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JAGUAR I-PACE
Todo Jaguar é único na estrada. A mudança para propulsão totalmente elétrica não muda esse fato. 
Ela oferece ainda mais oportunidades de moldar o desempenho dinâmico e o design emblemático pelo 
qual somos conhecidos. O Jaguar I-PACE é um veículo elétrico a bateria (BEV) criado do zero para aderir 
a essas novas possibilidades.

O design esportivo esconde um interior requintado com níveis de praticidade de SUV. Uma sofisticada 
motorização totalmente elétrica proporciona alto desempenho com zero emissões de escapamento. 
Suas tecnologias inovadoras funcionam perfeitamente com o carro e com você. O visual, a condução 
empolgante e a tecnologia conectados como nunca – O I-PACE é o carro esportivo de cinco lugares 
mais inteligente do mundo.

OS VEÍCULOS MOSTRADOS SÃO DA LINHA GLOBAL JAGUAR. AS ESPECIFICAÇÕES, OS OPCIONAIS E A DISPONIBILIDADE 
VARIAM ENTRE OS MERCADOS E DEVEM SER VERIFICADOS COM A SUA CONCESSIONÁRIA JAGUAR LOCAL. PARA OBTER 
MAIS INFORMAÇÕES E CONFIGURAR SEU VEÍCULO, ACESSE JAGUARBRASIL.COM.BR
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INTRODUÇÃO

OS BENEFÍCIOS 
ELÉTRICOS DO I-PACE
“Nós criamos o I-PACE para representar a próxima geração de veículos elétricos a bat-ria. 
Trata-se de uma guinada radical e significativa para o futuro: o resultado do autêntico 
Jaguar DNA combinado com detalhes belos e de alto nível, com o acabamento britânico”.

Diretor de Design, Jaguar.

PERFORMANCE ELETRIZANTE
A aceleração linear do I-PACE é instantânea, sem atrasos e sem interrupções da 
transmissão. Os 400 cv de potência máxima possibilitam acelerar de 0 a 100 km/h 
em apenas 4,8 segundos. Para uma agilidade de carro esportivo, a bateria de 90 kWh 
é posicionada dentro do assoalho, entre os eixos, proporcionando um baixo centro de 
gravidade e distribuição de peso quase perfeita. Consulte a página 15 para saber mais.

SOFISTICAÇÃO SILENCIOSA
A energia elétrica é naturalmente silenciosa, mas ainda fizemos muitos esforços para 
tornar o I-PACE um oásis de calmaria. O moderno encapsulamento do motor reduz 
o volume do som e o design radical do I-PACE foi desenvolvido para minimizar o ruído 
do vento. A intrusão de ruído exterior é reduzida ainda mais pela laminação acústica 
das janelas dianteiras. Consulte a página 13 para saber mais.

USO INTELIGENTE DO ESPAÇO
O I-PACE usa motores elétricos montados no eixo e transmissões concêntricas 
de velocidade única. Isso cria espaço considerável na cabine, dando ao I-PACE 
uma impressão de compacto por fora, mesmo oferecendo amplo espaço interno. 
Consulte a página 12 para saber mais.

FACILIDADE DE USO
Limpo, conveniente, livre de problemas: esse é o futuro dos carros. Visitas ao posto 
de combustível serão coisa do passado: a bateria do I-PACE pode ser carregada em 
uma tomada convencional, caixa de parede ou estação pública de carregamento. 
Ao invés de levar tempo para recarregar, você apenas continua a fazer as coisas 
que deseja. Veja a página 16 para saber mais.

AUTONOMIA
Uma única carga completa proporciona uma autonomia de até 470 km1 no ciclo 
WLTP – mais que suficiente para cobrir percursos semanais médios de 300 km2. 
Consulte a página 16 para saber mais.

1Os números fornecidos são resultado de testes do fabricante oficial de acordo com a legislação da União Europeia para bateria com carga completa. Apenas para fins 
comparativos. Os valores podem diferir conforme o mercado. Os dados de consumo de energia e autonomia podem variar de acordo com fatores como estilo de condução, 
condições ambientais, carga, rodas instaladas, acessórios, rota e condição da bateria.Os dados de autonomia se baseiam em um veículo de produção em rota padronizada.  
2Este valor foi obtido na pesquisa de mobilidade “Padrões de condução e estacionamento de motoristas de carros europeus”, realizada pela Comissão Europeia. O WLTP 
(Worldwide harmonised Light vehicle Test Procedure) é o novo teste oficial da UE usado para calcular os dados padronizados de consumo de combustível e emissões de 
CO2. São medidos combustível, consumo de energia, autonomia e emissões. O objetivo é fornecer resultados mais próximos ao comportamento de condução em situações 
reais. Ele testa veículos com equipamentos opcionais e com um procedimento de teste e perfil de condução mais exigentes. Valores de teste oficiais da UE a partir de testes 
de fabricante sob legislação da UE. Apenas para fins comparativos. Os valores reais e os dados de desempenho EV geral podem variar de acordo com variáveis ambientais 
e de condução.

Os dados de autonomia do veículo elétrico se baseiam em um veículo de produção em rota padronizada. A autonomia obtida irá variar dependendo da condição do veículo 
e da bateria, da rota propriamente dita e do estilo de condução
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CARREGADOR DE BORDO
A eletricidade pode ser fornecida ao carro em formato 
CA ou CC. Para carregar o carro, o carregador de bordo 
do I-PACE 11kw converte a eletricidade para CC.

TOMADAS DE CARGA
Um ponto de carregamento substitui o enchimento 
de combustível. É só conectar e carregar.

MOTORES DIANTEIRO E TRASEIRO
Em vez de um motor para impulsionar as rodas 
dianteiras e traseiras, o I-PACE tem dois motores 
elétricos síncronos magnéticos permanentes, eficientes 
e compactos. Cada um dos motores pode proporcionar, 
independentemente, 200 cv de potência e 348 Nm de 
torque. No total, são 400 cv e 696 Nm. Há também 
a Tração Integral (AWD) de alto desempenho.

VEÍCULO MOSTRADO: I-PACE HSE NA COR CINZA EIGER COM OPCIONAIS INSTALADOS

BATERIA
A bateria de 90 kWh do I-PACE substitui o tanque de 
combustível. Suas células energéticas de íon de lítio 
de alta densidade armazenam a energia do carro.

INVERSOR
O inversor do I-PACE usa a corrente contínua (CC) 
armazenada na bateria e a transforma em corrente 
alternada (CA) que alimenta o motor.
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APRESENTANDO 
O JAGUAR I-PACE

JAGUAR DYNAMICS
A experiência de condução do I-PACE reflete seu design dinâmico. A direção 
envolvente e recompensadora é equilibrada com conforto e sofisticação. 
Consulte a página 15 para saber mais.

MOTORIZAÇÃO ELÉTRICA
O carro de corrida de Fórmula E I-TYPE e o I-PACE da Jaguar usam motores elétricos 
síncronos magnéticos permanentes e tecnologia de bateria de células de íon de 
lítio. Esses motores são pequenos, compactos e eficientes e isso ajuda a aprimorar 
o desempenho e a autonomia. Consulte a página 16 para saber mais.

SEMPRE CONECTADO
As tecnologias InControl do I-PACE conectam você perfeitamente ao seu carro 
e ao mundo exterior. Temos o Pivi Pro com o novo Sistema de Navegação1 que 
apresenta recursos como estações de carregamento e vagas de estacionamento. 
O Apple CarPlay®2 e o Android Auto™3 facilitam o uso de aplicativos específicos na 
Tela Touchscreen, enquanto o aplicativo Jaguar Remote4 permite que você interaja 
de maneira segura com seu carro a partir do seu smartphone. Consulte as páginas 
20 a 23 para mais informações.

TECNOLOGIA INTEGRADA
O console central “flutuante”, coração do I-PACE, traz o nosso mais avançado sistema 
de infoentretenimento, Pivi Pro. Um sistema que facilita incrivelmente o controle de 
todos os recursos do carro e dos seus dispositivos conectados. E ele vem com uma 
tela touchscreen de 10" integrada ao painel, além de uma tela touchscreen inferior 
de 5,5" com discagem dinâmica multifuncional. A Tela Interativa do Motorista de 
alta definição fica diante do motorista. Assim, você consegue acessar nosso potente 
sistema de navegação com recomendações de percurso que maximizam a autonomia. 
Consulte a página 21 para mais informações.

ACABAMENTO INTERNO E ESPAÇO
Uma arquitetura elétrica permitiu que nossos designers combinassem acabamento de 
luxo com níveis generosos de espaço interno e armazenamento. A ausência de um túnel 
de transmissão é uma oportunidade para um porta-objetos de 10,5 litros abaixo do 
apoio de braço central. A ausência de câmbio convencional significa que há espaço de 
armazenamento dentro do console central “flutuante” perfeito para telefones e chaves. 
Para complementar a capacidade de transporte do I-PACE, o porta-malas traseiro 
chega a impressionantes 1.453 litros5 com o porta-objetos dianteiro sob o capô, 
que traz 27 litros adicionais. Consulte a página 33 para mais informações.

DRAMA EXTERIOR
O perfil radical “cab-forward”, a entrada de ar ousada no capô e os flancos traseiros 
característicos da Jaguar são muito mais do que elementos impactantes no design do 
I-PACE. Eles compõem partes vitais da aerodinâmica do carro e ajudam a proporcionar 
um baixo coeficiente de arrasto (Cd) de 0,29, aprimorando a autonomia. Consulte a 
página 8 para saber mais.

1Recurso opcional. A Navegação Conectada exigirá uma assinatura após o período inicial informado pela sua Concessionária Jaguar.  2Apenas smartphones compatíveis. Seu carro está preparado para o Apple CarPlay. Os serviços oferecidos 
pelo Apple CarPlay dependem da disponibilidade dos recursos em seu país. Consulte www.apple.com/br/ios/feature-availability/#apple-carplay para obter mais informações.  3Apenas smartphones compatíveis. Seu carro está preparado 
para o Android Auto. Os serviços oferecidos pelo Android Auto dependem da disponibilidade dos recursos em seu país. Consulte https://www.android.com/intl/pt-BR_br/ para obter mais informações.  4Recurso opcional. O Remote contém 
serviços por assinatura que podem ser estendidos após o período inicial recomendado pela sua concessionária Jaguar. O Aplicativo Remote deve ser baixado via Apple App Store/Google Play Store.  5Com Suspensão Pneumática, o volume 
do porta-malas é 18 litros menor.

Os itens integrados somente 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.

As funcionalidades, opções e disponibilidade do Pivi e InControl dependem de cada mercado – consulte a disponibilidade e os termos na concessionária Jaguar mais próxima de você. Não é possível garantir a conectividade à rede móvel 
em todos os locais. 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.

Apple CarPlay é uma marca comercial da Apple Inc. Os termos de usuário final da Apple Inc. podem se aplicar. 
Android Auto é uma marca comercial da Google LLC. 
App Store é uma marca registrada da Apple Inc. Google Play Store é uma marca registrada da Google LLC. 
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DESIGN

EXTERIOR
O design revolucionário do I-PACE é fiel ao espírito da Jaguar e ao I-PACE Concept. 
Das caixas das rodas dianteiras salientes ao difusor traseiro, todos os elementos de 
estilo inspirados em supercarros permitem que o I-PACE corte o ar com o mínimo 
de resistência para obter o máximo em autonomia e estabilidade. A grade imponente 
curva-se para dentro, reduzindo o arrasto criado pela canalização de ar para dentro na 
entrada de ar do capô e depois para fora, onde ele passa pelas linhas do teto que são 
curvas, para obtenção da máxima eficiência. O teto está disponível na mesma cor da 
carroceria, pintura preta contrastante ou em teto de vidro panorâmico. As maçanetas 
da porta rentes à carroceria asseguram que o fluxo de ar percorra toda a lateral do 
carro sem interrupções.

Conferindo ao I-PACE uma presença distinta na estrada, os faróis LED futurísticos 
têm o desenho do nosso “J” característico. Para mais segurança e visibilidade à noite, 
escolha os faróis Matrix LED opcionais com a assinatura das Luzes de Circulação 
Diurna (DRL).

Este sistema mantém o uso contínuo do farol alto, mas ajusta automaticamente 
o formato do feixe para evitar ofuscamento de veículos no sentido contrário. 
As elegantes lanternas traseiras também são de LED, com os mesmos indicadores 
de direção animados que os faróis.

VEÍCULO MOSTRADO: I-PACE HSE NA COR CINZA EIGER COM OPCIONAIS INSTALADOS
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INTERIOR
O I-PACE reimagina o equilíbrio clássico da Jaguar, entre foco em carros esportivos e acabamento de luxo, 
para a era digital. A arquitetura elétrica define o caráter da cabine de 5 lugares. O design “cab-forward” 
consiste de assentos dianteiros posicionados ainda mais à frente. Isso cria mais espaço entre os assentos 
dianteiros e traseiros, proporcionando espaço adicional para as pernas e joelhos dos passageiros do assento 
traseiro. O motorista e o passageiro dianteiro experimentam uma sensação imediata de envolvimento com 
o carro graças aos assentos esportivos anatômicos. Aprofundando a sensação de foco no motorista, o painel 
de instrumentos é rebaixado, com linhas minimalistas, e envolvido em couro macio. Em todo o interior 
espaçoso, os toques manuais reafirmam a atmosfera luxuosa da cabine. Você é cercado pelos acabamentos 
sólidos e suntuosos, além da costura dupla, que adiciona sofisticação feita sob medida.

Máximo dianteiro rebatível com teto solar 
fixo instalado

1.013 mm

Altura do teto traseiro 968 mm

Espaço para as pernas máximo dianteiro 1.040 mm

Espaço para as pernas máximo traseiro 890 mm

INTERIOR MOSTRADO: I-PACE HSE COM ASSENTOS DE COURO WINDSOR LIGHT OYSTER COM INTERIOR LIGHT OYSTER E REVESTIMENTO DO TETO LIGHT OYSTER
DESIGN
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Independentemente da combinação de materiais escolhida por você, a sensação 
moderna criada por eles complementará o ambiente limpo e estiloso. Para completar 
o interior, há uma opção de teto solar panorâmico que, como resultado de seu 
revestimento e construção laminada para absorção de raios infravermelhos, previne 
contra a entrada de luz solar intensa, calor e luz UV na cabine. Além de encher 
o interior de luz natural, o teto panorâmico opcional mantém temperaturas agradáveis 
na cabine em condições muito ensolaradas e mantem a cabine aquecida em 
climas frios.

A cabine é um refúgio do mundo exterior. A sofisticada encapsulação do motor 
proporciona sofisticação reduzindo o volume do som gerado por ele e o design 
exterior minimiza o ruído gerado pelo vento.

Para melhorar sua sensação de bem-estar, basta ativar o botão PURIFY opcional 
e um filtro especialmente projetado atrai e captura partículas finas de fora do carro, 
como PM2.5 e alérgenos no ar, como poeira e pólen. Esse sistema engenhoso limpa 
o ar no ambiente da cabine, reduzindo a exposição dos ocupantes a poluentes 
nocivos para que todos se sintam confortáveis desde o momento em que entram. 
Você também pode pré-aquecer ou pré-resfriar a cabine pelo seu aplicativo 
Jaguar Remote*. 

*Item opcional. O Remote contém serviços por assinatura que podem ser estendidos após o período inicial recomendado pela sua concessionária Jaguar. 
O Aplicativo Remote deve ser baixado via Apple App Store/Google Play Store.

App Store é uma marca registrada da Apple Inc. Google Play Store é uma marca registrada da Google LLC.

INTERIOR À ESQUERDA: I-PACE HSE COM ASSENTOS DE COURO WINDSOR LIGHT OYSTER COM INTERIOR LIGHT OYSTER E REVESTIMENTO DO TETO LIGHT OYSTER 
INTERIOR ACIMA: I-PACE HSE COM ASSENTOS DE COURO WINDSOR EBONY COM INTERIOR EBONY E REVESTIMENTO DO TETO EBONY
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DESEMPENHO

MOTORIZAÇÃO
Por dentro, o I-PACE é radicalmente diferente de um carro com motor de combustão 
interna. Em vez de um motor a gasolina ou diesel, ele tem dois motores elétricos 
síncronos a ímãs permanentes extremamente leves e compactos. Ambos os motores 
têm eficiência de 97% na transferência de energia da bateria para o motor – um motor 
de combustão interna geralmente tem 30% a 40% de eficiência energética ao produzir 
energia com combustíveis fósseis. Eles foram desenvolvidos pelos engenheiros da 
Jaguar para tirar vantagem do conhecimento experimentado e coletado do carro 
de corrida I-TYPE da Fórmula E.

Para proporcionar o máximo de potência com impacto mínimo, os dois motores 
elétricos síncronos a ímãs permanentes são montados no eixo e usam transmissões 
concêntricas de velocidade única. Os motores também estão posicionados mais 
abaixo no veículo, contribuindo para um baixo centro de gravidade e para o 
aprimoramento do controle, a dirigibilidade e a agilidade do I-PACE. Isso também 
permite a combinação de uma cabine espaçosa com um porta-malas de 656 litros.
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Transformando a experiência de condução, os motores elétricos do I-PACE são mais 
silenciosos e criam menos vibrações que os motores convencionais de combustão 
interna – sem as interrupções normalmente associadas a mudanças de marchas. 
Eles proporcionam eficiência operacional e liberação de torque superiores, além de 
resposta imediata. Para um desempenho eletrizante, o I-PACE proporciona até 696 
Nm de torque com torque máximo disponível a partir de zero RPM.

Posicionada o mais baixo possível e entre os eixos, a bateria de 90 kWh do I-PACE 
é composta por células energéticas de íon de lítio de alta densidade. Ela foi projetada 
para longevidade e suporta períodos prolongados de potência máxima contínua. 
O I-PACE mantém a temperatura ideal constantemente, pois sua bateria usa sistemas 
de gerenciamento térmico de ponta.

VEÍCULO MOSTRADO: I-PACE HSE NA COR CINZA EIGER COM OPCIONAIS INSTALADOS

Bateria Motores elétricos
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TECNOLOGIA DA PERFORMANCE
O I-PACE tem uma arquitetura avançada de veículo elétrico, criada especificamente para este carro, 
que proporciona excelente dinâmica de condução e diminui o peso.

Possível subesterço sem tecnologia de vetorização de torque por frenagem.A vetorização do torque por frenagem aplica pressão de frenagem para reduzir a velocidade 
das rodas dianteiras ou traseiras de forma independente para evitar subesterço e continuar na 
trajetória real de tráfego.

VEÍCULO MOSTRADO: I-PACE HSE NA COR CINZA EIGER COM OPCIONAIS INSTALADOS
DESEMPENHO
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1Disponível somente com Adaptive Dynamics.
2Disponível somente com Suspensão Eletrônica.

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.

VETORIZAÇÃO DE TORQUE POR FRENAGEM
A Vetorização de Torque por Frenagem proporciona curvas controladas e ágeis 
reduzindo o subesterço quase até o limite pela frenagem controlada das 
rodas internas.

TRAÇÃO INTEGRAL
O sistema de Tração Integral (AWD) tem dois motores controlados 
independentemente, um no eixo dianteiro e outro no traseiro. Isso significa 
que nenhuma conexão mecânica complexa será necessária entre os dois eixos 
para proporcionar a capacidade AWD. O sistema usa sensores para monitorar 
continuamente as entradas do motorista, e a tração disponível, para calcular 
a liberação de torque em todas as quatro rodas e maximizar a aderência.

ALL SURFACE PROGRESS CONTROL
O All Surface Progress Control (ASPC) é um sistema avançado que permite a você 
definir e manter uma velocidade constante enquanto dirige em condições adversas, 
como pistas escorregadias, lama, grama molhada, gelo, neve e estradas de terra. 
Funcionando como um sistema de controle de cruzeiro convencional, ele funciona 
entre 3,6 km/h e 30 km/h, permitindo manter a plena concentração na estrada.

JAGUARDRIVE CONTROL WITH ADAPTIVE SURFACE RESPONSE1

O JaguarDrive Control com Adaptive Surface Response (AdSR) reconhece as 
diferenças entre as superfícies para obter a máxima aderência disponível. Com base 
na experiência inigualável da Jaguar Land Rover com sistemas de tração integral, 
o AdSR monitora constantemente o ambiente do carro e ajusta as configurações 
adequadas do motor e dos freios. Uma vez selecionado, o sistema AdSR funciona 
em todas as velocidades para ajudar você em condições climáticas adversas e em 
superfícies difíceis.

SAÍDA EM BAIXA TRAÇÃO
Para controle de torque ideal a partir da arrancada, selecione Saída em Baixa Tração 
na tela Touchscreen. Esse sistema aprimora a capacidade em condições como chuva, 
neve e gelo. Ele permanece ativo até o carro atingir 30 km/h e, em seguida, o I-PACE 
combina-se de volta para o modo selecionado pelo motorista.

MODO DINÂMICO E CONFIGURABLE DYNAMICS1

O Modo Dinâmico amplifica a personalidade esportiva do I-PACE. A resposta 
de aceleração é aprimorada, os amortecedores enrijecidos e o peso do volante 
é aumentado. A tela interativa do motorista e a Iluminação Premium Ambiente 
assumem um tom vermelho instantaneamente.

O sistema Configurable Dynamics permite que você personalize o Modo Dinâmico 
do I-PACE. As características de condução podem ser alteradas para o Modo 
Dinâmico ou deixadas como normal, tudo por meio da tela touchscreen. O Modo 
Dinâmico Configurável permite a você deixar o Modo Dinâmico de acordo com 
as suas necessidades, seja qual for a combinação de sensibilidade do acelerador, 
peso da direção ou rigidez dos amortecedores que você prefira.

SUSPENSÃO ATIVA COM ADAPTIVE DYNAMICS2

A sofisticada Suspensão Ativa opcional rebaixa o carro automaticamente em 10 mm 
ao trafegar em velocidades acima de 105 km/h por períodos prolongados de tempo 
quando algumas condições são cumpridas. Reduzir o espaço entre o carro e estrada 
aprimora o desempenho aerodinâmico e, consequentemente, a autonomia. O sistema 
opcional Adaptive Dynamics otimiza o conforto de condução e o controle da 
carroceria dinâmico usando tecnologia de amortecimento continuamente variável.

O sistema monitora múltiplos sensores que analisam as posições verticais das rodas, 
aceleração do veículo, comandos de direção, bem como a atividade dos pedais de 
freio e acelerador para ajustar as configurações de amortecimento da suspensão. 
Isso proporciona o equilíbrio ideal entre conforto, sofisticação e agilidade.

SUSPENSÃO A AR ELETRÔNICA
A Suspensão a Ar Eletrônica opcional do I-PACE pode ser abaixada ou levantada com 
o toque de um botão. Se uma altura livre maior for necessária, é possível levantar a 
suspensão até 230 mm. Da mesma forma, a suspensão pode ser abaixada para facilitar 
o acesso. Isso deixa o I-PACE preparado para qualquer situação.

DESEMPENHO
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1Carregamento Temporizado disponível a partir do fim de 2021.  2Um carregador rápido 
CC proporciona grandes quantidades de energia em um curto período de tempo. A taxa 
de carregamento diminui à medida que a bateria atinge capacidade total, portanto, na maioria 
dos casos, é mais rápido realizar um carregamento rápido até 80% da capacidade ou apenas 
para a autonomia estendida necessária. Os tempos reais de carregamento variam de acordo 
com condições ambientais e instalações de carregamento disponíveis. Para mais informações 
sobre os tempos de carregamento em seu país, acesse jaguarbrasil.com.br/charging para 
obter mais informações.

Os tempos de carregamento variam dependendo de vários fatores, incluindo, sem limitação: 
a idade, as condições, a temperatura e a carga existente da bateria; as instalações utilizadas 
e a duração da carga.

Os números fornecidos são resultado de testes do fabricante oficial de acordo com a legislação 
da União Europeia para bateria com carga completa. Apenas para fins comparativos. Os valores 
podem diferir conforme o mercado. Os dados de consumo de energia e autonomia podem variar 
de acordo com fatores como estilo de condução, condições ambientais, carga, rodas instaladas, 
acessórios, rota e condição da bateria. Os dados de autonomia se baseiam em um veículo de 
produção em rota padronizada.

VEÍCULO MOSTRADO: I-PACE HSE NA COR CINZA EIGER COM OPCIONAIS INSTALADOS

100 kW CC ATÉ 127 KM DE AUTONOMIA EM 15 MINUTOS

CARREGAMENTO
O carregamento do I-PACE é conveniente e seguro. Isso significa 
que você pode completar a carga da bateria sempre que desejar para 
assegurar que o seu carro estará pronto para uso quando você precisar 
dele. É totalmente seguro carregar o carro na chuva ou até mesmo 
estacionado na neve, pois o sistema de carregamento é inteiramente 
protegido. O conector do carregador da bateria está convenientemente 
e discretamente localizado na caixa da roda dianteira, enquanto a porta 
de carregamento permite acesso a todos os padrões de carregamento 
comuns internacionalmente. Uma instalação de carregamento 
cronometrado1 permite que você defina tempos específicos de 
carregamento através da tela Touchscreen. Isso permite que você tire 
proveito das tarifas econômicas de eletricidade.

CARREGAMENTO EM ESTAÇÕES PÚBLICAS
Em viagens mais longas, você poderá precisar de um preenchimento 
rápido da carga da bateria para concluir o percurso. Os carregadores 
rápidos CC são a melhor maneira de fornecer isso - um carregador 
típico de 50 kW pode fornecer até 63 km de autonomia em 15 minutos2. 
À medida que a infraestrutura pública de carregamento melhorar, o 
I-PACE será equipado para aceitar uma taxa de carregamento CC de 
até 100 kW. Isso significa que você pode facilmente adicionar 100 km 
de autonomia no tempo que levaria para tomar uma xícara de café. 
Dependendo do prestador de serviços, os carregadores públicos CA 
podem ter diversas capacidades.

Você também pode encontrar pontos de carregamento convenientes 
em locais nos quais você desejaria estar por várias horas – ou até mesmo 
toda a noite – incluindo shopping centers, hotéis e academias locais.
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1A Jaguar autorizou parcerias de infraestrutura de carregamento para todos os mercados nos 
quais o I-PACE estará disponível. Nossos parceiros de infraestrutura estarão disponíveis para 
aconselhamento sobre as melhores soluções para você. Consulte sua Concessionária Jaguar para 
obter mais informações.  2O fornecimento de eletricidade de 11 kW está disponível na maioria dos 
países.  3Este valor foi obtido na pesquisa de mobilidade “Padrões de condução e estacionamento 
de motoristas de carros europeus”, realizada pela Comissão Europeia.

Os tempos de carregamento variam dependendo de vários fatores, incluindo, sem limitação: 
a idade, as condições, a temperatura e a carga existente da bateria; as instalações utilizadas 
e a duração da carga.

Os números fornecidos são resultado de testes do fabricante oficial de acordo com a legislação 
da União Europeia para bateria com carga completa. Apenas para fins comparativos. Os valores 
podem diferir conforme o mercado. Os dados de consumo de energia e autonomia podem variar 
de acordo com fatores como estilo de condução, condições ambientais, carga, rodas instaladas, 
acessórios, rota e condição da bateria. Os dados de autonomia se baseiam em um veículo de 
produção em rota padronizada.

VEÍCULO MOSTRADO: I-PACE HSE NA COR CINZA EIGER COM OPCIONAIS INSTALADOS

CARREGAMENTO DOMÉSTICO
O carregamento da bateria em casa não poderia ser mais fácil. Para um 
carregamento ideal, você pode instalar uma caixa de parede aprovada 
pela Jaguar1. O I-PACE é equipado com um carregador de bordo2 CA 
trifásico de 11 kW que pode recarregar o veículo totalmente durante 
a noite e oferecer até 53 km de autonomia por hora.

Para assegurar que você sempre conseguirá carregar o I-PACE, o veículo 
também tem um cabo de carregamento residencial, opcional, que pode 
ser usado em tomadas domésticas. Ao usar uma tomada doméstica, 
a velocidade de carregamento é menor do que com uma caixa de 
parede (até 9,5 km de autonomia por hora de carregamento), mas isso 
é suficiente para cobrir a média de percurso diário de 60 km3 se o veículo 
for carregado à noite.

11 kW CA CARGA DE 0 a 100% 8,5 HORAS2

https://www.jaguarbrasil.com.br/retailer-locator/index.html
https://buildyour.jaguar.com/jag2/r/model/_/pt_br/i-pace_k21/


ÍNDICE ESPECIFICAÇÕES

ENCONTRE UM CONCESSIONÁRIO

MONTE O SEU

INTRODUÇÃO DESIGN DESEMPENHO

TECNOLOGIA SEGURANÇA PRATICIDADE

INTERIOR MOSTRADO: I-PACE HSE COM ASSENTOS DE COURO WINDSOR LIGHT 
OYSTER COM INTERIOR LIGHT OYSTER E REVESTIMENTO DO TETO LIGHT OYSTER
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TECNOLOGIA

INFOENTRETENIMENTO
Todos os I-PACE estão equipados com Pivi Pro, o nosso sistema de informação e entretenimento mais simples e intuitivo de 
sempre. Apresenta uma disposição de relance que permite realizar tarefas frequentes e utilizar funções de acesso comum na 
tela inicial, incluindo navegação, telefone e multimedia. Pode personalizar facilmente a disposição e adicionar mais informações 
ou funcionalidades.

HEAD-UP DISPLAY
Para ajudar a reduzir distrações ou a 
necessidade de tirar os olhos da estrada, 
o Head-up Display2 opcional apresenta 
os principais dados do veículo, como a 
sua velocidade 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 pode exibir 
informações importantes do telefone 
na tela Touchscreen do Pivi Pro, como 
o nome ou número da pessoa que está 
fazendo a chamada recebida. O recurso 
pode ser ligado e desligado de acordo 
com a preferência do motorista.

PIVI PRO
Para maior flexibilidade e eficiência, as 
telas touchscreens ao toque duplas de alta 
definição, padrão de 10" e 5,5", permitem 
ao usuário visualizar informações e, ao 
mesmo tempo, interagir com recursos 
adicionais. Acesso direto aos controles 
de temperatura do assento e da cabine 
também está disponível através dos 
novos botões dinâmicos multifuncionais. 
Para uma aparência verdadeiramente 
elegante e simplificada, o volante também 
tem novos botões sensíveis ao toque de 
série que permanecem ocultos até serem 
acesos. Um desses botões é programável, 
de forma que ele pode ser personalizado 
de acordo com suas preferências para 
realizar uma infinidade defunções.

TELA INTERATIVA DO MOTORISTA
A Tela Interativa do Motorista de alta 
definição 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 Novo Sistema de Navegação1 
exibe navegação em tela cheia com 
mapeamento 3D (quando disponível).

EXCELÊNCIA DE ÁUDIO MERIDIAN™
As tecnologias da Meridian, parceira de 
áudio da Jaguar, ajudaram a assegurar 
que o I-PACE seja um espaço magnífico 
para experimentar sons. O processamento 
de sinalização digital proporciona 
desempenho que, em outra situação, 
exigiria alto-falantes significativamente 
grandes, enquanto a correção da 
cabine adapta o som de acordo com 
a acústica precisa do I-PACE. O Digital 
Dither Shaping preserva os detalhes de 
desempenho para invocar as emoções 
da gravação original. O Trifield™, exclusivo 
da Meridian™, produz uma experiência 
consistente e realista para todos os 
ocupantes. O I-PACE vem de série com 
o Sistema de Som Meridian de 400W, 
11 alto-falantes e 1 subwoofer. O Sistema 
de Som Surround Meridian 3D de 750W, 
16 alto-falantes e 1 subwoofer é oferecido 
como opcional.

TECNOLOGIA

1Recurso opcional. A Navegação Conectada exigirá uma assinatura adicional após o período inicial informado pela sua Concessionária Jaguar.  
2De série nas versões HSE.  

Os recursos integrados 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.

As funcionalidades, opções e disponibilidade do Pivi e InControl dependem de cada mercado – consulte a disponibilidade e os termos na concessionária 
Jaguar mais próxima de você. Não é possível garantir a conectividade à rede móvel em todos os locais. 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.

Meridian é uma marca registrada da Meridian Audio Ltd. Trifield e o dispositivo "three fields" é uma marca registrada da Trifield Productions Ltd.
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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 multitoques como pinçamento para zoom 
e deslizamento.

HOMEPAGE PERSONALIZADA
A beleza do Pivi Pro está na sua versatilidade. Com espaço na tela inicial para três 
painéis móveis ao mesmo tempo, você pode configurá-lo para exibir seus recursos 
preferidos. Por exemplo, você pode querer Navegação, Media Player e Telefone, 
e personalizar sua página inicial com os recursos que você mais usa e ver todas 
as informações de que precisa rapidamente.

MULTIMÍDIA 
Desfrute de uma variedade de recursos multimídia na tela sensível ao toque. 
Conecte seu dispositivo e veja detalhes de listas de reprodução e músicas, 
exibidos por artista, álbum e gênero.

CONECTIVIDADE
InControl é o conjunto de itens da Jaguar que conecta você ao seu veículo e com o mundo exterior 
de uma maneira fácil e segura. Há uma variedade de recursos incluídos de série no I-PACE.

TECNOLOGIA

Os itens integrados somente 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.

As funcionalidades, opções e disponibilidade do Pivi e InControl dependem de cada mercado – consulte a disponibilidade e os termos na concessionária Jaguar mais próxima 
de você. Não é possível garantir a conectividade à rede móvel em todos os locais. 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.
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NOVO SISTEMA DE NAVEGAÇÃO
Com o Novo Sistema de Navegação Pivi Pro*, você fica conectado à sua rota com 
atualizações do tráfego em tempo real e acesso ao vivo a pontos de recarga, 
estacionamentos e informações do local, tudo em detalhes 2D ou 3D excepcionais. 
Nas rotas já conhecidas, a orientação por voz é silenciada automaticamente para 
que você possa ouvir música sem interrupções.

Também é possível salvar seus lugares favoritos e usar gestos de pinçamento 
e zoom para fazer a exploração simples de mapas. Também há novos recursos, 
como o “aprendizado de máquina”, que aprende as vias de sua preferência e oferece 
a opção de tomar rotas diferentes ou mais rápidas. Além disso, as atualizações 
automáticas regulares garantem que os mapas que você usa estejam sempre precisos 
e atualizados.

Informações do Trânsito em Tempo Real – O sistema usa dados ao vivo para oferecer 
o retrato mais preciso de como está o trânsito até o seu destino.

Pesquisa On-line – Onde quer que esteja, você poderá pesquisar locais de interesse 
na área ao redor. O sistema pode acessar informações de destino, dicas de viagem 
e inspirações de especialistas, bem como comentários de viagens on-line para a área 
em que você se encontra.

Modo Commute – Permite que o sistema memorize o seu trajeto e informe 
automaticamente a duração esperada da viagem com base nos movimentos em tempo 
real e históricos de trânsito, sem que você precise informar um destino. O sistema 
aprende os percursos que você costuma fazer até um determinado destino e informa 
qual destes é o mais curto. O recurso pode ser ligado e desligado de acordo com 
a preferência do motorista.

Serviço de Estacionamento – Ao se aproximar do seu destino, você poderá ver onde 
é possível estacionar. Basta tocar no estacionamento de sua preferência e o sistema 
de navegação é atualizado para direcionar você até ele.

Rota On-line – Quando você estiver a caminho de um destino, o sistema monitorará 
as condições de tráfego ao vivo e levará em consideração os padrões de tráfego 
típicos para o horário, mantendo você no melhor percurso.

*Recurso opcional. A Navegação Conectada exigirá uma assinatura após o período inicial informado pela sua Concessionária Jaguar. 

Os itens integrados somente 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.

As funcionalidades, opções e disponibilidade do Pivi e InControl dependem de cada mercado – consulte a disponibilidade e os termos na concessionária Jaguar 
mais próxima de você. Não é possível garantir a conectividade à rede móvel em todos os locais. 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.

TECNOLOGIA
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1Recurso opcional. O Remote contém serviços por assinatura que podem ser estendidos após o período inicial recomendado pela sua concessionária Jaguar. O Aplicativo Remote 
deve ser baixado via Apple App Store/Google Play Store.  2Carregamento Temporizado disponível a partir do fim de 2021.

Os itens integrados somente 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.

As funcionalidades, opções e disponibilidade do Pivi e InControl dependem de cada mercado – consulte a disponibilidade e os termos na concessionária Jaguar mais próxima de você. 
Não é possível garantir a conectividade à rede móvel em todos os locais. 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.

App Store é uma marca registrada da Apple Inc. 
Google Play Store é uma marca registrada da Google LLC.

REMOTE1

O aplicativo para smartphone Jaguar Remote, disponível para download, fornece 
informações sobre seu veículo e permite que você interaja com ele remotamente. 
Compatível com a maioria dos smartphones, Android™ Wear ou Apple Watch®, 
esse serviço inclui:

Informações de Status de Carregamento – Mantenha-se atualizado continuamente 
com os principais indicadores de função da bateria, incluindo estado da carga, status 
de carregamento, taxa de carga, estado da tomada e autonomia estimada do EV.

Controle de Carregamento Remoto2 – Use seu smartphone para iniciar e interromper 
o carregamento remotamente, gerenciar tarifas de carregamento e até mesmo 
definir o estado máximo de carga.

Travamento/Destravamento Remoto – Trave ou destrave as portas remotamente com 
o clique de um botão. Basta pressionar o botão "travar" na tela Segurança do Veículo 
do aplicativo para smartphone Jaguar Remote a fim de travar todas as portas, ativar o 
alarme, dobrar os retrovisores laterais e fechar as janelas. Pressione o botão "destravar" 
para desdobrar os retrovisores laterais, ligar o farol baixo e fazer com que as luzes do 
pisca-alerta pisquem duas vezes.

Climatização Remota – Prepare seu Jaguar com antecedência com o pré-aquecimento 
ou pré-resfriamento da cabine, de modo que você e os passageiros fiquem confortáveis 
a partir do momento em que entram no veículo.

Bipe/Piscada – Este recurso liga o pisca-alerta do seu Jaguar, o farol baixo e emite um 
sinal sonoro de alerta para ajudá-lo a localizar o veículo em um estacionamento lotado.

Histórico de Viagens – Este recurso pode gravar automaticamente seu histórico de 
viagens, incluindo estatísticas de rota e quilometragem. Essas informações podem 
ser exportadas por e-mail para serem usadas em relatórios de despesas e podem 
ser importadas para uma planilha.

Verificação de Status do Veículo – Verifique os níveis de autonomia atual e o status 
da posição e das travas das portas e janelas. Consulte a última localização do veículo 
estacionado e encontre o caminho de volta com direções a pé.

Assistência Otimizada Jaguar – Se o carro quebrar, você pode telefonar diretamente 
para a equipe de Assistência Jaguar pressionando o botão no console no teto ou na 
tela de Assistência do aplicativo Jaguar Remote para smartphone.

Chamada de Emergência SOS – Se houver um acidente mais grave, a Chamada 
de Emergência SOS conectará você automaticamente com a equipe de resposta 
a emergências, que notificará o serviço de atendimento de emergências sobre a 
sua localização. Para a sua tranquilidade, este serviço é oferecido para os primeiros 
dez anos a partir da data de registro.
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APPLE CARPLAY® E ANDROID AUTO™
Mantenha-se conectado ao seu smartphone, mesmo quando estiver no carro, por 
meio do compartilhamento de tela com o sistema de infoentretenimento Pivi Pro. 
Você pode até mesmo enviar mensagens usando o ditado por voz e, assim, 
manter o foco na estrada à frente. 

O Android Auto™1 foi criado com segurança em mente. Com uma interface simples 
e intuitiva, ele foi concebido para minimizar as distrações, de forma que você 
mantenha-se concentrado na estrada. Basta conectar seu smartphone Android 
para controlar os aplicativos compatíveis na Tela Touchscreen do carro.

O Apple CarPlay®2 também é projetado para maior segurança, permitindo o uso 
de aplicativos sem impedir que o motorista se concentre na estrada à frente. 
Conecte seu smartphone Apple no carro para usar os aplicativos compatíveis para 
uso em automóvel, tais como mapas, mensagens e música através da tela Touchscreen.

1Apenas smartphones compatíveis. Seu carro está preparado para o Android Auto. Os serviços oferecidos pelo Android Auto dependem 
da disponibilidade dos recursos em seu país. Consulte https://www.android.com/intl/pt-BR_br/auto/ para obter mais informações.  
2Apenas smartphones compatíveis. Seu carro está preparado para o Apple CarPlay. Os serviços oferecidos pelo Apple CarPlay 
dependem da disponibilidade dos recursos em seu país. Consulte https://www.apple.com/uk/ios/feature-availability/#apple-carplay 
para obter mais informações.

Os itens integrados somente 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.

Os recursos, opções e disponibilidade de serviços de terceiros do Pivi e InControl dependem de cada mercado – consulte a disponibilidade e 
os termos completos na Concessionária Jaguar mais próxima de você. Não é possível garantir a conectividade à rede móvel em todos os locais. 
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.

Apple CarPlay é uma marca comercial da Apple Inc. Os termos de usuário final da Apple Inc. podem se aplicar.
Android Auto é uma marca comercial da Google LLC.
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ASSISTÊNCIA AO MOTORISTA

FACILITANDO A CONDUÇÃO
Sendo administrando o tráfego urbano ou rodoviário até oferecendo segurança adicional para você e os outros passageiros, 
há uma grande variedade de tecnologias inovadoras disponíveis, seja como item de série, opcional ou como parte de um pacote 
opcional. Independentemente de qual escolher, você notará que cada recurso foi projetado e fabricado para aumentar sua 
satisfação com o veículo.

ITENS DE SÉRIE

O Controle de cruzeiro e o Limitador de velocidade permitem que o motorista 
mantenha a velocidade atual do veículo sem precisar usar continuamente o pedal 
do acelerador, o que ajuda a reduzir a fadiga do operador. Além disso, o Limitador de 
velocidade também permite que o motorista estabeleça previamente uma velocidade 
máxima específica que o veículo não deverá exceder. Ambas as funções podem ser 
facilmente ativadas ou desativadas pelo motorista, conforme desejado.

Controle de Cruzeiro e Limitador de Velocidade permitem que o motorista mantenha 
a velocidade estabelecida sem precisar usar continuamente o pedal do acelerador, 
o que ajuda a reduzir a fadiga. Além disso, o Limitador de Velocidade também 
permite que o motorista estabeleça previamente uma velocidade máxima específica 
que o veículo não deverá exceder. Ambas as funções podem ser facilmente ativadas 
ou desativadas pelo motorista, conforme desejado.

A Câmera Traseira aumenta a visibilidade em marcha à ré. Para ajudar durante 
o estacionamento, linhas estáticas representando o caminho projetado do veículo 
são exibidas na tela Touchscreen.

O Monitor de Fadiga do Motorista detecta se você está começando a se sentir 
sonolento por meio do monitoramento dos comandos de direção e as atividades 
dos pedais do acelerador e do freio para enviar a você um aviso prévio para que 
você faça uma pausa.

O Assistente de Manutenção de Faixa detecta se o veículo está saindo 
inadvertidamente da sua faixa de rodagem e aplica torque no volante para 
que o motorista leve o veículo de volta à posição certa.

Sensores de Estacionamento Dianteiro e Traseiro deixam as manobras ainda mais 
fáceis. Basta selecionar a Marcha a ré, ou ativar o sistema na tela Touchscreen. 
Gráficos na tela e feedback de áudio indicarão a sua proximidade com quaisquer 
possíveis obstáculos nas proximidades.

Todos os recursos internos do carro só devem ser usados pelo motorista quando for seguro fazê-lo. 
O motorista deve assegurar que está em total controle do veículo durante todo o tempo.

TECNOLOGIA
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Câmera Surround 3D Usa quatro câmeras integradas posicionadas de modo a para 
oferecer uma vista inovadora e em terceira pessoa do seu I-PACE. Novas perspectivas 
3D e a vista superior em 360° facilitam as manobras.

PACOTES OPCIONAIS

PACOTE DE ASSISTENTE DE PONTOS CEGOS*
Se você estiver mudando de pista, saindo de uma vaga ou apenas saindo do carro, 
o Pacote de Assistente de Pontos Cegos alertará sobre veículos se aproximando 
nessas situações de pouca visibilidade.

O Assistente de Pontos Cegos ajuda 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 
corretivo será exercido sobre o volante, incentivando você a afastar seu veículo 
do caminho do outro veículo.

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

O Monitor de Saída Livre alerta passageiros saindo do veículo pelas portas 
traseiras sobre quaisquer carros, ciclistas ou outros perigos nas proximidades. 
Se a aproximação de um obstáculo for detectada, uma luz de alerta começará 
a piscar na porta. A luz desligará automaticamente quando houver espaço livre 
para abrir a porta.

Assistente de Pontos CegosCâmera Surround 3D

ITENS OPCIONAIS

*Incluso nos pacotes de especificação SE e HSE. 

VEÍCULO MOSTRADO: I-PACE HSE NA COR CINZA EIGER COM OPCIONAIS INSTALADOS
TECNOLOGIA

PACOTE PARK ASSIST
O Pacote Park Assist facilita o estacionamento, manobrando o I-PACE para uma 
vaga adequada. Ele também executa as funções de frenagem, mudança de marcha 
e aceleração. Basta pressionar Park e o carro fará o trabalho duro para você. 

O Park Assist facilita o estacionamento em paralelo e perpendicular. Ele detecta 
automaticamente todas as vagas disponíveis e manobra o veículo para estacionar 
ou sair da vaga. Gráficos e notificações guiam você durante as manobras. 

A Câmera Surround 3D usa quatro câmeras integradas diferentes para oferecer 
uma vista inovadora e em terceira pessoa do seu I-PACE. Novas perspectivas 3D 
e a vista superior em 360° facilitam as manobras.
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*Incluso no pacote de especificação HSE.

PACOTES OPCIONAIS

PACOTE DE ASSISTÊNCIA AO MOTORISTA*
Este pacote opcional oferece uma ampla variedade de sistemas 
de assistência ao motorista, incluindo os encontrados no Pacote 
de Assistente de Pontos Cegos, além do Controle de Cruzeiro 
Adaptativo com Assistência à Direção e Monitor de Colisão Traseira. 
Juntos, eles tornam a condução em autoestrada e as situações 
de tráfego pesado mais fáceis, seguras e muito mais agradáveis. 
O sistema de Controle de Cruzeiro consegue isso auxiliando 
suavemente a aceleração e a frenagem, mantendo uma distância 
definida dos veículos à frente.
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CÂMERA DIANTEIRA RADAR DIANTEIRO

VEÍCULO MOSTRADO: I-PACE HSE NA COR CINZA EIGER COM OPCIONAIS INSTALADOS
TECNOLOGIA

O Controle de Cruzeiro Adaptativo com Assistência 
à Direção trabalha com você: ao manter as mãos no 
volante antecipando a estrada à frente, o sistema usa uma 
câmera e radar para rastrear veículos e pistas à sua frente 
e auxilia na direção, frenagem e aceleração. Você estará 
sempre no controle.
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EFICIÊNCIA TECNOLÓGICA

DESIGN PARA FLUXO DE AR APRIMORADO
O design para fluxo de ar aprimorado do I-PACE, com seu coeficiente de arrasto 
(Cd) de 0,29, aumenta a eficiência aerodinâmica e a autonomia. Na dianteira, 
a parte superior da grade do I-PACE curva-se para dentro, aprimorando a 
aerodinâmica arrastando o ar para dentro da entrada de ar do capô. O aerofólio 
delgado e as maçanetas da porta niveladas à carroceria mantêm o fluxo de ar 
suave por todo o carro. As saias laterais aerodinâmicas misturam forma e função, 
canalizando o ar de um modo mais eficiente em volta das rodas. Na traseira, os cantos 
em cunha otimizam o desempenho aerodinâmico incentivando o ar a se desprender 
do carro de forma limpa, eficiente e controlada, minimizando as diferenças de pressão 
que causam o arrasto.

MOTORES ELÉTRICOS ALTAMENTE EFICIENTES
O uso eficiente da energia da bateria ajuda a proporcionar ao I-PACE bons números 
de desempenho e autonomia. Os motores elétricos do I-PACE têm até 97% de 
eficiência, enquanto um motor de combustão interna equivalente apresenta apenas 
30% a 40% de eficiência.

ALETAS ATIVAS
Para proporcionar o equilíbrio ideal entre resfriamento e aerodinâmica, as aletas 
ativas se abrirão quando o arrefecimento das baterias for necessário, mas se fecharão 
quando não for necessário, suavizando o fluxo de ar.

MODO ECO
O Modo Eco ajuda a otimizar a autonomia do I-PACE em longos trajetos. Este modo 
modifica as configurações do carro para reduzir o consumo de energia e incentivar um 
estilo de condução mais eficiente exibindo uma “classificação de estilo de condução” 
na central de mensagens. O Modo Eco pode fazer mudanças sutis no aquecimento 
e na refrigeração da cabine, na quantidade de recirculação de ar e em uma variedade 
de recursos do carro. Se necessário, o motorista pode cancelar essas alterações pela 
operação normal de cada recurso ou através das configurações do menu.

SUSPENSÃO ATIVA COM ADAPTIVE DYNAMICS
Para melhorar o desempenho aerodinâmico e a autonomia, a Suspensão a Ar Ativa 
do I-PACE rebaixa o carro em 10 mm ao trafegar em velocidades acima de 105 km/h. 
Consulte a página 15 para saber mais.

SISTEMA DE REGENERAÇÃO DOS FREIOS APRIMORADA
Assim que o motorista diminui a aceleração, o sistema de regeneração dos freios 
aprimorada nos motores converte a energia cinética disponível em eletricidade 
para carregar a bateria. Dirigir em trânsito intenso também ficou mais simples. 
Usando a tela sensível ao toque, é possível elevar o nível de frenagem regenerativa. 
O aumento correspondente na desaceleração significa que, em trânsito congestionado, 
por exemplo, há um controle muito maior da velocidade do carro usando apenas 
o acelerador.

BOMBA DE CALOR
A bomba de calor altamente eficiente do I-PACE maximiza a autonomia real do 
VE sem comprometer o conforto dos passageiros. A bomba de calor também tem 
eficiência energética significativamente maior que um sistema de aquecimento 
automotivo convencional. Ele coleta o calor do ar externo e dos componentes 
eletrônicos do I-PACE. O calor coletado transforma um líquido especial contido 
na bomba de calor em gás, causando o aumento de sua temperatura. O calor é 
transferido para a cabine por meio do sistema de aquecimento e ventilação, reduzindo 
a demanda de energia da bateria do veículo e maximizando a autonomia mesmo em 
condições de inverno rigoroso, quando você mais precisa.

TECNOLOGIA
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SEGURANÇA

TOTALMENTE SEGURO
Projetado para máxima segurança, o I-PACE foi desenvolvido prevendo uma diversidade de itens que ajudam 
a prevenir acidentes, além de oferecer toda garantia de conforto e segurança para o motorista e passageiros. 
A segurança da Tração Integral (AWD) mantém o veículo firme e estável na via, em qualquer tipo de clima 
ou ambiente (consulte a página 15 para obter mais detalhes).

*Opcional para as versões SE. De série para HSE.
SEGURANÇA

O Controle Dinâmico de Estabilidade (DSC) monitora o comportamento dinâmico 
do I-PACE, intervindo para maximizar a estabilidade do veículo. O DSC reduz o torque 
do motor e aplica frenagem às rodas apropriadas para corrigir a direção do trajeto 
do veículo, contrabalançando o subesterço ou sobresterço.

O Controle Eletrônico de Tração (ETC) otimiza a tração e a estabilidade, controlando 
o giro das rodas. O sistema ETC reduz o torque para a roda em movimento e aplica 
frenagem à roda, se necessário.

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

O Auxílio de Partida em Aclives assegura que o veículo não retroceda em situações 
de saída do veículo em um aclive.

O Controle de Estabilidade Antirrolagem (RSC) é integrado com o DSC para reduzir 
as chances de capotamento ao mesmo tempo em que proporciona agilidade 
e capacidade de desviar de obstáculos. Ele monitora o movimento do veículo e as 
forças na curva para detectar qualquer risco de capotagem. Se um risco for detectado, 
a frenagem é aplicada à roda dianteira externa para reduzir as forças que contribuem 
para o risco de capotagem.

A Assistência a Frenagens de Emergência (EBA) entende quando você pisa 
rapidamente no freio, mas sem a força necessária para maximizar o desempenho 
da parada. Isso faz com que a pressão de frenagem aumente por meio da bomba 
do ABS, garantindo que você pare a tempo. Para ajudar a reduzir o risco de uma 
colisão, as luzes de freio de emergência ativam automaticamente o pisca-alerta 
durante uma frenagem de emergência.

O Sistema Antitravamento dos Freios (ABS) permite que o veículo se mantenha 
aderente à superfície da estrada na hora de frear, impedindo o travamento dos freios 
e, dessa forma, preservando a capacidade de o veículo desviar de um obstáculo. 
O sistema ajuda a diminuir a distância de frenagem.

A Distribuição Eletrônica da Força de Frenagem (EBD) varia automaticamente 
a força de frenagem sobre cada eixo para diminuir a distância até o momento 
da parada, mantendo a estabilidade e a capacidade de direção do veículo.

A iluminação externa LED é de série em todos os I-PACE. Os LEDs são mais 
energeticamente eficientes e produzem uma iluminação próxima à de condições 
diurnas para proporcionar uma condução noturna menos cansativa. Os faróis do 
I-PACE têm luzes de assinatura DRL. Em baixa velocidade, as luzes direcionais 
estáticas iluminam a área para a qual você está virando. O Assistente de Farol Alto 
Automático (AHBA) inclina o feixe principal automaticamente para baixo quando 
houver tráfego em sentido contrário. Os faróis Matrix LED* opcionais permitem o uso 
do Facho de Luz Avançado, que funciona para melhorar a visibilidade em todas as 
condições. Os indicadores de direção animados, que ajudam outros usuários da via 
a reconhecer mais rapidamente a sua direção pretendida, estão disponíveis com os 
faróis Matrix LED.

https://www.jaguarbrasil.com.br/retailer-locator/index.html
https://buildyour.jaguar.com/jag2/r/model/_/pt_br/i-pace_k21/


ÍNDICE ESPECIFICAÇÕES

ENCONTRE UM CONCESSIONÁRIO

MONTE O SEU

INTRODUÇÃO DESIGN DESEMPENHO

TECNOLOGIA SEGURANÇA PRATICIDADE

| 31

CÉLULA DE SEGURANÇA
Projetado para proporcionar a segurança ideal, o I-PACE 
utiliza uma combinação de alumínio e aço para formar uma 
gaiola rígida ao redor dos ocupantes e da bateria.

SISTEMAS DE CARREGAMENTO/BATERIA
O carro não engatará a marcha Drive enquanto o cabo 
de carregamento for conectado e uma mensagem de aviso 
será exibida na tela interativa do motorista.

SISTEMA ACIONÁVEL DE SEGURANÇA DO PEDESTRE
No caso de um uma colisão, um sensor avançado no para-choque 
dianteiro discriminará entre um pedestre e outros objetos. O sensor 
ativa o sistema de segurança do pedestre e proporciona uma zona 
para amortecimento do impacto.

ISOFIX E AIRBAGS
Para melhorar a segurança, dois pontos ISOFIX para 
cadeirinhas e assentos infantis são instalados em cada 
lado dos assentos traseiros; um sistema completo de seis 
airbags (motorista e passageiro, cortinas laterais e tórax) 
é oferecido de série.

SISTEMA DE SOM EXTERNO (ESS)
Como a motorização do I-PACE é silenciosa em baixas 
velocidades, um sinal acústico externo é emitido ao trafegar 
em velocidades abaixo de 20 km/h para ajudar o pedestre 
a perceber a presença do carro.

VEÍCULO MOSTRADO: I-PACE HSE NA COR CINZA CORRIS COM OPCIONAIS INSTALADOS
SEGURANÇA
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PRATICIDADE

CADA DETALHE É RECONSIDERADO
A arquitetura elétrica eficiente em termos de espaço do I-PACE nos proporcionou várias oportunidades de criação de um interior 
altamente prático – e nós aproveitamos cada uma delas. Os nossos designers foram capazes de posicionar os assentos dianteiros mais 
à frente, em direção ao espaço que seria normalmente ocupado pelo motor de combustão interna, sem comprometer a posição do 
motorista. Isso significa que há uma distância maior entre os assentos dianteiros e traseiros, proporcionando aos passageiros do assento 
traseiro mais conforto e espaço para a pernas. Atrás dos assentos traseiros, há o porta-malas de 656 litros1 com comprimento de 967 mm.

Como os motores são integrados aos eixos, 
a ausência de um túnel de transmissão criou 
espaço para um porta-objetos de 10,5 litros abaixo 
do descanso de braço central. Isso também 
significa que o assoalho do interior é quase plano, 
proporcionando mais espaço para as pernas do 
passageiro do assento traseiro central. Também há 
um espaço de armazenamento convenientemente 
localizado abaixo de toda a extensão dos assentos. 
Os motores elétricos não exigem uma caixa de 
câmbio convencional, por isso usamos este espaço 
para criar um espaço na frente do console que é 
perfeito para telefones e chaves. Se você precisar 
de mais espaço, os porta-objetos das portas 
dianteiras foram esculpidos para carregar uma 
variedade de objetos. A capacidade de carga do 
I-PACE é complementada por um compartimento 
de armazenamento dianteiro que proporciona 
27 litros de espaço adicional para armazenamento.

O I-PACE tem diversos lugares práticos para 
você conectar seu smartphone, tablet ou outros 
dispositivos móveis. O tapete do porta-objetos 
no console central também serve de base para 
carregamento de dispositivos sem fio de telefone2. 
Esse recurso opcional permite que você e seus 
passageiros carreguem seus dispositivos ao mesmo 
tempo. Abaixo da tela touchscreen opcional de 
5,5", você encontrará uma porta USB. No console 
traseiro, há uma tomada de 12V e duas tomadas 
USB. Dentro do console traseiro, há uma tomada 
de 12V e duas tomadas USB.

À prova d'água e de impactos, a nova Activity Key3 
permite travar, destravar e dar a partida4 no seu 
veículo. Seja qual for a atividade ao ar livre que você 
e seus amigos planejaram, chaves convencionais 
são coisa do passado.

PRATICIDADE

¹O volume do espaço de carga é reduzido em 18 litros com a Suspensão Eletrônica a Ar. VDA: volume medido com blocos sólidos que atendem 
a norma VDA (200 mm x 50 mm x 100 mm). Total: volume medido por meio de simulação do espaço do porta-malas preenchido com líquido.   
2Apenas smartphones compatíveis.  3A Activity Key pode ser carregada em 1 hora e sua bateria proporciona até 7 dias de duração.  
4A activity key só poderá dar a partida no veículo se a Tecnologia Sem Chave estiver disponível e ativada.

VEÍCULO MOSTRADO: I-PACE HSE EM CINZA CORRIS COM OPCIONAIS INSTALADOS
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VDA*: 505 LITROS
TOTAL*: 656 LITROS

VDA*: 768 LITROS
TOTAL*: 975 LITROS

VDA*: 900 LITROS
TOTAL*: 1.134 LITROS

VDA*: 1.163 LITROS
TOTAL*: 1.453 LITROS

VDA*: 637 LITROS
TOTAL*: 815 LITROS

*Com Suspensão a Ar o volume do porta-malas é 18 litros menor. VDA: volume medido com blocos sólidos que atendem a norma VDA (200 mm x 50 mm x 100 mm). 
Total: volume medido por meio de simulação do espaço do porta-malas preenchido com líquido.

Para viajar com estilo com malas e acessórios Jaguar, visite jaguarbrasil.com.br/branded-goods
VEÍCULO MOSTRADO: I-PACE HSE NA COR CINZA EIGER COM OPCIONAIS INSTALADOS

PRATICIDADE
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Configure o seu I-PACE em jaguarbrasil.com.br

SEU MODELO

VEÍCULOS MOSTRADOS: I-PACE SE NA COR INDUS PRATA (DEPENDENTE DO MERCADO) 
I-PACE BLACK NA COR CINZA EIGER (DEPENDENTE DO MERCADO)

ESPECIFICAÇÕES
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ITENS DE SÉRIE NO JAGUAR I-PACE SE

ESPECIFICAÇÕES

CARACTERÍSTICAS EXTERIORES

Faróis de LED Premium com assinatura DRL
Acendimento automático dos faróis
Indicadores de mudança de faixa (3 piscadas)
Lanternas traseiras LED
Lanterna de neblina traseira
Sistema de Nivelamento dos Faróis
Iluminação Follow-Me-Home
Aletas dianteiras inferiores em Gloss Black
Capas dos retrovisores das portas na cor 
da carroceria
Frisos das portas em Gloss Black
Molduras das janelas laterais cromadas
Para-choque traseiro com saia traseira 
em Gloss Black
Teto na cor da carroceria
Aerofólio da tampa do porta-malas
Retrovisores externos com rebatimento 
elétrico, com função aquecimento, memória, 
antiofuscante automaticamente do lado do 
motorista e luzes de aproximação
Maçanetas externas das portas rentes 
à carroceria
Para-brisa acústico laminado
Para-brisa com reflexão de 
raios infravermelhos
Limpadores de para-brisa com sensores 
de chuva
Vidro traseiro com atenuador solar

RODAS E PNEUS

Rodas de 20" Estilo 6007 com 6 raios
Sistema para Reparo de Pneu
Sistema de Monitoramento de Pressão 
dos Pneus (TPMS)

EQUIPAMENTO INTERIOR

Botão Start
Ar-condicionado Dual-Zone
Iluminação da Cabine
Retrovisor interno antiofuscante automático
Para-sóis com espelhos de cortesia 
e iluminação
Iluminação no console superior
Luzes de leitura LED traseiras
Porta-óculos no console superior
Apoio de braço dianteiro fixo com 
porta- objetos
Porta-copos dianteiros e traseiros
Armazenamento abaixo do assento na 
segunda fileira
Apoio de braço traseiro
Sensor de Qualidade do Ar

ACABAMENTO DE ASSENTOS E INTERIOR

Assentos esportivos DuoLeather
Assentos dianteiros elétricos com 12 modos 
de ajuste e apoios de cabeça com 2 modos 
de ajuste manual
Volante em couro com aro dividido
Revestimento do teto Light Oyster Morzine
Placas das soleiras de metal com 
inscrição Jaguar
Assentos traseiros tripartidos 40:20:40 com 
apoio de braço central

DINÂMICA

Tração Integral (AWD)
All Surface Progress Control (ASPC)
Auxílio de Partida em Aclives
JaguarDrive Control

Direção com Assistência Elétrica (EPAS)
Diferencial Aberto com Vetorização de 
Torque por Frenagem
Controle Dinâmico de Estabilidade
Coil suspension
Suspensão passiva
Freio de Estacionamento Elétrico (EPB)
Saída em Baixa Tração
Regeneração dos Freios Aprimorada
Aletas Ativas

CONVENIÊNCIA

Tampa do porta-malas elétrica
Porta-objetos dianteiro
Sistema de Chave Inteligente Jaguar™ com 
Entrada Sem Chave
Pré-condicionamento elétrico da cabine
Porta-luvas com trava
Amarrações para bagagem no porta-malas
Ganchos para bagagem no porta-malas
Cabo de Carregamento Público 
(Cabo de Carregamento Modo 3)

INFOENTRETENIMENTO

Tela touchscreen inferior
Pivi Pro
Tela Interativa do Motorista
Apple CarPlay®1

Android Auto™2

Sistema de Som Meridian™
Rádio AM/FM
Conectividade Bluetooth
Controle por Voz
Tomadas de energia – 3 x 12V, 5 x USB

ASSISTÊNCIA AO MOTORISTA

Frenagem de Emergência
Controle de Cruzeiro Adaptativo com 
Assistência à Direção
Monitor de Fadiga do Motorista
Assistente de Manutenção da Faixa 
de Rodagem
Câmera Traseira
Pacote de Assistente de Pontos Cegos

ESTABILIDADE E SEGURANÇA

Carregador de bordo trifásico de 11 kW
Cabo de Carregamento Público (Cabo de 
Carregamento Modo 3)
Assistência a Frenagens de Emergência (EBA)
6 airbags
Alarme de perímetro
Travas de segurança para crianças 
acionadas eletricamente
Lembrete do cinto de segurança

1Apenas smartphones compatíveis. Seu carro está preparado para o Apple CarPlay. Os serviços oferecidos pelo Apple CarPlay dependem da disponibilidade dos recursos em seu país. Consulte https://www.
apple.com/br/ios/feature-availability/#apple-carplay para obter mais informações.  2Apenas smartphones compatíveis. Seu carro está preparado para o Android Auto. Os serviços oferecidos pelo Android Auto 
dependem da disponibilidade dos recursos em seu país. Consulte https://www.android.com/intl/pt_br/auto/ para obter mais informações.

Os itens integrados somente 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.

As funcionalidades, opções e disponibilidade do Pivi e InControl dependem de cada mercado – consulte a disponibilidade e os termos na concessionária Jaguar mais próxima de você. Não é possível garantir 
a conectividade à rede móvel em todos os locais. 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.

Meridian é uma marca registrada da Meridian Audio Ltd.
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RECURSOS DISTINTOS DO I-PACE BLACK

Pacote Black Exterior (Black Pack)
Teto panorâmico fixo
Rodas de 20” com 5 raios Estilo 5068, 
Gloss Black

ITENS DO EXTERIOR

Faróis de LED Premium com assinatura DRL
Acendimento automático dos faróis
Indicadores de mudança de faixa (3 piscadas)
Lanternas traseiras de LED
Faróis de neblina traseiros
Sistema de Nivelamento Automático 
dos Faróis
Iluminação Follow-Me-Home
Aletas dianteiras inferiores em Gloss Black
Frisos das portas em Gloss Black
Para-choque traseiro com saia traseira em 
Gloss Black
Teto na cor da carroceria
Aerofólio da tampa do porta-malas
Retrovisores externos aquecidos e 
elétricos com rebatimento elétrico, 
memória, luzes de aproximação e 
antiofuscamento automático no lado 
do motorista
Maçanetas externas das portas rentes 
à carroceria
Para-brisa acústico laminado
Limpadores de para-brisa com sensores 
de chuva
Vidro traseiro térmico com temporizador
Lavador dos faróis

RODAS E PNEUS

Sistema para Reparo de Pneu
Sistema de Monitoramento de Pressão 
dos Pneus (TPMS)
Estepe de aço de tamanho reduzido

ITENS DO INTERIOR

Botão Start
Ar-condicionado de duas zonas
Iluminação da Cabine
Retrovisor interno antiofuscante automático
Para-sóis com espelhos de cortesia 
e iluminação
Iluminação no console superior
Luzes de leitura LED traseiras
Porta-óculos no console superior
Apoio de braço dianteiro fixo com porta-
objetos
Porta-copos dianteiros e traseiros
Armazenamento abaixo do assento na 
segunda fileira
Apoio de braço traseiro
Sensor de Qualidade do Ar

ACABAMENTO DE ASSENTOS E INTERIOR

Assentos esportivos DuoLeather
Assentos dianteiros elétricos com 12 modos 
de ajuste e apoios de cabeça com 2 modos 
de ajuste manual
Volante em couro com aro dividido
Acabamento Gloss Black
Revestimento do teto Ebony Morzine
Soleiras de metal com inscrição Jaguar
Assentos traseiros tripartidos 40:20:40 com 
apoio de braço central

DINÂMICA

Tração Integral (AWD)
All Surface Progress Control (ASPC)
Auxílio de Partida em Aclives
JaguarDrive Control
Direção com Assistência Elétrica (EPAS)
Diferencial Aberto com Vetorização de Torque 
por Frenagem
Controle Dinâmico de Estabilidade
Suspensão helicoidal
Suspensão passiva
Freio de Estacionamento Elétrico (EPB)
Saída em Baixa Tração
Regeneração dos Freios Aprimorada
Aletas Ativas

CONVENIÊNCIA

Porta-objetos dianteiro
Sistema de Chave Inteligente Jaguar™ com 
Entrada Sem Chave
Pré-condicionamento elétrico da cabine
Porta-luvas com trava
Amarrações para bagagem no porta-malas
Ganchos para bagagem no porta-malas

INFOENTRETENIMENTO

Tela touchscreen inferior
Pivi Pro
Tela Interativa do Motorista
Apple CarPlay®1

Android Auto™2

Remote
Sistema de Som Meridian™
Rádio AM/FM

Conectividade Bluetooth
Controle por Voz
Tomadas de energia – 3x 12V e 5x USB

ASSISTÊNCIA AO MOTORISTA

Frenagem de Emergência
Controle de Cruzeiro e Limitador de 
Velocidade
Monitor de Fadiga do Motorista
Assistente de Manutenção da Faixa 
de Rodagem
Câmera de Ré
Sensores de Estacionamento Dianteiro 
e Traseiro

ESTABILIDADE E SEGURANÇA

Carregador de bordo trifásico de 11 kW
Cabo de carregamento público (cabo de 
carregamento modo 3)
Assistência a Frenagens de Emergência (EBA)
6 airbags
Travas elétricas de segurança para crianças
Lembrete do cinto de segurança

RECURSOS DE SÉRIE NO JAGUAR I-PACE BLACK

1Apenas smartphones compatíveis. Seu carro está preparado para o Apple CarPlay. Os serviços oferecidos pelo Apple CarPlay dependem da disponibilidade dos recursos 
em seu país. Consulte https://www.apple.com/uk/ios/feature-availability/#apple-carplay para obter mais informações.  2Apenas smartphones compatíveis. Seu carro está 
preparado para o Android Auto. Os serviços oferecidos pelo Android Auto dependem da disponibilidade.

Os itens integrados somente 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.

As funcionalidades, opções e disponibilidade do Pivi e InControl dependem de cada mercado – consulte a disponibilidade e os termos na concessionária Jaguar mais próxima 
de você. Não é possível garantir a conectividade à rede móvel em todos os locais. 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.

Meridian é uma marca registrada da Meridian Audio Ltd.
ESPECIFICAÇÕES
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Configure o seu I-PACE em jaguarbrasil.com.br

ESCOLHA SEU PACOTE DE ESPECIFICAÇÕES

ESPECIFICAÇÕES

HSESE
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SE HSE
RODAS

Rodas de 20" Estilo 6007 com 6 raios e acabamento Gloss Rodas de 20" Estilo 5068 com 5 raios, e acabamento Gloss Dark Grey 
diamantado contrastante

ILUMINAÇÃO EXTERNA

Faróis de LED Premium com a assinatura DRL Lavador dos faróis Faróis Matrix LED com assinatura DRL Lavador dos faróis

CONVENIÊNCIA

Tampa do porta-malas elétrica

Retrovisores externos com rebatimento elétrico, com função aquecimento, memória, 
antiofuscante automaticamente do lado do motorista e luzes de aproximação

Tampa do porta-malas elétrica

Retrovisores externos com rebatimento elétrico, com função aquecimento, memória, 
antiofuscante automaticamente do lado do motorista e luzes de aproximação

ASSENTOS

Assentos esportivos DuoLeather

Assentos dianteiros elétricos com 12 modos de ajuste e apoios de cabeça com 
2 modos de ajuste manual

Assentos esportivos em couro Windsor

Assentos dianteiros com 16 modos de ajuste, aquecimento, resfriamento e memória, e apoios 
para cabeça com 2 modos de ajuste manual

INFOENTRETENIMENTO

Pivi Pro

Touchscreen inferior

Tela Interativa do Motorista

Sistema de Som Meridian™

Apple CarPlay®1

Android Auto™2

Remote

Pivi Pro

Touchscreen inferior

Tela Interativa do Motorista

Head-up Display

Sistema de Som Meridian™ Surround

Apple CarPlay®1

Android Auto™2

Remote

ASSISTÊNCIA AO MOTORISTA

Frenagem de Emergência

Monitor de Fadiga do Motorista

Controle de Cruzeiro Adaptativo com Assistência à Direção

Assistente de Manutenção da Faixa de Rodagem

Câmera traseira

Sensores de estacionamento dianteiro e traseiro

O Pacote do Assistente de Pontos Cegos é formado por: Assistente de Pontos Cegos, 
Monitor de Tráfego em Ré, Monitor de Saída Livre

Frenagem de Emergência

Monitor de Fadiga do Motorista

Assistente de Manutenção da Faixa de Rodagem

Câmera traseira

Sensores de estacionamento dianteiro e traseiro

O Pacote do Assistente de Pontos Cegos é formado por: Assistente de Pontos Cegos, 
Monitor de Tráfego em Ré, Monitor de Saída Livre

O Pacote de Assistência ao Motorista é formado por: Controle de Cruzeiro Adaptativo com 
Assistência à Direção, Monitor de Fadiga do Motorista e Detecção de Tráfego em Ré

1Apenas smartphones compatíveis. Seu carro está preparado para o Apple CarPlay. Os serviços oferecidos pelo Apple CarPlay dependem da disponibilidade dos recursos 
em seu país. Consulte https://www.apple.com/br/ios/feature-availability/#apple-carplay para obter mais informações.  2Apenas smartphones compatíveis. Seu carro está 
preparado para o Android Auto. Os serviços oferecidos pelo Android Auto dependem da disponibilidade dos recursos em seu país. Consulte https://www.android.com/intl/
pt_br/auto/ para obter mais informações.

Os itens integrados somente 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. 

As funcionalidades, opções e disponibilidade do Pivi e InControl dependem de cada mercado – consulte a disponibilidade e os termos na concessionária Jaguar mais próxima 
de você. Não é possível garantir a conectividade à rede móvel em todos os locais. 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.

Meridian é uma marca registrada da Meridian Audio Ltd.
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CONFIGURE SEU I-PACE
ESCOLHA O SEU EXTERIOR
É aqui você realmente o torna o seu I-PACE. Selecione a cor da carroceria, cor do teto e opções de pacotes 
apropriados para você – depois escolha as rodas perfeitas para complementar o conjunto.

ESCOLHA SEU TETO

Teto na cor da carroceria Teto Contrastante na Cor Preta1 2 Teto panorâmico fixo

Configure o seu I-PACE em jaguarbrasil.com.br

1Não disponível com teto panorâmico.  2Não disponível nas cores externas Preto Narvik, Preto Santorini ou Preto Farallon Pearl.

As opções especificadas podem afetar a eficiência do veículo, e os preços podem ser afetados conforme a política fiscal local. Configure o seu veículo no site jaguarbrasil.com.br ou consulte 
a sua Concessionária Jaguar local.

Os itens e sua disponibilidade podem variar de acordo com a especificação do veículo e do mercado. Consulte o Guia de Preços e Especificações para obter informações mais detalhadas, 
ou entre em contato com a concessionária Jaguar mais próxima.

ESPECIFICAÇÕES
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ESCOLHA SEU TETO

Branco Yulong (Metálica)Branco Fuji (Sólida)

Azul Portofino (Metálica)

Azul Caesium (Metálica)

Cinza Borasco (Metálica)

Aruba (Metálica Premium)

Preto Farallon Pearl (Metálica Premium)

Prata Indus (Metálica)

Cinza Borasco (Metálica)

Vermelho Firenze (Metálica)

Vermelho Caldera (Sólida)

As opções especificadas podem afetar a eficiência do veículo, e os preços podem ser afetados conforme a política fiscal local. Configure o seu veículo no site jaguarbrasil.com.br ou consulte 
a sua Concessionária Jaguar local.

Os itens e sua disponibilidade podem variar de acordo com a especificação do veículo e do mercado. Consulte o Guia de Preços e Especificações para obter informações mais detalhadas, 
ou entre em contato com a concessionária Jaguar mais próxima.

ESPECIFICAÇÕES

Cinza Eiger (Metálica)
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ESCOLHA SUAS RODAS

*Estilo também disponível em rodas de 18".

As opções especificadas podem afetar a eficiência e os preços do veículo devido à política tributária local. 
Por favor, configure em jaguarbrasil.com.br ou consulte o seu concessionário Jaguar local.

ESPECIFICAÇÕES

Rodas de 18" Estilo 1022 com 15 raios e 
acabamento Gloss Sparkle Silver

Roda de 20" Estilo 5070 com 5 raios 
divididos e acabamento Polish 

Technical Grey

Rodas de 20" Estilo 5068 com 5 raios 
e acabamento Gloss Black

Rodas de 19" Estilo 5055 com 15 raios 
divididos e acabamento Gloss Dark 

Grey diamantado contrastante*

Rodas de 20" Estilo 6007 com 6 raios 
e acabamento Gloss Sparkle Silver

Rodas de 20" Estilo 5068 com 5 raios, 
e acabamento Gloss Dark Grey 

diamantado contrastante

Rodas de 20" Estilo 6007 com 6 raios 
e cabamento Gloss Sparkle Silver
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ESCOLHA O SEU PACOTE

Black Pack Exterior
Acrescente um toque discreto ao design arrojado do I-PACE com estes detalhes em Gloss Black. 
Incluindo molduras das janelas laterais em Gloss Black, grade em Gloss Black com moldura 
correspondente e capas dos retrovisores laterais em Preto Narvik. O emblema na cor preta 
complementa o visual.

Pacote Bright Exterior
Um exemplo brilhante da personalidade luxuosa do I-PACE. Este pacote inclui acabamentos cromados 
nos pinos da grade dianteira, capas dos retrovisores, molduras das janelas e difusor traseiro.

ESPECIFICAÇÕES
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ASSENTO ESPORTIVO ASSENTO PERFORMANCE

Windsor leather

DuoLeather

DuoLeather

Tecido Premium

Couro Windsor

ESPECIFICAÇÕES

ESCOLHA O INTERIOR
Torne o seu I-PACE único, personalizando o estilo do interior, especificando seus assentos ideais 
e escolhendo as combinações de cores e texturas.

Configure o seu I-PACE em jaguarbrasil.com.br

ESCOLHA O ESTILO E O MATERIAL DO SEU ASSENTO
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ESCOLHA O REVESTIMENTO DO TETO

ESCOLHA O ACABAMENTO

ESCOLHA A COR DO INTERIOR

Ebony/Ebony Siena Tan/Ebony

Light Oyster Morzine

Acabamento em Gloss Black

Alcântara Light Oyster

Acabamento Gloss Charcoal Ash

Light Oyster/Ebony Tecido Dapple Grey Premium/Alcântara

Ebony Morzine

Acabamento Monogram Aluminium

Mars Red/Ebony

Alcântara Ebony

Acabamento de Fibra de Carbono Aluminium Weave

Nem todos os materiais de assentos estão disponíveis em todas as cores. Para obter detalhes, configure o interior em jaguarbrasil.com.br
ESPECIFICAÇÕES
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ESCOLHA SEUS OPCIONAIS DO EXTERIOR E ACESSÓRIOS JAGUAR

Head-up Display

OPCIONAIS (INSTALADOS DE FÁBRICA) – NO PEDIDO
• Faróis Matrix LED com assinatura DRL

• Indicadores de Direção Animados

• Moldura das janelas em Gloss Black

• Controle Remoto da porta da garagem (HomeLink®)

• Acionamento da Tampa do Porta malas por Gestos

• Câmera Surround 3D (consulte a página 25)

• Pacote de Assistente de Pontos Cegos (consulte a página 25)

• Pacote de Assistência ao Motorista (consulte a página 26)

• Pacote Park Assist (consulte a página 25)

• Head-up Display (consulte a página 19)

• Suspensão a Ar Eletrônica (consulte a página 15)

• Suspensão Ativa com Adaptive Dynamics (consulte a página 15)

•  JaguarDrive Control com Adaptive Surface Response (AdSR) 
(consulte a página 15)

ACESSÓRIOS JAGUAR – INSTALADO NA CONCESSIONÁRIA
• Barras paralelas do bagageiro

• Caixa-bagageiro de teto

• Suporte para equipamentos esportivos aquáticos

• Suporte para esqui/snowboard

• Suporte para bicicleta com fixação nas rodas

• Suporte para bicicleta com fixação no garfo

• Suporte para bicicleta traseiro

• Para-lamas

• Sistema de reboque – Barra de reboque removível

As opções especificadas podem afetar a eficiência do veículo, e os preços podem ser afetados conforme a política fiscal local. Configure o seu veículo no site jaguar.com ou consulte 
a sua Concessionária Jaguar local. Os itens e sua disponibilidade podem variar de acordo com a especificação do veículo e do mercado. Consulte o Guia de Preços e Especificações 
para obter informações mais detalhadas ou entre em contato com a concessionária Jaguar mais próxima para obter mais informações.

ESCOLHA OS OPCIONAIS E ACESSÓRIOS DA JAGUAR
Você pode realmente montar o seu I-PACE sob medida com opcionais escolhidos no momento do pedido e a 
variedade de acessórios da Jaguar que podem ser instalados, antes ou depois da entrega, pela sua concessionária 
Jaguar. Para obter mais informações e uma lista completa de opcionais e acessórios Jaguar, configure seu I-PACE 
em jaguarbrasil.com.br e gear.jaguar.com/br/pt/

Configure o seu I-PACE em jaguarbrasil.com.br

Faróis Matrix LED com assinatura DRL Suporte para bicicleta montado na traseira

ESPECIFICAÇÕES
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ESCOLHA SEUS OPCIONAIS DO INTERIOR E ACESSÓRIOS JAGUAR
OPCIONAIS (INSTALADOS DE FÁBRICA) – NO PEDIDO
• Retrovisor interno ClearSight

• Soleiras iluminadas em metal com a inscrição Jaguar

•  Iluminação da Cabine/Iluminação da Cabine Premium 
(consulte a página 11)

• Sistema de Som Meridian™ Surround 3D (750W) (consulte a página 19)

• Carregamento de Dispositivos sem Fio*

• Pacote para climas frios

• Pacote Tecnologia

• Pacote Conveniência

• Pacote de Atualização Interior Premium

• Ionização do Ar da Cabine com filtro PM2.5 (consulte a página 11)

• Controle de temperatura de quatro zonas

• Pacote para fumantes

ACESSÓRIOS JAGUAR - INSTALAÇÃO NA CONCESSIONÁRIA
• Tapetes Luxury

• Tapetes de borracha

• Rede de partição do porta-malas

• Carpete sofisticado do porta-malas

• Sistema de retenção do porta-malas

• Tapete de borracha do porta-malas

• Organizador rígido para porta-malas

• Capas para pedais esportivas

• Dock de conexão e carregamento para iPhone

• Click and Play

• Click and Hang

• Click and Hook

• Assentos infantis

•  Pacote Pet Care and Access incluindo: divisor de bagagem de altura 
total, forro acolchoado do porta-malas, rampa de acesso para pets 
e sistema de lavagem portátil

• Para-sol do teto panorâmico

• Protetor do para-choque

• Rede do piso do porta-malas

• Retentor do porta-malas flexível

• Organizador dobrável do porta-malas

Ar-condicionado Quad-Zone

Pacote Pet Care and Access Para-sol do teto panorâmico

Click and Hang

Carregamento de Dispositivos sem Fio* Sistema de Som Surround Meridian™ (750 W)

ESPECIFICAÇÕES

*Apenas smartphones compatíveis.

Meridian é uma marca registrada da Meridian Audio Ltd.
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O MUNDO JAGUAR
Seu Jaguar tem a performance por instinto, refinada por décadas de design e engenharia inovadores. Potência e agilidade 
se combinam com elegância e beleza para criar um veículo como nenhum outro. Para celebrar a marca Jaguar, nós criamos 
uma variedade de experiências, publicações e a Jaguar Lifestyle Collection. Para coroar a festa, voltamos às pistas com 
a Jaguar Racing. Seja bem-vindo a um mundo onde cada aspecto do desempenho é uma arte.

EXPERIENCE DRIVES JAGUAR LAND ROVER ICE ACADEMY

Aumente seu nível de experiência na Ice Academy da Jaguar Land Rover. Teste suas 
habilidades ao volante em uma das pistas mais difíceis e desafiadoras do planeta, 
localizada em um dos vários lagos congelados de Arjeplog, na Suécia. É uma rara 
oportunidade de dançar no gelo e vencer curvas formidáveis, tudo sob a orientação 
de nossos instrutores especializados. Conheça o verdadeiro potencial estimulante 
dos mais avançados veículos Jaguar e Land Rover em condições extremas.

jaguarbrasil.com.br/experience-jaguar/ice-drive-sweden

A melhor maneira de entender o espírito da Jaguar é atrás do volante. As Jaguar 
Experience Drives são uma oportunidade para você aproveitar toda a performance 
da incrível linha Jaguar. Junte-se a nós em um de nossos centros de experiência, 
ou participe da The Art Of Performance Tour. Novas sensações esperam por você.

jaguarbrasil.com.br/experience-jaguar

O MUNDO JAGUAR
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DIVISÃO DE VEÍCULOS ESPECIAIS

Com excelente desempenho, tecnologia de ponta e luxo incomparável, a Jaguar é uma 
vitrine para o que há de melhor em design e engenharia. A Divisão de Veículos Especiais 
leva tudo isso ainda mais longe. Adornados com o emblema SV, nossos modelos halo 
e as edições limitadas de colecionador são o ponto máximo da linha Jaguar, combinando 
o melhor da potência e comportamento dinâmico.

jaguarbrasil.com.br/about-jaguar/special-vehicle-operations

Siga-nos:

O MUNDO JAGUAR

CAMPEONATO ABB FIA DE FÓRMULA E

A reputação de performance, tecnologia e design da Jaguar foi construída 
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.

jaguarbrasil.com.br/jaguar-racing
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JAGUAR LIFESTYLE COLLECTION

Nossas últimas criações em vestuário e acessórios são inspiradas pelo rico 
legado da Jaguar no automobilismo e em seus designs icônicos. Esta coleção 
exclusiva e incrivelmente executada acompanha o estilo especializado 
em performance da Jaguar.

jaguarbrasil.com.br/branded-goods

Essa é nossa revista: brilhante, cosmopolita e contemporânea. Conheça os bastidores 
da Jaguar e explore nossa dedicação à performance, design e inovação, além de obter 
experiências em um mundo de luxo, 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.

revista.jaguarbrasil.com.br

JAGUAR MAGAZINE

Siga-nos:

O MUNDO JAGUAR
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VEÍCULO MOSTRADO: I-PACE HSE NA COR CINZA EIGER COM OPCIONAIS INSTALADOS
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Jaguar Land Rover América Latina e Caribe 
Av. Ibirapuera, 2332, Torre 1, 10º andar, 04028-002 
Moema, São Paulo, SP

Número de Registro na Inglaterra: 1672070

jaguarbrasil.com.br

© Jaguar Land Rover Limited 2021

Meridian é uma marca registrada da Meridian Audio Ltd. 
Trifield e o dispositivo “three fields” são marcas comerciais da Trifield Productions Ltd. 
A marca e os logotipos Bluetooth® são propriedades da Bluetooth SIG, Inc. e qualquer uso de uma dessas 
marcas pela Jaguar Land Rover Limited se dá sob licença. iPhone® é uma marca registrada da Apple, Inc., 
registrada nos EUA e em outros países. Android™ é uma marca registrada da Google Inc. 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. HomeLink® é marca registrada da 
Gentex Corporation.

VEÍCULO MOSTRADO NA PRIMEIRA E QUARTA CAPAS: I-PACE HSE NA COR CINZA EIGER COM 
OPCIONAIS INSTALADOS

Todas as informações contidas nesse catálogo são referentes ao modelo 2022.

PEÇAS ORIGINAIS

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

FROTAS E VENDAS CORPORATIVAS

Os Jaguares são carros dinâmicos e diferenciados que ajudam as empresas a mostrar 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 melhorando a relação 
custo-benefício do seu negócio. Acesse jaguarbrasil.com.br/vendas-a-empresas 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 I-PACE são facilmente acessíveis para manutenção em pouco 
tempo e com menor custo de reparo. Com o foco em custos de reparo mais baixos, o I-PACE 
proporciona vantagem competitiva nas classificações das seguradoras. Para saber mais sobre 
a atraente oferta do I-PACE, entre em contato com a sua concessionária Jaguar local.

AO SEU DISPOR
Além de fornecer uma gama de serviços exclusivos e de produtos de estilo, o Mundo Jaguar 
faz com que dirigir seja mais simples e fácil.

AVISO IMPORTANTE:
Algumas características das imagens podem variar entre itens opcionais e de série para diferentes 
anos-modelo e, devido ao impacto do Covid-19, muitas de nossas imagens não foram atualizadas para 
refletir as especificações do 22MY. Consulte o configurador de veículos e consulte a Concessionária local 
para obter especificações detalhadas do 22MY e não baseie seu pedido apenas nas imagens do site. 
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 e nós nos reservamos o direito de implementar alterações sem aviso prévio.

CORES
As cores das imagens são meramente ilustrativas.As cores reproduzidas na tela podem, portanto, variar 
em comparação com o acabamento 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 local. 
Os distribuidores e as concessionárias não são agentes da Jaguar Land Rover Limited nem possuem 
autoridade alguma para vincular a Jaguar Land Rover Limited a nenhum projeto ou representação, 
quer seja de maneira expressa ou implícita.

INOVAÇÃO AMBIENTAL NA JAGUAR
A Jaguar tem um comprometimento com a redução da dependência de combustíveis fósseis, por isso 
como parte da nossa abordagem com o desenvolvimento comercial responsável e sustentável usamos 
menos recursos naturais e geramos menos resíduos.

Pesquise “Jaguar Environmental Innovation” para saber mais.

Seja gentil. Seja o trânsito seguro.
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I-PACE
ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS

MAIO DE 2021

100% ELÉTRICO



*VDA: volume medido com blocos sólidos que atendem a norma VDA (200 mm x 50 mm x 100 mm).  **Total: volume medido por meio de simulação do espaço do porta-malas preenchido 
com líquido.  †Os pesos se referem a veículos em especificações padrão. Opcionais adicionais aumentam o peso.  ††Inclui um motorista de 75 kg e todos os fluidos.  ‡Inclui todos os fluidos.  
‡‡Os números fornecidos são resultado de testes do fabricante oficial de acordo com a legislação da União Europeia para bateria com carga completa. Apenas para fins comparativos. 
Os valores podem diferir conforme o mercado. Os dados de consumo de energia e autonomia podem variar de acordo com fatores como estilo de condução, condições ambientais, carga, 
rodas instaladas, acessórios, rota e condição da bateria. Os dados de autonomia se baseiam em um veículo de produção em rota padronizada.

Algumas características das imagens podem variar entre itens opcionais e de série para diferentes anos-modelo e, devido ao impacto do Covid-19, muitas de nossas imagens não foram 
atualizadas para refletir as especificações do 22MY. Consulte o configurador de veículos e consulte a Concessionária local para obter especificações detalhadas do 22MY e não baseie seu 
pedido apenas nas imagens do site. 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 e nós nos reservamos o direito de implementar alterações sem aviso prévio.

MOTORIZAÇÃO EV400

Potência 400 cv

Bateria 90kWh

Tração AWD

FREIOS

Tipo dianteiro Disco ventilado

Diâmetro dianteiro (mm) 350

Tipo traseiro Disco ventilado

Diâmetro traseiro (mm) 325

Freio de estacionamento Freio de Estacionamento Elétrico (EPB) integrado à pinça de freio

PESOS† (KG)

Peso descarregado (UE)†† 2.208

Peso descarregado (DIN)‡ 2.133

Peso bruto do veículo 2.670

Tara máxima em cada eixo (dianteiro) 1.320

Tara máxima em cada eixo (traseiro) 1.450

TRANSPORTE DE TETO (KG)
Carga máxima do rack de teto 
(incluindo barras transversais) 75

DESEMPENHO

Autonomia WLTP‡‡

Baixo km 534 - 618

Médio km 505 - 604

Alto km 446 - 518

Extra Alto km 320 - 361

Combinado km 409 - 470

Consumo WLTP‡‡ 

Baixo kWh/100km 16,8 - 19,1

Médio kWh/100km 17,2 - 20,2

Alto kWh/100km 20,0 - 23,0

Extra Alto kWh/100km 28,7 - 32,2

Combinado kWh/100km 22,0 - 25,1

Emissões CO2 g/km 0

Velocidade máxima km/h 200

Aceleração (segundos) 0-100km/h 4,8

Altura do Veículo
Com antena de teto 1.566 mm

Altura Livre
Altura livre máxima dianteira/traseira com
Teto standard 994/961 mm
Altura livre máxima dianteira/traseira com
Teto panorâmico fixo instalado 1.013/968 mm

Espaço para as Pernas
Espaço dianteiro máximo para as pernas 1.040 mm 
Espaço traseiro máximo para as pernas 890 mm

Capacidade do porta-malas
Altura 732 mm, Largura 1.244 mm 
Largura do porta-malas entre os arcos 1.060 mm

Assentos traseiros levantados 
Comprimento na altura do chão 967 mm 
Volume máximo do porta-malas atrás 
da segunda fileira 
VDA* 505 litros, Total** 656 litros

Assentos traseiros para frente
Comprimento na altura do chão 1.797 mm 
Volume máximo do porta-malas atrás 
da segunda fileira
VDA* 1.163 litros, Total** 1.453 litros

Diâmetro de giro
Meio-fio a meio-fio 12,35 m 
Parede a parede 12,75 m 
Giro total de batente a batente 2,52

DETALHES TÉCNICOS

Configure o seu I-PACE em jaguarbrasil.com.br
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DETALHES TÉCNICOS

Configure o seu I-PACE em jaguarbrasil.com.br
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