hiszpania, Szwecja, Szwajcaria

1) Ta treść jest dostępna w następujących krajach: Austria, Belgia, Bułgaria, Chorwacja, Cypr, Czechy, Dania, Estonia, Finlandia, Francja, Niemcy, Wielka Brytania, Indie, Irlandia, Włochy, Łotwa, Liechtenstein, Litwa, Luksemburg, Malta, Węgry, Rumunia, 

Holandia, Polska, Portugalia, Słowenia, Hiszpania, Szwecja, Szwajcaria, Południowa Afryka

Klasa C (06/22)

 EQS (04/21) 

Klasa S (06/22)

EQE

EQS SUV

1.) Minigames
Menu główne systemu 

multimedialnego >> 

Aplikacje

-

Wskazówka:
do skorzystania z produktów potrzebne jest aktywne konto użytkownika Mercedes me connect. 
W zależności od indywidualnej konfiguracji wyposażenia Mercedesa pakiet ten obejmuje obecnie wybór funkcji z kategorii Sound Experience, Minigames, funkcje projekcji i innych funkcji cyfrowych.
Możliwe kategorie, w tym podstawowe funkcje mogą ulec zmianiew dowolnym momencie podczas trwania umowy. 
Aby dowiedzieć się, jakie treści są obecnie dostępne dla Mercedesa, proszę zapoznać się z poniższym zestawieniem.


