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Categoria Funcionalidades Descrição
Equipamentos especiais 

necessários 
Onde estão os conteúdos?

Disponibilidade 

nas seguintes séries 

a partir da data de fabrico

Disponibilidade por 

país

Sudoku

O Pack Jogos inclui o puzzle numérico 9x9 mundialmente conhecido, Sudoku, 

para os amantes dos jogos de raciocínio. Solucione o jogo com o menor número 

de erros possível, para poder passar ao nível seguinte. Se não conseguir 

resolver o puzzle sem ajuda, poderá utilizar a função integrada de sugestão, a 

qualquer momento. Contudo, não utilize esta função muitas vezes, já que assim 

não conseguirá passar ao nível seguinte.

Pairs

Neste jogo, obterá pontos ao encontrar pares de cartas correspondentes. 

Contudo, as cartas estão permanentemente escondidas e só poderá espreitar 

duas cartas em cada ronda. Memorize as posições e os desenhos das cartas 

que já viu, para encontrar todos os pares e limpar o campo de jogo. O jogo 

dispõe de modos de um e dois jogadores.  

Shuffle Puck

O objetivo deste jogo é fazer entrar a bola de jogo na baliza adversária utilizando 

discos. Controle a direção e a intensidade com que dispara os seus discos, para 

empurrar a bola na direção pretendida. Recorra a hábeis colisões com tabelas e 

outros discos para alcançar o seu objetivo. Os jogadores vão alternando entre si 

e ganha quem marcar cinco golos primeiro ou quem estiver à frente quando 

terminar o tempo.

Tetris
®

O clássico de culto dos anos 80 oferece-lhe diversão sem fim no seu display.  

Bata a sua melhor pontuação, eliminando o maior número de linhas possível e 

chegando ao último nível. Além do modo de jogo clássico, dispõe de outros 

modos, tal como o modo Ultra, para jogar uma ronda rápida de vez em quando. 

O menu de definições permite-lhe adaptar o jogo às suas preferências. Desse 

modo, tem a opção entre um controlo intuitivo no ecrã tátil ou um comando virtual 

no seu ecrã. O Tetris® está disponível em exclusivo para todos os veículos EQS.  

- EQS (04/21)

2.) Experiência sonora Roaring Pulse

Enquanto parte do sistema de som surround Burmester®, a experiência sonora 

especialmente concebida reforça a sua sensação de condução elétrica no interior 

do veículo. A experiência sonora adicional "Roaring Pulse" tem um 

posicionamento muito extrovertido e os seus componentes sonoros básicos 

fazem lembrar elementos arquetípicos poderosos, tais como motores de 

combustão interna de grande volume, turbinas e forças da natureza.

Sistema de som 

surround Burmester®

Menu principal Sistema multimédia >> 

Veículo >> Experiência sonora >> 

Definições

EQS (06/22)

EQE (06/22)

EQS SUV

1)

3.) Projeções DIGITAL LIGHT 

ao abrir/fechar

Particle Flow / 

Reduced Lines / 

Star Flow

A inteligência digital comunica consigo: o condutor é saudado pela DIGITAL 

LIGHT com uma projeção de logótipo a partir dos faróis e das luzes traseiras, 

que funciona como luz de boas-vindas, por exemplo, quando o veículo é 

destrancado. Da mesma forma, o veículo despede-se do condutor quando é 

trancado. Ative uma projeção de logótipo adicional deste género para o seu 

modelo de veículo específico: cada uma das marcas, Mercedes EQ, Mercedes 

AMG ou Mercedes-Benz, dispõe da sua própria projeção. 

DIGITAL LIGHT com 

função de projeção 

Menu principal Sistema multimédia >> 

Definições 

>> Luz >> DIGITAL LIGHT >> Projeção ao 

abrir/fechar

Classe C (06/22)

EQS (12/21)

EQE (12/21)

EQS SUV

2)

1)

2) Este conteúdo está disponível nos seguintes países: Áustria, Bélgica, Bulgária, Croácia, Chipre, República Checa, Dinamarca, Estónia, Finlândia, França, Alemanha, Irlanda, Itália, Letónia, Liechtenstein, Lituânia, Luxemburgo, Malta, Hungria, Roménia, Países Baixos, Polónia, Portugal, Eslovénia, Espanha, 

Suécia, Suíça

1) Este conteúdo está disponível nos seguintes países: Áustria, Bélgica, Bulgária, Croácia, Chipre, República Checa, Dinamarca, Estónia, Finlândia, França, Alemanha, Grã-Bretanha, Índia, Irlanda, Itália, Letónia, Liechtenstein, Lituânia, Luxemburgo, Malta, Hungria, Roménia, Países Baixos, Polónia, Portugal, 

Eslovénia, Espanha, Suécia, Suíça, África do Sul

Classe C (06/22)

EQS (04/21)

Classe S (06/22)

EQE

EQS SUV

1.) Minijogos
Menu principal Sistema multimédia >> 

Aplicações

-

Nota:
A utilização dos conteúdos deste produto requer uma conta de utilizador Mercedes me connect ativa.
Este pack contém atualmente uma gama de funcionalidades das categorias Experiência sonora, Minijogos, Funções de projeção e outras funcionalidades digitais, independentemente da configuração de equipamento específica do seu Mercedes.
Pode alterar as categorias possíveis, bem como as respetivas funcionalidades, a qualquer momento, durante o período contratual. 
Consulte o resumo abaixo para conhecer os conteúdos atualmente disponíveis para o seu Mercedes.


