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Clasa A – Just like you
Uneori vedeți ceva și știți imediat că vi se potrivește. Voilá: noua Clasă A. Aspectul este
sport. Aura, avangardistă. Liniile alungite sunt clar deﬁnite. Caroseria este senzuală și
proporționată perfect. Și farurile cu LED MULTIBEAM [1] emană eleganță, fără efort. Are
stil și clasă.
Toate liniile noii Clase A urmează o singură direcție: ﬁlosoﬁa noastră a designului
Sensual Purity. Suprafețele sunt și mai puriste, detaliile mai concise. Inteligent, nu?
Uneori, totul se aranjează perfect. Aspectul, caracterul și prezența fac noua Clasă A să
devină plăcută pe loc. Spatele reproiectat pare lat, sport și distinctiv, într-un mod
senzual. Stopurile elegante, formate din două piese în două culori nu doresc să atragă
atenția cu tot dinadinsul, dar o merită: prin precizie și aspect. Dar asta nu este tot.
Pentru că nu doar că lățesc vizual spatele, dar o și fac. Și prin urmare, încărcarea devine
semniﬁcativ mai ușoară.
Noua Clasă A aerodinamică înoată contra curentului cu așa-numitul „bot de rechin”. În
spatele acestuia, sunt ascunse o grilă de radiator brusc verticală și o capotă cu marginea
coborâtă. Două caracteristici reale pe stânga și pe dreapta: farurile opționale, aplatizate
cu LED MULTIBEAM emană inovație. Vizual, aceasta înseamnă că noua Clasă A este și
mai aproape de șosea. Și ne face inimile să bată mai rapid.
Interiorul autovehiculului noii Clase A practic își îmbrățișează ocupanții. Combinația
dintre tabloul de bord, consola centrală și căptușelile portierelor este ﬂuentă și asigură
efectul de „învăluire”. Această combinație este la fel de unică în clasa sa precum și
selecția de elemente ornamentale și lămpile difuze, care prezintă totul în cea bună
lumină.
În acest caz, o imagine chiar spune mai multe decât o mie de cuvinte. Interiorul noii
Clase A are un look absolut nou, oferindu-vă perspective complet inovatoare. Nu pe
unul, ci pe două display-uri de înaltă rezoluție. 7 inch ca dotare standard. La cerere,
ecran foarte mare, de 10,25 inch. În orice caz, ecranele par a pluti în interior. De
asemenea, comenzile sunt foarte simple, prin intermediul volanului, al suportului tactil
sau al ecranului tactil. Acesta din urmă reprezintă o altă premieră și în mod cert merită
o atenție sporită.
Uneori, aveți nevoie de puțin mai mult spațiu. Acesta este motivul pentru care
portbagajul noii Clase A este mai mare. În cifre, este mai lung cu peste 110 mm, mai lat
cu 225 mm și cu un volum mai mare cu 29 de litri față de predecesorul său. Ce
înseamnă aceasta atunci când vine vorba despre obiecte voluminoase? Șase lăzi cu
băutură, două genți de golf înghesuite sau un cărucior de copil, de exemplu. Nu este
suﬁcient? Atunci, creați un spațiu și mai mare cu pachetul opțional pentru
compartimentul de încărcare. Gata.

