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Apple Music e Mercedes-Benz disponibilizam Áudio Espacial a todos os clientes  

 

A Apple e a Mercedes Benz anunciaram hoje que o prestigiado Áudio Espacial com suporte de Dolby 

Atmos está agora disponível como uma experiência nativa nos veículos Mercedes Benz pela primeira 

vez, cumprindo um compromisso comum para fornecer aos clientes em todo o mundo a melhor 

experiência musical. O Apple Music com Áudio Espacial é totalmente integrado através do sistema 

de informação e de entretenimento MBUX, primeiro nos modelos Mercedes Maybach Classe S, EQS, 

SUV EQS, EQE, SUV EQE e Classe S, equipando estes veículos com som de qualidade de estúdio 

melhor do que o de qualquer sala de espetáculos, e proporcionando aos condutores uma 

experiência de audição totalmente imersiva com som multidimensional e clareza incomparáveis. 

 

Os condutores dos modelos Mercedes-Benz que já subscreveram o Apple Music ganham acesso 

imediato a uma crescente seleção de músicas e álbuns disponível no Áudio Espacial de alguns dos 

maiores artistas mundiais, de todos os géneros musicais, incluindo hip-hop, country, latina, pop e 

clássica1. O Apple Music também oferece listas de reprodução com Áudio Espacial como "Driving in 

Spatial Audio" e "Hip-Hop in Spatial Audio", onde os ouvintes podem encontrar e descobrir músicas 

dos seus artistas preferidos. Além disso, os subscritores do serviço podem aceder ao catálogo 

completo do Apple Music constituído por cerca de 100 milhões de músicas, milhares de listas de 

reprodução editoriais, e seleções diárias dos melhores especialistas mundiais de música, incluindo 

todos os artistas e anfitriões que transmitem em direto das estações de rádio mundiais Apple Music 

1, Apple Music Hits e Apple Music Country. 

                                                        
1 Para utilizar o serviço de transmissão de música online "Apple Music", o cliente necessita de ter uma conta Mercedes me e aceitar os Termos de Utilização dos 

serviços Mercedes me connect. 

Para utilizar o serviço de transmissão de música online "Apple Music" é necessária uma ligação de dados móvel. Os clientes podem comprar o volume de dados 

necessário através do portal Mercedes me a partir de um operador de rede móvel ou podem utilizá-lo através do tarifário de dados dos seus smartphones via 

emparelhamento. 

A utilização do Dolby Atmos resulta num aumento do consumo de volume de dados. 
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A edição exclusiva lançada recentemente e conhecida como Limited Edition Mercedes Maybach by 

Virgil Abloh, foi um dos primeiros modelos do mundo — e o primeiro modelo do portfólio da Mercedes 

Benz — a oferecer esta paisagem sonora superior e multidimensional proporcionada pelo sistema de 

som Burmester® high-end 4D. A tecnologia será lançada para outros modelos brevemente. 

O sistema de som Burmester® high-end 4D inclui: 

• 31 altifalantes, incluindo seis altifalantes 3D que emitem som a partir de cima, 4 altifalantes 

de campo próximo nos bancos dianteiros, e uma caixa de subwoofer com um volume de 18.5 litros 

• 8 transdutores de som (dois por cada banco) 

• 2 amplificadores 

• Potência de 1750 W 


