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LANÇAMENTO XE ATERRISSA NO MERCADO NACIONAL EM VERSÃO ÚNICA, QUE INCLUI AINDA SISTEMA DE ENTRETENIMENTO TOUCH PRO DUO

Exterior. Projetado para performance e
dirigibilidade esportiva
Divulgação

Jaguar lança a linha 2020 do XE
no país; veículo já está nas lojas
Modelo chega ao país na versão única R-Dynamic S, com preço de R$ 267.750; o automóvel na versão brasileira vem
com teto solar elétrico panorâmico, carregador de celular por indução e rodas aro 18, entre outros complementos
SÃO JOSÉ DOS CAMPOS
Da Redação
@jornalovale

A Jaguar traz ao Brasil a linha 2020 de seu sedã mais esportivo, o XE, com atualizações significativas de design,
tecnologia e acabamento. O
modelo já está disponível em
todas as concessionárias Jaguar Land Rover do país na
versão única R-Dynamic S e
preço de R$ 267.750.

250

cavalos
de potência tem o motor; o
propulsor leva o modelo da
imobilidade aos 100km/h
em apenas 6,5 segundos

O veículo na versão brasileira
traz pintura metálica, teto solar elétrico panorâmico, carregador de celular por indução,
painel de instrumentos intera-

tivo e digital de TFT, sistema
de entretenimento Touch Pro
Duo, rodas aro 18 e sistema de
abertura de portas keyless.
O veículo teve seu exterior
atualizado, o que confere a
ele uma aparência ainda mais
esportiva. Ele é equipado com
motor Ingenium de 2.0 turbo de
alto desempenho com 250 cv de
potência, tração traseira e caixa
automática de oito marchas.
O propulsor leva o modelo da
imobilidade aos 100 km/h em
apenas 6,5 segundos, e à velocidade máxima de 250 km/h.

A estrutura de alumínio da carroceria, leve e extremamente
robusta, juntamente com as
suspensões dianteira com braços triangulares sobrepostos e
traseira independente proporcionam uma condução esportiva, segura e prazerosa.
HI-TECH.

Tecnologicamente, o Jaguar
XE 2020 também surpreende.
O novo sistema de infoentretenimento InControl Touch Pro
Duo - com duplo display interativo, uma tela de 10 polegadas

e outra de 5,5 polegadas - fornece uma interface personalizável, intuitiva e responsiva.
O veículo foi desenvolvido para
colocar o controle de todos os
principais sistemas na ponta
dos dedos do condutor usando
duas telas HD sensíveis ao toque e controles rotativos.
Ainda nele, as mais recentes
tecnologias de assistência ao
condutor disponíveis, incluindo
Head-up Display, Monitorização da Condição do Condutor,
Assistência ao Estacionamento
e Assistente de ponto cego.

.

