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

T8 Drive-E eAWD
Plug-in Hybrid

Tipo de Motor:
2.0l, 4 cilindros turbo e 

supercharger e motor elétrico

Transmissão:
Geartronic™ de 
oito velocidades

Potência máxima [kW (hp)] / 
rotação (rpm):

300 (407) / 5.700

Torque máximo (N.m) / 
rotações (rpm):

640 / 2.200 - 5.400

Velocidade máxima (km/h): 180

Aceleração 0 – 100 km/h (s): 4,9

Capacidade do porta-malas V210 (L): 500

DIMENSÕES E MOTOR | S90



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 Plug-in Hybrid

T8 Inscription

Sistemas de suporte e tecnologia

Assistente de estacionamento paralelo e perpendicular (Park Assist) ●

Câmera com visão 360 graus (traseira, dianteira e laterais) ●

Sensores de estacionamento dianteiros e traseiros ●

Assistente de partida em aclive e declive - HSA ●

Configurador de modo de condução - Drive Modes ●

Pilot Assist ●

Controle de cruzeiro adaptativo (ACC) ●

Volvo on Call ●

Sistemas de iluminação

Faróis FULL LED com nivelamento automático 
e auto-direcionais

●

Faróis com função antiofuscante - Active High Beam (AHB) ●

Interior / Exterior

Espelhos retrovisores (interno e externos) com escurecimento 
automático

●

Manopla de câmbio em cristal marca "Orrefors®" ●

Iluminação interna ambiente com ajuste de diferentes cores ●

Espelhos retrovisores elétricos com desembaçador e memória ●

Espelhos retrovisores eletricamente retráteis ●

Rodas

Sistema de suspensão traseira a ar ●

Rodas de liga 20" (R162) + 245/40 R20 ●

( ● ) Itens de série   ( - ) Indisponível
Recharge Plug-in Hybrid

T8 Inscription

Áudio e Navegação

Apple CarPlay® e Android Auto® ●

Sistema de audio by Bowers & Wilkins: 19 alto-falantes c/ Subwoofer - 1.400 W ●

Sistema de navegação - Sensus Navigation Pro com RSI (Road Sign Information) ●

Assentos

Assentos dianteiros com regulagem elétrica e memória ●

Assentos dianteiros com ventilação e aquecimento ●

Assentos dianteiros com suporte lombar e extensão elétricas ●

Climatização

Ar-condicionado digital de duas zonas e CleanZone ●

Telas laterais traseiras de proteção solar ●

Teto solar elétrico ●

Instrumentação

Painel de instrumentos digital com 12,3" ●

Head Up display ●

Painel central de LCD 9" touch screen e anti-reflexive ●

Segurança

Alerta de colisão frontal e traseira ●

Alerta de tráfego lateral - CTA (Cross Traffic Alert) ●

City Safety CFA II - frenagem automática com visão noturna ●

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 (Lane Keeping Aid) ●

Sistema de proteção contra impactos laterais - SIPS ●

Sistema de proteção contra lesões na coluna cervical - WHIPS ●

Sistema de proteção em saída de estrada ●

Sistema Inteligente de informação - IDIS ●

Sistemas de segurança e prevenção

Alarme com sensor de movimento interior ●

Sistema Keyless - abertura, fechamento e partida sem chave ●

Vidros laminados ●
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CORES E REVESTIMENTOS | S90

Recharge Plug-in Hybrid T8 inscription

RC20 - Couro Soft Perfurado Caramelo

UC00 - Couro Soft Perfurado Bege

RC00 - Couro Soft Perfurado Carvão RCA0 - Couro Soft Perfurado Cinza

RC30 - Couro Soft Perfurado Marrom

R471 - Tecido Premium Cinza 
Midnight Zink

Recharge Plug-in Hybrid T8 Inscription

723 Denim Blue 724 Pine Grey 726 Birch Light

711 Bright Silver707 Crystal White 717 Onyx Black

727 Pebble Grey 728 Thunder Grey 731 Platinum Grey

Restrições de combinação
de cor e revestimento

RCA0

731 Platinum Grey

*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.


