TT RS

| Audi TT RS Coupé

Não esqueça de respirar.
Audi TT RS Coupé: é de tirar o fôlego. Os traços característicos de um modelo RS deixaram o ícone de
design da Audi ainda mais apimentado. Com uma imponente grade singleframe, para-choque dianteiro
com amplas entradas de ar e sistema de escapamento esportivo, o Audi TT RS Coupé exibe em cada
linha o verdadeiro significado da palavra desempenho. Você está pronto para essa emoção?
Com um motor 2.5 Turbo FSI de 400 cv, o TT RS Coupé leva sua adrenalina de 0 a 100 km/h em
impressionantes 3,7 segundos. E toda essa potência fica sob total controle, já que a suspensão
esportiva deixa a condução perfeitamente precisa. Tecnologias das pistas para as ruas que só um
modelo RS pode lhe proporcionar.

TT RS
Audi TT RS Coupé

Viva essa emoção em
cada detalhe.
A bordo do Audi TT RS Coupé, a experiência se torna inesquecível. O Audi
Virtual Cockpit exibe em uma tela de 12,3 polegadas de TFT (Transistor Film
Technology) as informações mais importantes do veículo por meio de brilhantes
gráficos de alta resolução. A esportividade do modelo fica evidente nos bancos
em couro napa fina, que deixam você sentir toda a emoção do TT RS em total
conforto. Isso sem falar no acabamento interno em fibra de carbono, um toque
de sofisticação em cada detalhe.

ACESSÓRIOS EXCLUSIVOS

As inovadoras lanternas traseiras progressivas em OLED fascinam e surpreendem.
Alta tecnologia e um design tridimensional deixam a iluminação do seu TT RS Coupé
ainda mais eficiente e moderna.

Capas em fibra de carbono
As capas para retrovisores externos
são feitas em legítima fibra de
carbono, trazendo mais esportividade
para seu TT RS.

Audi Beam
Versão diferenciada em LED das
luzes de série. Projetam as argolas
Audi ou o logo quattro no piso
quando as portas são abertas.

Motorização
O TT RS Coupé vem equipado com um motor 2.5 Turbo FSI® de 400 cv de
potência que podem levar o modelo de 0 a 100 km/h em impressionantes
3,7 segundos. O torque máximo de 480 Nm, disponível a partir dos 1.700
giros, faz o motorista literalmente grudar no banco.

TT RS Coupé

Audi TT

2.5 Turbo FSI

Cilindros

5 em linha

Cilindrada (cm³)

2.480cc

Potência (cv @ min )
-1

Transmissão
O modelo conta também com toda a tecnologia da transmissão S tronic de
7 velocidades, que proporciona trocas de marcha extremamente rápidas e
suaves, sem perda perceptível de potência. Em conjunto com o sistema de
controle de chassi Audi Drive Select, ela proporciona uma dirigibilidade fora de
série, especialmente em curvas e ultrapassagens.

Torque (Nm @ min-1)

Com a suspensão esportiva RS, a direção tornou-se ainda mais fácil e precisa.
O carro ficará completamente em suas mãos através do volante esportivo
multifuncional com shift-paddles, que, aliado à tração quattro®, garante
firmeza e estabilidade nas curvas.

Áudio e Comunicação
Os itens tecnológicos do Audi TT RS Coupé vão fascinar você. Para começar,
o sistema de som premium Bang & Olufsen, projetado para se integrar
perfeitamente ao interior do veículo. Há também o Smartphone Interface,
com duas entradas USB para você conectar seu smartphone ao sistema
multimídia do carro, podendo até reproduzir determinados aplicativos* do
celular bem à altura dos seus olhos.

Câmbio

S tronic
(7 velocidades)
quattro®

Aceleração de 0 a 100 km/h (s)

3,7

Velocidade máxima (km/h)

250

Peso (kg)

1440

Comprimento (mm)

4191

Largura (mm)

1832

Altura (mm)

1344

Entre-eixos (mm)

2505

Capacidade do tanque de combustível (L)
Capacidade do porta-malas (L)
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480 @
1.700 - 5.850

Tração

Dirigibilidade

400 @
5.850 - 7.000

Para Vendas Corporativas, consulte uma de nossas concessionárias.
Imagens meramente ilustrativas. As condições aqui expressas podem sofrer alterações sem prévio aviso.
*Os aplicativos serão reproduzidos conforme a disponibilidade do fabricante em seu sistema operacional.
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