
P8 AWD

Tipo de Motor:
2 motores elétricos 
(um em cada eixo)

Transmissão: Automática de 1 velocidade

Potência máxima [kW (hp)] : 300 (408)

Torque máximo (N.m): 660

Capacidade da bateria (kWh): 78

Autonomia (km): 418*

Velocidade máxima (km/h): 180

Aceleração 0 – 100 km/h (s): 4,9

O fabricante se reserva no direito de modificar, incluir ou excluir equipamentos e acessórios. Consulte seu concessionário antes de efetuar a compra.

DIMENSÕES E MOTORES  | XC40 PURE ELECTRIC

* Sobre Autonomia:
O alcance projetado de até 418 km está de acordo com o ciclo de direção WLTP realista sob condições controladas para um novo veículo. Mas esteja ciente 
de que o alcance no mundo real pode variar dependendo do estilo de direção e outras circunstâncias, como temperatura externa, clima, vento, topografia e 
estradas. Outros fatores que afetam o alcance são o reboque, a carga real e quanta eletricidade é usada para funções do carro, como aquecimento e 
resfriamento do carro. 



O fabricante se reserva no direito de modificar, incluir ou excluir equipamentos e acessórios. Consulte seu concessionário antes de efetuar a compra.

( ● ) Itens de série ( - ) Indisponível Recharge Pure Electric

Sistemas de suporte e tecnologia

Assistente de partida em aclive e declive - HSA ●

Assistente de descidas íngrimes - HDC ●

Câmera com visão 360° ●

Sensores de estacionamento dianteiros, laterais e traseiros ●

Controle de cruzeiro adaptativo (ACC) ●

Pilot Assist ●

Volvo on Call ●

Sistemas de iluminação

Faróis Full LED com nivelamento automático ●

Faróis com luzes direcionais ativa - ABL ●

Faróis com função anti-ofuscante - AHB ●

Faróis de neblina de LED ●

Interior / Exterior

Grade frontal exclusiva XC40 Recharge Pure Electric ●

Espelho retrovisor interno com escurecimento automático ●

Espelhos retrovisores elétricos com desembaçador, memória e retráteis ●

Espelhos retrovisores externos com escurecimento automático ●

Logo “Recharge” na coluna C ●

Rodas

Rodas de liga-leve 20” (R14F) com pneus 235/45 R20 (dianteiros) e 255/40 
R20 (traseiros)

●

Sistema de monitoramento de pressão dos pneus - TPMS ●

( ● ) Itens de série ( - ) Indisponível Recharge Pure Electric

Áudio e Navegação

Controles do áudio no volante ●

Conexões: 2 USB dianteiro, 2 USB traseiro e bluetooth ●

Carregador para smartphone por indução (Wireless) ●

Sistema de som com tecnologia Woofer Air ●

Sistema de áudio Harman Kardon: 13 alto-falantes com Subwoofer - 660 watts ●

Google Automotive Services (Google Maps, Google Assistant e Google Play Store) ●

Assentos

Assento motorista com regulagem elétrica e memória ●

Assento passageiro com regulagem elétrica ●

Assentos dianteiros com suporte lombar elétrico ●

Assentos dianteiros com ajuste de extensão ●

Climatização

Ar-condicionado digital de duas zonas e CleanZone ●

Teto solar panorâmico elétrico ●

Instrumentação

Painel central de LCD com 9" touch screen e antirreflexivo ●

Painel de instrumentos digital com 12,3" personalizável ●

Segurança

Airbags frontais, laterais e de cortina para motorista e passageiro ●

Airbag de joelho para motorista ●

Alerta de colisão frontal e traseiro ●

City Safety - Sistema de frenagem automática ●

Sistema de alerta ao condutor - DAC ●

Sistema de alerta de ponto cego (BLIS) com Cross Traffic Alert ●

Sistema de alerta de mudança de faixa (LKA) com assistente de direção ●

Sistema de proteção contra impactos laterais - SIPS ●

Sistema de proteção contra lesões na coluna cervical - WHIPS ●

Sistema de proteção em saída de estrada - RUN-OFF ROAD ●

Sistemas de travamento e prevenção

Alarme com sensor de movimento interior ●

Sistema Keyless - abertura, fechamento e partida sem chave ●

ITENS DE SÉRIE | XC40 PURE ELECTRIC
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CORES E REVESTIMENTOS | XC40 PURE ELECTRIC

*O acabamento do painel é definido pela cor de revestimento de banco escolhido. Consulte seu concessionário antes de efetuar a compra.O fabricante se reserva no direito de modificar, incluir ou excluir equipamentos e acessórios. Consulte seu concessionário antes de efetuar a compra.

Recharge pure electric

R980 - Microtech Carvão

Recharge PURE ELECTRIC

707 Crystal White 723 Denim Blue019 Black Stone

728 Thunder Grey 729 Glacier Silver725 Fusion Red

733 Sage Green


