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Kategori Funktioner Beskrivning
Nödvändig 

extrautrustning 
Var hittar jag innehållet?

Tillgänglighet 

för följande modellserier 

fr.o.m. tillverkningsdatum

Nationell 

tillgänglighet

Sudoku

Till glädje för alla hjärngymnaster innehåller spelpaketet det världskända sifferpusslet 

Sudoku med 9x9 rutor. Lös rutmönstret med så få fel som möjligt så att du kan komma 

upp till nästa nivå. Om du inte kan lösa pusslet ensam kan du när som helst använda 

den integrerade tipsfunktionen. Men använd inte funktionen för ofta för då kommer du 

inte upp till nästa nivå.

Pairs

I det här spelet samlar du poäng genom att hitta kortpar som hör ihop. Men korten är 

alltid dolda och du kan bara kasta en blick på två av korten i varje runda. Kom ihåg 

placeringen och motiven för de kort du har tittat på för att hitta alla par och tömma fältet. 

Spelet har ett läge för en spelare och ett läge för två spelare.  

Shuffle Puck

Målet med det här spelet är att med hjälp av klubbor få in pucken i motståndarens mål. 

Kontrollera riktning och styrka på det skott du skjuter med hjälp av klubban för att skjuta 

in pucken i önskad riktning. Utnyttja skickligt krockar med band och andra klubbor för att 

nå ditt mål. Spelarna turas om. Vinnare är den som först har fått in fem träffar eller den 

som leder när tiden är ute.

Tetris
®

Kultklassikern från 80-talet är alltid lika kul att spela på dina skärmar.  Kom upp på din 

högsta personliga poäng genom att få bort så många rader som möjligt och komma upp 

på sista nivån. Förutom det klassiska spelläget har du andra alternativ, t.ex. ultraläget 

om du vill köra en snabbrunda ibland. I inställningsmenyn kan du anpassa spelet som 

du vill. Du kan t.ex. välja mellan en intuitiv pekskärmskontroll eller en virtuell gamepad 

på din bildskärm. Tetris® är ett exklusivt val för alla EQS-bilar.  

- EQS (04/21)

2.) Sound Experience Roaring Pulse

Som del av Burmester® Surround Sound System förstärker den specialdesignade 

Sound Experience i kupén din körkänsla i elbilen. Den extra Sound Experience ”Roaring 

Pulse” är väldigt tydlig och dominant och påminner i sin klang om arketypiskt kraftfulla 

element som förbränningsmotorer, turbiner och naturkrafter.

Burmester® 

Surround Sound System

Huvudmeny multimediesystem >> 

Bilen >> Sound Experience >> 

Inställningar

EQS (06/22)

EQE (06/22)

EQS SUV

1)

3.) DIGITAL LIGHT 

Projektioner vid öppning/stängning

Particle Flow / 

Reduced Lines / 

Star Flow

Den digitala intelligensen kommunicerar med dig: Som Welcome Light hälsas föraren 

t.ex. välkommen av DIGITAL LIGHT med ett ljusspel från strålkastarna och baklyktorna 

när hen låser upp bilen och får en avskedshälsning när hen låser bilen. Aktivera ett 

sådant extra ljusspel för just din fordonsmodell: Märkena Mercedes EQ, Mercedes AMG 

eller Mercedes-Benz har alla ett särskilt ljusspel. 

DIGITAL LIGHT med 

projiceringsfunktion 

Huvudmeny multimediesystem >> 

Inställningar 

>> Ljus >> DIGITAL LIGHT >> 

Projektion vid öppning/stängning

C-Klass (06/22)

EQS (12/21)

EQE (12/21)

EQS SUV

2)

1)

2) Detta innehåll är tillgängligt i följande länder: Belgien, Bulgarien, Cypern, Danmark, Estland, Finland, Frankrike, Irland, Italien, Kroatien, Lettland, Liechtenstein, Litauen, Luxemburg, Malta, Rumänien, Nederländerna, Polen, Portugal, Slovenien, Spanien, Sverige, Schweiz, Tjeckien, 

Tyskland, Ungern och Österrike.

1) Detta innehåll är tillgängligt i följande länder: Belgien, Bulgarien, Cypern, Danmark, Estland, Finland, Frankrike, Storbritannien, Indien, Irland, Italien, Kroatien, Lettland, Liechtenstein, Litauen, Luxemburg, Malta, Malta, Rumänien, Nederländerna, Polen, Portugal, Slovenien, Spanien, 

Sverige, Schweiz, Sydafrika, Tjeckien, Tyskland, Ungern och Österrike.

C-Klass (06/22)

EQS (04/21)

S-Klass (06/22)

EQE

EQS SUV

1.) Minigames
Huvudmeny multimediesystem >> 

Appar

-

Information:
Förutsättning för användning av produktinnehållet är ett aktivt Mercedes me connect-användarkonto.
Beroende på den individuella utrustningskonfigurationen i din Mercedes innehåller detta paket för närvarande ett urval av funktioner ur kategorierna Sound Experience, Minigames, Projektionsfunktioner och andra digitala funktioner.
Möjliga kategorier och underliggande funktioner kan när som helst komma att ändras under avtalsperioden. Vilket innehåll som för närvarande är tillgängligt för din Mercedes ser du i översikten nedan.


