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THE ART OF PERFORMANCE

Todos os dias, levamos a performance ao seu limite. Nossa performance. A performance 
de nossos carros. Nós inovamos, desenvolvemos e projetamos. Dominamos as regras e, 
em seguida, as quebramos.Somente para avançar ainda mais. Além dos limites convencionais. 
É nesse momento que a performance se transforma em arte.

Jaguar. The Art of Performance.





VEÍCULO MOSTRADO: XF R-SPORT NA COR CINZA CORRIS COM OPCIONAIS INSTALADOS

OS VEÍCULOS MOSTRADOS SÃO DA LINHA GLOBAL JAGUAR. AS ESPECIFICAÇÕES, OS OPCIONAIS  
E A DISPONIBILIDADE VARIAM CONFORME O MERCADO E DEVEM SER VERIFICADAS COM  
A CONCESSIONÁRIA JAGUAR MAIS PRÓXIMA
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INTRODUÇÃO

O CONCEITO DO XF
O XF se baseia no sucesso do carro mais premiado da Jaguar. Incorporando uma combinação 
inigualável de estilo e conteúdo, ele proporciona uma mistura absolutamente atraente de 
design, comportamento dinâmico e sofisticação para criar um carro que oferece emoção 
e eficiência. Tudo isso aprimorado pelas mais avançadas tecnologias para manter você em 
segurança, conectado e entretido.

O XF está situado na linha Jaguar entre o atraente design do XE e o luxo inigualável do XJ.  
A fusão desses incríveis atributos da Jaguar é o que torna o XF o sedã executivo mais 
dinâmico e sofisticado de sua geração.

INTRODUÇÃO

VEÍCULO MOSTRADO: XF R-SPORT NA COR CINZA CORRIS COM OPCIONAIS INSTALADOS
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¹De série para S. Indisponível para Pure. Opcional para os demais. 
²De série para S. Opcional para os demais. 
³Característica opcional.   4Opcional para S. Indisponível para as demais versões.  
5Item disponível somente com CD/DVD Player e Sistema de Som Meridian™.

VEÍCULO MOSTRADO: XF S NA COR BRANCO YULONG COM OPCIONAIS INSTALADOS

ACABAMENTO E ESPAÇO
Acabamento contemporâneo e um belo e luxuoso interior, com 
espaço para se esticar e aproveitar cada viagem. Os passageiros  
na frente e atrás poderão aproveitar o espaço de sobra para 
as pernas, joelhos e cabeça, em um dos melhores veículos da 
categoria. Você pode desfrutar da configuração de rebatimento 
dos assentos traseiros 40:20:40 para maior versatilidade.

XF – OS FATOS
Uma excelente combinação de engenharia avançada, tecnologia moderna  
e um design totalmente inovador é o que torna o XF único.

INTRODUÇÃO

AERODINÂMICA AVANÇADA
O XF é capaz de alcançar um coeficiente de arrasto (Cd) de 
apenas 0,3 um dos mais baixos da categoria. Até mesmo a parte 
inferior do carro é aerodinamicamente projetada para ser a mais 
suave possível, enquanto as aberturas do para-choque dianteiro 
otimizam o fluxo de ar pelas caixas de roda. O XF corta o ar, 
reduzindo o ruído do vento para maior requinte e maior eficiência.
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ARQUITETURA LEVE DE ALUMÍNIO
A arquitetura leve em alumínio do XF cria uma carroceria 
incrivelmente resistente, que proporciona o comportamento  
dinâmico de um carro esportivo com uma impressionante  
economia de combustível.

MAIOR INTELIGÊNCIA
Tecnologias inovadoras tornam toda viagem mais fácil e segura. 
O XF oferece faróis de LED adaptativos1, Controle de cruzeiro 
adaptativo com Assistência em Congestionamentos2 e Assistente 
de Pontos Cegos3. Quando as suas mãos estiverem ocupadas, 
aproveite para usar o Acionamento da Tampa do Porta-malas 
por Gesto4. Basta colocar o pé sob um dos flancos para que 
a tampa do porta-malas seja aberta ou fechada.

CONECTIVIDADE
Cada viagem no XF é aprimorada pelas tecnologias InControl.  
O InControl é um conjunto de produtos e serviços que conectam 
você com o seu XF, e com o mundo externo. Ele garante que você 
sempre estará disponível para comunicação. Com a tela Dual  
View4 opcional5, o motorista e o passageiro da frente desfrutam  
de diferentes mídias na mesma tela Touchscreen.



"Trata-se de focar no que é essencial. Os bons designers sempre dizem que menos é mais." 
Ian Callum, Diretor de Design da Jaguar.

O XF demonstra os princípios de pureza do design da Jaguar. Linhas fortes irradiam um 
caráter dinâmico e aprimoram seus recursos – seja melhorando a aerodinâmica, a visibilidade, 
a estabilidade ou a segurança. O XF está disponível com faróis LED adaptativos* com luzes 
de circulação diurna J-Blade, que proporcionam ao XF uma incrível presença na estrada. 
A qualidade da luz LED é muito próxima à da luz do dia, ajudando seus olhos a distinguir 
objetos com mais facilidade e reduzindo a fadiga à noite.

*De série para S. Indisponível para Pure. Opcional para os demais.

DESIGN

PRINCÍPIOS DO EXTERIOR
PUREZA  
DO DESIGN

FARÓIS DE  
LED ADAPTATIVOS

DESIGN

VEÍCULO MOSTRADO À DIREITA: XF R-SPORT NA COR CINZA CORRIS COM 
OPCIONAIS INSTALADOS
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AERODINÂMICA 
EXTERNA

O design externo expressivo do XF é naturalmente aerodinâmico. Sua forma avançada 
aprimora o manuseio, o comportamento dinâmico e o requinte. O fluxo de ar é 
cuidadosamente controlado através e em torno do carro. As tomadas de ar nas laterais 
do para-choque e na grade dianteira puxam o ar e o canalizam para fora dos arcos das  
rodas, reduzindo a turbulência. O ar que flui ao longo do carro cria diferenças de 
pressão que podem causar arrasto. As laterais limpas e aerodinâmicas reduzem 
esse arrasto.

Na parte traseira, as lanternas do XF possuem um círculo duplo inspirado no F-TYPE  
e um detalhe horizontal cruzado. As luzes de freio LED não são apenas mais brilhantes 
do que as lâmpadas de halogênio, como também usam menos energia, contribuindo 
para a maior eficiência na condução geral do XF. Os LEDs também acendem mais 
rápido – assim, os motoristas podem reagir mais rapidamente à frenagem do XF.  
Dentro das lanternas está um gráfico pinstripe – um dos diversos toques do 
acabamento refinado do XF.

DESIGN AERODINÂMICO DESIGN INSPIRADO NO F-TYPE

DESIGN

VEÍCULO MOSTRADO: XF S NA COR BRANCO YULONG COM OPCIONAIS INSTALADOS
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INTERIOR

Abra a porta do XF e o botão Start convida você a entrar. Sua pulsação 
cria uma conexão emocional entre o motorista e a máquina. A 72 
batidas duplas por minuto, é a mesma pulsação de um felino jaguar 
descansando. O XF está pronto para a ação. Agora, pressione o botão 
Start. O carro desperta e o sistema de iluminação ambiente acende. 
Numa coreografia perfeita, as saídas de ventilação giram, o Seletor 
JaguarDrive se eleva suavemente, o motor ruge – tudo para inspirar você 
e antecipar a emoção que está por vir.

O interior do XF oferece excelente conforto, sensação de bem-estar  
e uma grande variedade de opções. O número de interruptores  
e botões foi reduzido ao mínimo necessário para manter um visual  
limpo, organizado e fácil de usar. Qualquer que seja a combinação  
interior do XF que você escolher, os materiais usados sempre serão  
da mais alta qualidade. O couro e os acabamentos são selecionados  
com o maior cuidado para garantir que, dentro do XF, tudo seja luxuoso 
ao toque. Além de alumínio, você pode optar por acabamentos de fibra 
de carbono ou em madeira envernizada para complementar a bela 
seleção de couros, dando a aparência certa ao seu XF.

SEQUÊNCIA DE  
PARTIDA EXPRESSIVA

ACABAMENTO 
CONTEMPORÂNEO

DESIGN

INTERIOR MOSTRADO: XF S COM ASSENTOS LIGHT OYSTER/EBONY E PAINEL SUPERIOR 
EBONY COM COSTURA CONTRASTANTE, CARPETE EBONY  
E REVESTIMENTO DO TETO EBONY
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1.

2.

A parte traseira da cabine do XF é um destino de luxo, variedade e espaço. O generoso espaço traseiro 
para os joelhos está entre os maiores da categoria, enquanto o amplo espaço para as pernas e cabeça 
proporciona a você o espaço de que precisa para relaxar. O resultado é maior conforto e bem-estar 
dos passageiros.

O porta-malas de 505 litros do XF tem espaço de sobra. Para aumentar ainda mais a sua versatilidade, 
aproveite o banco traseiro tripartido na configuração 40:20:40, que permite ampliar a capacidade de 
carga para impressionantes 850 litros.

A iluminação interna também valoriza o ambiente do XF. A partir da versão R-Sport você conta com 
a Iluminação Ambiente Configurável, que te permite escolher entre dez cores.

ESPAÇO INTERNO
GENEROSO  
ESPAÇO TRASEIRO

VERSATILIDADE 
IMPRESSIONANTE

1. Espaço para a cabeça 957 mm  2. Espaço para os joelhos de 87 mm

DESIGN

INTERIOR MOSTRADO: XF S COM ASSENTOS LIGHT OYSTER/EBONY COM COSTURA CONTRASTANTE,  
CARPETE EBONY E REVESTIMENTO DO TETO EBONY
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0-100 km/h em 6 segundos
MOTOR INGENIUM TURBOCHARGED A GASOLINA DE 2.0 LITROS

O motor Ingenium Turbocharged a gasolina de 2.0 litros e 250 cv oferece excelente potência 
e torque. Para uma excelente aceleração e capacidade de ultrapassagem, o torque máximo fica 
disponível entre 1.300 e 4.500 rpm. O turbocompressor helicoidal é alimentado por um coletor 
de escape integrado, que sincroniza os pulsos de escape de dois pares de cilindros separados, 
reduzindo significativamente o “turbo lag” e aumentando a resposta do motor.

O motor lngenium 2.0 litros 4 cilindros turbo com 300 cv equilibra potência impressionante 
com grande economia de combustível. Seu turbocompressor twin-scroll de baixa inércia traz 
rolamentos de esferas de baixo atrito e um rotor de alto fluxo para proporcionar impulso quase 
instantâneo e alta eficiência. Movido pela maior eficiência aerodinâmica do turbocompressor, 
o motor fornece aceleração rápida e torque máximo de 400 Nm entre 1.500 e 4.500 rpm.

O XF oferece duas opções de motores a gasolina da nossa linha Ingenium. Com seu 
design leve e totalmente em alumínio, e o uso abrangente de rolamentos de baixo atrito, 
os motores Ingenium a gasolina são projetados para oferecer um desempenho perfeito  
e altamente eficiente. Todos os motores são equipados com a tecnologia Stop/Start  
e carregamento regenerativo inteligente, colhendo a energia cinética da frenagem para 
carregar a bateria, e prover máxima economia, especialmente em circulação urbana.

PERFORMANCE

PERFORMANCE

VISÃO GERAL DOS MOTORES
MOTOR INGENIUM TECNOLOGIA STOP/START
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0 a 100 km/h em 5͵ 3 segundos
O motor 3.0 litros V6 Supercharged a gasolina com 380 cv traz um supercompressor 
de duplo vórtice tipo Roots, que proporciona uma entrega de potência linear com 
máxima capacidade de resposta. Isso resulta em um desempenho correspondente  
ao de motores muito maiores, que ao mesmo tempo otimiza a economia e reduz o 
nível de emissões. Este incrível motor também oferece duplo comando de válvulas 
independente com operação variável das válvulas de admissão e escape, além de 
pistões ultraleves com anéis de atrito ultrabaixo, para aumentar o desempenho 
e a eficiência. Para maior refinamento, há um sistema de eixos balanceadores 
duplos contrarrotantes.

MOTOR 3.0 LITROS V6 SUPERCHARGED A GASOLINA



AERODINÂMICA AVANÇADA

A forma do XF foi rigorosamente otimizada para eficiência aerodinâmica e estabilidade em velocidades  
de rodovias. Com um coeficiente de arrasto (Cd) de 0,3, o XF corta o ar, reduzindo o consumo  
de combustível e as emissões. Cada elemento explora ao máximo o potencial aerodinâmico externo  
ao mesmo tempo em que preserva as incríveis proporções do XF. As aberturas verticais nas extremidades 
externas do para-choque dianteiro direcionam o ar pelas entradas de ar nas caixas de roda e sobre as rodas 
dianteiras. Em seguida, o fluxo de ar passa pelas laterais do XF, onde as portas apresentam um perfil de seção 
cruzada mais plano para minimizar as diferenças de pressão de ar e contribuir ainda mais para a redução  
do arrasto. Até mesmo a proteção inferior e o difusor inspirados nos carros de corrida foram projetados para 
deixar o XF o mais eficiente, econômico e refinado possível.

BAIXO ARRASTO CD 0.3

VEÍCULO MOSTRADO: XF PURE NA COR PRETO SANTORINI COM OPCIONAIS INSTALADOS
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A Jaguar está na vanguarda da construção de veículos de alumínio há mais de uma década. A inovação mais 
recente é a nossa Arquitetura Leve de Alumínio de alta resistência, que não apenas é incrivelmente resistente, 
mas ainda ajuda a reduzir o peso do veículo e tornar preciso e ágil o manuseio do XF. O alumínio também foi 
utilizado para formar as laterais da carroceria, o capô e os para-lamas dianteiros. Esses painéis são unidos 
com um adesivo super-resistente e, em seguida, rebitados com aço boro revestido com zinco, que comprime 
o adesivo para formar uma ligação hermética e uma estrutura fenomenalmente forte e rígida.

ARQUITETURA  
LEVE DE ALUMÍNIO

FORTE ROBUSTO 75% ALUMÍNIO

PERFORMANCE

Para obter informações detalhadas das especificações técnicas do XF, consulte a página 80.
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ARTICULAÇÃO FRONTAL DE ALUMÍNIO
Projetada para otimizar a rigidez e a força, a 
articulação frontal de alumínio leve ajuda a melhorar 
a agilidade, a capacidade de resposta e o refinamento 
do XF para fornecer um controle mais esportivo.

O XF responde com agilidade e apresenta uma performance dinâmica, 
mas sempre mantendo o conforto da direção, um equilíbrio exclusivo  
que faz dele um Jaguar. A base ideal dessas dinâmicas de direção do XF 
é uma Arquitetura de Alumínio Leve, mas excepcionalmente forte e rígida, 
com distribuição de peso de praticamente 50:50.

Os sofisticados sistemas de suspensão dianteiro e traseiro completam  
um chassi que alcança uma incrível combinação entre esporte e requinte. 
Tecnologias de amortecimento avançadas – tanto passivas como 
adaptativas – melhoram ainda mais a qualidade da direção e estendem  
a amplitude da capacidade dinâmica do XF. O controle, a agilidade  
e as respostas da suspensão dão ao XF o espírito dos carros esportivos.

EXCLUSIVA TECNOLOGIA 
DE SUSPENSÃO

CONFORTÁVEL 
E DINÂMICO

CHASSI E SUSPENSÃO

SCOOP DO FREIO
O scoop do freio de polipropileno preenchido com 
fibra de vidro direciona o ar para os freios para 
aumentar a performance de frenagem durante uma 
condução mais intensa.

PERFORMANCE24 |



SUSPENSÃO TRASEIRA INTEGRAL LINK
A suspensão Integral Link permite que o XF combine perfeitamente 
uma direção sofisticada e confortável com respostas rápidas  
e precisas. O sistema é um benchmark para essa classe de carro, 
separando e gerenciando de maneira independente as forças 
laterais e longitudinais que atuam na suspensão, proporcionando  
um maior controle e conforto. Muitos componentes são forjados  
ou fundidos em alumínio oco – técnicas de produção ideais para  
uma suspensão leve e resistente.

SUSPENSÃO DIANTEIRA DOUBLE 
WISHBONE EM ALUMÍNIO
Amplamente considerado como a melhor configuração 
para um sistema de suspensão dianteira, o sistema double 
wishbone de alumínio é totalmente baseado no sistema do 
F-TYPE para precisão no manuseio e na resposta da direção.



ADAPTIVE DYNAMICS*
Se você estiver acelerando numa rodovia, fazendo curvas em estradas 
diíceis ou percorrendo a cidade, o Adaptive Dynamics modifica as 
respostas do XF para corresponder às condições e ao seu estilo de 
direção. Ele analisa aceleração, comportamento em curvas, atividade 
de pedais de aceleração e freio, assim como a ativação do kick-down. 
O movimento do volante é analisado até 500 vezes por segundo e o 
movimento da carroceria até 100 vezes por segundo. Usando essas 
informações, os amortecedores adaptativos controlados eletronicamente 
constantemente se ajustam para aperfeiçoar os ajustes de suspensão e 
manter o equilíbrio e o conforto do XF.

*De série no XF S. Opcional para os demais.

DIREÇÃO COM ASSISTÊNCIA ELÉTRICA
A Direção com Assistência Elétrica (EPAS) oferece impressionante 
resposta e controle e é ativada quando você precisa, economizando 
potência e combustível para quando realmente forem necessários. 
O gerenciamento sofisticado computadorizado da EPAS varia 
a assistência de direção conforme apropriado – aumentando a 
assistência para baixas velocidades e melhorando a sensação em 
velocidades mais altas. 

CONFIGURABLE DYNAMICS*
Tecnologia trazida do F-TYPE, o sistema Configurable 
Dynamics permite ajustar o comportamento dinâmico do XF 
no mapeamento do acelerador, pontos de troca de marcha 
e direção, para melhor se adequar às suas necessidades de 
condução. Quando o Adaptive Dynamics* estiver instalado,  
você poderá personalizar ainda mais a configuração através  
do ajuste das configurações dos amortecedores.

TECNOLOGIA DE CONDUÇÃO

DINÂMICAS DE CONDUÇÃO AVANÇADA

O Modo Dynamic programa o software do carro para enfatizar ainda mais o caráter esportivo 
do XF. Ele melhora a resposta do acelerador, aumenta o peso na direção e executa as trocas de 
marcha mais rapidamente e em rotações mais elevadas do motor. Ele também traz um elemento 
visual para o condutor, iluminando o cluster de instrumentos com uma luz vermelha. O Modo 
Dinâmico melhora sua conexão com o desempenho típico do Jaguar XF.

MAXIMIZANDO A AGILIDADE

TECNOLOGIA DE CONDUÇÃO26 |





MAIOR CONFIANÇA AO MOTORISTA 

Exclusivo nessa categoria de veículo, o All Surface Progress Control (ASPC) da Jaguar é uma tecnologia 
equivalente a um piloto automático em baixa velocidade, que ajuda o XF a lidar com situações de baixa 
tração. O ASPC permite que o motorista mantenha o foco na direção. Uma vez ativado, você pode utilizar 
os botões do piloto automático para configurar uma velocidade "alvo" entre 3,6 km/h e 30 km/h. Em seguida, 
o sistema trabalha para atingir e manter essa velocidade enquanto exerce um excelente controle da tração.

O ASPC é de série em todas as verões e proporciona maior confiança aos motoristas do XF para enfrentar 
superfícies escorregadias, soltas ou congeladas, terrenos ondulados e até mesmo ladeiras difíceis. Ele ajuda 
a facilitar a condução do XF em condições desafiadoras. O ASPC também tem uma função de arranque que 
permite que o XF avance desde a imobilidade em superfícies de baixa aderência e subidas íngremes, bem 
como uma função de controle de descida que controla a velocidade do veículo em declives íngremes.

Com qualquer conjunto de pneus, o ASPC pode alcançar níveis de tração comparáveis aos alcançados por um motorista experiente. 
O uso de pneus All-season, para todo ano, ou Winter, pneus de inverno, pode melhorar o desempenho do XF em superfícies escorregadias.

TECNOLOGIA DE CONDUÇÃO

CASCALHO

ALL SURFACE PROGRESS CONTROL
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ESTRADA MOLHADANEVE/GELOGRAMA MOLHADA





TECNOLOGIA DE CONDUÇÃO

VETORIZAÇÃO DE TORQUE

A Vetorização de Torque do XF maximiza a capacidade mesmo nas curvas mais fechadas. 
A tecnologia de Vetorização de Torque fornece frenagem independente e controlada das rodas 
dianteiras e traseiras internas, individualmente, para aumentar as forças de giro que atuam sobre  
o carro. Na maioria das condições, mais pressão de frenagem é aplicada à roda interna traseira, 
uma vez que isto proporciona maior capacidade de desempenho na curva, enquanto a roda interna 
dianteira é freada para obter maior eficiência e refinamento. O resultado é menor subesterço 
em curvas mais acentuadas e estabilidade de direção mais consistente. A Vetorização de Torque 
permite maior agilidade, semelhante a de um carro esporte, e aumenta a confiança do motorista.

MÁXIMA CAPACIDADE NAS CURVAS

FORÇA ROTACIONAL ADICIONAL 
APLICADA AO REDOR DO EIXO  
DO VEÍCULO

A VETORIZAÇÃO DE TORQUE 
APLICA PRESSÃO NOS FREIOS PARA 
DESACELERAR AS RODAS DIANTEIRAS 
E TRASEIRAS NO LADO INTERNO DA 
CURVA DE MODO INDEPENDENTE

A POTÊNCIA É MANTIDA PARA 
MANTER VELOCIDADE CONSTANTE 
NAS RODAS MOTORAS EXTERNAS

Somente representação gráfica.

VEÍCULO MOSTRADO NA PÁGINA ANTERIOR: XF S NA COR BRANCO YULONG COM OPCIONAIS INSTALADOS
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ESTABILIDADE E CONTROLE

Os sistemas de estabilidade da Jaguar mantém o XF equilibrado com segurança se você estiver dirigindo 
com entusiasmo ou simplesmente desejando a garantia de um carro que permanecerá estável nas condições 
mais difíceis.

O Controle Dinâmico de Estabilidade (DSC) monitora o comportamento dinâmico do XF, intervindo para 
maximizar a estabilidade do veículo e otimizando a aderência disponível. O DSC reduz o torque do motor 
e aplica frenagem às rodas apropriadas para corrigir a direção do trajeto do carro, neutralizando o subesterço 
ou sobresterço. O sistema DSC do XF tem um controle de esterçamento aprimorado para reduzir a velocidade 
e recuperar o controle mais eficientemente.

O Controle de torque do Arrasto do Motor (EDC) reduz a chance de travamento da roda causada por uma 
forte frenagem do motor em condições sem aderência. Ele atua aumentando brevemente o torque para as rodas 
trativas de acordo com o momento.

CONTROLE DINÂMICO 
DE ESTABILIDADE

CONTROLE DE TORQUE 
DO ARRASTO DO MOTOR

TECNOLOGIA DE CONDUÇÃO

FRENAGEM APLICADA ÀS RODAS APROPRIADAS PARA 
CONTRABALANÇAR O SUBESTERÇO/SOBRESTERÇO

SUBESTERÇO

SOBRESTERÇO

Somente representação gráfica.

VEÍCULO MOSTRADO NA PÁGINA ANTERIOR: XF S NA COR BRANCO YULONG COM OPCIONAIS INSTALADOS
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TOUCH PRO 10”
Instalada no coração do console central, a 
tela Touchscreen de 10” aceita deslizamento e 
pinçamento para zoom, entregando a mais rica 
experiência audiovisual. Para enriquecer ainda mais 
a experiência no veículo, o Touch Pro apresenta telas 
iniciais personalizáveis e tempos de resposta rápidos, 
assim como controle por voz. O multitarefa também 
fica mais fácil, graças ao Painel Lateral Interativo.

TELA INTERATIVA DO MOTORISTA1
A Tela Interativa do Motorista de 12,3" de alta definição 
opcional pode receber e projetar diversas informações 
sobre condução, entretenimento e dados de segurança 
ativa, como navegação, telefone e mídia. A alta 
resolução garante a maior clareza e o seu mecanismo 
refinado de processamento cria imagens nítidas com 
movimento suave. Para ajudá-lo a encontrar seu 
caminho mais facilmente, o sistema de Navegação Pro 
exibe navegação em tela inteira com mapeamento 3D.

HEAD-UP DISPLAY2
Para ajudar a reduzir distrações ou a necessidade de 
tirar os olhos da estrada, o Head-up Display apresenta 
os principais dados do veículo, como velocidade, 
posição da marcha e direções de navegação, no para-
brisa. Ele oferece gráficos a cores em alta resolução, 
que permitem ver todas as intervenções e informações 
do motorista com facilidade. Ele mostra informações 
importantes da tela Touchscreen e do seu telefone.  
O recurso pode ser ligado e desligado de acordo com  
a preferência do motorista.

TECNOLOGIA

INFOENTRETENIMENTO
Para entregar uma ampla variedade de informações e entretenimento, todo XF vem equipado com o nosso sistema 
de infoentretenimento InControl, o Touch Pro. Ele inclui tecnologias integradas avançadas e intuitivas para garantir 
que todos possam aproveitar ao máximo sua viagem.

TECNOLOGIA

1Indisponível para Pure. Opcional para as demais versões.    
2Disponível como parte do Pacote do Head-Up Display. Item de série na versão S. Não disponível nas versões Pure e Prestige.

As funcionalidades, opções e disponibilidade do InControl dependem de cada mercado – Consulte a disponibilidade e os termos do seu mercado local na concessionária Jaguar 
mais próxima. Informações e imagens exibidas com relação à tecnologia InControl, incluindo telas ou sequências, estão sujeitas a atualizações de software, controle de versão 
e outras alterações de sistema/visual dependendo das opções selecionadas. Não é possível garantir a conectividade à rede móvel em todos os locais. O InControl Apps deverá ser 
baixado da Apple/Play Store. Todos os recursos internos do carro só devem ser usados pelo motorista quando for seguro fazê-lo. O motorista deve ter certeza de que tem controle 
total do veículo durante todo o tempo.

| 35



ITENS DE SÉRIE

CONTROLE DE TOQUE PONTUAL
O controle de toque pontual permite manipular e interagir com informações  
de uma forma rápida e precisa. A tela Touchscreen responde da mesma maneira que 
em um smartphone ou tablet, com gestos multitoque como pinçamento para zoom 
e deslizamento.

HOMEPAGE PERSONALIZADA
Você pode configurar suas páginas iniciais do jeito que quiser. Com mais de 60 atalhos 
e widgets, você pode personalizar o sistema com os recursos que mais utiliza.

PAINEL LATERAL INTERATIVO
Uma série de painéis laterais à sua escolha facilita a execução multitarefa.  
Por exemplo, a área da sua tela principal pode ser utilizada para navegação,  
enquanto o painel lateral oferece os controles do telefone. Basta deslizar para  
cima e para baixo para alternar entre vários painéis.

NAVEGAÇÃO PRO
Com o Sistema de Nevagação Pro, você pode salvar seus locais favoritos, usar gestos 
de deslizamento e pinçamento para zoom para fazer uma exploração de mapa 
simples, e exibir mapas nítidos em 2D ou 3D. 

INFOENTRETENIMENTO
Aproveite toda a série de recursos de infoentretenimento na tela Touchscreen. 
Conecte seu dispositivo e veja detalhes de listas de reprodução e músicas, exibidos 
por artista, álbum e gênero.

INTERFACE DO TELEFONE APRIMORADA
Mais fácil e segura. Você pode ligar para um contato favorito com um único toque  
na página inicial customizável. Recursos adicionais incluem acesso direto para correio 
de voz, chamadas em conferência e integração da tela inicial.

SISTEMA DE RECONHECIMENTO DE VOZ
Para que você possa completar tarefas sem tirar os olhos da estrada, o XF oferece 
reconhecimento de voz inteligente. Por exemplo, “sintonizar 97,9” ou “Ligar  
para casa”.

CONECTIVIDADE
InControl é o conjunto de itens de série e opcionais da Jaguar que conecta você ao seu veículo e ao mundo 
exterior de uma maneira fácil e segura. Com diversos aplicativos, alguns recursos do InControl acompanham 
você para deixar sua experiência com o Jaguar ainda mais agradável.

As funcionalidades, opções e disponibilidade do InControl dependem de cada mercado – Consulte a disponibilidade e os termos do seu mercado 
local na concessionária Jaguar mais próxima. Informações e imagens exibidas com relação à tecnologia InControl, incluindo telas ou sequências, estão 
sujeitas a atualizações de software, controle de versão e outras alterações de sistema/visual dependendo das opções selecionadas. Não é possível 
garantir a conectividade à rede móvel em todos os locais. O InControl Apps deve ser baixado via Apple/Play Store. Todos os recursos internos do carro 
só devem ser usados pelo motorista quando for seguro fazê-lo. O motorista deve ter certeza de que tem controle total do veículo durante todo o tempo.



OPCIONAIS

INCONTROL APPS
A tecnologia InControl Apps da Jaguar permite controlar aplicativos Android™  
ou Apple® otimizados para uso em automóvel através da tela Touchscreen, 
incluindo seus contatos, calendário e reprodutores de música, por meio de um 
cabo USB. Você também pode fazer download de aplicativos de terceiros que 
ofereçam uma ampla variedade de serviços.

• Spotify1 – Acesse uma biblioteca de mais de 30 milhões de músicas com este 
aplicativo perfeitamente integrado. Com a mesma funcionalidade intuitiva que  
a do Spotify para celular, você pode procurar músicas, estações e recomendações, 
criar playlists e acessar suas músicas no modo off-line. Basta fazer login usando 
sua conta Spotify gratuita ou Spotify Premium.

• Tile2 – Ajuda você a encontrar itens perdidos ou extraviados rapidamente. 
Prenda um pequeno rastreador Bluetooth às suas chaves, sua carteira ou sua 
bolsa. O aplicativo Tile é fácil de usar e pode ajudar a encontrar esses itens  
caso você não saiba onde os colocou. O aplicativo pode ser acessado a qualquer 
momento através da tela Touchscreen do seu veículo, dando a você a certeza de 
que tem tudo o que precisa antes de iniciar sua viagem.

1Consulte a disponibilidade na App Store e no Google Play.   2Os "tiles" de rastreamento Bluetooth devem 
ser adquiridos separadamente. 2016 Tile Inc. e o design Tile são marcas registradas de Tile, Inc. 



SISTEMA DE SOM
Excelente alcance acústico por meio de oito alto-falantes.

SISTEMA DE SOM MERIDIAN™
Grande definição, agudos cristalinos e graves profundos são fornecidos através  
de um cuidadoso arranjo de 10 alto-falantes com um subwoofer de canal duplo.

SISTEMA DE SOM MERIDIAN™ SURROUND
Toda a amplitude e clareza de um show ao vivo entregue por meio de um arranjo 
de 16 alto-falantes dianteiros, laterais e traseiros com um subwoofer de canal duplo, 
perfeitamente unidos pela tecnologia Trifield™. Exclusivo da Meridian, o Trifield mistura 
perfeitamente os canais centrais e surround aos canais esquerdo e direito, garantindo 
uma experiência sonora ideal e única para cada passageiro.

ÁUDIO
A cabine de um veículo é o local ideal para viver sua experiência de música pessoal, e o Jaguar XF 
tem a opção de três diferentes sistemas de som para fazer a sua música ganhar vida:

16 ALTO-FALANTES

1 SUBWOOFER

Imagem representativa do Sistema de Som Meridian Surround. 

Para mais detalhes sobre a disponibilidade de recursos, veja as páginas 48 a 55 ou configure seu veículo em www.jaguarbrasil.com.br



DIGITAL SIGNAL PROCESSING
Une todos os elementos do sistema de som para criar um desempenho  
que antes exigia alto-falantes significativamente maiores.

MERIDIAN CABIN CORRECTION
O avançado algoritmo Meridian Cabin Correction ajusta a experiência 
de som para oferecer a precisão acústica do interior do XF.

MERIDIAN DIGITAL DITHER SHAPING
Para manter a qualidade das gravações musicais, elas são convertidas 
para um formato digital comum. A tecnologia Meridian Digital  
Dither Shaping faz a conversão do sinal digital de maneira suave  
e perfeita, preservando os detalhes mais ricos da performance 
artística. O resultado é uma experiência musical autêntica que evoca 
as emoções da gravação original.

TRIFIELD
Exclusiva da Meridian, a tecnologia Trifield mistura perfeitamente 
os canais centrais e surround aos canais esquerdo e direito, 
proporcionando uma experiência de concerto consistente para  
todos os ocupantes.

MERIDIAN
Surgida em 1977 na cidade de Cambridgeshire, na Inglaterra, a Meridian foi pioneira 
em diversas tecnologias, incluindo a de alto-falantes ativos e do primeiro processador 
digital de som surround do mundo. A tecnologia de som da Meridian garante que  
o Jaguar XF seja o lugar mais espetacular para você ouvir música. A tecnologia Meridian 
Cabin Correction foi utilizada para analisar o formato, a acústica e a ressonância da 
cabine, removendo ruídos sonoros indesejados. O avançado algoritmo garante que 
o ritmo, a batida e a sincronização de qualquer música sejam ouvidos precisamente 
como o artista queria, proporcionando uma experiência de áudio de qualidade sempre 
excepcional para todos os passageiros no veículo.

TECNOLOGIA EXCLUSIVA MERIDIAN
ALTO-

FALANTES + 
SUBWOOFER

WATTS

SISTEMA DE SOM N/A 8 180

SISTEMA DE SOM MERIDIAN™ 10+1 380

SISTEMA DE SOM MERIDIAN™ 
SURROUND 16+1 825

Meridian é uma marca registrada da Meridian Audio Ltd.
Trifield e o dispositivo "three fields" são marcas comerciais da Trifield Productions Ltd.
Os itens e sua disponibilidade podem variar de acordo com a especificação do veículo e do mercado.
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ASSISTENTE DE PONTOS CEGOS

O Assistente de Pontos Cegos pode ajudar você a evitar 
colisões. Se o seu veículo detectar outro carro em seu ponto 
cego quando você começar a mudar de faixa, uma pequena 
luz de aviso se acenderá no retrovisor correspondente e um 
torque precisamente calculado será exercido sobre a direção, 
guiando seu carro com segurança para longe do veículo que  
se aproxima.

Consulte as páginas 48 a 55 para conhecer os requisitos e a disponibilidade de instalação.

SENSOR DE ESTACIONAMENTO 360°

O Sensor de Estacionamento 360° usa sensores 
ultrassônicos na parte dianteira, traseira e nas laterais  
do veículo para alertá-lo sobre a proximidade de objetos 
ao estacionar ou sair de uma vaga.

CÂMERA TRASEIRA

A Câmera Traseira aumenta a visibilidade em marcha-à-ré.  
Esse indispensável sensor de estacionamento também 
é útil quando um reboque é engatado. Linhas estáticas 
representando os veículos no perímetro externo e o caminho 
previsto são superpostas em uma imagem da área traseira, 
facilitando o máximo possível o estacionamento em  
vagas apertadas.

SEGURANÇA E EFICIÊNCIA

SEGURANÇA E EFICIÊNCIA

ASSISTÊNCIA AO MOTORISTA
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CONTROLE DE CRUZEIRO ADAPTATIVO COM 
ASSISTÊNCIA EM CONGESTIONAMENTOS

O Controle de cruzeiro adaptativo utiliza a tecnologia de radar 
para ajustar automaticamente sua velocidade e manter uma 
distância segura do veículo à frente. O XF retomará sua 
velocidade inicial logo que a estrada estiver desobstruída.  
No caso de o veículo à frente parar, a função de Assistência  
em Congestionamentos freia suavemente o XF. Quando 
o tráfego à frente se mover, toque o acelerador e o XF 
seguirá o carro da frente novamente.

DETECÇÃO DE TRÁFEGO TRASEIRO

A Detecção de Tráfego Traseiro é particularmente útil em 
saídas de vagas de estacionamento: o sistema alerta quanto  
há veículos, pedestres ou outros perigos se aproximando de 
um dos lados do veículo. Ele alertará você com avisos visuais  
e sonoros para que você saiba o que está atrás de você, 
mesmo quando a visão estiver obstruída.

SENSOR DE CONTATO COM O PEDESTRE

Ajuda a proteger as pessoas que estão dentro e fora do carro. 
O inovador sistema de Sensor de Contato com o Pedestre  
foi projetado para elevar automaticamente o capô e atenuar 
um possível impacto, caso o carro atinja um pedestre.



PERSONALIZAÇÃO

XF – SUA ESCOLHA

Configure seu veículo em jaguarbrasil.com.br

Página 44

Selecione um dos potentes  
e eficientes motores a gasolina  
do XF para se adaptar ao seu  
estilo de direção.

Página 46

Compare a grande variedade de itens 
de série e opcionais dos modelos XF.

Página 56

Expresse a sua individualidade com uma 
das incríveis cores externas do XF.

ESCOLHA SEU

MOTOR

ESCOLHA SEU

MODELO E 
OPCIONAIS

ESCOLHA SUA

COR

PERSONALIZAÇÃO42 |



Página 58

Dê o seu toque pessoal ao XF  
e complemente o seu incrível estilo 
com um conjunto de rodas de liga leve 
maravilhosamente desenhadas.

ESCOLHA SUAS

RODAS
Página 60

Uma ampla seleção de materiais, 
couros, revestimentos e 
acabamentos de alta qualidade 
para cada gosto.

Página 76

Acrescente alguns detalhes pessoais em 
seu veículo, adicionando estilo, praticidade 
e versatilidade com os acessórios oficiais 
do XF.

ESCOLHA SEU

INTERIOR

ESCOLHA SEUS

ACESSÓRIOS 
JAGUAR GEAR



ESCOLHA SEU

MOTOR1
Configure seu veículo em jaguarbrasil.com.br

MOTORES A GASOLINA

2.0 LITROS
4 CILINDROS TURBOCHARGED

POTÊNCIA MÁXIMA 250 cv

TORQUE MÁXIMO 365 Nm

ACELERAÇÃO 0-100 km/h 6,7 segundos

VELOCIDADE MÁXIMA RWD Automático 244 km/h

PURE, PRESTIGE, R-SPORT

PERSONALIZAÇÃO

AUTOMÁTICO 
0-100 KM/H

AUTOMÁTICO 
VELOCIDADE MÁXIMA (KM/H)

6͵ 7 
SEGUNDOS

244 
KM/H

Os números fornecidos são resultado de testes do fabricante oficial de acordo com a legislação da União Europeia.
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2.0 LITROS
4 CILINDROS TURBOCHARGED

POTÊNCIA MÁXIMA 300 cv

TORQUE MÁXIMO 400 Nm

ACELERAÇÃO 0-100 km/h Automático RWD 6,0 segundos

VELOCIDADE MÁXIMA Automático RWD 250 km/h

R-SPORT

3.0 LITROS V6
SUPERCHARGED

POTÊNCIA MÁXIMA 380 cv

TORQUE MÁXIMO 450 Nm

ACELERAÇÃO 0-100 km/h Automático RWD 5,3 segundos

VELOCIDADE MÁXIMA Automático RWD 250 km/h

S

AUTOMÁTICO 
0-100 KM/H

AUTOMÁTICO 
VELOCIDADE MÁXIMA (KM/H)

AUTOMÁTICO 
0-100 KM/H

AUTOMÁTICO 
VELOCIDADE MÁXIMA (KM/H)

6͵ 0 
SEGUNDOS

250 
KM/H

250 
KM/H

5͵ 3 
SEGUNDOS



Observe que esses recursos podem ser substituídos ao selecionar acabamentos alternativos.

PURE
PRINCIPAIS ITENS

Rodas de liga leve 18"

Faróis Xenon bifuncionais com Luzes de Circulação 
Diurna LED "J" Blade e lavagem automática

Touch Pro 10"

Assentos em Luxtec

Assentos dianteiros com 8 ajustes manuais

Soleiras de metal iluminadas com a inscrição Jaguar

Carpetes Premium

Pedais metálicos de acabamento Brilhante

Revestimento do teto em Alcântara

Retrovisor interno antiofuscante automático

Molduras das janelas laterais cromadas

PRESTIGE
PRINCIPAIS ITENS (EM ADIÇÃO AOS DO PURE)

Assentos em couro granulado perfurado

Assentos dianteiros elétricos com 10 modos de ajuste, 
e 4 ajustes elétricos de lombar

Volante esportivo em couro softgrain

Iluminação ambiente interna

SOFISTICAÇÃO

ESCOLHA SEU

MODELO
Configure seu veículo em jaguarbrasil.com.br

2
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R-SPORT
PRINCIPAIS ITENS (EM ADIÇÃO AOS DO PRESTIGE)

Bodykit "R-Sport", incluindo para-choque dianteiro 
esportivo, saias laterais e aerofólio no porta-malas

Suspensão esportiva

Assentos esportivos de couro granulado com com 
costura contrastante

Volante multifuncional com emblema "R-Sport"

Moldura das janelas laterais em Gloss Black

Acabamento do painel de instrumentos em Dark Morse 
Code Aluminium

S
PRINCIPAIS ITENS (EM ADIÇÃO AOS DO R-SPORT)

Rodas de liga leve 19" em Gloss Dark Grey Diamantado 

Bodykit "S", incluindo para-choque dianteiro esportivo, 
saias laterais e aerofólio no porta-malas

Pinças de freio vermelhas

Assentos esportivos em couro granulado perfurado 
com costura contrastante e assinatura "S"

Revestimento em Fibra de Carbono

Acabamento do painel de instrumentos em 
Dark Hex Aluminium

Volante multifuncional com emblema "S"

Adaptive Dynamics

SPORT



PRINCIPAIS ITENS DE SÉRIE
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DESCRIÇÃO
Sistema Stop/Start inteligente 2 2 2 2 Consulte a página 18

Auxílio de Partida em Aclives 2 2 2 2
Impede que o seu XF desça para trás ao arrancar em um aclive,  
ajudando você a fazer sempre a arrancada perfeita em subida

Controle JaguarDrive com modos Eco, Dynamic, Normal e Chuva/Gelo/Neve 2 2 2 2

Direção com Assistência Elétrica (EPAS) 2 2 2 2 Consulte a página 26

Freio de Estacionamento Eletrônico com liberação de movimentação 2 2 2 2
Libera automaticamente o freio de estacionamento sem a necessidade de intervenção 

de sua parte quando você pressionar o acelerador para arrancar

Assistência a Frenagens de Emergência 2 2 2 2 Aumenta a pressão de frenagem em uma situação de emergência

Acionamento do pisca-alerta em caso de frenagem brusca 2 2 2 2

Airbags 2 2 2 2
Motorista e passageiro dianteiro, com detector de ocupante do assento para o 

passageiro, cortina da janela lateral dianteira e de comprimento total nas janelas laterais

Vetorização de Torque por Frenagem 2 2 2 2 Consulte a página 31

Controle Dinâmico de Estabilidade e Controle de Tração 2 2 2 2 Consulte a página 33

Piloto Automático e Limitador de Velocidade 2 2 2 2

Assistência à Estabilidade de Reboque 2 2 2 2
Intervém quando o sistema detectar oscilação ou movimentos potencialmente 

perigosos para colocar o reboque novamente sob controle
Vidros elétricos dianteiro e traseiro com abertura/fechamento um-toque  
e sistema antiesmagamento 2 2 2 2

Limpadores de para-brisa com sensor de chuva 2 2 2 2

Retrovisores externos elétricos com aquecedor e na cor da carroceria 2 2 2 2

Ar-condicionado Dual-Zone 2 2 2 2

Touch Pro com tela de 10" 2 2 2 2

Tomada USB, auxiliar e conectividade iPod® 2 2 2 2

Conectividade com telefone Bluetooth® 2 2 2 2

Streaming Bluetooth® 2 2 2 2

Sistema de Chave Inteligente Jaguar – Partida sem chave 2 2 2 2

Lanternas traseiras parcialmente em LED 2 2 2 2

Pontos de fixação ISOFIX para cadeirinhas traseiras 2 2 2 2

Vidro traseiro aquecido 2 2 2 2

Travas de segurança para crianças acionadas eletricamente 2 2 2 2

ESCOLHA SEUS

OPCIONAIS2
Configure seu veículo em jaguarbrasil.com.br

PERSONALIZAÇÃO

2 Série   7 Opcional   — Indisponível   5 Parte do pacote

Para mais detalhes, consulte sua concessionária Jaguar.

Para obter uma lista completa dos recursos e pacotes opcionais, consulte sua Concessionária Jaguar ou configure seu veículo em jaguarbrasil.com.br
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PRINCIPAIS ITENS OPCIONAIS
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RECURSOS DINÂMICOS CÓDIGO DESCRIÇÃO
Transmissão automática de oito velocidades com Jaguar Sequential Shift,  
paddle-shifts e All Surface Progress Control 078CA 2 2 2 2

Suspensão esportiva — — 2 — Adiciona molas e amortecedores esportivos

Adaptive Dynamics 027CW 7 7 7 2 Consulte a página 26

Configurable Dynamics 184AB 7 7 7 2 Consulte a página 26

Controle de cruzeiro adaptativo (ACC) com Assistência em Congestionamentos 065AG 7 7 7 2 Consulte a página 41

Freios de 350 mm 020DA — — 2 2 De série para R-Sport 300 cv. Indisponível para R-Sport 250 cv

ITENS E ACABAMENTOS EXTERIORES

ITENS EXTERIORES E ACABAMENTO
Teto solar elétrico 041CZ 2 2 2 2

Acionamento elétrico da tampa do porta-malas 070AV — — — 2

Acionamento da Tampa do Porta-malas por Gesto 070BA — — — 7 Consulte a página 9

Fechamento das portas por sucção 173AB — — — 2
Garante que as portas sejam fechadas suavemente  

e de forma automática,com segurança e mínimo esforço

Grade do radiador e moldura cromadas 064FR — 7 — —

Molduras das janelas laterais cromadas 081DA 2 2 — —

Moldura das janelas laterais em Gloss Black — 5 2 2 Parte do Black Pack

Bodykit R-Sport — — 2 —
Inclui para-choque dianteiro R-Sport, soleiras laterais na cor da carroceria  

e aerofólio na tampa do porta malas, entradas de ar laterais ativas em 
Gloss Black com emblema R-Sport

Bodykit S — — — 2
Inclui para-choque dianteiro S, saias laterais em Gloss Black e saia do  

para-choque traseiro, aerofólio na tampa do porta-malas na cor  
da carroceria, entradas de ar laterais em Gloss Black

Sem emblema do motor 057EV 7 7 7 — Remove o emblema do motor



ESCOLHA SEUS

OPCIONAIS2

ITENS E ACABAMENTOS EXTERIORES (CONTINUAÇÃO)
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VIDROS E RETROVISORES EXTERNOS CÓDIGO DESCRIÇÃO

Para-brisa com reflexão de infravermelho (apenas para-brisa) 047EB — — 7 2
Filtra a luz solar para reduzir a claridade e prevenir  

a entrada dos nocivos raios UV na cabine
Retrovisores aquecidos com redução automática de luminosidade, rebatimento elétrico 
e luzes de aproximação 030NK 2 — — —

Retrovisores externos com aquecimento, memória, rebatimento elétrico, luzes de 
aproximação e função antiofuscante automática 030NL — 2 2 2

FARÓIS E ILUMINAÇÃO
Faróis Xenon bifuncionais com Luzes de Circulação Diurna LED "J" Blade,  
nivelamento automático e lavadores 064CW 2 2 2 —

Faróis LED com Luzes de Circulação Diurna LED "J" Blade, iluminação adaptativa,  
luzes de curva, Sistema de faróis altos adaptativos automático e lavador de faróis 064GJ — 7 7 2 Consulte a página 10

CORES EXTERIORES (Para ver toda a paleta de cores, consulte as páginas 56-57)

Pintura sólida 2 2 2 2 Consulte a página 56

Pintura metálica 7 7 7 7 Consulte a página 56-57

Pintura premium 7 7 7 7 Consulte a página 57

ESTEPE*
Estepe temporário (18") 029VT 2 2 2 2

Configure seu veículo em jaguarbrasil.com.br

PERSONALIZAÇÃO

2 Série   7 Opcional   — Indisponível   5 Parte do pacote

*A disponibilidade das rodas está sujeita à escolha do motor.

Para mais detalhes, consulte sua concessionária Jaguar.

Para obter uma lista completa dos recursos e pacotes opcionais, consulte sua Concessionária Jaguar ou configure seu veículo em jaguarbrasil.com.br
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ASSENTOS E REVESTIMENTOS
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ASSENTOS CÓDIGO DESCRIÇÃO
Assento dianteiro com 8 modos de ajuste manual e reclinação elétrica 2 — — —

Assentos dianteiros elétricos com 10 modos de ajuste 033UK — 2 2 —

4 modos de ajuste lombar elétrico 033JT — 2 2 —

Memória do motorista — 2 2 — Ajusta o assento do motorista, retrovisores e coluna de direção

Função Memória nos assentos do motorista e do passageiro 033IP — — 5 2

Assentos dianteiros elétricos esportivos com 18 modos de ajuste 033UT — — 5 2
Com altura manual do apoio para cabeça, ajuste lombar elétrico de 4 modos

e memória do motorista e do passageiro

Assentos esportivos de couro granulado com costura contrastante 033YF — — 2 2

Assento traseiro bipartido 40:20:40 com apoio para braço 033LP 2 2 2 2

REVESTIMENTOS Consulte as páginas 74 e 75 para ver a linha completa de revestimentos

REVESTIMENTO DO TETO E ITENS DO INTERIOR

REVESTIMENTO DO TETO
Revestimento do teto Light Oyster 032FE 2 2 7 7

Revestimento do teto Ebony 032BU — 7 2 2

Revestimento do teto em Alcântara 2 2 2 2

Revestimento do teto Morzine 088HH 7 7 7 —



REVESTIMENTO DO TETO E ITENS DO INTERIOR 
(CONTINUAÇÃO)
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EQUIPAMENTO INTERIOR CÓDIGO DESCRIÇÃO
Soleiras iluminadas em metal com a inscrição Jaguar 2 2 2 2

Soleiras de metal com inscrição R-Sport 048BN — — 7 —

Soleiras de metal com inscrição S 048BP — — — 7

Jogo de carpetes premium 2 2 2 2

Pedais metálicos de acabamento Brilhante 2 2 2 2

Volante em couro softgrain 2 — — —

Volante esportivo em couro softgrain — 2 — —

Volante em couro softgrain com emblema R-Sport — — 2 —

Volante em couro softgrain com emblema S — — — 2

Coluna de direção com ajuste elétrico 049AP — 2 2 2

Retrovisor interno antiofuscante automático 2 2 2 2

Sensor de qualidade do ar e porta-luvas refrigerado 022FA, 030DH — — — 2

Iluminação interna 2 — — —

Iluminação ambiente interna 064FB — 2 — —

Iluminação ambiente interna configurável com 10 cores 064FC — — 2 2 Consulte a página 17

Duas tomadas de alimentação adicionais 054AK 2 2 2 — Tomada de alimentação de 12V adicional no console  
central traseiro e no porta-malas

ESCOLHA SEUS

OPCIONAIS2
Configure seu veículo em jaguarbrasil.com.br

PERSONALIZAÇÃO

2 Série   7 Opcional   — Indisponível

Para mais detalhes, consulte sua concessionária Jaguar.

Para obter uma lista completa dos recursos e pacotes opcionais, consulte sua Concessionária Jaguar ou configure seu veículo em jaguarbrasil.com.br

52 |



REVESTIMENTO DO TETO E ITENS DO INTERIOR 
(CONTINUAÇÃO)
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SEGURANÇA E PROTEÇÃO CÓDIGO DESCRIÇÃO
Sensor de estacionamento dianteiro 086EG 2 2 2 2

Sensor de estacionamento traseiro 086EH 2 2 2 2

Câmera de ré 086FA — 2 2 2

Sensores de estacionamento 360o 036MB — — — 2 Consulte a página 40

Controle Remoto da porta da garagem (HomeLink®) 025CT 7 7 7 7

Monitor de Pontos Cegos e Detecção de Tráfego em Ré 086GF 7 7 7 2 Consulte a página 40

Assistente de Pontos Cegos e Detecção de Tráfego em Ré 086GG 7 7 7 7 Consulte a página 40

Entrada Keyless 066AC — — — 2



ESCOLHA SEUS

OPCIONAIS2
Configure seu veículo em jaguarbrasil.com.br

INFOENTRETENIMENTO E CONECTIVIDADE INCONTROL
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INFOENTRETENIMENTO E CONECTIVIDADE INCONTROL CÓDIGO DESCRIÇÃO
Touch Pro 10" 2 2 2 2 Consulte a página 35

Mostradores analógicos com tela TFT central 2 2 2 2

Tela Interativa do Motorista 038ID — 7 7 7

Sistema de Som Jaguar 2 — — — Consulte a página 38-39

Sistema de Som Meridian™ 025LM — 2 2 2 Consulte a página 38-39

Sistema de Som Meridian™ Surround 025LN — 7 7 7 Consulte a página 38-39

Touch Pro 10" Dual View (requer CD/DVD player) 087AS — — — 7

TV Digital 129AA — — — 7

Sistema de Navegação Pro 087AU 2 2 2 2 Consulte a página 36

CD/DVD player 025AM 7 7 7 7

InControl Apps 025PA 7 7 7 7 Consulte a página 37

PERSONALIZAÇÃO

2 Série   7 Opcional   — Indisponível

Para mais detalhes, consulte sua concessionária Jaguar.

Para obter uma lista completa dos recursos e pacotes opcionais, consulte sua Concessionária Jaguar ou configure seu veículo em jaguarbrasil.com.br
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PACOTES DE OPCIONAIS
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Pacote InControl Touch Pro com Tela Interativa do Motorista de 12,3” de alta definição 
e CD/DVD player

017EG — 7 7 7 Consulte a página 35-37

Pacote InControl Touch Pro Navigation com Tela Interativa do Motorista de 12,3” de alta 
definição, Sistema de Som Meridian™ Surround e CD/DVD player

017EI — 7 7 7 Consulte a página 35-37

Pacote Head-Up Display 017FG — — 7 2 Consulte a página 35

Pacote de segurança ativo 017DZ 7 7 7 — Consiste em Piloto Automático Adaptativo com Assistência em Congestionamentos, 
Assistente de Pontos Cegos e Detecção de Tráfego em Ré

Black Pack 032EI — 7 2 2
Consiste no acabamento Gloss Black na grade e moldura do radiador,  

nas entradas de ar laterais, na tampa do porta-malas, e nas molduras das janelas

Pacote de assentos premium com pacote memória 017GU — — 7 — Consiste assentos dianteiros elétricos esportivos com 18 modos de ajuste,  
e memória do motorista e passageiro



ESCOLHA SUA

COR

Preto SantoriniBranco Fuji Preto Narvik Branco Yulong Prata Indus Cinza Corris

Configure seu veículo em jaguarbrasil.com.br
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Vermelho Rossello Prata SiliconCinza CarpathianVermelho FirenzeAzul CaesiumAzul Loire

PALETA PREMIUM



ESCOLHA SUAS

RODAS
Configure seu veículo em jaguarbrasil.com.br

4

RODAS DE 18˝ COM 5 RAIOS 
'ESTILO 5034'

RODAS DE 18˝ COM 5 RAIOS 
DIVIDIDOS 'ESTILO 5033' 

RODAS DE 18˝ COM 5 RAIOS 
DIVIDIDOS 'ESTILO 5033'

ACABAMENTO DAS RODAS Prata Prata Gloss Black
RODA DE LIGA LEVE/TAMANHO 8.0J x 18" 8.0J x 18" 8.0J x 18"
TAMANHO DO PNEU 245/45 R18 245/45 R18 245/45 R18
CÓDIGO 029WK 029WM 029WH

Pure 2 — —
Prestige 2 — —
R-Sport — 2 7

S — — —

4

PERSONALIZAÇÃO

2 Série   7 Opcional   — Indisponível

Os itens de série e os opcionais podem variar dependendo da disponibilidade no mercado.
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RODAS DE 19˝ COM 5 RAIOS 
'ESTILO 5035' 

RODAS DE 19˝ COM 5 RAIOS 
'ESTILO 5035' 

RODAS DE 20˝ COM 5 RAIOS 
DIVIDIDOS 'ESTILO 5071' 

ACABAMENTO DE RODAS Gloss Dark Grey/Diamantado Gloss Black Prata
RODA DE LIGA LEVE/TAMANHO 8.0J x 19" 8.0J x 19" 8.5J x 20"
TAMANHO DO PNEU 245/40 R19 245/40 R19 255/35 R20
CÓDIGO 029WR 029WQ 029WD

Pure — — —
Prestige — — —
R-Sport — — —
S 2 7 7



Configure seu veículo em jaguarbrasil.com.br

PURE
ASSENTO COM  
COSTURA TONAL

PAINEL SUPERIOR  
COM COSTURA TONAL

ACABAMENTO INTERIOR 
E CÓDIGOS DE OPCIONAIS

REVESTIMENTO DO TETO 
EM ALCÂNTARA1

CARPETE REVESTIMENTO

Série

Assentos Luxtec Ebony com Ebony Ebony com Ebony TPZ Ebony2 ou Light Oyster Ebony Gloss Black

Latte com Latte Espresso com Espresso TRA Light Oyster Espresso Gloss Black

Light Oyster com Light Oyster Oyster com Oyster TRC Oyster Oyster Gloss Black

PRESTIGE
ASSENTO COM  
COSTURA TONAL

PAINEL SUPERIOR  
COM COSTURA TONAL

ACABAMENTO INTERIOR 
E CÓDIGOS DE OPCIONAIS

REVESTIMENTO DO TETO 
EM ALCÂNTARA1

CARPETE REVESTIMENTO

Série
Assentos de couro granulado Ebony com Ebony Ebony com Ebony TRC Ebony2 ou Light Oyster Ebony Gloss Black

Latte com Latte Espresso com Espresso TRD Light Oyster Espresso Gloss Black

Light Oyster 
com Light Oyster Oyster com Oyster TRE Light Oyster Oyster Gloss Black

1Revestimento do teto Morzine disponível como opcional.
2Revestimento do teto Ebony disponível como opcional.
3Revestimento do teto Light Oyster disponível como opcional.

ESCOLHA SEU

INTERIOR5
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R-SPORT
ASSENTO EM DOIS TONS COM 
COSTURA CONTRASTANTE

PAINEL SUPERIOR COM 
COSTURA CONTRASTANTE

ACABAMENTO INTERIOR 
E CÓDIGOS DE OPCIONAIS

REVESTIMENTO DO TETO 
EM ALCÂNTARA1

CARPETE REVESTIMENTO

Série
Assentos esportivos em couro granulado Ebony/Ebony com 

Light Oyster Ebony com Light Oyster TRF + 033YF Ebony ou Light Oyster3 Ebony Gloss Black

Ebony/Pimento com Pimento Ebony com Pimento TRG + 033YF Ebony ou Light Oyster3 Ebony Gloss Black

Ebony/Light Oyster 
com Light Oyster Ebony com Light Oyster TRHTRG + 033YF Ebony ou Light Oyster3 Ebony Gloss Black

Brogue/Brogue 
com Light Oyster Ebony com Light Oyster TRI + 033YF Ebony ou Light Oyster3 Ebony Gloss Black

Opcional
Assentos esportivos em Luxtec com 
inserções Technical Mesh

Ebony/Ebony com 
Light Oyster Ebony com Light Oyster TRF Ebony ou Light Oyster3 Ebony Gloss Black

S
ASSENTO EM DOIS TONS COM 
COSTURA CONTRASTANTE

PAINEL SUPERIOR COM 
COSTURA CONTRASTANTE

ACABAMENTO INTERIOR 
E CÓDIGOS DE OPCIONAIS

REVESTIMENTO DO TETO 
EM ALCÂNTARA

CARPETE REVESTIMENTO

Série
Assentos esportivos em couro granulado Ebony/Ebony com 

Light Oyster Ebony com Light Oyster TRJ + 033YF Ebony ou Light Oyster3 Ebony Fibra de Carbono

Pimento/Ebony com Ebony Ebony com Pimento TRK + 033YF Ebony ou Light Oyster3 Ebony Fibra de Carbono
Light Oyster/Ebony 
com Ebony Ebony com Light Oyster TRL + 033YF Ebony ou Light Oyster3 Ebony Fibra de Carbono

Brogue/Brogue 
com Light Oyster Ebony com Light Oyster TRM + 033YF Ebony ou Light Oyster3 Ebony Fibra de Carbono

Opcional
Assentos esportivos em couro granulado 
com inserções em Alcântara

Ebony/Ebony com 
Light Oyster Ebony com Light Oyster TRJ Ebony ou Light Oyster3 Ebony Fibra de Carbono

Pimento/Ebony com Ebony Ebony com Pimento TRK Ebony ou Light Oyster3 Ebony Fibra de Carbono
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Configure seu veículo em jaguarbrasil.com.br

ESCOLHA SEU

INTERIOR5
Interior mostrado: Assentos Ebony Luxtec com painel Ebony, acabamento de Alumínio  
Morse Code, revestimento Gloss Black e revestimento do teto Ebony opcional.



1 2 3 4 5 6

PURE
COMBINAÇÕES DE CORES DO INTERIOR

Ebony com Ebony Gloss Black Light Oyster Ebony com Ebony Alumínio Morse Code Ebony

Latte com Latte Gloss Black Light Oyster Espresso com Espresso Alumínio Morse Code Espresso

ASSENTO COM 
COSTURA TONAL REVESTIMENTO

REVESTIMENTO DO  
TETO EM ALCÂNTARA*

PAINEL SUPERIOR  
COM COSTURA TONAL ACABAMENTO CARPETES

SÉRIE

*Revestimento do teto Morzine disponível como opcional.

Light Oyster com Light Oyster Gloss Black Light Oyster Oyster com Oyster Alumínio Morse Code Oyster

PERSONALIZAÇÃO

OPÇÕES DE REVESTIMENTO
Fibra de Carbono, Satin Burr Ash, Gloss Figured Ebony, Grey Figured Ebony, Satin Fine Line, Satin Rosewood ou Gloss Burr Walnut
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ESCOLHA SEU

INTERIOR5
Interior mostrado: Assentos de couro granulado Ebony com costura Ebony, painel Ebony, acabamento 
de Alumínio Morse Code, revestimento em Gloss Black e revestimento do teto Ebony opcional.



1 2 3 4 5 6

PRESTIGE
COMBINAÇÕES DE CORES DO INTERIOR

Ebony com Ebony Gloss Black Ebony2 ou Light Oyster Ebony com Ebony Alumínio Morse Code Ebony

Latte com Latte Gloss Black Light Oyster Espresso com Espresso Alumínio Morse Code Espresso

Light Oyster com Light Oyster Gloss Black Light Oyster Oyster com Oyster Alumínio Morse Code Oyster

ASSENTO COM  
COSTURA TONAL REVESTIMENTO

REVESTIMENTO DO  
TETO EM ALCÂNTARA1

PAINEL SUPERIOR  
COM COSTURA TONAL ACABAMENTO CARPETES

OPÇÕES DE REVESTIMENTO
Fibra de Carbono, Satin Burr Ash, Gloss Figured Ebony, Grey Figured Ebony, Satin Fine Line, Satin Rosewood ou Gloss Burr Walnut

SÉRIE

1Revestimento do teto Morzine disponível como opcional.
2Revestimento do teto Ebony disponível como opcional.
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ESCOLHA SEU

INTERIOR5
Interior mostrado: Assentos esportivos de couro granulado perfurado Ebony e Light Oyster com costura 
contrastante Light Oyster, painel Ebony com costura contrastante Light Oyster, acabamento de Alumínio 
Dark Morse Code, revestimento Satin Fine Line opcional e revestimento do teto Light Oyster opcional.



1 2 3 4 5 6

R-SPORT
COMBINAÇÕES DE CORES DO INTERIOR

Ebony/Ebony com 
Light Oyster

Gloss Black Ebony ou Light Oyster2 Ebony com Light Oyster Alumínio Dark Morse Code Ebony

Ebony/Pimento com Pimento Gloss Black Ebony ou Light Oyster2 Ebony com Pimento Alumínio Dark Morse Code Ebony

Ebony/Light Oyster 
com Light Oyster

Gloss Black Ebony ou Light Oyster2 Ebony com Light Oyster Alumínio Dark Morse Code Ebony

Brogue/Brogue 
com Light Oyster

Gloss Black Ebony ou Light Oyster2 Ebony com Light Oyster Alumínio Dark Morse Code Ebony

ASSENTO DUOTONE COM 
COSTURA CONTRASTANTE REVESTIMENTO

REVESTIMENTO DO  
TETO EM ALCÂNTARA1

PAINEL SUPERIOR  
COM COSTURA 
CONTRASTANTE ACABAMENTO CARPETES

OPÇÕES DE REVESTIMENTO
Fibra de Carbono, Satin Burr Ash, Gloss Figured Ebony, Grey Figured Ebony, Satin Fine Line, Satin Rosewood ou Gloss Burr Walnut

SÉRIE

1Revestimento do teto Morzine disponível como opcional.
2Revestimento do teto Light Oyster disponível como opcional.
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ESCOLHA O SEU

INTERIOR5
Interior mostrado: Assentos esportivos de couro Granulado em Ebony com costura contrastante 
Light Oyster, painel Ebony com costura contrastante Light Oyster e acabamento de alumínio 
Dark Morse Code, revestimento Gloss Black e revestimento do teto Light Oyster opcional.



1 2 3 4 5 6

R-SPORT
COMBINAÇÕES DE CORES DO INTERIOR

Ebony/Ebony com 
Light Oyster

Gloss Black Ebony ou Light Oyster2 Ebony com Light Oyster Alumínio Dark Morse Code Ebony

ASSENTO DUOTONE COM 
COSTURA CONTRASTANTE REVESTIMENTO

REVESTIMENTO DO  
TETO EM ALCÂNTARA1

PAINEL SUPERIOR COM 
COSTURA CONTRASTANTE ACABAMENTO CARPETES

OPÇÕES DE REVESTIMENTO
Fibra de Carbono, Satin Burr Ash, Gloss Figured Ebony, Grey Figured Ebony, Satin Fine Line, Satin Rosewood ou Gloss Burr Walnut

OPCIONAL

1Revestimento do teto Morzine disponível como opcional.
2Revestimento do teto Light Oyster disponível como opcional.
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ESCOLHA SEU

INTERIOR5
Interior mostrado: Assentos esportivos em Ebony e Light Oyster de couro granulado perfurado com costura 
contrastante Ebony, painel Ebony com costura contrastante Light Oyster, acabamento de alumínio Dark Hex, 
revestimento Grey Figured Ebony e revestimento do teto Ebony.



1 2 3 4 5 6

S
COMBINAÇÕES DE CORES DO INTERIOR

Ebony/Ebony com Light Oyster Carbon Fibre Ebony ou Light Oyster* Ebony com Light Oyster Alumínio Dark Hex Ebony

Pimento/Ebony com Ebony Carbon Fibre Ebony ou Light Oyster* Ebony com Pimento Alumínio Dark Hex Ebony

ASSENTO DUOTONE COM 
COSTURA CONTRASTANTE REVESTIMENTO

REVESTIMENTO DO  
TETO EM ALCÂNTARA

PAINEL SUPERIOR COM 
COSTURA CONTRASTANTE ACABAMENTO CARPETES

OPÇÕES DE REVESTIMENTO
Fibra de Carbono, Satin Burr Ash, Gloss Figured Ebony, Grey Figured Ebony, Satin Fine Line, Satin Rosewood ou Gloss Burr Walnut

SÉRIE

Light Oyster/Ebony com Ebony Carbon Fibre Ebony ou Light Oyster* Ebony com Light Oyster Alumínio Dark Hex Ebony

Brogue/Brogue 
com Light Oyster

Carbon Fibre Ebony ou Light Oyster* Ebony com Light Oyster Alumínio Dark Hex Ebony

*Revestimento do teto Light Oyster opcional.
PERSONALIZAÇÃO | 71



2

5

3

1

4

6

Configure seu veículo em jaguarbrasil.com.br

ESCOLHA SEU

INTERIOR5
Interior mostrado: Assentos Ebony de couro esportivo Granulado com revestimento Ebony com costura 
contrastante Light Oyster, painel Ebony com costura constrastante Light Oyster, acabamento de alumínio  
Dark Hex, revestimento Grey Figured e revestimento do teto Ebony.



1 2 3 4 5 6

S
COMBINAÇÕES DE CORES DO INTERIOR

Ebony/Ebony com Light 
Oyster

Carbon Fibre Ebony ou Light Oyster1 Ebony com Light Oyster Alumínio Dark Hex Ebony

Pimento/Ebony com Ebony Carbon Fibre Ebony ou Light Oyster2 Ebony com Pimento Alumínio Dark Hex Ebony

ASSENTO DUOTONE COM 
COSTURA CONTRASTANTE REVESTIMENTO

REVESTIMENTO DO  
TETO EM ALCÂNTARA1

PAINEL SUPERIOR COM 
COSTURA CONTRASTANTE ACABAMENTO CARPETES

OPÇÕES DE REVESTIMENTO
Gloss Black, Satin Burr Ash, Gloss Figured Ebony, Grey Figured Ebony, Satin Fine Line, Satin Rosewood ou Gloss Burr Walnut

OPCIONAL

1Revestimento do teto Morzine disponível como opcional. 
2Revestimento do teto Light Oyster opcional.
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Revestimento de fibra de carbonoRevestimento Gloss Black Revestimento Satin Burr Ash Revestimento Gloss Figured Ebony

Configure seu veículo em jaguarbrasil.com.br

ESCOLHA SEU

INTERIOR5



Revestimento Satin Rosewood Revestimento Gloss Burr WalnutRevestimento Grey Figured Ebony Revestimento Satin Fine Line



6 ESCOLHA SEUS

ACESSÓRIOS JAGUAR GEAR

Rack para transporte de equipamentos esportivos aquáticosr1 
C2Z21730

Um sistema versátil para transporte de uma grande variedade de equipamentos de esportes 
aquáticos, incluindo prancha, caiaque ou prancha de windsurfe, que se inclina para facilitar  
a carga e descarga desses equipamentos.

A linha de acessórios genuínos da Jaguar.

1Requer barras transversais de teto T2H14468.   2Não disponível no Pure.

VEÍCULO MOSTRADO: XF S NA COR BRANCO YULONG COM ITENS OPCIONAIS INSTALADOS

Para saber mais sobre a linha completa de acessórios Jaguar disponíveis, consulte sua concessionária ou acesse accessories.jaguar.com/br/pt
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Câmbio borboleta em alumínio 
T2R6547 
T2R6547CAY Vermelho

Câmbio borboleta para mudanca de marcha no volante, 
oferecidas em aluminio, com acabamento de alta qualidade 
em um ponto de contato essencial no veiculo.

Carpetes Premium 
T2H7171PVJ – Esq

Luxuosos carpetes dianteiros de gramatura 2.050g/m2, feitos 
sob medida, com logotipo Jaguar em relevo e arremate das 
bordas em nobuck. Carpetes de alta qualidade que dão um 
excelente toque de acabamento ao interior.

Cooler / Assento central traseiro 
T2H7739

Resfriador e aquecedor para alimentos e bebidas que atua como 
apoio de braço central traseiro. Com uma cobertura de couro, 
ele é preso pelo cinto de segurança central e alimentado pela 
tomada auxiliar traseira. Ideal para longas viagens com a família.

Click and Play – iPad Mini
J9C2165

O sistema de suporte Click and Play iPad Mini faz parte da  
linha Click and Go. Esse suporte removível para tablet pode ser 
facilmente posicionado em vários ângulos para maior conforto  
e entretenimento na cabine traseira.

Soleiras iluminadas personalizadas2 
T2H17122PVJ

Soleira em aco inoxidavel elegante para portas do motorista 
ou do passageiro. Acende quando a porta do motorista ou 
do passageiro é aberta. Destacada por uma suave iluminação 
azul fosforescente. Permite que você especifique um 
padrão monocromático em uma variedade de tipografias 
emblemas aprovados.

Tapetes de borracha 
T4N7742 – Esq

Tapetes de borracha reforçados da marca Jaguar que fornecem 
proteção adicional para os carpetes do veículo.



Capas dos retrovisores Fibra de Carbono 
C2P24176 – Dir 
C2P24177 – Esq

As capas dos retrovisores em Fibra de Carbono de alto nível 
fornecem uma atualização de estilo inspirado no desempenho.

1Não aplicável para o R-Sport.   2Requer barras transversais para teto T2H14468.

Entrada de ar lateral Fibra de Carbono 
T2H18318 – Esq 
T2H18319 – Dir

Entradas de ar laterais em fibra de carbono de alto nível 
fornecem uma atualização de estilo inspirado no desempenho.

Entrada de ar lateral Gloss Black1 
T2H19534  – Esq 
T2H19531 – Dir

As entradas de ar laterais em Gloss Black com a marca Jaguar 
oferecem um aprimoramento dinâmico no estilo exterior 
do veículo.

Acabamento da tampa traseira – Gloss Black 
T2H17748

Acrescente estilo e um visual diferenciado com o acabamento 
Gloss Black na tampa traseira.

Capas dos retrovisores Gloss Black 
C2D6067PEC – Esq 
C2D6066PEC – Dir

As capas dos retrovisores em Gloss Black acentuam o design 
dinâmico dos retrovisores externos.

ESCOLHA OS SEUS

ACESSÓRIOS JAGUAR GEAR6
Configure seu veículo em jaguarbrasil.com.br

Protetores antirrespingos 
T2H12952 – Freios dianteiros 
T2H12953 – Freios dianteiros (R-Sport & S)  
T2H12954 – Freios traseiros

Os protetores antirrespingos dianteiros com a marca Jaguar 
complementam as linhas do seu veículo, reduzem o spray e 
fornecem proteção contra sujeira e lascas de cascalho.
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Bagageiro de teto2 
C2C41628

Um espaçoso bagageiro de teto com capacidade de 410 litros, 
medindo 175 x 82 x 45 cm.

Barras transversais do bagageiro 
T2H14468

Barras transversais da marca Jaguar necessárias para instalar 
todos os equipamentos de bagageiro de teto. Projetadas 
especificamente para seu veículo.

Bagageiro esportivo de teto2 
C2C41627

Bagageiro de teto espaçoso, com travamento e capacidade  
de 320 litros, medindo 206 x 84 x 34cm.

Rack para bicicletas no engate para reboque 
C2Z22695 – 2 bicicletas 
C2Z22697 – 3 bicicletas

Os transportadores premium de bicicleta montados no 
engate para reboque oferecem uma solução de transporte 
conveniente com acessórios de desengate rápidos e mecanismo 
de travamento seguro. O design inteligente possibilita que o 
transportador seja inclinado quando instalado no veículo para 
permitir acesso à tampa traseira.

Rack para bicicleta em forma de garfo2 
C2A1540

Montado no teto, este suporte de bicicleta em forma de garfo 
fornece um encaixe simples e seguro para a bicicleta, com  
a roda dianteira removida, e é ideal para bicicletas leves e de 
corrida. É fornecido um transportador individual para a roda 
dianteira. Transportador de bicicleta travável e de fácil encaixe 
no teto, capaz de transportar uma bicicleta por suporte.  
É possível instalar no máximo 3 suportes.

Rack para transporte de esqui/snowboard2 
C2A1538

Um sistema seguro da Jaguar para transportar equipamentos 
de esportes de inverno. Dispõe de racks deslizantes para 
facilitar o carregamento. Transporta quatro pares de esquis ou 
dois snowboards.



DETALHES TÉCNICOS

Configure seu veículo em jaguarbrasil.com.br

MOTORES

250 cv 2.0 LITROS  
4 CILINDROS TURBOCHARGED  

A GASOLINA

300 cv 2.0 LITROS
4 CILINDROS TURBOCHARGED

GASOLINA

380 cv 3.0 LITROS  
V6 SUPERCHARGED

GASOLINA
Capacidade cc 1.999 1.999 2.995

Potência máxima CV 250 300 380

@rev/min rpm 5.500 5.500 6.500

Torque máximo Nm 365 400 450

@rev/min rpm 1.300-4.500 1.500-4.500 4.500

DESEMPENHO Auto RWD Auto RWD Auto RWD

0 a 100 km/h segundos 6,7 6 5,3

Velocidade máxima km/h 244 250 250

DIMENSÕES
Comprimento total mm 4.954 4.954 4.954

Largura Total (inc. retrovisores) mm 2.091 2.091 2.091

Largura total (retrovisores rebatidos) mm 1.987 1.987 1.987

Altura total mm 1.457 1.457 1.457

Distância entre eixos mm 2.960 2.960 2.960

Bitola dianteira mm 1.605 (1.597 rodas de 20") 1.605 (1.597 rodas de 20") 1.605 (1.597 rodas de 20")

Bitola traseira mm 1.594 (1.586 rodas de 20") 1.594 (1.586 rodas de 20") 1.594 (1.586 rodas de 20")

Vão livre mm 116 116 116

Diâmetro de giro (meio-fio a meio-fio) m 11,61 11,61 11,61

Volume do porta-malas litros 505 505 505

PESO*
Peso a partir de kg 1.704 1.878 1.779

Peso bruto do veículo kg 2.260 2.260 2.330

DISPONIBILIDADE DE MOTORES
Pure 2 — —

Prestige 2 — —

R-Sport 2 2 —

S — — 2

2 Disponível   — Não disponível

*Os pesos se referem a veículos em especificações padrão. Opções adicionais aumentam o peso.
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Configure seu veículo em jaguarbrasil.com.br

Altura do veículo
Com antena de teto 1.457 mm

Largura geral
Largura incluindo retrovisores 2.091 mm
Com retrovisores dobrados 1.987 mm

Volume do porta-malas
505 litros

Diâmetro de giro
Meio-fio a meio-fio 11,61

As dimensões foram feitas com o veículo em peso sem 
carga. (medido pelo método de teste padrão VDA usando 
blocos de 200 x 100 x 50 mm).

DIMENSÕES

4.954 mm

2.960 mm
1.605 mm (1.597 mm,  

rodas de 20")

1.987 mm

2.091 mm

1.594 mm 1.586 mm, rodas de 20")

116 mm

1.
4

5
7 

m
m

VEÍCULO MOSTRADO: XF S NA COR BRANCO YULONG COM ITENS OPCIONAIS INSTALADOS



DIVISÃO DE VEÍCULOS 
ESPECIAIS
A Divisão de Veículos Especiais (SVO) projeta e desenvolve produtos que amplificam  
os valores essenciais da Jaguar e da Land Rover, com foco na sofisticação, performance 
e capacidade.

Nossa equipe de especialistas está totalmente comprometida com o desenvolvimento,  
e a personalização, da relação com os nossos clientes mais exigentes  
e entusiasmados, para oferecer experiências que nossos clientes adorem para sempre.

A SVO é responsável pela criação de um conjunto de produtos especiais que demonstram  
o máximo em capacidades de design e engenharia da Jaguar, permitindo que nossos 
clientes satisfaçam a sua paixão por veículos novos e espetaculares.

NOVO CENTRO TÉCNICO DA SVO

No coração da British Midlands, encontra-se o novo Centro Tecnológico da SVO. Este 
moderno aparato representa um investimento de 20 milhões de libras da Jaguar Land 
Rover e apresenta quatro zonas projetadas para dar suporte à criação de veículos que 
tiram o fôlego. Além das áreas de Comissionamento e Apresentação, nosso centro de 
fabricação é responsável pela montagem e acabamento dos veículos SVO da linha principal 
e Collector’s Edition. Instalações de pintura de classe mundial asseguram o acabamento 
requintado de cada carro que nós criamos.

BESPOKE BY SVO

Bespoke by SVO nasceu de um entendimento inato do que nossos clientes mais  
exigentes valorizam mais do que qualquer outra coisa: ter um veículo inteiramente 
exclusivo. Um veículo individual ao extremo, que reflita quem é o cliente e o que ele mais 
valoriza. Com isso em mente, a SVO desenvolveu inovadoras áreas de Apresentação  
e Comissionamento, possibilitando a criação dos veículos mais refinados e luxuosos  
do mundo. Esta nova fábrica especial está situada no novo Centro Técnico da SVO  
em Warwickshire, Inglaterra.
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O MUNDO JAGUAR
Escolha um XF e você entrará para o emocionante mundo da Jaguar.

TRACK DAYS

Não há melhor forma de conhecer um Jaguar do que fazer um test-drive. A Jaguar Experience 
oferece uma série de oportunidades exclusivas para você realmente sentir o que é aproveitar  
um Jaguar ao máximo, pilotando um. Nossas experiências em pista permitem que você teste  
a si mesmo e os carros da incrível linha Jaguar até o limite.

Saiba mais acessando jaguarbrasil.com.br/experience-jaguar

NOS BASTIDORES

Os tours da nossa fábrica oferecem a possibilidade de você conhecer todo o processo  
de concepção dos nossos carros, desde a moldagem da chapa de metal até os sofisticados 
detalhes finais. Em nossas modernas instalações de produção você poderá ver como técnicos 
capacitados e máquinas sofisticadas trabalham perfeitamente integrados para criar alguns  
dos carros mais espetaculares da Jaguar.

Saiba mais em jaguarbrasil.com.br/experience-jaguar/factory-tours.html

EXPERIÊNCIA DE DIREÇÃO NO GELO

Permita-se um novo nível de experiência ao dirigir na Ice Drive Experience da Jaguar Land Rover. 
Desde 2017, oferecemos a você uma aventura em Arjeplog, Suécia, para testar e desenvolver suas 
habilidades de direção em condições extremas. É uma oportunidade rara para os proprietários  
e entusiastas enfrentarem algumas das pistas mais difíceis e mais desafiadoras do planeta,  
sob a habilidosa orientação de nossos especialistas. Nossos instrutores de direção são do mais 
alto calibre e estarão com você em todos os passos do percurso – preparados para transmitir 
anos de conhecimento em direção. Você dançará no gelo, deslizará por algumas das curvas mais 
desafiadoras já vistas e poderá sentir a verdadeira emoção de pilotar um Jaguar ou Land Rover.

Se você quiser fazer parte do próximo evento, obtenha mais informações em  
jaguarbrasil.com.br/experience-jaguar/ice-drive-sweden
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FÓRMULA E

A reputação de performance, tecnologia e design da Jaguar foi obtida nos circuitos e 
campeonatos mais desafiadores do mundo. De Le Mans até a Fórmula 1, e agora na Fórmula E,  
o grid é a nossa plataforma de testes. A Fórmula E oferece o campo de provas perfeito para 
testar a tecnologia de veículos elétricos em um ambiente de alto desempenho. O campeonato 
acelera o desenvolvimento de motores elétricos futuros. A cada corrida, a Fórmula E ajuda  
os engenheiros da Jaguar a criar veículos elétricos melhores.

Saiba mais emjaguarbrasil.com.br/jaguar-racing

JAGUAR COLLECTION

A mais recente linha da Jaguar Collection foi criada com a mesma excelência em design  
e atenção aos detalhes que dedicamos a todos os nossos carros. Isso fica evidente em nossa 
linha de roupas, itens de couro premium e artigos de viagem de luxo. Para comemorar a tradição 
Jaguar, também temos uma coleção que homenageia as realizações do passado e apresenta 
artigos para presente e vestuário inspirados no automobilismo.

Para obter mais detalhes, visite a loja on-line em jaguarbrasil.com.br/branded-goods

JAGUAR MAGAZINE

Essa é nossa revista: brilhante, cosmopolita e contemporânea. Produzida por uma equipe  
de designers e repórteres apaixonados, ela cobre os bastidores da Jaguar e oferece também 
percepções sobre um mundo de sofisticação, design, estilo e viagens. Você pode receber  
a Jaguar Magazine duas vezes por ano sem nenhum custo durante os três primeiros anos.  
Entre em contato com sua concessionária Jaguar para receber um exemplar.





AO SEU DISPOR
Ao fornecer uma série de serviços exclusivos e produtos que combinam com seu estilo  
de vida, o Mundo Jaguar torna o ato de dirigir mais simples e fácil.

PEÇAS ORIGINAIS

As Peças Originais Jaguar foram projetadas, fabricadas e testadas conforme nossos rígidos 
padrões de qualidade, instalação e durabilidade. Cada peça é projetada especificamente 
para que o seu XF tenha o melhor desempenho e a máxima vida útil.

FROTAS E VENDAS CORPORATIVAS

Todo Jaguar é um veículo dinâmico e diferenciado que ajuda empresas a mostrarem seu 
caráter único e a personalidade de seus negócios. Nosso compromisso é oferecer serviços 
pós-vendas totalmente voltados para o cliente, mantendo cada Jaguar em perfeitas 
condições, assegurando uma performance de acordo com os mais altos padrões e com  
a melhor relação custo-benefício para seus negócios. Acesse jaguar.com/fleet-and-business 
para obter mais informações.

JAGUAR ASSISTANCE

O Jaguar Assistance fornece assistência em emergências automotivas que vão desde  
a imobilização por quebra ou acidente, até pequenas emergências, como pneus furados. 
Você pode contar com a nossa assistência na estrada, qualquer que seja a situação,  
onde quer que você esteja.

JAGUAR SERVIÇOS FINANCEIROS

Novo ou usado, para uso pessoal ou comercial, temos uma opção de financiamento que 
coloca você no controle total. Para saber mais, entre em contato com sua concessionária 
Jaguar local.

SEGURO

Os principais componentes do XF são facilmente acessíveis para serviço em pouco tempo  
e menores custos de reparo. Com o foco em custos de reparo mais baixos, o XF proporciona 
vantagem competitiva nas classificações das seguradoras. Para saber mais sobre um 
argumento comercial convincente para o XF, entre em contato com sua concessionária 
local Jaguar.

AVISO IMPORTANTE
A Jaguar Land Rover Limited está constantemente em busca de formas de melhorar a especificação, 
o design e a produção de seus veículos; novos acessórios e peças, bem como alterações, ocorrem 
continuamente. Ainda que todos os esforços sejam empregados para produzir uma literatura atualizada, 
este catálogo não deve ser considerado um guia infalível das especificações ou disponibilidade 
atuais, nem constitui uma oferta para a venda de qualquer veículo, peça ou acessório específico. 
Os distribuidores e as concessionárias não são agentes da Jaguar Land Rover Ltda. para nenhum 
projeto ou representação, seja de maneira expressa ou implícita.

CORES
As cores reproduzidas aqui estão sujeitas às limitações do processo de impressão e podem, portanto, 
sofrer ligeiras variações em relação ao veículo real. A empresa se reserva o direito de alterar ou retirar 
qualquer acabamento de cor sem aviso prévio. Algumas dessas cores talvez não possam ser adquiridas 
no seu país. Verifique a disponibilidade de cores e especificações atuais na sua concessionária Jaguar. 
Os distribuidores e as concessionárias não são agentes da Jaguar Land Rover Ltda. nem possuem 
autoridade alguma para vincular a Jaguar Land Rover Ltda. a nenhum projeto ou representação, quer 
seja de maneira expressa ou implícita.

INOVAÇÃO AMBIENTAL NA JAGUAR
A Jaguar é comprometida em reduzir a dependência de combustíveis fósseis, por isso, como parte do 
nosso enfoque para o desenvolvimento comercial responsável e sustentável, usamos menos recursos 
naturais e geramos menos resíduos.

Pesquise “Inovação Ambiental Jaguar” para saber mais.

Jaguar Land Rover América Latina e Caribe 
Av. Ibirapuera, 2332, Torre 1, 10º andar 
04028-002 
Moema, São Paulo, SP

Registrado na Inglaterra: 1672070

jaguarbrasil.com.br

© Copyright Jaguar Land Rover Limited 2018

Castrol EDGE Professional recomendado exclusivamente pela Jaguar.

Meridian é uma marca registrada da Meridian Audio Ltd.
A marca e os logotipos Bluetooth® são propriedades da Bluetooth SIG, Inc. e qualquer uso de uma 
dessas marcas pela Jaguar Land Rover Ltda. se dá sob licença. iPhone é uma marca registrada da  
Apple Inc., registrada nos EUA e em outros países. O sistema de navegação deve ser sempre usado  
em condições que não afetem a capacidade do motorista de dirigir com segurança, nem a segurança 
dos outros usuários da via.

TODAS AS INFORMAÇÕES DESCRITAS NESSE CATÁLOGO SÃO REFERENTES AO MODELO 2019. 

VEÍCULOS MOSTRADOS NA PRIMEIRA CAPA: XF S NA COR BRANCO YULONG COM  
OPCIONAIS INSTALADOS

VEÍCULOS MOSTRADOS NA QUARTA CAPA: XF SEDAN R-SPORT NA COR CINZA CORRIS COM 
OPCIONAIS INSTALADOS

1X2601910000BBRPT01P

Respeito no trânsito. Uma via de mão dupla.






