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NGHỆ THUẬT CỦA HIỆU SUẤT
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Chúng tôi cải tiến, thiết kế, lắp ráp. Chúng tôi lập nên những quy tắc và chúng tôi đột phá.  
Nỗ lực tiến xa về phía trước. Vượt qua mọi giới hạn. Đây là lúc vận hành trở thành nghệ thuật. 
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CÁC XE ĐƯỢC CHỌN HIỂN THỊ LẤY TỪ CÁC DÒNG XE CỦA TẬP ĐOÀN JAGUAR TRÊN TOÀN CẦU. THÔNG SỐ KỸ THUẬT, CÁC TUỲ CHỌN VÀ CÁC XE SẴN BÁN SẼ KHÁC  
NHAU GIỮA CÁC THỊ TRƯỜNG 
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Các tính năng tiêu chuẩn và tuỳ chọn được phân phối tuỳ theo thị trường. Vui lòng tư vấn với Nhà bán lẻ Jaguar chính hãng.

XE MÔ TẢ: PHIÊN BẢN F-TYPE R-DYNAMIC ĐỘNG CƠ XĂNG I4 2 LÍT MÀU BẠC SILICON SILVER VỚI CÁC TÍNH NĂNG TUỲ CHỌN THÍCH HỢP (TUỲ THEO THỊ TRƯỜNG)

GIỚI THIỆU

GIỚI THIỆU

TRIẾT LÝ CỦA F-TYPE
Jaguar F-TYPE là thiết kế mới nhất trong dòng xe thể thao uy lực, nổi bật và đầy linh hoạt của Jaguar. Là sự kết hợp hoàn hảo 
giữa hiệu năng đỉnh cao, công nghệ tiên tiến và phản ứng lái nhanh nhạy, Jaguar F-TYPE đem đến trải nghiệm tập trung vào 
người lái rất khác biệt.

Chính các công nghệ tiên tiến có trong F-TYPE đem lại cho chiếc xe sự hiện đại bên cạnh cá tính đặc biệt vốn có. Trước nhất 
phải kể đến đó là động cơ hiệu năng cao và tiên tiến nhất trong các dòng xe F-TYPE: động cơ xăng Ingenium turbo tăng áp 2 lít 
300PS. Trang bị tiêu chuẩn gồm Hệ thống thông tin giải trí rất tiện nghi của Jaguar, công nghệ Touch Pro kèm với Màn hình cảm 
ứng 10”. Ngoài ra, xe còn được trang bị vô số các tính năng hỗ trợ người lái giúp bạn an toàn trên mọi nẻo đường.

Hệ thống đèn pha LED chiếu ra các tia sáng gần như ánh sáng ban ngày khiến việc lái xe buổi tối bớt căng thẳng. Bên trong nội 
thất xe, các ghế ngồi được thiết kế tinh gọn với các vật liệu nhẹ, tạo thêm không gian và sự thoải mái. Các chi tiết nội thất hoàn 
toàn được cá nhân hoá theo cá tính chủ nhân.

F-TYPE chính là biểu tượng thật sự cho Nghệ thuật của Hiệu suất.
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F-TYPE –  
CÁC DỮ KIỆN
Thiết kế ấn tượng, hiệu suất mạnh mẽ, phản ứng lái tức  
thì, khả năng kiểm soát linh hoạt và công nghệ tiên tiến.  
F-TYPE được chế tạo để đem lại cảm giác lái khó quên.

CÔNG NGHỆ

Các công nghệ tiên tiến trang bị trên F-TYPE giúp bạn an toàn, được kết nối với thế 
giới bên ngoài và tận hưởng các phương tiện giải trí. Công nghệ Hỗ trợ đỗ xe khiến 
việc đỗ xe ở những nơi chật hẹp trở nên dễ dàng hơn bao giờ hết. Hệ thống thông tin 
giải trí với công nghệ Touch Pro trang bị màn hình cảm ứng 10” thế hệ mới cho phép 
điều khiển dễ dàng bằng các động tác trượt, phóng to thu nhỏ như trên máy tính 
bảng. Tuỳ chọn Remote Premium1 giúp bạn kết nối và điều khiển xe F-TYPE của mình 
cho dù bạn đang ở bất cứ nơi nào.

GIỚI THIỆU

HỆ DẪN ĐỘNG BỐN BÁNH TOÀN THỜI GIAN

Hệ dẫn động bốn bánh toàn thời gian (AWD) của F-TYPE kết hợp các đặc 
tính và sự linh hoạt nổi trội của Hệ dẫn động cầu sau (RWD) với tính năng 
gia tăng độ ma sát và sự an toàn của Hệ dẫn động bốn bánh toàn thời 
gian (AWD). Trong điều kiện lái thông thường, F-TYPE sẽ vận hành chủ yếu 
bằng Hệ dẫn động cầu sau cho cảm giác lái chân thật và sự cân bằng 
tuyệt đối. Tuy nhiên, khi cần thiết, hệ thống sẽ tự động phân phối lại mô 
men xoắn lên trục trước, giúp duy trì độ bám đường tuyệt đối trong mọi 
điều kiện.

NỘI THẤT

F-TYPE là sự kết hợp hoàn hảo giữa thiết kế nội thất trọng lượng nhẹ, 
tập trung vào người lái. Các ghế ngồi gọn gàng với cấu trúc magie siêu 
nhẹ, tiết kiệm hơn 8kg2 so với các phiên bản trước và cải thiện tính năng 
hỗ trợ đỡ lưng từ hai bên. Nội thất F-TYPE được chế tác tinh tế với 
phong cách thể thao mạnh mẽ tương thích với ấn tượng từ ngoại thất.

1Remote Premium bao gồm các dịch vụ cần được đăng ký thuê bao sau khi thời hạn hợp đồng ban đầu với Nhà bán lẻ Jaguar kết thúc.    
2Tiết kiệm trọng lượng tương đối dành cho các ghế Hiệu suất cao.   3Tuỳ chọn cho xe F-TYPE. Trang bị tiêu chuẩn trên phiên bản F-TYPE R-Dynamic,  
F-TYPE R và F-TYPE SVR.   4Tuỳ theo động cơ.   5Chỉ có trên phiên bản F-TYPE R và F-TYPE SVR.

Các tính năng tiêu chuẩn và tuỳ chọn được phân phối tuỳ theo thị trường. Vui lòng tư vấn với Nhà bán lẻ Jaguar chính hãng.

XE MÔ TẢ: PHIÊN BẢN F-TYPE MÀU TRẰNG YULONG VỚI CÁC TÍNH NĂNG TUỲ CHỌN THÍCH HỢP (TUỲ THEO THỊ TRƯỜNG)
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THIẾT KẾ

Được phát triển bằng công nghệ khí động học tiên tiến, phần cản trước với hệ 
thống đèn LED bao quanh3. Các đèn pha thiết kế thanh lịch, điều chỉnh độ rộng 
và chiều sâu của tia sáng tuỳ theo vận tốc xe, đảm bảo duy trì nguồn sáng chất 
lượng tuyệt đối ở tất cả địa hình. Bên cạnh các màu tiêu chuẩn, F-TYPE mới 
còn có thêm 18 màu sơn kèm với hai tuỳ chọn về các chi tiết viền để chủ nhân 
có thể cá nhân hoá chiếc xe của mình.

ĐỘNG CƠ IGNENIUM

Động cơ xăng Ingenium 2 lít, 4 xy-lanh, turbo tăng áp 300PS cho hiệu suất mạnh mẽ 
và tiết kiệm nhiên liệu đáng kể. Turbo tăng áp kép quán tính thấp với ổ bi tròn ít ma 
sát và tuabin xung lực áp suất hỗn hợp cho hiệu năng cao và khả năng tăng tốc tức 
thì. Hiệu suất khí động học từ turbo tăng áp cho ra mô men xoắn tối đa 400Nm ở 
vòng quay 1.500-4.500rpm và khả năng tăng tốc vượt trội.

KHẢ NĂNG LÁI VÀ TÍNH LINH HOẠT

Hàng loạt các công nghệ lái được trang bị để tối ưu khả năng lái và tính linh hoạt 
của F-TYPE. Các công nghệ bao gồm Hệ thống kiểm soát lực kéo khi vào cua 
bằng phanh, Hệ thống ổn định động năng4 và Vi sai chủ động điện tử5. Các hệ 
thống phối hợp nhịp nhàng tạo độ ma sát cao, khả năng kiểm soát xe vượt trội  
và cảm giác lái chân thật.

HIỆU NĂNG SIÊU NẠP

Động cơ V6 và V8 của F-TYPE dùng bộ siêu nạp twin vortex để triệt 
tiêu hiện tượng ì động cơ. Độ phản ứng của bướm ga diễn ra ngay 
lập tức, cho ra hiệu năng mạnh mẽ liên tục với mô men xoắn ấn 
tượng ở tất cả vận tốc. Động cơ mới nhất áp dụng công nghệ này 
là động cơ V8 có trên phiên bản F-TYPE SVR, giúp Jaguar trở thành 
dòng xe hiệu năng cao nhất trên thị trường.





THIẾT KẾ

NGUYÊN LÝ THIẾT  
KẾ NGOẠI THẤT

"Một tác phẩm thiết kế phải kể được một câu chuyện đằng sau nó. Các thiết kế trong F-TYPE đều có 
phần mở đầu, phát triển và phần kết thúc. Mỗi chi tiết đều có sự độc đáo riêng, tính thẩm mỹ đỉnh 
cao với tỉ lệ kích thước đạt chuẩn và một vẻ đẹp vượt thời gian."

Ian Callum, Giám đốc thiết kế Jaguar

Tỉ lệ ấn tượng, các đường cong tạo cảm giác mạnh. Một vẻ đẹp không bị giới hạn bởi thời gian, 
khơi gợi nhiều cảm xúc, năng động táo bạo theo cách mà chỉ có thể tìm thấy ở Jaguar.

Một số người sẽ cho rằng tính thẩm mỹ của một thiết kế được đánh giá khá chủ quan. Tuy nhiên 
với chúng tôi vẻ đẹp của F-TYPE là biểu hiện rõ ràng nhất cho Nghệ thuật của Hiệu suất.

XE MÔ TẢ: PHIÊN BẢN F-TYPE R-DYNAMIC DẪN ĐỘNG BỐN BÁNH TOÀN THỜI GIAN MÀU BẠC SILICON SILVER VỚI CÁC TÍNH  
NĂNG TUỲ CHỌN THÍCH HỢP (TUỲ THEO THỊ TRƯỜNG)

THIẾT KẾ ĐẦY ẤN TƯỢNG
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CHI TIẾT NGOẠI THẤT Bắt đầu từ cản trước kéo dài lên đến cụm đèn pha, đường vân kiến tạo hình dáng thân xe duyên dáng. 
Đường vòng cung ôm bánh trước được thiết kế hõm vào ở vị trí cửa và nhô ra mạnh mẽ ở phần đuôi xe. 
Dù bạn chọn phiên bản Coupé hay Mui trần, F-TYPE đều cho bạn một cảm nhận không lẫn vào đâu được 
về một chiếc xe thể thao hiệu suất cao, mẫu mới nhất trong các dòng xe có thiết kế đường vân ấn tượng 
của Jaguar. 

XE HIỂN THỊ BÊN TRÁI: PHIÊN BẢN F-TYPE R-DYNAMIC DẪN ĐỘNG BỐN BÁNH TOÀN THỜI GIAN MÀU BẠC  
SILICON SILVER VỚI CÁC TÍNH NĂNG TUỲ CHỌN THÍCH HỢP (TUỲ THEO THỊ TRƯỜNG)
XE HIỂN THỊ BÊN PHẢI: PHIÊN BẢN F-TYPE VÀO BẠC INDUS SILVER VỚI CÁC TÍNH NĂNG TUỲ CHỌN THÍCH  
HỢP (TUỲ THEO THỊ TRƯỜNG)

THIẾT KẾ

DÁNG VẺ ĐẦY UY LỰC
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Hình dáng thân xe một phần được tạo nên bởi bản thân luồng gió, sử dụng công nghệ Hợp chất động lực học hiện đại nhất 
trong thiết kế. Cánh gió trước bên dưới lưới tản nhiệt và ống khuếch tán sau điều tiết luồng không khí dưới thân xe; ở vận tốc 
cao cánh gió sau* sẽ tự động nâng lên, gia tăng lực nén xuống và giảm độ ì cho xe. Ngay cả nắm cửa xe cũng sẽ tự động gập 
lại khi không cần dùng, tạo một mặt phẳng liên tục giúp luồng gió bên hông xe không bị cản trở.

*Tuỳ chọn trên phiên bản F-TYPE SVR



THIẾT KẾ 
ĐẶC TRƯNG

KHẢ NĂNG CHIẾU 
SÁNG VƯỢT TRỘI

F-TYPE nổi bật ngay cả trong đêm tối. Cụm đèn pha bằng LED1 với thiết kế chữ “J” đặc 
trưng. Đèn chạy ban ngày phát ra ánh sáng mạnh. Các đèn pha của F-TYPE có tia sáng 
gần như ánh sáng ban ngày, giảm căng thẳng khi lái xe vào ban đêm.

Tuỳ chọn Hệ thống đèn tự động chóng chói2 gia tăng sự thoải mái và an toàn trên xe 
bằng cách tự điều chỉnh tia sáng khi phát hiện xe đi ở chiều ngược lại. Hình dáng chữ 
“J” đặc trưng hoàn thiện thiết kế ấn tượng của cụm đèn pha. Thanh ánh sáng chữ “J” 
viền quanh cụm đèn tạo phong cách mạnh mẽ và giúp F-TYPE ngay lập tức được  
nhận diện từ xa.

1Tùy chọn trên F-TYPE. Tiêu chuẩn trên F-TYPE R-Dynamic, F-TYPE R và F-TYPE SVR.  2Tùy thuộc vào từng thị trường.

Các tính năng tiêu chuẩn và tuỳ chọn được phân phối tuỳ theo thị trường. Vui lòng tư vấn với Nhà bán lẻ Jaguar chính hãng để biết thêm chi tiết.

XE MÔ TẢ: PHIÊN BẢN F-TYPE R-DYNAMIC DẪN ĐỘNG BỐN BÁNH TOÀN THỜI GIAN MÀU BẠC SILICON SILVER VỚI CÁC TÍNH NĂNG TUỲ CHỌN THÍCH HỢP (TUỲ THEO THỊ TRƯỜNG)

ĐÈN PHA LED



Chế độ Đường đô thị 
Phát ra tia sáng rộng hơn thông thường 
giúp bạn phát hiện người đi đường và dễ 
dàng cua xe ở khu vực đông đúc.

Chế độ Đường Nông thôn 
Cho ra tia sáng tập trung hơn và chiếu xa 
hơn so với chế độ Đường đô thị, giúp bạn 
lái tốt hơn ở những cung đường nông thôn.

Chế độ Đường cao tốc 
Tia sáng sẽ được điều chỉnh xa hơn và  
tập trung hơn so với chế độ Đường nông 
thôn để tầm nhìn được tốt hơn. Khi bật  
đèn cốt, chùm sáng soi xuống mặt đường 
sẽ rộng hơn.

Chế độ Thời tiết xấu 
Cho phép điều chỉnh cường độ sáng để vừa 
giảm độ chói vừa đảm bảo đủ ánh sáng để 
nhận thấy đoạn đường phía trước. Chế độ 
này chỉ được kích hoạt khi cần gạt mưa liên 
tục hoạt động.

Cụm đèn pha LED bao gồm Hệ thống đèn trước tự điều chỉnh (AFS). Hệ thống tự điều chỉnh  
độ sáng và tia sáng tuỳ theo tốc độ và điều kiện thời tiết.
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KẾT NỐI NỘI THẤT

Trong xe F-TYPE, bạn và chiếc xe trở nên một. Các chi tiết xe thiết kế theo cấu hình 1+1 nhằm tạo sự gắn kết chặt 
chẽ. Ôm lấy bạn, đưa trải nghiệm lái của bạn lên tầm cao mới.

Thiết kế khoang lái cho bạn tầm nhìn tối đa, giảm thiểu sự mất tập trung; ghế ngồi trọng tâm thấp tạo sự kết nối 
hoàn hảo với xe. Bảng điều khiển trung tâm thiết kế gọn gàng giúp gia tăng tầm nhìn. Họng gió trung tâm là một 
phần của hệ thống kiểm soát không khí tiên tiến với hai ống gió được ẩn kín đáo và sẽ tự động đóng mở khi cần.

Thiết kế khoang lái cho bạn tầm nhìn tối đa, giảm thiểu sự mất tập trung; ghế ngồi trọng tâm thấp tạo sự kết nối 
hoàn hảo với xe. Bảng điều khiển trung tâm thiết kế gọn gàng giúp gia tăng tầm nhìn. Họng gió trung tâm là một 
phần của hệ thống kiểm soát không khí tiên tiến với hai ống gió được ẩn kín đáo và sẽ tự động đóng mở khi cần.

Các tính năng tiêu chuẩn và tuỳ chọn được phân phối tuỳ theo thị trường. Vui lòng tư vấn với Nhà bán lẻ Jaguar chính hãng để biết thêm chi tiết.

XE MÔ TẢ: PHIÊN BẢN F-TYPE R-DYNAMIC DẪN ĐỘNG BỐN BÁNH TOÀN THỜI GIAN VỚI GHẾ NGỒI HIỆU NĂNG CAO BỌC DA MÀU ĐEN EBONY  
CHỈ VIỀN MÀU NGÀ IVORY TƯƠNG PHẢN CÙNG VỚI CÁC TÍNH NĂNG TUỲ CHỌN THÍCH HỢP (TUỲ THEO THỊ TRƯỜNG)

THIẾT KẾ

THIẾT KẾ TẬP TRUNG 
VÀO NGƯỜI LÁI

SỰ ĐƠN GIẢN 
TRONG THIẾT KẾ
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XE MÔ TẢ: PHIÊN BẢN F-TYPE R-DYNAMIC DẪN ĐỘNG BỐN BÁNH TOÀN THỜI GIAN VỚI GHẾ HIỆU NĂNG CAO BỌC DA WINDSOR MÀU ĐEN EBONY VÀ CHỈ 
MÀU NGÀ IVORY TƯƠNG PHẢN KÈM THEO CÁC TÍNH NĂNG TUỲ CHỌN THÍCH HỢP (TUỲ THEO THỊ TRƯỜNG)

TRÌNH ĐỘ THỦ  
CÔNG BẬC THẦY

KHÔNG GIAN ĐỘC ĐÁO

Chúng tôi thiết kế không gian nội thất trong đó mọi yếu tố cùng nhau tạo nên một cảm giác lái khó quên. Bạn sẽ luôn cảm 
thấy thoải mái và ấm cúng trong không gian buồng lái độc đáo của F-TYPE. Khoang lái với những chi tiết tinh tế ấn tượng 
luôn lấy người lái làm trọng tâm. Tất cả nội thất trong xe đều được cân nhắc cẩn thận, ngay cả những chi tiết nhỏ nhất 
cũng toát lên vù sang trọng, điển hình là viền chrome trên các cửa, vô lăng và cả tay nắm cửa của hành khách.

Nội thất của F-TYPE đại diện cho phong cách thiết kế đặc trưng Anh Quốc, tuy nhiên bạn hoàn toàn có thể cá nhân hoá 
chiếc xe tuỳ theo cá tính của mình. Bạn có thể tự thiết kế chiếc xe cho riêng mình từ vô số những tuỳ chọn về màu chỉ viền 
và chất liệu ví dụ như da lộn và da Windsor, phối các màu Đen Ebony, Đỏ Pimento, Ngà Ivory và Nâu Siena Tan. Rất dễ để 
biến F-TYPE thành chiếc xe thể thao độc bản, hoàn hảo và chỉ dành cho riêng bạn.

THIẾT KẾ

MỘT KHÔNG 
GIAN PHÙ HỢP
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GHẾ NGỒI SIÊU NHẸ

Ghế ngồi Thể thao và ghế Hiệu năng cao của F-TYPE được thiết kế hướng đến dành cho các dòng xe đua. Cấu trúc magie 
siêu nhẹ khiến ghế nhẹ hơn 8kg* so với các thế hệ trước. Hình dáng thon gọn chiếm ít không gian hơn và nhờ đó có thể điều 
chỉnh tạo nên nhiều tư thế ngồi. Ghế ngồi thể thao giúp tăng phần hỗ trợ lưng từ phía bên hông và tuỳ chọn làm mát đem lại  
sự thoải mái dễ chịu.

*Trọng lượng tương đốI so với ghế ngồi Hiệu năng cao. Ghế Thể thao được trang bị tiêu chuẩn trên phiên bản F-TYPE và F-TYPE R-Dynamic. 
Ghế ngồi Hiệu năng cao là trang bị tiêu chuẩn trên phiên bản F-TYPE R và F-TYPE SVR và là tuỳ chọn cho các phiên bản F-TYPE và F-TYPE R-Dynamic.

XE MÔ TẢ PHÍA TRÊN VÀ BÊN PHẢI: PHIÊN BẢN F-TYPE R DYNAMIC DẪN ĐỘNG BỐN BÁNH TOÀN THỜI GIAN VỚI GHẾ NGỒI HIỆU NĂNG CAO BỌC  
DA WINDSOR MÀU ĐEN EBONY VIỀN CHỈ MÀU NGÀ IVORY TƯƠNG PHẢN KÈM CÁC TÍNH NĂNG TUỲ CHỌN THÍCH HỢP (TUỲ THEO THỊ TRƯỜNG)

TRỌNG LƯỢNG NHẸ THOẢI MÁI VÀ ÊM ÁI

THIẾT KẾ20 |







Chúng tôi thiết kế khoang hành lý của F-TYPE Coupé để tạo nên một chiếc xe thể thao phù hợp với  
đa dạng phong cách sống. Với dung tích 408 lít tương đương với những dòng xe hatchback khác  
(Và 207 lít ở xe F-TYPE Mui trần), F-TYPE Coupé có đủ không gian rộng rãi đựng hai vali cỡ lớn cho  
những kỳ nghỉ cuối tuần. Với tuỳ chọn điều khiển điện, nắp khoang hành lý có thể được đóng mở dễ  
dàng bằng một nút chạm.

THỂ TÍCH KHOANG HÀNH LÝ

THIẾT KẾ 

*Chỉ có trên xe Coupé.

XE MÔ TẢ: PHIÊN BẢN F-TYPE MÀU BẠC INDUS SILVER VÀ F-TYPE R-DYNAMIC DẪN ĐỘNG BỐN BÁNH TOÀN THỜI GIAN MÀU BẠC 
SILICON SILVER VỚI CÁC TÍNH NĂNG TUỲ CHỌN THÍCH HỢP (TUỲ THEO THỊ TRƯỜNG)

408 
LÍT

TUỲ CHỌN NẮP KHOANG 
HÀNH LÝ ĐIỀU KHIỂN ĐIỆN*
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ĐỘNG CƠ HIỆU SUẤT CAO PHẢN ỨNG LÁI NHANH NHẠY

Tất cả động cơ của F-TYPE đều cho ra mô men xoắn ấn tượng và phản ứng ngay tức thì với điều khiển lái.

Những ai mới bắt đầu làm quen với dòng xe hiệu năng cao có thể lựa chọn động cơ Ingenium xăng turbo tăng áp 2 lít 4 xy-lanh 300PS. Đây là động cơ 
rất tiên tiến vừa mạnh mẽ uy lực vừa cho cảm giác lái phấn khích. Bên cạnh đó là các dòng động cơ siêu nạp danh tiếng: V6 3 lít 340PS, V6 3 lít 380PS, 
V8 5 lít 550PS và V8 5 lít 575PS.

Mỗi xe F-TYPE đều trang bị Ống xả thể thao mang lại âm thanh đường đua đặc trưng. Hệ thống xả phản ứng với vị trí bướm ga, vận tốc và vòng  
tua máy bằng cách điều khiển các van tương ứng. Khi mở van, luồng khí xả sẽ đi thẳng vào bộ giảm thanh ở phía sau xe, tạo ra âm thanh đầy  
phấn khích. Hệ thống xả chuyển đổi linh hoạt1 cho phép bạn tự mở van xả để tận hưởng âm thanh vang rền của F-TYPE ở bất kỳ tốc độ nào.

Để tiết kiệm nhiên liệu, đặc biệt khi di chuyển trong đô thị, tất cả xe F-TYPE đều được trang bị tiêu chuẩn2 hệ thống Ngừng/Khởi động thông minh.

HIỆU SUẤT

KHÁI QUÁT VỀ ĐỘNG CƠ

1Tuỳ chọn trên phiên bản F-TYPE, trang bị tiêu chuẩn trên phiên bản F-TYPE R-Dynamic, F-TYPE R và F-TYPE SVR.   2Tuỳ theo thị trường.

Động cơ được phân phối khác nhau tuỳ theo thị trường. Vui lòng tư vấn với Nhà bán lẻ Jaguar để biết thêm chi tiết.

I4 2 LÍT 300PS
Trang bị trên các phiên bản F-TYPE và F-TYPE R-DYNAMIC

Số xy-lanh/Số van mỗi xy-lanh 4/4

Đường kính/Hành trình piston mm 83/92,3

Dung tích cc 1.997

Công suất tối đa EEC-PS (kW) 300 (221)

Mô men xoắn cực đại EEC-Nm (lb. ft.) 400 (295)

Tỉ lệ nén tỉ lệ:1 9,5

HIỆU SUẤT 

163g/km CO2

ĐỘNG CƠ i4
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Động cơ xăng Ingenium turbo tăng áp 2 lít 4 xy-lanh 300PS cho mô men xoắn 400Nm, khả năng lái nhanh nhạy và tiết kiệm nhiên liệu vượt trội.

 − Hệ thống thông minh kiểm soát đóng mở xu páp biến thiên (CVVL) liên tục biến đổi khi các van nạp mở ra, hạn chế hao hụt khi động cơ bơm,  
giúp động cơ hoạt động với hiệu suất tối đa, đạt mã lực và mô men xoắn tối ưu.

 − Hệ thống CVVL hoạt động kết hợp với hai bánh cam biến thiên độc lập theo thời gian để đạt khả năng vận hành linh hoạt tối đa, tạo hiệu suất  
mạnh mẽ và tiết kiệm nhiên liệu qua các vòng tua máy.

 − Hai turbo tăng áp truyền năng lượng vào turbin, làm giảm đáng kể hiện tượng ì turbo và tăng độ nhạy của động cơ.

 − Turbo tăng áp kép sử dụng các vòng bi bằng gốm, giảm thiểu độ ma sát và cải thiện độ phản ứng tức thời.

XE MÔ TẢ: PHIÊN BẢN F-TYPE R-DYNAMIC MÀU TRẮNG YULONG WHITE VỚI CÁC TÍNH NĂNG TUỲ CHỌN 
THÍCH HỢP (TUỲ THEO THỊ TRƯỜNG)

300PS
CÔNG SUẤT (PS)
MÔ MEN  
XOẮN (NM)

VÒNG TUA MÁY (RPM)
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2 LÍT 4 XY-LANH 300PS

ĐỘNG CƠ i4

HỆ THỐNG ỐNG XẢ ĐƠN ĐẶT Ở TRUNG TÂM



V6 3 LÍT 340PS V6 3 LÍT 380PS

ĐỘNG CƠ V6

Các số liệu đã được liên minh Châu Âu thông qua. Chỉ sử dụng với mục đích so sánh. Có thể khác số liệu trên thực tế.

SIÊU NẠP V6 3 LÍT 340PS 380PS
Trang bị trên các phiên bản F-TYPE và F-TYPE R-DYNAMIC

Số Xy-lanh/Số van mỗi Xy-lanh 6/4 6/4

Đường kính/Hành trình piston mm 84,5/89 84,5/89 

Dung tích cc 2.995 2.995

Công suất tối đa EEC-PS (kW) 340 (250) 380 (280)

Mô men xoắn cực đại EEC-Nm (lb. ft.) 450 (332) 460 (339)

Tỉ lệ nén tỉ lệ:1 10,5 10,5

HIỆU SUẤT

Động cơ xăng siêu nạp V6 3 lít với mô men xoắn 460Nm tạo hiệu suất mạnh mẽ và độ phản ứng tức thì.

 − Bộ siêu nạp twin vortex roots-type tối đa hoá phản xạ lái và cho ra hiệu suất động cơ ấn tượng.

 − Hệ thống phun nhiên liệu trực tiếp kiểm soát hỗn hợp nhiên liệu-khí trong buồng đốt một cách thông minh,  
lấy được nhiều năng lượng trong nhiên liệu, gia tăng hiệu suất đốt. Nhờ đó động cơ có được hiệu suất mạnh  
mẽ đồng thời tiết kiệm nhiên liệu và giảm lượng khí thải. 

TỪ 0-100km/h  
TRONG VÒNG 4,9 GIÂY

ĐỘNG CƠ V6 TĂNG TỐC
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XE MÔ TẢ: PHIÊN BẢN F-TYPE MÀU TRẮNG YULONG WHITE VỚI CÁC TÍNH NĂNG TUỲ CHỌN THÍCH HỢP 
(TUỲ THEO THỊ TRƯỜNG)

340PS 380PS
CÔNG SUẤT (PS)
MÔ MEN  
XOẮN (NM)
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 − Động cơ còn bao gồm hai bánh cam biến thiên độc lập điều khiển các van xả và van nạp tương ứng kèm theo piston siêu nhẹ 
với xéc-măng ma sát cực thấp làm gia tăng hiệu suất và công suất động cơ.

 − Hệ thống trục cân bằng kép được sử dụng để giảm thiểu các rung chấn động cơ, gia tăng sự êm ái.

HỆ THỐNG ỐNG XẢ KÉP ĐẶT Ở TRUNG TÂM



V8 5 LÍT 550PS V8 5 LÍT 575PS

ĐỘNG CƠ V8

Động cơ xăng siêu nạp V8 5 lít, mô men xoắn 700Nm là động cơ hiệu năng cao nhất trong phân khúc.

 − Phiên bản xe trang bị động cơ V8 có thiết kế nhôm nguyên khối gọn nhẹ với ma sát giữa các bộ phận ở mức rất thấp.

 − Động cơ được tối ưu bằng công nghệ quản lý động cơ tân tiến nhất của Bosch với hệ thống phun nhiên liệu trực tiếp, 
đa điểm, áp suất cao đặt ở vị trí trung tâm.

V8 SIÊU NẠP 5 LÍT 550PS 575PS
Trang bị trên các phiên bản F-TYPE R F-TYPE SVR

Số Xy-lanh/Số van mỗi Xy-lanh 8/4 8/4

Đường kính/Hành trình piston mm 92,5/93 92,5/93 

Dung tích cc 5.000 5.000

Công suất tối đa EEC-PS (kW) 550 (405) 575 (423)

Mô men xoắn cực đại EEC-Nm (lb. ft.) 680 (502) 700 (516)

Tỉ lệ nén tỉ lệ:1 9,5 9,5

HIỆU SUẤT

TỪ 0-100km/h  
TRONG VÒNG 3,7 GIÂY

ĐỘNG CƠ V8 TĂNG TỐC
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XE MÔ TẢ: PHIÊN BẢN F-TYPE MÀU TRẮNG YULONG WHITE VỚI CÁC TÍNH NĂNG TUỲ CHỌN THÍCH HỢP 
(TUỲ THEO THỊ TRƯỜNG)

550PS 575PS
POWER (PS)
MÔ MEN  
XOẮN (NM)

VÒNG TUA MÁY (RPM)
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 − Được trang bị bộ siêu nạp Twin Vortex (TVS) thế hệ thứ sáu, động cơ có hiệu suất nhiệt động học tuyệt đối với độ ồn 
được tiết giảm tối đa. Bộ siêu nạp tận dụng dung tích 5 lít của động cơ, cho ra mô men xoắn lớn, tạo hiệu suất mạnh 
mẽ và phản ứng lái nhanh nhạy.

HỆ THỐNG BỐN ỐNG XẢTỪ 0-100km/h  
TRONG VÒNG 3,7 GIÂY



Cấu trúc thân nhôm cứng cáp, vững chắc là một cấu trúc hoàn hảo cho dòng xe thể thao. Chúng tôi đã đi tiên phong trong công nghệ này hơn một thập kỷ qua 
và liên tục phá vỡ các giới hạn. Cấu trúc này ảnh hưởng trực tiếp đến khả năng vận hành, phản ứng của xe và cảm giác lái. Thân xe cứng cáp và vững chắc giúp 
việc điều khiển xe được chính xác và nhanh nhạy, đồng thời giúp hệ thống treo được kết nối tốt hơn. Các bộ phận của thân nhôm được gắn với nhau bằng keo 
siêu dính sau đó được đóng bằng đinh tán làm từ thép boron mạ kẽm đến khi keo được dính chặt tạo nên một khối cấu trúc kiên cố, cứng cáp. Nhờ đó thân xe 
F-TYPE là khung sườn hoàn hảo cho dòng động cơ hiệu năng cao. Sự kết hợp giữa thân xe và động cơ tạo nên tỉ suất công suất-trọng lượng và mô men  
xoắn-trọng lượng vượt trội trong dòng xe thể thao.

Thân xe được làm từ hợp kim cao cấp, vừa chắc chắn vừa đàn hồi tốt, giúp tạo nên các mặt cong, đường lượn sóng tinh tế và mạnh mẽ. Trên phiên bản Coupé, 
thiết kế phần dưới thân xe nhấn hõm vào trong được xem là kỹ thuật tiên tiến nhất trong ngành công nghiệp ô tô. Thiết kế này tạo một đường gờ duyên dáng ở 
cạnh dưới thân xe, tạo nên một mặt phẳng liên tục nối giữa trụ trước và phần hông xe phía sau. Sự kết hợp giữa vật liệu cao cấp và công nghệ hiện đại đem lại 
hai lợi thế. Trước hết chúng tôi có thể chế tạo nên F-TYPE với các đường ép dập, vân sóng theo đúng ý tưởng thiết kế; và từ đó tạo nên một dòng xe có cấu trúc 
hoàn hảo phi thường.

CẤU TRÚC NHÔM SIÊU NHẸ
MẠNH MẼ VÀ 
VỮNG CHẮC

TỈ SUẤT CÔNG SUẤT-TRỌNG LƯỢNG,  
MÔ MEN XOẮN-TRỌNG LƯỢNG ẤN TƯỢNG

HIỆU SUẤT

XE MÔ TẢ: PHIÊN BẢN F-TYPE MÀU BẠC SILVER INDUS VỚI CÁC TÍNH NĂNG TUỲ CHỌN THÍCH HỢP (TUỲ THEO THỊ TRƯỜNG)
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BỘ TREO TRỤ LÁI NHÔM

Được thiết kế để phát huy tối đa độ chắc và cứng, trụ lái của bộ 
treo phía trước và sau được làm bằng nhôm siêu nhẹ làm tăng  
độ linh hoạt và phản ứng lái của F-TYPE.

Thiết kế thân nhôm siêu nhẹ của F-TYPE tạo nên một kết cấu ổn định để hệ thống treo tay  
đòn kép bằng nhôm dễ dàng kiểm soát xe. Bộ giảm chấn vừa giúp xe chạy êm ái vừa duy  
trì tính linh hoạt, từ đó làm tăng khả năng lái, độ phản ứng nhanh nhạy của xe.

KHUNG XE VÀ HỆ 
THỐNG TREO

HIỆU SUẤT

KHẢ NĂNG KIỂM SOÁT 
VÀ SỰ THOẢI MÁI

SỰ LINH HOẠT 
VÀ TINH TẾ
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HỆ THỐNG ỔN ĐỊNH ĐỘNG NĂNG

Hệ thống ổn định động năng là trang bị tiêu chuẩn trên các phiên bản 
động cơ V6 3 lít 380PS và V8 5 lít, kết hợp hoàn hảo tính năng động và 
khả năng vận hành êm ái. Hệ thống sẽ tự động kiểm soát di chuyển của 
xe 100 lần mỗi giây. Vị trí bánh lái cũng sẽ được đo lường 500 lần trong 
một giây để dự đoán hướng di chuyển của F-TYPE. Từ đó, bộ giảm chấn 
sẽ điều chỉnh độ bó cứng để duy trì khả năng kiểm soát và độ linh hoạt 
của thân xe.

HỆ THỐNG TREO

Được xem là cấu hình tiên tiến nhất của Jaguar, hệ thống treo tay đòn kép 
bằng nhôm của F-TYPE được thiết kế để tạo nên khả năng kiểm soát và 
điều khiển xe chính xác.



*Là tuỳ chọn trên phiên bản F-TYPE SVR.

XE MÔ TẢ: PHIÊN BẢN F-TYPE R MÀU TRẮNG YULONG WHITE VỚI CÁC TÍNH NĂNG TUỲ CHỌN THÍCH HỢP (TUỲ THEO THỊ TRƯỜNG)

THIẾT KẾ KHÍ ĐỘNG  
HỌC TIÊN TIẾN

Hiệu suất khí động học là trọng tâm thiết kế của F-TYPE làm giảm lực nâng và tăng độ ổn định thân xe ở vận tốc cao. Khi 
không cần dùng, tay nắm cửa sẽ gập phẳng vào thân xe, cho không khí đi lướt qua mà không bị cản. Cánh gió sau* sẽ tự 
động nâng lên khi xe chạy ở tốc độ cao, giảm lực nâng không mong muốn đến 120kg. Cánh gió trước bên dưới lưới tản 
nhiệt kiểm soát luồng khí bên dưới hông xe; với thiết kế sắc nét, cánh gió chẻ đôi luồng không khí khi xe chạy ở vận tốc 
thấp. Từ đó xe được ổn định và dễ kiểm soát hơn.

LỰC CẢN THẤP VÀ 
ĐỘ ỔN ĐỊNH CAO

CÁNH GIÓ SAU CÓ 
THỂ THÁO RỜI
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792.000
MÔ HÌNH XE MẪU TRƯỚC KHI CHẾ TÁC  

NÊN CHIẾC F-TYPE HOÀN HẢO

12.000 DẶM
LÁI THỬ TRÊN ĐƯỜNG ĐUA NÜRBURGRING KHẮC  

NGHIỆT Ở NƯỚC ĐỨC-CHẶNG ĐƯỜNG TƯƠNG ĐƯƠNG  
VỚI NỬA VÒNG QUAY CỦA TRÁI ĐẤT

1.413 LÍT
NƯỚC ĐÃ QUA SỬ DỤNG ĐƯỢC DÙNG ĐỂ  

XỊT LÊN XE MỖI PHÚT ĐỂ ĐẢM BẢO KHẢ NĂNG  
CHỐNG THẤM NƯỚC CỦA F-TYPE

10.000.000 GIỜ
THỬ NGHIỆM MÔ PHỎNG, GIẢM THIỂU CÁC TÁC ĐỘNG MÔI  

TRƯỜNG BẰNG CÁC GIẢI PHÁP TIẾT KIỆM NGUỒN LỰC,  
NĂNG LƯỢNG, NHIÊN LIỆU VÀ GIẢM CHẤT THẢI



THỬ NGHIỆM  
TRONG ĐIỀU KIỆN 
KHẮC NGHIỆT

F-TYPE được thử nghiệm trước nhất trong một thế giới mô phỏng của Jaguar tạo nên 
bởi Công nghệ máy tính (CAE), đảm bảo rằng tất cả các chi tiết đều được phát triển 
và đánh giá toàn diện trước khi đưa vào thử nghiệm trên thực tế. Các kỹ sư đã tạo nên 
vô số các chương trình mô phỏng hoạt động của hệ thống cơ khí phức tạp trong xe, từ 
đó đánh giá được các tình huống phát sinh cho đến khi phác thảo nên được một thiết 
kế hoàn hảo. Ví dụ, thử nghiệm về hiệu suất khí động học đã sử dụng kỹ thuật được 
dùng trong công nghiệp vũ trụ. Xe được đưa vào một hầm gió mô phỏng, trải qua 
các thử nghiệm Hợp chất động lực học điều khiển bằng một máy tính siêu cấp. Trong 
suốt quá trình mô phỏng, các chi tiết của F-TYPE được đánh giá qua năm trăm ngàn 
kết quả phân tích, sử dụng 10 triệu giờ xử lý của máy tính và tạo nên cơ sở dữ liệu với 
dung lượng 300TB. Quá trình phát triển CAE là một trong những nhân tố quan trọng 
góp phần tạo nên hiệu suất và phản xạ lái đỉnh cao của F-TYPE.

Thử nghiệm thực tế được diễn ra tại những địa điểm chuyên biệt, ở những nơi có 
nhiệt độ khắc nghiệt nhất từ –40°C đến +50°C, ở độ cao hơn 4.000m. Điển hình là thử 
nghiệm về tính ổn định thân xe tại vận tốc cao được thực hiện tại Nardò miền Nam 
nước Ý. Trong khi đó, đường đua Nordschleife ở Nürburgring, Đức là nơi lý tưởng nhất 
để thẩm định khả năng kiểm soát, phanh, hệ thống làm mát và độ bền của xe. Được 
biết đến với tên gọi “Địa ngục xanh”, với 73 khúc cua trong 20,8km, đây là đường đua 
cam go nhất trên thế giới và là thử thách khắc nghiệt đối với cả người lái và xe.

XE MÔ TẢ: PHIÊN BẢN F-TYPE R MÀU TRẮNG YULONG WHITE VỚI CÁC TÍNH NĂNG TUỲ CHỌN THÍCH HỢP 
(TUỲ THEO THỊ TRƯỜNG)

HIỆU SUẤT 

THỬ NGHIỆM 
THỰC TẾ

PHÂN TÍCH 
MÔ PHỎNG

300 TERABYTES
CƠ SỞ DỮ LIỆU THU THẬP ĐỂ CHẾ TÁC  

TỪNG MILIMET TRÊN XE F-TYPE

90ºC
LÀ KHOẢNG CÁCH NHIỆT ĐỘ GIỮA MÔI TRƯỜNG  
THỬ NGHIỆM NÓNG NHẤT (+50°C) VÀ LẠNH NHẤT  

(-40°C) MÀ XE F-TYPE PHẢI TRẢI QUA
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CÔNG NGHỆ LÁI

CÔNG NGHỆ LÁI

HỆ THỐNG LÁI TIÊN TIẾN
LIÊN TỤC ĐIỀU CHỈNHLINH HOẠT TUYỆT ĐỐI

HỆ THỐNG ỔN ĐỊNH ĐỘNG NĂNG*

Dù bạn đang lái thật nhanh trên đường cao tốc, ôm cua ở đoạn đường 
vắng hay đánh lái trong đô thị, tuỳ chọn Hệ thống ổn định động năng sẽ 
điều chỉnh phản ứng của F-TYPE phù hợp với từng địa hình và phong cách 
lái của riêng bạn. Hệ thống sẽ tự động phân tích các lần xe tăng tốc, rẽ 
hướng, các hoạt động của bướm ga và phanh và cả những lần chân ga 
được đẩy tối đa. Ngoài ra, bánh lái cũng được phân tích ở tần suất 500 
lần mỗi giây, thân xe 100 lần mỗi giây. Bộ giảm chấn cũng sẽ tự động điều 
chỉnh để tối đa hoá cấu hình của hệ thống treo, tạo nên sự linh hoạt và 
thoải mái của F-TYPE.

*Chỉ có ở những phiên bản động cơ V6 3 lít 380PS và V8 5 lít.

TAY LÁI TRỢ LỰC ĐIỆN

Tay lái trợ lực điện (EPAS) giúp xe phản ứng nhanh nhạy  
và tạo khả năng kiểm soát vượt trội, vừa sử dụng năng 
lượng hiệu quả vừa tiết kiệm nhiên liệu tối đa. Hệ thống  
tay lái điện tạo nên phản xạ tức thì và cảm giác kết nối 
giữa người lái và xe điển hình ở các dòng xe thể thao 
Jaguar. Lực hỗ trợ đến tay lái sẽ được kiểm soát qua  
một hệ thống máy tính phức tạp nhằm đảm bảo trợ lực 
được phân bổ thích hợp giúp dễ dàng đánh lái ở vận  
tốc thấp và gia tăng cảm giác lái khi chạy vận tốc cao.
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CÔNG NGHỆ LÁI

1Chỉ có trên phiên bản xe hộp số tự động.
2Không trang bị cho động cơ 2 lít 300PS hoặc động cơ 3 lít 340PS.
3Trang bị tiêu chuẩn trên phiên bản F-TYPE R và F-TYPE SVR. Là tuỳ chọn trên phiên bản F-TYPE và F-TYPE R-Dynamic.

Chế độ lái Năng động Dynamic Mode phát huy mã gien thể thao của F-TYPE. Khả năng chuyển số nhanh hơn1 và khi chức năng tự động 
lên số ở dải vòng tua cao được tắt ở chế độ Manual, độ nhạy bướm ga sẽ gia tăng, bộ giảm chấn được siết cứng hơn2 và cảm giác bánh 
lái rõ ràng hơn. Chế độ Dynamic cũng kích hoạt Ống xả thể thao tạo âm thanh như đang chạy trên đường đua, đem lại phấn khích trong 
khoang lái- ngay lúc đó bảng điều khiển trung tâm và Hệ thống đèn nội thất từ3 điều chỉnh của F-TYPE sẽ chuyển sang màu đỏ rực.

Tính năng Thiết lập chế độ lái Dynamic2 cho phép bạn tự thiết lập các thông số của chế đội lái Dynamic theo ý muốn. Trên màn hình cảm 
ứng, bốn tính năng có thể được chỉnh sang chế độ Dynamic hoặc giữ nguyên như thông thường. Do đó, tính năng Thiết lập chế độ lái 
Dynamic giúp bạn tự thiết lập chế độ Dynamic phù hợp với nhu cầu lái của mình dựa trên sự kết hợp của bốn thông số độ nhạy bướm ga, 
điểm chuyển hộp số1, độ cứng của bộ giảm chấn và tay lái.

HIỆU SUẤT ĐỈNH CAO
CHẾ ĐỘ LÁI 
DYNAMIC

TÍNH NĂNG THIẾT LẬP 
CHẾ ĐỘ LÁI DYNAMIC
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TRÊN MẶT ĐƯỜNG MẤT BÁM

Ở những mặt đường trơn trượt như cỏ hay tuyết, mô men 
xoắn ở bánh trước và sau sẽ được cân bằng để tối đa hoá ma 
sát. Trong những điều khiện khắc nghiệt nếu chỉ có bánh trước 
bám đường, có thể cả 100 phần trăm lực kéo của động cơ sẽ 
được phân bổ đến bánh trước để tận dụng tối đa độ bám.

TRÊN MẶT ĐƯỜNG KHÔ

Trong điều kiện thông thường, mô men xoắn sẽ được phân 
phối đến hai bánh sau, đem đến phản xạ lái và sự linh hoạt 
đặc trưng của Jaguar.

BÁNH TRƯỚCBÁNH SAU

BÁNH TRƯỚCBÁNH SAU



CÔNG NGHỆ LÁI 

Hệ dẫn động Bốn bánh toàn thời gian của F-TYPE kết hợp sự linh hoạt và các đặc tính của Hệ dẫn động cầu sau (RWD) với khả năng 
kiểm soát bám và sự an toàn của Hệ dẫn động bốn bánh toàn thời gian. Trong điều kiện lái thông thường, F-TYPE chủ yếu vận hành 
bằng Hệ dẫn động cầu sau đem lại cảm giác lái chân thật và sự ổn định. Nhưng ở những cung đường thử thách hơn hoặc khi người 
lái tăng tốc ở những mặt phẳng có độ bám thấp, hệ thống sẽ tự động điều chỉnh lực kéo để tối ưu ma sát sẵn có tạo khả năng vận 
hành êm ái trong mọi điều kiện.

Hệ dẫn động bốn bánh toàn thời gian của F-TYPE sử dụng hộp số phụ đặt phía sau Hộp số tự động 8 cấp để phân bổ mô men xoắn 
thích hợp đến trục bánh trước và sau. Được thiết kế để đảm bảo F-TYPE có khả năng vận hành của dòng xe thể thao, hộp số phụ 
chứa bộ ly hợp nhiều đĩa kích hoạt cơ điện tử cùng với bộ truyền động thông minh. Mô men xoắn được phân bổ chính xác và nhanh 
chóng qua cơ chế khớp nối phức tạp, tạo công suất cần thiết cho bộ ly hợp và truyền lượng mô men xoắn tối ưu đến các bánh trước.

Không như các hệ thống khác thường bị động khi gặp hiện tượng trượt bánh, phần mềm của Hệ thống lái thông minh Jaguar (IDD) 
sử dụng cảm biến đo lường bướm ga và tay lái để dự đoán trước khả năng mất bám. IDD kết hợp các thông tin trên và đối chiếu với 
phản ứng động cơ, hộp số và hệ thống kiểm soát ma sát để tính toán lượng ma sát sẵn có và từ đó phân bổ mô men xoắn phù hợp, 
ngay cả trước khi bánh bị mất bám. Khi đang dừng, F-TYPE có thể chuyển từ chế độ Dẫn động cầu sau RWD sang Dẫn động bốn 
bánh toàn thời gian AWD trong vòng 165 phần trăm giây và chỉ trong vòng 100 phần trăm giây khi xe đang di chuyển.

Kết quả đem lại là một cảm giác lái đa dạng với các tính năng đặc trưng của Hệ dẫn động cầu sau và khả năng phù hợp mọi địa 
hình của Hệ dẫn động bốn bánh toàn thời gian, đưa khả năng kiểm soát và hiệu suất xe lên tầm cao mới ở tất cả cung đường.

CÔNG NGHỆ DẪN ĐỘNG TIÊN TIẾN
DẪN ĐỘNG BỐN BÁNH 
TOÀN THỜI GIAN

HỆ THỐNG DẪN 
ĐỘNG THÔNG MINH
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TĂNG HIỆU SUẤT ĐÁNH LÁI TĂNG HIỆU SUẤT VÀO CUA

LỰC XOẮN ĐƯỢC PHÂN  
BỔ THÊM LÊN XUNG  
QUANH TRỤC

HỆ THỐNG KIỂM SOÁT LỰC 
KÉO KHI VÀO CUA SỬ DỤNG 
ÁP LỰC PHANH ĐỂ HÃM 
PHẦN BÊN TRONG CỦA CÁC 
BÁNH TRƯỚC VÀ SAU CÁCH 
ĐỘC LẬP

CÔNG SUẤT ĐƯỢC DUY 
TRÌ ĐẢM BẢO VẬN TỐC 
CỦA PHẦN PHÍA NGOÀI 
CỦA CÁC BÁNH XE

Hệ thống kiểm soát lực kéo khi vào cua bằng phanh của F-TYPE phát huy công dụng ngay cả ở những khúc cua ngặt nhất. 
Công nghệ kiểm soát lực kéo khi vào cua giúp phân bổ lực phanh vào phần trong của các bánh trước và bánh sau cách độc 
lập từ đó tăng lực vào cua. Trong hầu hết các trường hợp, lực phanh được phân bổ nhiều hơn vào phần trong của bánh sau 
để hỗ trợ lực vào cua; trong khi phần trong của bánh trước phanh lại để tạo cảm giác ôm cua hiệu quả và mượt mà hơn. 
Nhờ đó giảm hiện tượng thiếu lái, ôm cua chính xác hơn và kiểm soát đường tốt hơn.

Hệ thống Kiểm soát lực kéo khi vào cua giúp người lái tự tin hơn và gia tăng sự linh hoạt của xe. Trên phiên bản F-TYPE R và 
F-TYPE SVR, hệ thống Kiểm soát lực kéo khi vào cua kết hợp với bộ Vi sai chủ động điện tử (xem trang 46) để phát huy tối đa 
ma sát và lực ôm cua đồng thời gia tăng sự linh hoạt và cảm giác lái.

HỆ THỐNG KIỂM SOÁT LỰC  
KÉO KHI VÀO CUA BẰNG PHANH

XE MÔ TẢ: PHIÊN BẢN F-TYPE MÀU TRẮNG YULONG WHITE VỚI CÁC TÍNH NĂNG TUỲ CHỌN THÍCH HỢP (TUỲ THEO THỊ TRƯỜNG)
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CÂN BẰNG VÀ KIỂM SOÁT

Hệ thống cân bằng của Jaguar giữ cho F-TYPE luôn được cân bằng dù khi bạn đang lái thật nhanh hay đơn giản cần cảm 
thấy yên tâm rằng chiếc xe sẽ vững vàng, ổn định khi lái qua đoạn đường gồ ghề hiểm trở. Để nâng cao hiệu năng xe, tăng 
ma sát và khả năng kiểm soát, động cơ V6 3 lít 380PS được trang bị bộ Vi sai hạn chế trượt và động cơ V8 5 lít 550PS và 
575PS được trang bị bộ Vi sai chủ động điện tử.

Bộ Vi sai hạn chế trượt: Khi bánh sau xe mất bám, bộ Vi sai hạn chế trượt sẽ chuyển mô men xoắn đến bánh có ma sát tốt 
hơn thông qua bộ ly hợp kích hoạt bằng cơ. Điều này giúp hạn chế hiện tượng trượt bánh, gia tăng khả năng kiểm soát xe 
và kiểm soát ma sát tốt hơn, giúp vào cua chính xác hơn.

Bộ Vi sai chủ động điện tử: có hiệu suất khoá mô men xoắn tốt hơn, khai thác tối đa công suất và lực xoắn của dòng động 
cơ V8. Hệ thống vi sai kết hợp với hệ Dẫn động bốn bánh toàn thời gian, phầm mềm điều khiển Hệ thống lái thông minh 
(IDD) cũng như hệ thống kiểm soát ma sát và cân bằng của F-TYPE để tối đa hoá lực bám và gia tăng hiệu suất vào cua. 
Được điều khiển bằng điện tử, bộ vi sai có thể liên tục điều chỉnh khoá mô men xoắn giữa các bánh, giúp việc đánh lái khi 
vào cua chính xác hơn và do lực kéo ở mỗi bánh được kiểm soát độc lập, xe có thể tăng tốc nhanh hơn sau khi rời cua.

XE MÔ TẢ: PHIÊN BẢN F-TYPE MÀU TRẮNG YULONG WHITE VỚI CÁC TÍNH NĂNG TUỲ CHỌN THÍCH HỢP (TUỲ THEO THỊ TRƯỜNG)

MA SÁT VƯỢT TRỘI VI SAI CHỦ ĐỘNG ĐIỆN TỬ

PHÁT HIỆN KHẢ NĂNG MẤT 
BÁM VÀ PHÂN BỔ MÔ MEN 
XOẮN THÍCH HỢP ĐẾN BÁNH 
SAU ĐỂ GIẢM HIỆN TƯỢNG 
THỪA VÀ THIẾU LÁI

HIỆN TƯỢNG MẤT LÁI

HIỆN TƯỢNG 
THỪA LÁI
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HỆ THỐNG PHANH HIỆU NĂNG CAO

Có rất nhiều hệ thống phanh để bạn lựa chọn, mỗi loại được thiết kế để tăng sự tự tin, cho cảm giác lái linh hoạt và hiệu suất xe ổn 
định. Bộ kẹp phanh làm bằng nhôm làm giảm trọng lượng hệ thống treo, từ đó tăng phản xạ lái và độ êm ái của xe. Mỗi hệ thống 
đều có phanh đĩa thông gió kích thước lớn- với đường kính lên đến 398mm, làm từ gốm carbon cao cấp. Đĩa phanh lớn sẽ giúp gia 
tăng lực phanh đồng thời khả năng hấp thụ và giải phóng nhiệt phát sinh trong quá trình phanh được tốt hơn.

Hệ thống phanh gốm carbon1 với bộ kẹp phanh nguyên khối màu vàng được xem là hệ thống phanh hiệu quả nhất được trang bị 
cho dòng xe thương mại của Jaguar. Hệ thống này tiết kiệm được đến 21kg trọng lượng, giảm đáng kể trọng lượng hệ thống treo. 
Với khả năng chống hao mòn vượt trội, hệ thống phanh gốm carbon mang lại hiệu suất phanh ấn tượng ngay cả trong những điều 
kiện khắc nghiệt nhất.

TRANG BỊ TIÊU CHUẨN TRÊN ĐỘNG  
CƠ 300PS VÀ 340PS
BỘ KẸP PHANH: MÀU BẠC

TRANG BỊ TIÊU CUẨN TRÊN ĐỘNG CƠ 380PS
BỘ KẸP PHANH: MÀU ĐEN HOẶC ĐỎ

TRANG BỊ TIÊU CHUẨN TRÊN PHIÊN  
BẢN F-TYPE R VÀ F-TYPE SRV
TUỲ CHỌN CHO PHIÊN BẢN F-TYPE  
VÀ F-TYPE R-DYNAMIC
BỘ KẸP PHANH: MÀU ĐEN HOẶC ĐỎ

PHANH TRƯỚC 355MM  
VÀ PHANH SAU 325MM

PHANH TRƯỚC 380MM  
VÀ PHANH SAU 325MM

PHANH TRƯỚC 380MM  
VÀ PHANH SAU 376MM

TUỲ CHỌN TRÊN CÁC PHIÊN BẢN  
HỘP SỐ TỰ ĐỘNG2

BỘ KẸP PHANH: MÀU VÀNG

PHANH GỐM CARBON1 
TRƯỚC 398MM VÀ  
SAU 380MM

CÔNG NGHỆ LÁI 

SIÊU NHẸ HIỆU SUẤT BỀN BỈ

1Tuỳ theo thị trường.   2Không trang bị cho động cơ 300PS và 340PS.

Để biết thêm chi tiết về các phanh sẵn bán, vui lòng tham khảo thêm trang 90-91 hoặc tự thiết kế xe cho riêng bạn tại website jaguar.com.
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THÔNG TIN GIẢI TRÍ
Mỗi xe F-TYPE đều được trang bị Hệ thống thông tin giải trí InControl, cung cấp vô số các chương trình giải trí và thông tin hữu ích. Hệ thống bao 
gồm các công nghệ tích hợp và tương tác hiện đại đảm bảo tất cả người ngồi trong xe đều sẽ tận hưởng trọn vẹn suốt hành trình.

MÀN HÌNH CẢM ỨNG 10”
Màn hình cảm ứng 10” trang bị tiêu chuẩn được đặt tại trung tâm bảng điều khiển, có thể dễ dàng điều khiển bằng thao tác trượt, phóng to, thu 
nhỏ, giúp bạn tận hưởng các chương trình giải trí nghe nhìn phong phú. Ngoài ra, để tăng trải nghiệm trên xe, công nghệ Touch Pro còn có tính 
năng điều chỉnh màn hình chủ và các phím phản ứng nhanh. Bảng điều khiển phụ sẽ giúp bạn dễ dàng thực hiện nhiều thao tác cùng một lúc.

Các tính năng tiêu chuẩn và tuỳ chọn được phân phối tuỳ theo thị trường. Vui lòng tư vấn với Nhà bán lẻ Jaguar chính hãng.

Trong hệ thống InControl, một số tính năng được mô tả có thể là những tuỳ chọn, và khác nhau tuỳ theo hệ truyền động của xe và thị trường. Vui lòng tư vấn với Nhà bán  
lẻ Jaguar chính hãng hay truy cập trang web Jaguar ở quốc gia của bạn để có thêm thông tin. Một số tính năng sẽ cần sử dụng Micro SIM kèm với dịch vụ hoà mạng riêng  
phù hợp sau khi đã hết thời hạn sử dụng ban đầu do Nhà bán lẻ Jaguar cung cấp. Kết nối mạng di động không đảm bảo giống nhau ở mọi địa phương.

NỘI THẤT MÔ TẢ: PHIÊN BẢN F-TYPE SVR VỚI GHẾ NGỒI HIỆU NĂNG CAO BỌC DA WINDSOR MÀU ĐEN EBONY VÀ CHỈ VIỀN MÀU NGÀ IVORY TƯƠNG PHẢN
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KẾT NỐI
Hệ thống InControl, trang bị tiêu chuẩn hoặc tuỳ chọn của Jaguar giúp kết nối bạn với chiếc xe của 
mình và với thế giới bên ngoài cách chặt chẽ. Có rất nhiều lựa chọn dành cho bạn. Trong đó có một 
vài ứng dụng của hệ thống InControl, dù khi bạn đã rời xe, vẫn kết nối bạn, giúp cho trải nghiệm của 
bạn với Jaguar trở nên thú vị hơn bao giờ hết.

CÁC TÍNH NĂNG TIÊU CHUẨN 

CHỨC NĂNG ĐỊNH VỊ NAVIGATION PRO
Được trang bị tiêu chuẩn trên tất cả phiên bản, chức năng định vị Navigation Pro giúp  
bạn lưu những nơi thường đến, sử dụng thao tác phóng to, thu nhỏ để sử dụng bản đồ  
và có thể lựa chọn hiển thị 2D hoặc 3D tuỳ sở thích.

CÁC TÍNH NĂNG TUỲ CHỌN

GÓI CONNECT PRO1

Gói Connect Pro bao gồm Ứng dụng InControl, chức năng Điều khiển từ xa và dịch vụ  
Pro Services. Gói tính năng này được thiết kế để làm phong phú trải nghiệm cả trong xe  
lẫn bên ngoài xe, giúp bạn và hành khách tận hưởng chuyến đi và vẫn duy trì kết nối với  
thế giới bên ngoài.

ÚNG DỤNG INCONTROL

Bao gồm vô số các ứng dụng đã được Jaguar mua bản quyền giúp kết nối với F-TYPE từ 
điện thoại thông minh của bạn. Các ứng dụng này giúp bạn tận hưởng thời gian ở trên xe 
một cách tốt nhất. Ngoài ra bạn có thể tải về các ứng dụng bên ngoài để sử dụng thêm các 
dịch vụ hỗ trợ khác. Các ứng dụng của InControl bao gồm: 
•  Spotify2 – Truy cập vào kho nhạc gồm hơn 30 triệu bài hát. Ứng dụng bao gồm tất cả các 

chức năng tương tự như khi sử dụng trên điện thoại. Bạn có thể tìm kiếm bài hát, các kênh 
nhạc và các gợi ý, bạn cũng có thể tạo danh sách nhạc yêu thích và nghe nhạc ngay cả khi 
không kết nối mạng. Rất đơn giản, chỉ cần đăng nhập vào tài khoản Spotify miễn phí hoặc 
tài khoản Spotify Premium của bạn.

•  Tile3 – Hỗ trợ bạn tìm kiếm những vật dụng bị thất lạc chỉ trong vài giây. Bạn chỉ cần dán 
miếng Bluetooth tracker Tile vào chìa khoá, ví hay giỏ xách. Ứng dụng đơn giản Tile có thể 
giúp bạn tìm kiếm khi chúng bị thất lạc. Ứng dụng này truy cập dễ dàng mọi lúc qua màn 
hình cảm ứng của xe, đảm bảo rằng bạn có tất cả những thứ bạn cần trước khi bắt đầu 
chuyến đi của mình.

CÔNG NGHỆ

1Một số tính năng sẽ cần sử dụng Micro SIM kèm với dịch vụ hoà mạng riêng phù hợp sau khi đã hết thời hạn 
sử dụng ban đầu do Nhà bán lẻ Jaguar cung cấp.   2Vui lòng kiểm tra trước trên App Store và Google Play. 
3Thiết bị Bluetooth tracker cần được mua riêng. 2016 Tile Inc. và thiết kế Tile là thương hiệu của Tile, Inc. 

Các tính năng tiêu chuẩn và tuỳ chọn được phân phối tuỳ theo thị trường.  
Vui lòng tư vấn với Nhà bán lẻ Jaguar chính hãng.
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4Điều khiển từ xa bao gồm các dịch vụ đã đăng kí và có thể được gia hạn sau khi đăng ký ban đầu với nhà bán lẻ Jaguar hết hạn. 
5Khi có gắn gương chiếu hậu gập bằng điện.   6Tuỳ theo thị trường.
Ứng dụng InControl phải tải xuống từ Apple/Google Play Store.

DỊCH VỤ ĐIỀU KHIỂN TỪ XA4

Chức năng điều khiển từ xa cung cấp thông tin trên xe và cho phép bạn tương tác với xe của 
mình từ xa. Dịch vụ này tương thích với hầu hết điện thoại thông minh, thiết bị Android Wear™ 
hay Apple Watch®, bao gồm: 
•  Khoá xe/Mở khoá xe từ xa – Khoá cửa xe bạn chỉ với lần nhấn nút. Đơn giản bạn chỉ cần 

nhấn nút 'Khoá' ở trên màn hình Vehicle Security của ứng dụng Remote trên điện thoại thông 
minh để khoá cửa, đặt chuông báo động, gập hai gương chiếu hậu5 và đóng cửa sổ6.  
Và bấm nút 'Mở khoá' để mở gương chiếu hậu, mở đèn chiếu gần và nháy đèn ưu tiên 
hai lần.

•  Điều chỉnh nhiệt độ từ xa – Sưởi ấm hoặc làm mát F-TYPE trước để giúp cho bạn và những 
người đi cùng cảm thấy thoải mái ngay từ lúc bước lên xe.

•  Beep/Chớp đèn – Tính năng này mở đèn báo ưu tiên Jaguar, mở đèn pha và phát ra âm 
thanh để giúp bạn định vị xe của mình trong bãi đỗ xe đông đúc.

•  Theo dõi hành trình – Tuỳ chọn này có thể tự động ghi lại lược sử hành trình của bạn bao 
gồm tuyến đường đi và các dữ liệu thống kê về hành trình đó. Thông tin này có thể truy xuất 
qua email để sử dụng làm báo cáo chi phí và có thể nhập trên bảng tính.

•  Kiểm tra tình trạng xe – Kiểm tra mức nhiên liệu hiện tại và phạm vi có thể đi được, tình 
trạng các cửa, cửa sổ và ổ khoá. Xem vị trí đỗ xe cuối cùng và trở lại đó với chức năng dẫn 
đường on-foot.

•  Hỗ trợ tối ưu của Jaguar – Bạn có thể thực hiện cuộc gọi trực tiếp đến đội hỗ trợ của Jaguar 
bằng việc ấn nút trên bảng điều khiển hay từ màn hình Hỗ trợ trong ứng dụng Remote trên 
điện thoại.

•  Gọi điện thoại khẩn cấp – Trong các tình huống xấu, cuộc gọi khẩn cấp sẽ tự động kết nối 
đến đội phản ứng nhanh, và họ sẽ thông báo cho các dịch vụ khẩn cấp đến vị trí của bạn.



CÁC TÍNH NĂNG TUỲ CHỌN TIẾP THEO

PRO SERVICES1

Bao gồm một số tính năng giúp bạn dễ dàng đi đến nơi cần đến: 
•  Thông tin thời gian giao thông thực – sử dụng dữ liệu giao thông trực tiếp để cung cấp hình 

ảnh chính xác về tình trạng giao thông trên tuyến đường của bạn.

•  Tìm kiếm trực tuyến – Bạn có thể tìm kiếm những địa điểm mà bạn quan tâm ở khu vực 
xung quanh cho dù bạn đang ở đâu. Hệ thống này có thể truy cập thông tin đích đến, đưa  
ra những gợi ý du lịch và những bình luận trực tuyến liên quan đến khu vực bạn muốn đến.

•  Các tuyến đường dự kiến và tuyến đường từ điểm đi đến đích đến Door-to-door –  
Trước khi khởi hành, bạn sử dụng ứng dụng Route Planner hay tìm kiếm trực tuyến để lưu lại 
lại và cài đặt điểm đến của mình. Ứng dụng này sử dụng lưu trữ đám mây Cloud để tự động 
gửi thông tin điểm đến của bạn đến màn hình định vị trên xe. Khi bạn sẵn sàng, ứng dụng 
Route Planner sẽ hướng dẫn bạn cách đi đến điểm đến của mình bao gồm những tuỳ chọn 
về giao thông công cộng, một trải nghiệm “đi đến nơi về đến chốn” (door-to-door) đích thực.

•  Chia sẻ thời gian đến dự kiến (ETA) – Bạn có thể chia sẻ thời gian đến dự kiến của mình  
trên hệ thống hướng dẫn định vị để những người bạn chọn sẽ biết chính xác thời gian bạn 
đến nhờ vào quá trình tính toán của hệ thống này. Nếu bạn có thể đến trễ, chức năng ETA  
sẽ tự động cập nhật bằng tin nhắn, email mà không cần bạn phải can thiệp.

•  Quan sát từ vệ tinh – Khi bạn muốn nhìn toàn cảnh khu vực xung quanh, chỉ cần đơn  
giản chuyển qua chế độ quan sát từ vệ tinh.

•  Hiển thị hình ảnh điểm đến – giúp bạn nhận ra điểm cần đến bằng cách hiển thị hình  
ảnh đường 360°.

•  Chế độ Commute – cho phép hệ thống ghi nhớ các hành trình đi lại của bạn và tự động đưa 
ra gợi ý cho bạn về thời gian dự kiến của hành trình dự vào lược sử cũng như tình hình giao 
thông trực tiếp mà bạn không cần phải nhập điểm đến. Hệ thống sẽ ghi nhận tuyến đường 
bạn chọn để đi đến điểm đến và sau đó đưa ra gợi ý tuyến nào là nhanh nhất. Tính năng này 
có thể bật hoặc tắt đi tuỳ vào người lái.

•  Dịch vụ đỗ xe – Khi bạn đến đích, bạn có thể biết được chỗ nào có thể đỗ xe. Chỉ cần đơn 
giản chạm vào vị trí đỗ xe mong muốn và hệ thống sẽ tự động cập nhật trực tiếp cho bạn.

•  Tuyến đường trực tuyến – Trong khi bạn đang trên đường đến điểm đến thì hệ thống sẽ hiển 
thị tình trạng giao thông hiện tại và sẽ tính đến những diễn biến giao thông quan trọng tại 
thời điểm đó nhằm đảm bảo bạn vẫn đang đi trên tuyến đường tối ưu nhất.

•  Các camera an toàn – Cảnh báo bạn những điểm mù có thể gây tai nạn thông qua các 
camera an toàn.

•  Tham khảo Giá nhiên liệu – Khi bạn gần đổ xăng dầu, dịch vụ Giá nhiên liệu không chỉ tìm 
cho bạn trạm bơm trên đường mà còn cho bạn so sánh giá cả nhiên liệu để bạn lựa chọn 
nơi nào tiết kiệm nhất.

THEO DÕI AN NINH2

Sử dụng công nghệ theo dõi để cảnh báo bạn nếu như có kẻ lạ xâm nhập vào xe và cảnh báo 
vị trí xe của bạn cho những người có thẩm quyền để họ tìm lại.

1Tính năng của gói Dịch vụ Pro Services có thể khác nhau tuỳ theo thị trường.  
2Thiết bị theo dõi an ninh Secure Tracker sẽ cần được gia hạn đăng ký sau khi thời gian đăng ký ban đầu với nhà bán lẻ Jaguar hết hiệu lực. 

Tính năng InControl, các tuỳ chọn sẽ được phân phối tuỳ theo thị trường-Kiểm tra với Nhà bán lẻ Jaguar để biết chức năng này có sẵn tại khu vực của bạn hay không 
cũng như thông tin chi tiết về các điều khoản. Thông tin và hình ảnh liên quan đến công nghệ InControl, bao gồm các màn hình và các hiển thị danh bạ sẽ tuỳ vào việc 
cập nhật phần mềm, các phiên bản và các thay đổi về hiển thị/hệ thống khác. Kết nối mạng điện thoại sẽ không được bảo đảm cho tất cả vùng lãnh thổ.
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HỆ THỐNG ÂM THANH VÒM MERIDIAN™ – 380W1

Độ phân giải cao, các âm trầm chân thật và âm cao trong trẻo, được phát bằng hệ thống  
8 loa và 2 bộ loa trầm hai kênh bố trí thông minh.

HỆ THỐNG ÂM THANH VÒM MERIDIAN – 770W2

Cảm giác sống động như đang xem một chương trình biểu diễn trực tiếp có được là nhờ hệ 
thống 770W2 10 loa kèm 2 bộ loa trầm bố trí thông minh, kết hợp hoàn hảo với công nghệ 
Trifield™. Thiết kế độc quyền cho Meridian, công nghệ Trifield kết hợp các kênh trung tâm, 
kênh vòm với các kênh hai bên trái và phải nhằm đảm bảo chất lượng âm thanh hoàn hảo 
đến với mỗi hành khách trên xe.

RADIO KỸ THUẬT SỐ DIGITAL AUDIO BROADCAST (DAB)2 3

Tuỳ chọn Công nghệ đài phát thanh kỹ thuật số DAB mang đến cho bạn chất lượng âm thanh 
cải tiến với nhiều kênh lựa chọn và thông tin hiển thị về kênh đó, các chương trình ca nhạc và 
các bài hát bạn đang nghe.

HỆ THỐNG ÂM THANH
Khoang lái của xe là nơi lý tưởng cho bạn để trải nghiệm những bản nhạc ưa thích và xe Jaguar F-TYPE  
có hai lựa chọn hệ thống âm thanh khác nhau cho bạn trải nghiệm:

10 LOA

2 LOA SUB

1Trang bị tiêu chuẩn trên tất cả phiên bản.   2Tuỳ chọn.   3Tuỳ theo thị trường.
Các tính năng tiêu chuẩn và tuỳ chọn được phân phối tuỳ theo thị trường. Vui lòng liên hệ với Nhà bán lẻ Jaguar chính hãng.
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CÔNG NGHỆ ĐỘC ĐÁO CỦA MERIDIAN LOA + LOA SUB CÔNG SUẤT

HỆ THỐNG ÂM THANH MERIDIAN 8 + 2 380

HỆ THỐNG ÂM THANH  
VÒM MERIDIAN 10 + 2 770

XỬ LÝ TÍN HIỆU KỸ THUẬT SỐ
Kết hợp tất cả yếu tố của hệ thống âm thanh thành một khối đơn nhất  
để tương thích với những tiết mục biểu diễn mà thường yêu cầu có dàn  
loa công suất lớn hơn.

MERIDIAN CABIN CORRECTION
Thuật toán cải tiến của công nghệ Meridian's Cabin Correction điều chỉnh 
chất lượng âm thanh chính xác bên trong nội thất của F-TYPE.

CÔNG NGHỆ TẠO HÌNH SÓNG ÂM KỸ THUẬT SỐ CỦA MERIDIAN
Để duy trì chất lượng, những bản thâu âm được chuyển đối thành định 
dạng âm thanh kỹ thuật số thông thường. Với công nghệ Tạo hình sóng âm, 
Meridian đảm bảo rằng các tín hiệu kỹ thuật số này vẫn giữ được độ trong 
trẻo và êm ái và cảm xúc mang lại tựa như bản gốc.

TRIFIELD
Là công nghệ độc quyền của Meridian, Trifield™ kết hợp các kênh trung tâm, 
kênh vòm với các kênh trái và phải và cho ra âm thanh trầm ấm giống như 
đang tham dự một buổi hoà nhạc.

MERIDIAN™
Được thành lập vào năm 1977 ở Cambridgeshire, Anh Quốc, đối tác chuyên về âm thanh 
Meridian của Jaguar đã tiên phong trong nhiều lĩnh vực âm thanh bao gồm loa chủ động và 
bộ xử lý âm thanh vòm kỹ thuật số đầu tiên trên thế giới. Công nghệ âm thanh của Meridian 
đảm bảo Jaguar F-TYPE có được khoang nội thất đạt chuẩn để tận hưởng những âm thanh 
tuyệt vời. Meridian Cabin Correction là công nghệ chuyên dụng của Meridian dùng để phân 
tích cấu tạo tổng thể của khoang lái, âm thanh và những đặc tính vang của âm để loại bỏ 
những tạp âm. Công nghệ này sử dụng các thuật toán cải tiến để đảm bảo giai điệu, nhịp và 
quãng âm đều được nghe chính xác, rõ ràng như ý tưởng thể hiện của tác giả và mang chất 
lượng âm thanh tuyệt đỉnh đến với tất cả hành khách trên xe.

Meridian là thương hiệu đăng kí của Meridian Audio Ltd.
Trifield và dịch vụ “Three fields” là thương hiệu của Trifield Productions Ltd.  
Các chức năng có thể khác nhau tuỳ theo dòng xe và thị trường.



E.B.A.

HỖ TRỢ ĐỖ XE

Tính năng Hỗ trợ đỗ xe phía trước và sau giúp bạn đánh lái tự 
tin. Khi bạn chọn chức năng lùi xe hoặc kích hoạt bằng tay, 
các cảm biến gắn ở cản trước và sau xe sẽ tự kích hoạt. Khi 
bạn đỗ xe, màn hình hiển thị kèm giọng nói sẽ báo cho bạn 
biết khoảng cách giữa xe và vật cản.

TÍNH NĂNG HỖ TRỢ  
ĐỖ XE SONG SONG

Tính năng hỗ trợ đỗ xe song song giúp việc đỗ xe trong diện 
tích hẹp dễ dàng hơn bao giờ hết bằng cách tự động đánh 
lái xe vào một không gian thích hợp. Bạn chỉ cần chọn số phù 
hợp và kiểm soát tốc độ. Chức năng Hỗ trợ đỗ xe cũng sẽ 
hướng dẫn bạn ra khỏi bãi đậu, giải tỏa tất cả căng thẳng 
của việc đậu xe. Các hình ảnh đồ họa và thông báo sẽ hướng 
dẫn khi bạn di chuyển.

CAMERA LÙI

Camera lùi giúp bạn có tầm nhìn tốt hơn mỗi khi cần lùi xe. 
Trên màn hình sẽ xuất hiện các đường hiển thị phần đuôi  
xe và hướng lùi xe dự đoán. 

AN TOÀN

CÔNG NGHỆ HỖ TRỢ NGƯỜI LÁI
Công nghệ của F-TYPE được thiết kế để giữ bạn an toàn và thoải mái khi lái xe. Các công nghệ sẽ giúp bạn trong mọi tình huống từ 
việc giảm rủi ro tai nạn trên đường cao tốc cho đến việc tránh các va chạm nhỏ ở bãi đỗ xe. Các hệ thống an toàn chủ động và thụ 
động tiên tiến sẽ giúp bạn an tâm, cung cấp đủ thông tin cho bạn tập trung tận hưởng niềm vui sau tay lái.

HỆ THỐNG PHANH KHẨN  
CẤP TỰ ĐỘNG

Giúp bạn tránh được các va chạm với người đi dường và các 
xe khác. Nếu phát hiện phía trước có nguy cơ va chạm, hệ 
thống sẽ cảnh báo để người lái có thời gian xử lý. Một camera 
gắn trước xe sẽ kiểm soát các vận tốc từ 5kph cho đến 80kph 
để dự đoán các va chạm phía trước và từ 5 đến 60km/h 
đối với người đi đường. Nếu khả năng va chạm vẫn còn mà 
người lái không phản ứng, chiếc xe sẽ tự động phanh để giảm 
mức độ nghiêm trọng của va chạm nếu có.

HỖ TRỢ PHANH KHẨN CẤP

Khi phanh gấp, hệ thống sẽ tự động gia tăng lực phanh đến 
mức tối đa để rút ngắn khoảng cách phanh. Chức năng này 
còn giúp duy trì khả năng kiểm soát lái trong những tình 
huống ngoài ý muốn.

HỖ TRỢ LÁI TRONG LÀN

Hỗ trợ lái trong làn giúp hành trình của bạn an toàn hơn. 
Chức năng nhận biết khi xe bạn di chuyển khỏi làn một  
cách không mong muốn và nhẹ nhàng điều chỉnh xe trở  
lại đúng hướng.

Các tính năng tiêu chuẩn và tuỳ chọn có thể khác nhau tuỳ theo thị trường. Vui lòng liên hệ với Nhà bán lẻ Jaguar chính hãng để biết thêm chi tiết.

Để biết thêm thông tin về các tính năng sẵn có, vui lòng tham khảo thêm trang 83 hoặc truy cập chức năng thiết kế xe của riêng bạn tại jaguar.com. Thông tin về túi khí sẽ được trình bày ở trang 78.

AN TOÀN58 |



CHỨC NĂNG CHỐNG CHÓI TỰ ĐỘNG

Hệ thống hỗ trợ chống chói sẽ tự động điều chỉnh đèn chiếu 
gần và chiếu xa khi cần thiết bằng cách sử dụng cảm biến 
gắn phía trước gương chiếu hậu.

HỆ THỐNG ĐÈN PHA TỰ ĐỘNG

Hệ thống sẽ tự động tạo ra nguồn sáng thích hợp nhất tuỳ 
theo từng tình huống bằng cách điều chỉnh độ sáng của đèn 
pha tuỳ theo vận tốc và điều kiện thời tiết. Khi xe chạy chậm, 
hệ thống sẽ mở rộng góc chiếu sáng giúp bạn thấy được 
người đi đường và các đường giao nhau tốt hơn. Ở vận tốc 
cao, hệ thống sẽ nâng góc chiếu và tạo ra tia sáng hẹp để bạn 
nhìn xa hơn.

HỆ THỐNG CHỐNG VA CHẠM  
NGƯỜI ĐI ĐƯỜNG

Giúp bảo vệ những người đi đường cũng như hành khách 
trên xe. Nếu xe va chạm vào người đi đường, Hệ thống chống 
va chạm tiên tiến bậc nhất của chúng tôi sẽ tự động bật nắp 
capô để giảm các tác động có thể xảy ra.

GIÁM SÁT TÌNH TRẠNG NGƯỜI LÁI

Hệ thống giám sát tình trạng người lái sẽ phát hiện nếu bạn 
bắt đầu cảm thấy buồn ngủ hoặc mệt mỏi và cảnh báo khi 
bạn cần nghỉ ngơi.

HỆ THỐNG NHẬN BIẾT TÍN HIỆU  
GIAO THÔNG VÀ GIỚI HẠN TỐC  
ĐỘ THÍCH ỨNG

Công nghệ nhận biết tín hiệu giao thông giúp bạn có được 
đầy đủ thông tin trên đường bằng cách hiển thị các giới hạn 
tốc độ và biển báo cấm vượt trên màn hình trung tâm, nơi 
bạn có thể nhìn thấy dễ dàng. Khi được kích hoạt, tính năng 
Giới hạn tốc độ thích ứng sẽ sử dụng thông tin từ Hệ thống 
nhận biết tín hiệu giao thông để điều chỉnh tốc độ xe phù hợp. 

HỖ TRỢ CẢNH BÁO ĐIỂM MÙ  
VÀ HỖ TRỢ LÙI

Nếu phát hiện một xe khác đang ở trong hoặc sẽ tiến vào 
vùng điểm mù của bạn, một đèn tín hiệu nhỏ bên gương chiếu 
hậu cùng chiều sẽ được bật sáng. Ngoài ra, nếu phát hiện có 
xe khác đang trong vùng điểm mù khi bạn bắt đầu thay đổi 
làn xe, hệ thống sẽ cung cấp mô-men xoắn định hướng chính 
xác - hướng dẫn xe của bạn an toàn cách xa xe đang đến. 
Sử dụng hệ thống dò tìm và định vị bằng song vô tuyến, chức 
năng Hỗ trợ lùi sẽ cảnh báo bạn trên màn hình cảm ứng nếu 
có xe đang di chuyển khi bạn cần lùi, ví dụ khi bạn ra khỏi bãi 
đậu và có tầm nhìn hạn chế.



NHÀ HÁT CỦA NHỮNG GIẤC MƠ



TRUNG TÂM PHÁT TRIỂN  
PHIÊN BẢN ĐẶC BIỆT

Trung tâm phát triển phiên bản đặc biệt (SVO) lắp ráp và hoàn chỉnh các tuyệt tác để đời và những phiên bản sưu tầm 
giới hạn, bao gồm F-TYPE SVR hoàn toàn mới. Mỗi mẫu xe đều là đại diện của hiệu suất đỉnh cao, sự sang trọng và công 
nghệ tiên tiến nhất. Với đội ngũ các nhà thiết kế, kỹ sư và kỹ thuật viên tâm huyết, SVO đưa công nghệ chính xác lên một 
tầm cao mới và tạo ra nhiều lựa chọn để khách hàng có thể cá nhân hoá chiếc xe nhằm thể hiện cá tính riêng mình. Bất 
cứ phiên bản xe nào được SVO chế tạo đều là những kiệt tác của Jaguar.

SVO nằm trong Trung tâm kỹ thuật hoàn toàn mới ở Warwickshire, Anh Quốc. Với khu vực sản xuất rộng hơn 20.000m2, 
SVO được xây dựng để kết nối khách hàng với niềm đam mê họ dành cho xe Jaguar. Cơ sở hiện đại bậc nhất với hơn  
40 trạm thử nghiệm, phòng nhận yêu cầu và xưởng sơn đẳng cấp quốc tế với các dòng sơn thân thiện với môi trường.

F-TYPE hiện có tuỳ chọn phiên bản đặc biệt với bảng phối hơn 18 màu và chi tiết siêu ánh kim cao cấp. Các công nghệ 
pha màu tiên tiến nhất hiện nay đã được sử dụng tại SVO. Tất cả các màu ánh kim sẽ được phủ lớp nhũ hoặc có thêm 
tuỳ chọn phủ satin trầm (Xem trang 88-89).

TRUNG TÂM TẠO NÊN NHỮNG  
KIỆT TÁC CỦA JAGUAR
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TRIẾT LÝ CỦA F-TYPE SVR

F-TYPE SVR được thiết kế và sản xuất tại Trung tâm phát triển phiên bản đặc biệt nơi những kỹ sư đầu ngành và những chuyên gia 
về khí động học không ngừng nghiên cứu tạo ra những chi tiết để tối đa hoá hiệu năng của F-TYPE SVR. Cả hai phiên bản Coupé và 
Mui trần đều là những kiệt tác của F-TYPE. Sử dụng các vật liệu cao cấp và thiết kế khí động học tiên tiến bậc nhất, F-TYPE vượt ra 
khỏi mọi giới hạn thông thường và cùng với hệ dẫn động vượt trội đưa F-TYPE SVR trở thành phiên bản xe nhanh nhất mọi thời đại. 
Với công suất và phản xạ lái đỉnh cao, F-TYPE SVR đem lại trải nghiệm lái độc nhất vô nhị mà bạn có thể tận hưởng mỗi ngày.

F-TYPE SVR siêu nhẹ với Hệ dẫn động bốn bánh toàn thời gian và Hệ dẫn động thông minh (IDD) tạo nên hiệu suất và khả năng 
kiểm soát ấn tượng. Động cơ V8 5 lít đã được nâng cấp cho ra công suất 575PS, mô men xoắn 700Nm và tỉ lệ công suất - trọng 
lượng 337PS/tấn ấn tượng. Khả năng tăng tốc từ 0-100km/h chỉ trong vòng 3,7 giây với vận tốc tối đa đạt đến 322km/h*. Tuy nhiên, 
vượt lên trên cả những thông số kỹ thuật, trên cả các định nghĩa về máy móc cơ khí, Jaguar đã biến hiệu suất thành một nghệ 
thuật. F-TYPE SVR chính là kiệt tác mới nhất của chúng tôi.

*Chỉ có trên phiên bản Coupé.

SỬ DỤNG CHẤT 
LIỆU CAO CẤP

KHÍ ĐỘNG HỌC TIÊN 
TIẾN BẬC NHẤT



KHÍ ĐỘNG HỌC  
CỦA F-TYPE SVR

Hiệu suất của F-TYPE SVR không phải được thể hiện qua thiết kế ngoại thất mà chính 
thiết kế ngoại thất mang lại hiệu suất cho dòng xe này. Mỗi phần ốp cong và những 
đường vân lượn sóng đều có những công dụng riêng. Mỗi bộ phận định hình phong 
cách của xe, cho đến cả những chi tiết nhỏ nhất đều cùng làm gia tăng hiệu suất của 
F-TYPE SVR. Thiết kế khí động học tiên tiến của F-TYPE SVR triệt tiêu lực cản gió và 
gia tăng lực ép, giúp F-TYPE SVR lướt nhẹ trong gió, tăng tốc nhanh chóng và chuyển 
động dễ dàng. Lực ép được tăng cường làm gia tăng sự ổn định, tăng độ bám đường 
và khả năng điều khiển linh hoạt.

HÚT GIÓ VÀ CÁNH GIÓ TRƯỚC

Hút gió lớn với thiết kế độc đáo được đặt bên dưới cản trước tận dụng tối đa luồng không 
khí để làm mát động cơ và phanh, cải thiện hiệu suất. Cánh gió được chế tạo riêng cho 
F-TYPE SRV điều tiết không khí vào trong xe để làm mát hiệu quả. Ngoài ra, cánh gió còn 
giúp tạo nên lực ép ở phía đầu xe để cân bằng với phần đuôi xe phía sau.

CẶP KHE TẢN NHIỆT TRÊN NẮP  
CAPÔ VÀ CÁNH GIÓ HÔNG

Cặp khe tản nhiệt với hình dáng độc đáo đưa luồng không khí vào trong khoang động cơ, 
giúp làm mát mỗi khi động cơ vận hành ngay cả ở những điều kiện khắc nghiệt nhất. Gió 
tạo nên từ khu vực xung quanh bánh xe sẽ đi qua cánh gió hông từ đó làm giảm độ ì và gia 
tăng hiệu suất của F-TYPE SVR.

HỆ THỐNG LÀM MÁT HIỆN ĐẠI

SVR đã được cải tiến để tận dụng tối đa luồng không khí. Để có được điều này, lưới tản 
nhiệt đã được đặt ở vị trí khác, cản trước và đầu ống xả được thiết kế nhỏ hơn, từ đó gia 
tăng khả năng vận hành của F-TYPE SVR trong những điều kiện khắc nghiệt. 

CÔNG SUẤT 
TỐI ĐA

LỰC ÉP ĐƯỢC 
TĂNG CƯỜNG

XE MÔ TẢ BÊN TRÊN VÀ Ở CÁC TRANG TRƯỚC: PHIÊN BẢN F-TYPE SVR MÀU ĐỎ CALDERA RED VỚI CÁC TÍNH NĂNG TUỲ CHỌN THÍCH HỢP (TUỲ THEO THỊ TRƯỜNG)

F-TYPE SVR64 |



CÁNH GIÓ KHÍ ĐỘNG HỌC

Cánh gió khí động học được trang bị sẵn trên F-TYPE SVR để tạo nên hiệu suất đỉnh cao. So với 
cánh gió sau của F-TYPE phiên bản Coupé tiêu chuẩn, F-TYPE SVR tạo lực ép lớn hơn đồng thời 
giảm cản lực đáng kể. Cánh gió sau rộng hơn và được nâng cao hơn bản Coupé tiêu chuẩn, tạo 
tác động lên toàn bộ chiều rộng của xe chứ không chỉ riêng chiều rộng của nắp khoang hành lý.

Không khí đi qua cả phía trên và bên dưới cánh gió theo định luật Bernoulli theo chiều hướng 
có lợi cho xe- khí có vận tốc lớn hơn di chuyển bên dưới cánh gió sẽ tạo nên áp lực nhỏ hơn so 
với khi di chuyển bên trên, từ đó làm gia tăng lực ép.

Cánh gió sau của F-TYPE SVR có hai vị trí: 
Trên phiên bản F-TYPE SVR Coupé, cánh gió khí động học sẽ bật lên ở vận tốc 113km/h và gập 
lại ở 80km/h. 
Ở phiên bản F-TYPE SVR Mui trần, cánh gió khí động học sẽ bật lên ở vận tốc 97km/h và gập 
lại ở 64km/h.

KÍCH HOẠT CÁNH GIÓ

Khi cánh gió của F-TYPE SVR được bật lên, lực ép sẽ ngay lập tức được tăng cường, giúp  
xe ổn định và điều khiển dễ dàng khi chạy với vận tốc lớn. Với vị trí này, cánh gió làm giảm  
2,5 phần trăm cản lực và 15 phần trăm lực nâng.

GẬP CÁNH GIÓ

Để đạt vận tốc tối đa (V-Max), cánh gió được gập lại để giảm cản lực. Cùng với cánh 
gió trước và các hệ thống tăng cường khí động học khác, giảm 7,5 phần trăm lực cản 
và giảm 45 phần trăm lực nâng.

V-MAX

Khi muốn đạt đến vận tốc tối đa V-Max 322km/h* bạn cần chuẩn bị cho F-TYPE SVR  
của bạn sẵn sàng. Đầu tiên, chọn chế độ lái “Dynamic Mode” và kích hoạt cánh gió  
sau trong 3 giây trước khi bật chế độ V-Max. Khi chế độ này kích hoạt, trên bảng  
điều khiển trung tâm sẽ xuất hiện một biểu tượng hiển thị. Cản trước sẽ luôn được  
gập lại tại tất cả điểm vận tốc một khi chế độ V-Max được kích hoạt nhằm giữ cản  
lực ở mức tối thiểu.

GẦM SAU VÀ BỘ KHUẾCH TÁN

Gầm sau xe phẳng giúp giảm cản lực, kết hợp cùng bộ khuếch tán sau kiểm soát  
luồng không khí, làm tăng thêm tính ổn định cho F-TYPE SVR. 

*Chỉ có trên phiên bản Coupé.





PHANH GỐM
Tuỳ chọn phanh gốm CCM* của F-TYPE SVR giúp giảm  
21kg trọng lực so với các phanh làm từ chất liệu khác.

ỐNG XẢ TITANIUM
Hệ thống xả Titanium Inconel® và siêu nhẹ làm xe nhẹ hơn 16kg. 
Đầu ống xả khắc chữ SVR khác biệt giúp F-TYPE SVR ngay lập 
tức được nhận ra bởi âm thanh ống xả rền vang nổi bật.

BÁNH XE HỢP KIM
Bánh xe hợp kim bespoke của F-TYPE SVR được trang bị 
lốp Pirelli P ZERO™ độc đáo. Lốp này rộng hơn 10mm so 
với lốp F-TYPE tiêu chuẩn, để cải thiện việc xử lý và bám 
đường. Trong khi đó bánh xe hợp kim cung cấp tổng trọng 
lượng nhẹ hơn 13.8kg. 

CÔNG NGHỆ VẬT LIỆU SIÊU 
NHẸ CỦA F-TYPE SVR

Trọng lượng là trở ngại lớn nhất của hiệu suất. Do đó, chúng tôi muốn thiết kế F-TYPE SVR nhẹ nhất ở mức có 
thể. Từng gram trên xe đều thực sự cần thiết. Với mỗi milligram tiết kiệm được, khả năng tăng tốc sẽ nhanh hơn, 
khả năng kiểm soát lái sẽ linh hoạt hơn và hiệu suất phanh sẽ gia tăng đáng kể. Tuy nhiên, cùng một lúc vẫn 
đảm bảo nội thất xe đáp ứng được chuẩn mực về sự sang trọng và thoải mái. F-TYPE SVR vì thế sở hữu khả 
năng giúp bạn tận hưởng trọn vẹn hiệu suất đỉnh cao.

TRỤ LÁI SAU
Hệ thống treo được thiết kế mới cùng với phanh 
gốm carbon tiết kiệm được 0,6kg trọng lượng so 
với thiết kế trụ lái truyền thống. F-TYPE SVR có 
vòng bi sau lớn hơn giúp gia tăng độ cứng cáp lên 
37 phần trăm so với trụ lái cũ và cải thiện khả năng 
kiểm soát lái ngay cả nơi có lực G cao.

TIẾT KIỆM TRỌNG LƯỢNG THIẾT KẾ CẢI TIẾN

F-TYPE SVR

*Tuỳ theo thị trường.

Các tính năng tiêu chuẩn và tuỳ chọn có thể khác nhau tuỳ theo thị trường.  
Vui lòng liên hệ với Nhà bán lẻ Jaguar chính hãng để biết thêm chi tiết.
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NỘI THẤT F-TYPE SVR

Tương tự thiết kế ngoại thất và kỹ thuật, nội thất của F-TYPE SVR là tuyên ngôn về sự chăm chút của 
bộ phận SVO cho từng chi tiết dù là nhỏ nhất. Giây phút bạn mở cửa xe, bậc cửa với dòng chữ SVR 
bật sáng ngay lập tức nhắc bạn biết rằng bạn đang bước vào một không gian rất đặc biệt.

Tất cả vật liệu sử dụng trên xe đều là vật liệu cao cấp, từ viền chỉ màu tương phản cho đến các chi tiết 
ốp trang trí đều toát lên vẻ sang trọng, hiện đại. Bánh lái khắc chữ SVR với lẫy chuyển số bằng nhôm 
lớn tạo sự kết nối giữa xe và đường tốt hơn; ghế Hiệu năng cao đem lại sự thoải mái tuyệt đối cho bạn 
tận hưởng cảm giác lái phấn khích.

CÁC CHI TIẾT 
ĐỘC ĐÁO

TAY NGHỀ KHÉO LÉO TẠO 
PHONG CÁCH THỂ THAO

XE MÔ TẢ: PHIÊN BẢN F-TYPE SVR TRANG BỊ GHẾ HIỆU NĂNG CAO MÀU ĐEN EBONY VỚI CHỈ VÀ VIỀN TRẮNG CIRRUS CÙNG CÁC 
TÍNH NĂNG TUỲ CHỌN THÍCH HỢP (TUỲ THEO THỊ TRƯỜNG)



Thiết kế xe cho riêng bạn tại jaguar.com

CÁ NHÂN HOÁ

Trang 72

Chọn một trong những động cơ xăng  
hiệu năng cao của F-TYPE phù hợp với  
phong cách lái của riêng bạn.

Trang 74

So sánh các tính năng tiêu chuẩn và tuỳ  
chọn giữa các phiên bản F-TYPE.

Trang 86

Thể hiện cá tính với bảng màu  
ngoại thất ấn tượng của F-TYPE.

CHỌN

ĐỘNG CƠ

CHỌN

CÁC PHIÊN 
BẢN VÀ CÁC 
TÙY CHỌN

CHỌN

MÀU SẮC

CÁ NHÂN HOÁ

F-TYPE – SỰ LỰA CHỌN CỦA BẠN
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Trang 90

Làm nổi bật phong cách thể  
thao của F-TYPE với các mâm  
hợp kim thiết kế sắc sảo.

CHỌN

MÂM VÀ HỆ 
THỐNG PHANH

Trang 92

Hàng loạt chất liệu, các loại da  
và chi tiết cao cấp phù hợp với  
sở thích cá nhân.

Trang 106

Biến F-TYPE thành chiếc xe của chỉ  
riêng bạn với các phụ kiện thiết thực,  
hữu ích và đầy phong cách từ Nhà bán  
lẻ Jaguar chính hãng. 

CHỌN

NỘI THẤT

CHỌN

PHỤ KIỆN 
JAGUAR



1

*Chỉ có trên phiên bản Coupé.

Động cơ được phân phối tuỳ theo thị trường. Vui lòng liên hệ với Nhà bán lẻ Jaguar chính hãng để biết thêm thông tin. 
Các số liệu đã được liên minh Châu Âu thông qua. Chỉ sử dụng với mục đích so sánh. Có thể khác số liệu trên thực tế.

SỐ SÀN 
0-100 KM/H

SỐ TỰ ĐỘNG 
0-100 KM/H

275
KM/H

275
KM/H

SỐ SÀN 
VẬN TỐC TỐI ĐA KM/H

SỐ TỰ ĐỘNG 
VẬN TỐC TỐI ĐA KM/H

0-100 KM/H

250
KM/H

VẬN TỐC TỐI ĐA KM/H

5,7
GIÂY

SỐ SÀN 
0-100 KM/H

SỐ TỰ ĐỘNG 
0-100 KM/H

260
KM/H

260
KM/H

SỐ SÀN 
VẬN TỐC TỐI ĐA KM/H

SỐ TỰ ĐỘNG 
VẬN TỐC TỐI ĐA KM/H

5,7
GIÂY

5,3
GIÂY

5,5
GIÂY

4,9
GIÂY

Thiết kế xe cho riêng bạn tại jaguar.com

ĐỘNG CƠ V6ĐỘNG CƠ i4

CÁ NHÂN HOÁ

V6 3 LÍT
ĐỘNG CƠ XĂNG SIÊU NẠP (340PS) 

DẪN ĐỘNG CẦU SAU 
SỐ SÀN HOẶC TỰ ĐỘNG

CÔNG SUẤT TỐI ĐA 340PS

MÔ MEN XOẮN CỰC ĐẠI 450Nm

TĂNG TỐC TỪ 0-100km 
trong vòng 5,7 giây với số sàn, 5,3 giây với số tự động

VẬN TỐC TỐI ĐA 260 km/h 

TIÊU HAO NHIÊN LIỆU TỔNG HỢP 
Số sàn 9,8 lít/100km, số tự động 8,4 lít/100km 

KHÍ THẢI CO2 TỔNG HỢP
Số sàn 234g/km, số tự động

TRANG BỊ TRÊN PHIÊN BẢN F-TYPE, F-TYPE R-DYNAMIC

i4 2 LÍT
ĐỘNG CƠ XĂNG TURBO TĂNG ÁP 

(300PS) DẪN ĐỘNG CẦU SAU  
SỐ TỰ ĐỘNG

CÔNG SUẤT TỐI ĐA 300PS

MÔ MEN XOẮN CỰC ĐẠI 400Nm

TĂNG TỐC TỪ 0-100km  
trong vòng 5,7 giây 

VẬN TỐC TỐI ĐA 250km/h

TIÊU HAO NHIÊN LIỆU TỔNG HỢP 
Tự động 7,2 lít/ 100km

KHÍ THẢI CO2 TỔNG HỢP
Tự động 163g/km

TRANG BỊ TRÊN PHIÊN BẢN F-TYPE, F-TYPE R-DYNAMIC

V6 3 LÍT
ĐỘNG CƠ XĂNG SIÊU NẠP (380PS) 

DẪN ĐỘNG CẦU SAU 
SỐ SÀN HOẶC TỰ ĐỘNG

CÔNG SUẤT TỐI ĐA 380PS

MÔ MEN XOẮN CỰC ĐẠI 460Nm 

TĂNG TỐC TỪ 0-100km  
trong vòng 5,5 giây với số sàn và 4,9 giây với số tự động 

VẬN TỐC TỐI ĐA 275km/h

TIÊU HAO NHIÊN LIỆU TỔNG HỢP 
Số sàn 9,8 lít/100km, số tự động 8,6 lít/100km

KHÍ THẢI CO2 TỔNG HỢP 
Số sàn 234g/km, số tự động 203g/km 

TRANG BỊ TRÊN PHIÊN BẢN F-TYPE, F-TYPE R-DYNAMIC

CHỌN

ĐỘNG CƠ
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0-100 KM/H

275
KM/H

VẬN TỐC TỐI ĐA KM/H

5,1
GIÂY

V6 3 LÍT
ĐỘNG CƠ XĂNG SIÊU NẠP (380PS) 
DẪN ĐỘNG BỐN BÁNH TOÀN THỜI 

GIAN SỐ TỰ ĐỘNG
CÔNG SUẤT TỐI ĐA 380PS

MÔ MEN XOẮN CỰC ĐẠI 460Nm

TĂNG TỐC TỪ 0-100 km/h  
trong 5,1 giây

VẬN TỐC TỐI ĐA 275km/h

TIÊU HAO NHIÊN LIỆU TỔNG HỢP  
8,9 lít/100km

KHÍ THẢI CO2 TỔNG HỢP 
211g/km

TRANG BỊ TRÊN PHIÊN BẢN F-TYPE, F-TYPE R-DYNAMIC

0-100 KM/H 0-100 KM/H

300
KM/H

322
KM/H

VẬN TỐC TỐI ĐA KM/H VẬN TỐC TỐI ĐA KM/H

4,1
GIÂY

3,7
GIÂY

ĐỘNG CƠ V8

V8 5 LÍT
ĐỘNG CƠ XĂNG SIÊU NẠP (550PS) 
DẪN ĐỘNG BỐN BÁNH TOÀN THỜI 

GIAN SỐ TỰ ĐỘNG
CÔNG SUẤT TỐI ĐA 550PS 

MÔ MEN XOẮN CỰC ĐẠI 680Nm

TĂNG TỐC TỪ 0-100km  
trong vòng 4,1 giây

VẬN TỐC TỐI ĐA 300km/h

TIÊU HAO NHIÊN LIỆU TỔNG HỢP  
11,3 lít/100km

KHÍ THẢI CO2 TỔNG HỢP  
269g/km

TRANG BỊ TRÊN PHIÊN BẢN F-TYPE R

V8 5 LÍT
ĐỘNG CƠ XĂNG SIÊU NẠP (575PS) 
DẪN ĐỘNG BỐN BÁNH TOÀN THỜI 

GIAN SỐ TỰ ĐỘNG
CÔNG SUẤT TỐI ĐA 575PS 

MÔ MEN XOẮN CỰC ĐẠI 

TĂNG TỐC TỪ 0-100km  
trong vòng 3,7 giây 

VẬN TỐC TỐI ĐA 322 km/h*

TIÊU HAO NHIÊN LIỆU TỔNG HỢP  
11,3 lít/100km

KHÍ THẢI CO2 TỔNG HỢP  
269g/km 

TRANG BỊ TRÊN PHIÊN BẢN F-TYPE SVR



2

F-TYPE

CÁC TÍNH NĂNG CHÍNH

Ống xả thể thao

Chế độ lái Dynamic Mode 

Hệ thống phanh khẩn cấp

Cánh gió sau đóng mở tự động

Cụm đèn pha Xenon với dải LED đặc trưng

Đèn hậu LED

Kính chắn gió chống tia hồng ngoại*

Ghế ngồi thể thao bọc da lộn

Ghế trước chỉnh điện 6 hướng

Bánh lái bọc da với lẫy chuyển số màu bạc  
(Chỉ có trên phiên bản số tự động)

Bảng điều khiển trung tâm bằng nhôm  
có hoa văn

Màn hình cảm ứng 10”

Hệ thống âm thanh Meridian™

Chức năng định vị Navigation Pro

Kết nối Bluetooth®*

300PS & 340PS
Hệ thống treo bị động

Vi sai mở với hệ thống phân bổ lực kéo khi  
vào cua bằng phanh

Mâm hợp kim 18”

Phanh trước 355mm và phanh sau 325mm  
với bộ kẹp phanh màu bạc

380PS
Hệ thống ổn định động năng

Bộ vi sai hạn chế trượt kèm với hệ thống  
phân bổ lực kéo khi vào cua bằng phanh

Mâm hợp kim 19”

Phanh trước 380mm và phanh sau  
325mm với bộ kẹp phanh màu đen

Hệ dẫn động bốn bánh toàn thời  
gian (Tuỳ chọn)

F-TYPE R-DYNAMIC

CÁC TÍNH NĂNG CHÍNH 
(TRANG BỊ THÊM TRÊN PHIÊN BẢN F-TYPE)

Tuỳ chỉnh chế độ ống xả thể thao

Gói thiết kế màu Đen Bóng

Đèn pha LED với Đèn chạy ban ngày đặc trưng

Bộ điều khiển trung tâm bằng nhôm Delta

Bậc cửa khắc chữ R-Dynamic

300PS & 340PS
Hệ thống treo bị động

Vi sai mở với hệ thống phân bổ lực kéo khi  
vào cua bằng phanh

Mâm hợp kim 19”

Phanh trước 355mm và phanh sau 325mm  
với bộ kẹp phanh màu bạc

380PS
Hệ thống ổn định động năng

Bộ vi sai hạn chế trượt kèm với hệ thống  
phân bổ lực kéo khi vào cua bằng phanh

Mâm hợp kim 20”

Phanh trước 380mm và phanh sau 325mm  
với bộ kẹp phanh màu đen

Hệ dẫn động bốn bánh toàn thời gian 
(Tuỳ chọn)

CHỌN

PHIÊN BẢN XE
Thiết kế xe cho riêng bạn tại jaguar.com

CÁ NHÂN HOÁ

*Tuỳ theo thị trường

Các tính năng tiêu chuẩn và tuỳ chọn có thể khác nhau tuỳ theo thị trường. Vui lòng liên hệ với Nhà bán lẻ Jaguar chính hãng để có thêm thông chi tiết.

Các xe hiển thị nhằm mục đích minh hoạ và đã được trang bị những tính năng tuỳ chọn thích hợp. Vui lòng liên hệ với Nhà bán lẻ Jaguar để xác nhận lại về các tuỳ chọn sẵn bán.

74 |
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F-TYPE R

CÁC TÍNH NĂNG CHÍNH

550PS
Hệ dẫn động bốn bánh toàn thời gian

Phanh trước 380mm và phanh sau 376mm với bộ kẹp phanh màu đỏ

Vi sai chủ động điện tử với Hệ thống phân bổ lực kéo khi vào cua 
bằng phanh

Tính năng thiết lập chế độ Dynamic Mode 

Mâm hợp kim R 20”

Chân ga kim loại sáng

Nội thất bọc da Windsor

Ghế ngồi Hiệu năng cao R

Ghế trước chỉnh điện 12 hướng kèm bộ nhớ

Bánh lái bọc da khắc chữ R với lẫy chuyển số màu bạc

Bảng điều khiển trung tâm bằng nhôm vân chữ V khắc logo chữ R

Hệ thống đèn nội thất tự điều chỉnh

Thiết bị điều chỉnh hướng gió (Chỉ có trên phiên bản Mui trần)

Kết nối Bluetooth®*

F-TYPE SVR

CÁC TÍNH NĂNG CHÍNH  
(TRANG BỊ THÊM TRÊN PHIÊN BẢN F-TYPE R)

575PS
Ống xả bằng Titanium và Inconel® siêu nhẹ

Mâm hợp kim đúc 20”

Hệ thống khí động học thiết kế mới

Cánh gió khí động học sau bằng sợi carbon

Ghế ngồi Hiệu năng cao SVR

Ốp trần bằng da lộn

Bánh lái bọc da khắc logo SVR, có chức năng sưởi ấm,  
lẫy chuyển số bằng nhôm

Bảng điều khiển trung tâm bằng nhôm đen với logo SVR

Hệ thống hỗ trợ đỗ xe phía trước
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CÁ NHÂN HOÁ

*Vui lòng liên hệ với Nhà bán lẻ Jaguar chính hãng để có thể thông tin chi tiết.

XE MÔ TẢ: PHIÊN BẢN F-TYPE MÀU TRẮNG YULONG WHITE VỚI CÁC TÍNH NĂNG TUỲ CHỌN THÍCH HỢP (TUỲ THEO THỊ TRƯỜNG)

CÁC LỰA CHỌN TRẦN XE
F-TYPE đem đến cho bạn nhiều lựa chọn trần xe khác nhau thích hợp với từng sở thích cá nhân. Mỗi loại trần xe đều làm bật  
lên cá tính khác biệt, tạo ấn tượng mạnh mẽ, khẳng định phong cách cá nhân từ trong khoang lái cho đến ngoại thất bên ngoài.

TRẦN CỬA SỔ TRỜI  
BẰNG KÍNH
Là một tuỳ chọn trên các phiên bản F-TYPE Coupé, 
cửa sổ trời toàn cảnh siêu rộng đưa ánh sáng tự 
nhiên vào trong không gian nội thất. Nếu cần, bạn 
có thể trang bị thêm tấm chắn có thể trượt ra phía 
sau, bảo vệ sự riêng tư và ngăn được 99% ánh 
sáng vào khoang lái.

TRẦN XE BẰNG NHÔM
Trần F-TYPE làm từ nhôm chắc chắn và siêu nhẹ 
như tất cả bộ phận khác của xe, tạo ấn tượng 
Coupé thuần khiết. Trần xe bằng nhôm kết hợp 
hài hoà về màu sắc, phong cách và đường nét 
với thiết kế của F-TYPE, nhấn mạnh phong cách 
F-TYPE thể thao đặc trưng.

TRẦN XE BẰNG 
SỢI CARBON*
Với các tấm sợi carbon kết nối tạo nên một cấu 
trúc chắc chắn và nhẹ, tuỳ chọn trần xe bằng sợi 
carbon trên phiên bản F-TYPE Coupé có trọng 
lượng nhẹ hơn 20 phần trăm so với trần làm từ 
nhôm trang bị tiêu chuẩn. Hoa văn của sợi carbon 
có thể được nhìn thấy ẩn bên dưới lớp phủ lacquer 
trong suốt, sang trọng.

PHIÊN BẢN MUI TRẦN
F-TYPE Mui trần với tấm trần bằng vải nhẹ có 
bốn màu để bạn lựa chọn. Chất liệu vải tổng 
hợp được thiết kế để giảm tiếng ồn, gắn vừa 
khít với cửa sổ sau và có chức năng tự sưởi ấm. 

Thiết kế xe cho riêng bạn tại jaguar.com

CHỌN

CÁC TUỲ CHỌN
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CÁ NHÂN HOÁ

CÁC TÍNH NĂNG TIÊU CHUẨN CHÍNH
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MÔ TẢ
Chế độ lái Mưa, Băng, Tuyết 2 2 2 2

Hệ thống cân bằng điện tử (DSC) 2 2 2 2

Túi khí 2 2 2 2 4 túi khí trên phiên bản Mui trần, 6 túi khí trên phiên bản Coupé

Phanh tay điện tử (EPB) 2 2 2 2

Hệ thống phanh khẩn cấp* 2 2 2 2

Hỗ trợ phanh khẩn cấp 2 2 2 2

Hệ thống chống bó phanh (ABS) 2 2 2 2

Hệ thống phân bổ lực phanh điện tử (EBD) 2 2 2 2

Tay nắm cửa gập vào trong 2 2 2 2

Ốp kính chiếu hậu cùng màu xe 2 2 2 2

Cần gạt nước cảm biến mưa 2 2 2 2

Đèn LED đuôi 2 2 2 2

Lỗ thông gió trước đóng mở tự động 2 2 2 2

Gương chiếu hậu không viền 2 2 2 2

Hệ thống đèn trần 2 2 2 2

Hai hộc đựng ly phía trước 2 2 2 2

Màn hình cảm ứng 10” 2 2 2 2

Ổ cắm điện 2 2 2 2

Ổ cắm USB và ổ điện 12V trên bảng điều khiển trung tâm 2 2 2 2

Điều khiển khoá từ xa với chức năng khoá chết cửa và tự động khoá khi xe chạy 2 2 2 2

Báo động ngoại vi và chống trộm xe 2 2 2 2

Cần gạt mở khoang hành lý 2 2 2 2

Khởi động bằng nút bấm 2 2 2 2

Chế độ Nhận diện chủ nhân Valet Mode 2 2 2 2

Hỗ trợ lái xe trong làn* 2 2 2 2 Xem trang 58-59

Chức năng giám sát tình trạng người lái* 2 2 2 2 Xem trang 58-59

Hệ thống nhận biết tín hiệu giao thông và giới hạn tốc độ thích ứng* 2 2 2 2 Xem trang 58-59

Hỗ trợ đỗ xe từ phía sau 2 2 2 2 Xem trang 58-59

*Tuỳ theo thị trường.

2 Trang bị tiêu chuẩn   7 Tuỳ chọn   — Không có sẵn   5 Là một phần của Gói trang bị

lòng liên hệ với Nhà bán lẻ Jaguar chính hãng để biết thêm chi tiết. 
Để có thêm danh sách đầy đủ các tính năng tuỳ chọn và các gói trang bị trên xe, vui lòng tham khảo Hướng dẫn về giá và kỹ thuật hoặc tự thiết kế xe cho riêng mình tại trang web jaguar.com

CHỌN

CÁC TUỲ CHỌN
Thiết kế xe cho riêng bạn tại jaguar.com
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CÁC TÍNH NĂNG TUỲ CHỌN CHÍNH
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HỆ TRUYỀN ĐỘNG VÀ  
CÁC TÍNH NĂNG DYNAMIC MÃ MÔ TẢ

Cần số bằng sợi carbon 117AT 7 7 7 7 — — Chỉ có trên phiên bản xe số sàn

Lẫy chuyển số màu bạc 078CN 2 2 2 2 2 — Chỉ có trên phiên bản xe số tự động

Lẫy chuyển số bằng nhôm 078CP — — — — 7 2 Chỉ có trên phiên bản xe số tự động

Hệ thống ổn định động năng 027CW — 2 — 2 2 2

Hệ thống treo bị động 027CZ 2 — 2 — — —

Chế độ lái Dynamic Mode 088IL 2 2 2 2 — —

Chức năng tự thiết lập chế độ lái Dynamic 088IM — 7 — 7 2 2

Bộ vi sai mở với Hệ thống phân bổ lực kéo khi vào cua bằng phanh 027DH 2 — 2 — — —

Bộ vi sai hạn chế trượt với Hệ thống phân bổ lực kéo khi vào cua bằng phanh 027DJ — 2 — 2 — —

Bộ vi sai điện tử với Hệ thống phân bổ lực kéo khi vào cua bằng phanh 027DC — — — — 2 2

Ống xả thể thao 037AX 2 2 — — — —

Tuỳ chỉnh chế độ ống xả thể thao 037CF 7 7 2 2 2 2

PHANH
Bộ kẹp phanh màu bạc 020BJ 2 — 2 — — —

Bộ kẹp phanh màu đỏ 020BE 7 7 7 7 2 2
Là tuỳ chọn chỉ với phanh trước 380mm và phanh sau  

325mm hoặc phanh trước 380mm và phanh sau 376mm 

Bộ kẹp phanh màu đen 020BK 7 2 7 2 7 7
Là tuỳ chọn chỉ với phanh trước 380mm và phanh sau  

325mm hoặc phanh trước 380mm và phanh sau 376mm

Bộ kẹp phanh màu vàng* 020BL — 5 — 5 5 5 Một phần của gói Phanh gốm carbon

Phanh trước 355mm và phanh sau 325mm 020DV 2 — 2 — — —

Phanh trước 380mm và phanh sau 325mm 020JC — 2 — 2 — — Chỉ được trang bị kèm với bộ kẹp phanh màu đỏ hoặc  
màu đen Không có sẵn với mâm xe hợp kim 18''

Phanh trước 380mm và phanh sau 375mm 020JB 7 7 7 7 2 2 Chỉ được trang bị kèm với bộ kẹp phanh màu đỏ hoặc màu đen. Không được trang bị với mâm 18”

Phanh gốm carbon trước 398mm và sau 380mm* 020JD — 5 — 5 5 5 Một phần của gói Phanh gốm carbon
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CÁ NHÂN HOÁ

NGOẠI THẤT VÀ CÁC CHI TIẾT
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NGOẠI THẤT VÀ CÁC CHI TIẾT MÃ MÔ TẢ
Mui trần màu đen điều khiển điện 041CM 2 2 2 2 Chỉ có trên phiên bản Mui trần

Mui trần màu xám điều khiển điện 041DF 7 7 7 7 Chỉ có trên phiên bản Mui trần

Mui trần màu đỏ điều khiển điện 041DG 7 7 7 7 Chỉ có trên phiên bản Mui trần

Mui trần màu be điều khiển điện 041DK 7 7 7 7 Chỉ có trên phiên bản Mui trần

Thanh chống lật màu đen bóng 027BU 5 5 5 2 Chỉ có trên phiên bản Mui trần. Là một phần của Gói ngoại thất màu đen

Thanh chống lật mạ chrome satin 027BV 2 2 2 — Chỉ có trên phiên bản Mui trần

Trần xe sợi carbon 041CO 7 7 7 7 Chỉ có trên phiên bản Coupé

Cửa sổ trời bằng kính 041CX 7 7 7 7 Chỉ có trên phiên bản Coupé

Cửa khoang hành lý điều khiển điện 070AV 7 7 7 7 Chỉ có trên phiên bản Coupé

Cánh gió sau đóng mở tự động 070CA 2 2 2 7 Khi lắp đặt sẽ giảm vận tốc tối đa của F-TYPE SVR xuống 300km/h

Cánh gió sau cố định 070AR 7 7 7 — Chỉ có trên phiên bản Coupé. Cần được trang bị thêm tính năng Tuỳ chỉnh ống xả thể thao

Cánh gió khí động học phía sau bằng sợi carbon 070CC — — — 2

KÍNH VÀ GƯƠNG CHIẾU HẬU HÔNG
Kính bảo vệ sự riêng tư* 047AB 7 7 7 7 Chỉ có trên phiên bản Coupé. Chỉ có kính phía sau

Kính chắn gió có chức năng sưởi ấm 040AK 7 7 7 7

Kính chiếu hậu hai bên có chức năng sưởi ấm 030NA 2 2 — —

Kính chiếu hậu hai bên sưởi ấm, gập điện 030NB 7 7 — —

Kính chiếu hậu hai bên sưởi ấm, gập điện, có bộ nhớ 030RF — — 2 2

Kính chiếu hậu hai bên sưởi ấm, gập điện, tự động chống chói 030RG 7 7 — —

Kính chiếu hậu hai bên sưởi ấm, gập điện, chống chói, có bộ nhớ 030PC 5 5 7 7 Một phần của Gói bộ nhớ ghế

Kính chắn gió chống tia hồng ngoại* 047AP 2 2 2 2

ĐÈN PHA VÀ HỆ THỐNG CHIẾU SÁNG
Đèn pha Xenon với dải LED đặc trưng 064CW 2 — — —

Đèn pha LED với đèn chạy ban ngày đặc trưng 064GK 7 2 2 2

Đèn chống chói tự động* (AHBA) 030NT 7 7 7 7 Chỉ tích hợp với hệ thống đèn pha LED và đèn chạy ban ngày đặc trưng

MÀU NGOẠI THẤT
Màu trơn 2 2 2 2

Màu ánh kim 7 7 7 7

Màu ánh kim cao cấp 7 7 7 —

Màu siêu ánh kim sáng bóng SVO 7 7 7 7

Màu sơn hiệu ứng đặc biệt SVO 7 7 7 7

MÂM XE
Mâm xe dự phòng hợp kim* 029VT 7 7 7 7 Không được trang bị với Gói phanh gốm carbon

Bộ sửa lốp* 029SJ 2 2 2 2
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2 Trang bị tiêu chuẩn   7 Tuỳ chọn   — Không có sẵn   5 Là một phần của Gói

*Tuỳ theo thị trường.

Vui lòng liên hệ với Nhà bán lẻ Jaguar chính hãng để biết thêm chi tiết. 
Để có thêm danh sách đầy đủ các tính năng tuỳ chọn và các gói trang bị trên xe, vui lòng tham khảo Hướng dẫn về giá và kỹ thuật hoặc tự thiết kế xe cho riêng mình tại trang web jaguar.com

Tham khảo trang 92-93 để có đầy đủ chi tiết về các màu nội thất sẵn có.
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GHẾ NGỒI MÃ MÔ TẢ
Ghế thể thao 033MC 2 2 — —

Ghế Hiệu năng cao 033MT 7 7 5 —
Tích hợp với Gói nội thất da Windsor, Gói nội thất da lộn hoặc Gói nội thất da Windsor mở rộng 

trên F-TYPE và F-TYPE R-Dynamic. Chữ R dập nổi sẽ không có trên F-TYPE R khi chọn Gói nội 
thất da lộn và Gói nội thất da Windsor mở rộng

Ghế Hiệu năng cao R 033MU — — 2 —

Ghế Hiệu năng cao SVR 033MW — — — 2

Ghế bọc da thô và da lộn 033JC 2 2 — —

Ghế bọc da Windsor 033HJ 5 5 2 — Là một phần của Gói nội thất da Windsor

Ghế bọc da lộn và da Windsor với chỉ viền tương phản 033AL 5 5 5 — Là một phần của Gói nội thất da lộn

Da hoạ tiết hình thoi 033YQ — — — 2

Dây an toàn màu đỏ 032HC 7 7 7 7
Dây an toàn màu đỏ có thể gắn kèm với ghế màu đen Ebony với chỉ đen Ebony,  

chỉ màu đỏ Pimento tương phản hoặc ghế màu đỏ Pimento
Ghế trước chỉnh điện 6 hướng 033HC 2 2 — —

Ghế trước chỉnh điện 12 hướng có bộ nhớ 033MN 5 5 2 2 Là một phần của Gói bộ nhớ ghế

Ghế trước có chức năng sưởi ấm 033BV 7 7 7 — Chỉ có với Ghế thể thao hoặc ghế Hiệu năng cao bọc da lộn

Ghế trước có chức năng sưởi ấm và làm mát 033GP 7 7 7 7 Chỉ có với các ghế Hiệu năng cao. Không có trên các ghế bọc da lộn 

ỐP TRẦN

ỐP TRẦN Xem thêm trang 92-93 để có đầy đủ chi tiết về các màu nội thất sẵn có

Ốp trần bằng da 088FE 5 5 5 5 Cần trang bị Gói ốp trần bằng da Windsor

Ốp trần bằng da lộn 088HE 5 5 5 2 Cần trang bị gói ốp trần da lộn

Ốp trần Morzine 088HH 2 2 2 —

Ốp trần màu đen Ebony 032BU 2 2 2 2

Ốp trần màu xám 032FG 7 7 7 — Chỉ có Morzine

Ốp trần màu đỏ Pimento 032FH 7 7 7 7 Không có trên phiên bản Coupé. Chỉ có chất liệu da

Ốp trần màu ngà Ivory 032CV 7 7 7 — Không trang bị với cửa sổ trời bằng kính. Chỉ có chất liệu da
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2 Trang bị tiêu chuẩn   7 Tuỳ chọn   — Không có sẵn   5 Là một phần của Gói

*Tuỳ theo thị trường.

Vui lòng liên hệ với Nhà bán lẻ Jaguar chính hãng để biết thêm chi tiết. 
Để có thêm danh sách đầy đủ các tính năng tuỳ chọn và các gói trang bị trên xe, vui lòng tham khảo Hướng dẫn về giá và kỹ thuật hoặc tự thiết kế xe cho riêng mình tại trang web jaguar.com
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TÍNH NĂNG NỘI THẤT MÃ MÔ TẢ
Tấm chắn nắng 115AU 2 2 — —

Tấm chắn nắng kèm gương trang điểm 115AQ 7 7 2 — Chỉ có màu đen Ebony và màu xám

Tấm chắn nắng bọc da lộn kèm gương trang điểm 115AT 5 5 5 2 Là một phần của gói ốp da lộn

Tấm chắn nắng bọc da kèm gương trang điểm 115AS 5 5 5 5 Là một phần của gói ốp trần bằng da Windsor

Chân ga và chân phanh kim loại sáng 051AJ 7 7 2 2 Chỉ có trên xe số tự động

Thiết bị điều chỉnh hướng gió 041EB 7 7 2 2 Chỉ có trên xe Mui trần

Trục lái điều chỉnh điện 049AV 2 2 — —

Trục lái điều chỉnh điện có bộ nhớ 049AE 5 5 2 2 Là một phần của Gói bộ nhớ

Vô lăng bọc da 032BV 2 2 — —

Vô lăng đáy phẳng 032LF 7 7 — —

Vô lăng đáy phẳng 032LA 5 5 — — Là một phần của gói Nội thất toàn đen

Vô lăng bọc da khắc logo chữ R 032FL — — 2 —

Vô lăng đáy phẳng bọc da khắc logo chữ R 032FQ — — 7 —

Vô lăng đáy phẳng bọc da chấu đen khắc logo chữ R 032LE — — 5 — Là một phần của gói Nội thất toàn đen

Vô lăng bọc da khắc logo SVR 032FO — — — 2

Vô lăng bọc da lộn khắc logo SVR 032FI — — — 7 Không trang bị cùng với bánh lái có chức năng sưởi ấm

Vô lăng có chức năng sưởi ấm 032DV 7 7 7 2

Thảm sàn cao cấp 079CA 2 2 — —

Thảm sàn thể thao 079DE 7 7 — —

Thảm sàn viền Nubuck 079DG — — — 2

Thảm màu tương phản 079BT 5 5 2 — Là một phần của Gói nội thất bọc da Windsor

CÁ NHÂN HOÁ

CHỌN

CÁC TUỲ CHỌN
Thiết kế xe cho riêng bạn tại jaguar.com
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TÍNH NĂNG NỘI THẤT (TIẾP THEO) MÃ MÔ TẢ
Hệ thống điều hoà không khí một vùng 022AX 2 2 2 2

Hệ thống điều hoà không khí hai vùng 022AY 7 7 7 7

Cảm biến và lọc không khí tự động 022FA 7 7 7 7

Hệ thống đèn nội thất tự điều chỉnh 064FM 7 7 2 2

Bậc cửa kim loại với chữ Jaguar phát sáng 048BD 7 7 7 7

AN TOÀN VÀ AN NINH

AN TOÀN VÀ AN NINH
Cảm biến va chạm người đi đường 050BC 2 2 2 2

Thiết bị mở cửa garage (HomeLink®) 025CT 7 7 7 7

Chức năng khởi động không chìa 066AC 7 7 2 2

Hệ thống giám sát áp suất lốp 062AD 2 2 2 2

Camera lùi 086FA 7 7 7 7

Kiểm soát hành trình và Giới hạn tốc độ 065AB 2 2 2 2

Hỗ trợ đỗ xe phía trước 086EG 7 7 7 2

Hỗ trợ đỗ xe phía sau 086EH 2 2 2 2

Hệ thống phanh khẩn cấp* 065EA 2 2 2 2

Hỗ trợ đỗ xe 086GZ 7 7 7 7 Yêu cầu lắp đặt kèm Hỗ trợ đỗ xe trước và camera lùi

Hỗ trợ cảnh báo điểm mù và hỗ trợ lùi* 086GM 7 7 7 7

Hỗ trợ lái xe trong làn* 086BG 2 2 2 2

Giám sát tình trạng người lái* 086DH 2 2 2 2

Hệ thống nhận biết tín hiệu giao thông và giới hạn tốc độ thích ứng* 086DC 2 2 2 2



2 CHỌN

CÁC TÙY CHỌN
Thiết kế xe cho riêng bạn tại jaguar.com

THÔNG TIN, LIÊN LẠC VÀ GIẢI TRÍ
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THÔNG TIN VÀ LIÊN LẠC MÃ MÔ TẢ
Màn hình cảm ứng 10” Touch Pro 025NE 2 2 2 2

Hệ thống định vị Navigation Pro 087AU 2 2 2 2

Kết nói Bluetooth®1 025MA 2 2 2 2

Màn hình tinh thể lỏng trung tâm 5” với táp-lô – 300km/h 038IE 2 2 — —

Màn hình tinh thể lỏng trung tâm 5” với táp-lô – 320km/h 038IF — — 2 2

Chức năng bảo vệ 011BE

Được phân phối và có thể ứng dụng khác nhau tuỳ theo thị trường.  
Vui lòng liên hệ với Nhà bán lẻ Jaguar chính hãng để biết thêm chi tiết.

Điều khiển từ xa 011DA

Ứng dụng InControl 025PA

Chức năng theo dõi an ninh cho hệ thống bảo dưỡng 011AE

Dịch vụ Pro Services 025RK

HỆ THỐNG ÂM THANH
Radio kỹ thuật số (DAB)1 025JB 7 7 7 7

Hệ thống âm thanh Meridian™ (380W) 025LM 2 2 2 2

Hệ thống âm thanh vòm Meridian™ (770W) 025LN 7 7 7 7

2 Trang bị tiêu chuẩn   7 Tuỳ chọn   — Không có sẵn   5 Là một phần của Gói

Vui lòng tư vấn với Nhà bán lẻ Jaguar chính hãng để biết thêm chi tiết. 
Để có thêm danh sách đầy đủ các tính năng tuỳ chọn và các gói trang bị trên xe, vui lòng tham khảo Hướng dẫn về giá và kỹ thuật hoặc tự thiết kế xe cho riêng mình tại trang web jaguar.com
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1Tuỳ theo thị trường.   2Chi tiết của từng gói thay đổi tuỳ theo phiên bản xe.   3Xe cần được trang bị gói nội thất da Windsor hoặc gói nội thất toàn bộ bằng da Windsor.  
4Chỉ trang bị kèm với ghế Hiệu năng cao. Chỉ có trong gói nội thất toàn bộ bằng da cao cấp màu đỏ Pimento Red và màu Siena Tan. Logo chữ R sẽ không có trên F-TYPE R.

Tham khảo trang 92-93 để có thêm đầy đủ chi tiết về các màu nội thất sẵn có khi lựa chọn Gói nội thất.

CÁC GÓI TUỲ CHỌN
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MÃ MÔ TẢ

Gói ngoại thất màu đen 032EI 7 7 7 —
Các chi tiết cho đến viền cửa sau sẽ có màu đen bóng (Chỉ có trên phiên bản Coupé),  

cánh gió trước, viền lưới tản nhiệt, cánh gió bên, cặp khe tản nhiêt trên ca pô, tấm chắn  
bùn sau và thanh chống lật (Chỉ có trên phiên bản Mui trần)2

Gói ngoại thất màu đen 032GJ — 7 7 — Cánh gió trước cùng màu xe, cánh gió bên và ống khuếch tán sau2

Gói thiết kế ngoại thất màu đen 032GK — 7 7 —
Cánh gió trước cùng màu xe, cánh gió bên và ống khuếch tán sau. Các chi tiết đến viền cửa sau 
sẽ có màu đen bóng (Chỉ có trên phiên bản Coupé), cánh gió trước, viền lưới tản nhiệt, cánh gió 

bên, cặp khe tản nhiệt trên ca pô và thanh chống lật (Chỉ có trên phiên bản Mui trần)2

Gói ngoại thất sợi carbon 032IT — 7 7 —

Cánh gió trước cùng màu xe, cánh gió bên và ống khuếch tán sau. Các chi tiết đến viền  
cửa sau sẽ có màu đen bóng (Chỉ có trên phiên bản Coupé), và viền lưới tản nhiệt.  

Cánh gió bên, cặp khe tản nhiệt trên nắp ca pô, ốp kính chiếu hậu và thanh chống lật  
(Chỉ có trên phiên bản Mui trần)2 làm từ sợi carbon

Gói ngoại thất SVR sợi carbon 032IA — — — 7
Lỗ thông gió bên bằng sợi carbon, cặp khe tản nhiệt trên nắp capô, ốp kính chiếu hậu,  
cánh gió trước, ông khuếch tán sau và thanh chống lật (Chỉ có ở phiên bản Mui trần)

Gói Phanh gốm carbon1 095MA 7 7 7 —
Bộ kẹp phanh màu vàng, Bộ sửa lốp, mâm hợp kim 20” 5 chấu kép ‘Kiểu 5040’ phủ kim  

loại đen, phanh gốm carbon trước 398mm và sau 380mm, chân ga và chân phanh bằng kim  
loại sáng màu. Chỉ áp dụng cho xe số tự động 380PS hoặc F-TYPE R

Gói phanh gốm carbon SVR1 095MC — — — 7
Bộ kẹp phanh màu vàng, Bộ sửa lốp, mâm hợp kim đúc 20” 10 chấu ‘Kiểu 1041’  

được cắt bằng kim cương, phủ màu đen sation, phanh gốm carbon trước 398mm  
và sau 380mm, chân ga và chân phanh bằng kim loại sáng màu

Gói bộ nhớ ghế 017GR 7 7 — — Gương chiếu hậu tự động chống chói, gập điện, sưởi ấm, có bộ nhớ, điều chỉnh điện

Gói ốp trần da Windsor 021BS 7 7 7 7 Tấm chắn nắng bằng da kèm gương trang điểm, ốp trần bằng da3

Gói ốp trần da lộn 021BT 7 7 7 — Tấm chắn nắng bằng da lộn kèm gương trang điểm, ốp trần bằng da lộn

Gói điều hoà không khí 1 017DL 7 7 7 — Hệ thống điều hoà hai vùng độc lập, kính chắn gió sưởi ấm, ghế trước và bánh lái sưởi ấm

Gói điều hoà không khí 2 017DR 7 7 7 7
Hệ thống điều hoà hai vùng độc lập, kính chắn gió sưởi ấm, ghế trước sưởi ấm 

và làm mát, bánh lái sưởi ấm

Gói nội thất da Windsor 017FD 7 7 — — Ghế da Windsor, viền cửa da Windsor, bảng điều khiển trung tâm bằng da Windsor,  
phần trên táp-lô bọc da Windsor

Gói nội thất da Windsor mở rộng 017FZ 7 7 7 7
Trang bị riêng cho các màu Siena Tan và Pimento. Có thêm các màu da Windsor cho nội thất với 

thảm sàn viền màu tương phản4

Gói nội thất da lộn SDF 7 7 7 —
Viền cửa bọc da lộn, ghế ngồi bằng da lộn và da Windsor với chỉ viền tương phản, ghế Hiệu 

năng cao, tấm chắn nắng bằng da lộn kèm gương trang điểm, ốp trần bằng da lộn, bảng điều 
khiển bọc da Windsor với chỉ viền kép, phần trên táp-lô bọc la lộn với chỉ viền màu tương phản

Gói nội thất màu đen 074PX 7 7 7 — Táp-lô màu đen bóng, tay nắm cửa màu đen bóng, bánh lái đáy phẳng, chấu màu đen,  
bọc da (Trên phiên bản F-TYPE R có khắc logo chữ R)



3 CHỌN

MÀU SẮC
Thiết kế xe cho riêng bạn tại jaguar.com

MÀU ÁNH KIMMÀU TRƠN

Đỏ Caldera RedĐen Narvik Black Xám Corris GreyTrắng Fuji White Đen Santorini Black Trắng Yulong White



Bạc Indus Silver Xanh British Racing Green

MÀU CAO CẤP

Xanh Loire Blue Xám Carpathian Grey Bạc Silicon Silver Xanh Ultra Blue



3
HIỆU ỨNG ĐẶC BIỆT MÀU SIÊU ÁNH KIM

Thiết kế xe cho riêng bạn tại jaguar.com

CHỌN

MÀU SẮC

Trắng Valloire
White Pearl

Trắng Meribel
White Pearl Đỏ Spectral Racing Red Velocity Đen Ligurian Black Đen Mescalito Black Đen Borealis Black Xám Bosphorus

Xám  
Windward Grey



Xám Scafell Grey Xanh British Racing Xanh Balmoral Blue Desire Cam Madagasca Orange Flux Vàng Rio Bạc Verbier Ethereal



4 CHỌN

MÂM VÀ HỆ THỐNG PHANH
Thiết kế xe cho riêng bạn tại jaguar.com

CÁ NHÂN HÓA

18″ 10 CHẤU 
'KIỂU 1036'

18″ 10 CHẤU 
'KIỂU 1024'

19″ 10 CHẤU  
'KIỂU 1023'

19″ 7 CHẤU KÉP 
'KIỂU 7013'

19″ 5 CHẤU KÉP 
'KIỂU 5058'

MÂM HỢP KIM BÁNH TRƯỚC Màu bạc Màu bạc Màu bạc Màu bạc Màu xám Technical Grey  
Cắt bằng kim cương

MÂM BÁNH TRƯỚC 8,5J x 18" 8,5J x 18" 8,5J x 19" 8,5J x 19" 8,5J x 19"
MÂM HỢP KIM BÁNH SAU 245/45 R18 245/45 R18 245/40 R19 245/40 R19 245/40 R19
MÂM HỢP KIM BÁNH SAU 9,5J x 18" 9,5J x 18" 9,5J x 19" 9,5J x 19" 9,5J x 19"
MÂM BÁNH SAU 275/40 R18 275/40 R18 275/35 R19 275/35 R19 275/35 R19
MÃ 031FK 029ZG 029ZF 029ZK 029ZA

F-TYPE 300PS 2 — 7 7 7

F-TYPE 340PS — 2 7 7 7

F-TYPE 380PS — — 2 7 7

F-TYPE R-Dynamic 300PS và 340PS — — — 2 7

F-TYPE R-Dynamic 380PS — — — — —
F-TYPE R — — — — —
F-TYPE SVR — — — — —

2 Trang bị tiêu chuẩn   7 Tùy chọn   — Không áp dụng.   5 Là một phần của Gói
1Tuỳ theo thị trường.   2Chỉ có trên phiên bản số tự động.

Vui lòng tư vấn với Nhà bán lẻ Jaguar chính hãng để biết thêm chi tiết. Để có thêm danh sách đầy đủ các tính năng tuỳ chọn và các gói trang bị trên xe,  
vui lòng tham khảo Hướng dẫn về giá và kỹ thuật hoặc tự thiết kế xe cho riêng mình tại trang web jaguar.com

PHANH TRƯỚC 
355MM VÀ PHANH 
SAU 325MM

PHANH TRƯỚC 
380MM VÀ PHANH 
SAU 324MM

PHANH TRƯỚC 
380MM VÀ PHANH 
SAU 376MM

PHANH GỐM CARBON 
TRƯỚC 398MM VÀ  
SAU 380MM1

90 |
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HỆ THỐNG PHANH MÃ MÔ TẢ
Phanh trước 355mm và phanh sau 325mm 020DV 2 — 2 — — —

Phanh trước 380mm và phanh sau 325mm 020JC — 2 — 2 — — Chỉ có với bộ kẹp phanh màu đỏ hoặc đen.  
Không trang bị cùng mâm 18”

Phanh trước 380mm và phanh sau 376mm 020JB 7 7 7 7 2 2
Chỉ có với bộ kẹp phanh màu đỏ hoặc đen.  

Không trang bị cùng mâm 18”

Phanh gốm carbon trước 398mm và sau 380mm1 020JD — 5 2 — 5 2 5 5
Là một phần của Gói phanh gốm carbon với mâm hợp kim 20”  

và Gói phanh gốm carbon với mâm hợp kim đúc SVR

20″ 6 CHẤU KÉP
'KIỂU 6003'

20″ 5 CHẤU
'KIỂU 5060'

20″ 5 CHẤU
'KIỂU 5042'

20″ 5 CHẤU KÉP
'KIỂU 5039'

20″ 5 CHẤU KÉP
'KIỂU 5061'

20″ 5 CHẤU KÉP
'KIỂU 5040'1

MÂM ĐÚC  
20″ 10 CHẤU  
'KIỂU 1041'1

Màu xám đậm và cắt  
bằng kim cương Màu xám Bằng sợi carbon, màu xám satin 

với nhát cắt bằng kim cương Màu đen bóng Màu xám trơn Màu đen kim loại Phủ màu đen Satin với nhát  
cắt bằng kim cương

9,0J x 20" 9,0J x 20" 9,0J x 20" 9,0J x 20" 9,0J x 20" 9,0J x 20" 9,0J x 20"
255/35 R20 255/35 R20 255/35 R20 255/35 R20 265/35 R20 255/35 R20 265/35 R20
10,5J x 20" 10,5J x 20" 10,5J x 20" 10,5J x 20" 11,0J x 20" 10,5J x 20" 11,0J x 20"
295/30 R20 295/30 R20 295/30 R20 295/30 R20 305/30 R20 295/30 R20 305/30 R20

029ZI 031FL 029ZS 029ZL 031JT 031FN 031JR

7 7 7 7 — — —
7 7 7 7 — — —
7 7 7 7 — 5 2 —
7 7 7 7 — — —
2 7 7 7 — 5 2 —
7 2 7 7 — 5 —
— — — — 2 — 5



5
F-TYPE VÀ F-TYPE R-DYNAMIC

GHẾ VỚI CHỈ VIỀN PHÍA TRÊN BẢNG ĐIỀU  
KHIỂN VÀ CHỈ VIỀN

MÃ CHI TIẾT NỘI  
THẤT VÀ TUỲ CHỌN

ỐP TRẦN THẢM SÀN DÂY AN TOÀN

Trang bị tiêu chuẩn

Trang bị tiêu chuẩn Đen Ebony với Đen Ebony Đen Ebony với Đen Ebony SDE Đen Ebony hoặc Xám Đen Ebony Đen Ebony  
hoặc Đỏ

Cirrus và Cirrus Đen Ebony với Đen Ebony SDH Đen Ebony hoặc Xám Đen Ebony Đen Ebony

Tùy chọn

Ghế thể thao bọc da Windsor  
và nội thất da Windsor1 Đen Ebony với Đen Ebony Đen Ebony với Đen Ebony SDE + 017FD Đen Ebony, Xám hoặc  

Ngà Ivory3 Đen Ebony Đen Ebony  
hoặc Đỏ

Cirrus và Cirrus Đen Ebony với Đen Ebony SDH + 017FD Đen Ebony hoặc Xám Đen Ebony Đen Ebony
Ghế Hiệu năng cao bọc da Windsor  
và da lộn và Nội thất da Windsor1 en Ebony với Đen Ebony Đen Ebony với Đen Ebony SDE + 033MT + 017FD Đen Ebony, Xám hoặc  

Ngà Ivory3 Đen Ebony Đen Ebony  
hoặc Đỏ

Đen Ebony và Đỏ Pimento Đen Ebony với Đen Ebony SDX + 033MT + 017FD Đen Ebony, Xám hoặc  
Đỏ Pimento4 Đen Ebony Đen Ebony  

hoặc Đỏ
Đen Ebony và Siena Tan Đen Ebony với Đen Ebony SDY + 033MT + 017FD Đen Ebony hoặc Xám Đen Ebony Đen Ebony

Đen Ebony và Ngà Ivory Đen Ebony với Đen Ebony SDG + 033MT + 017FD Đen Ebony, Xám hoặc  
Ngà Ivory3 Đen Ebony Đen Ebony

Siena Tan và Cirrus Đen Ebony với Đen Ebony TJR + 033MT + 017FD Đen Ebony hoặc Xám Đen Ebony Đen Ebony

Brogue và Ngà Ivory Đen Ebony với Đen Ebony SDK + 033MT + 017FD Đen Ebony, Xám hoặc  
Ngà Ivory3 Đen Ebony Đen Ebony

Đỏ Pimento và Đen Ebony Đen Ebony với Đen Ebony SDL + 033MT + 017FD Đen Ebony, Xám hoặc  
Đỏ Pimento4 Đen Ebony Đen Ebony  

hoặc Đỏ

Ivory và Đen Ebony Đen Ebony với Đen Ebony SDM + 033MT + 017FD Đen Ebony, Xám hoặc  
Ngà Ivory3 Đen Ebony Đen Ebony

Ghế Hiệu năng cao bọc da Windsor  
và da lộn và Nội thất da Windsor1 Đen Ebony và Cirrus Đen Ebony và Cirrus SDF Da lộn màu Đen Ebony Đen Ebony Đen Ebony

Ghế Hiệu năng cao bọc da Windsor và gói  
nội thất bọc da Windsor màu mở rộng cùng  
thảm sàn viền màu tương phản2

Đỏ Pimento và Đen Ebony Đỏ Pimento và Đen Ebony TSW + 033MT + 017FZ Đen Ebony hoặc Đỏ Pimento4 Đen Ebony Đen Ebony  
hoặc Đỏ

Siena Tan và Cirrus5 Siena Tan và Cirrus SBH + 033MT + 017FZ Đen Ebony Đen Ebony Đen Ebony

CÁ NHÂN HOÁ

CHỌN

NỘI THẤT
Thiết kế xe cho riêng bạn tại jaguar.com

1Gói nội thất da Windsor có thêm phần bên trên bảng điều khiển trung tâm, bảng điều khiển trung tâm và ốp cửa bọc da Windsor. 
2Bao gôm bọc da Windsor màu cho phần bục dưới kính chắn gió bên phía hành khách, ốp cửa trên, bảng điều khiển trung tâm và thảm sàn màu đen Ebony với viền Nubuck màu kèm chỉ viền màu đen Ebony tương phản. 
3Ốp trần bằng da màu Ngà Ivory không được trang bị cho cửa sổ trời toàn cảnh bằng kính. 
4Ốp trần bằng da màu Đỏ Pimento chỉ có trên phiên bản Mui trần. 
5Chỉ có trên phiên bản số tự động.

Vui lòng liên hệ với Nhà bán lẻ Jaguar chính hãng để biết thêm chi tiết.
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F-TYPE R
GHẾ VỚI CHỈ VIỀN PHÍA TRÊN BẢNG ĐIỀU  

KHIỂN VÀ CHỈ VIỀN
MÃ CHI TIẾT NỘI  
THẤT VÀ TUỲ CHỌN

ỐP TRẦN THẢM SÀN DÂY AN TOÀN

Trang bị tiêu chuẩn

Ghế Hiệu năng cao bọc da Windsor với tựa  
đầu có dập logo chữ R và nội thất da Windsor

Đen Ebony với Đen Ebony Đen Ebony và Đen Ebony SDE Đen Ebony, Xám hoặc  
Ngà Ivory3 Đen Ebony Đen Ebony  

hoặc Đỏ

Đen Ebony và Ngà Ivory Đen Ebony và Ngà Ivory SDR Đen Ebony, Xám hoặc  
Ngà Ivory3 Đen Ebony Đen Ebony

Đen Ebony và Đỏ Pimento Đen Ebony và Đỏ Pimento SDQ Đen Ebony, Xám hoặc  
Đỏ Pimento4 Đen Ebony Đen Ebony  

hoặc Đỏ

Đen Ebony và Siena Tan Đen Ebony và Siena Tan SDS Đen Ebony hoặc Xám Đen Ebony Đen Ebony

Siena Tan và Đen Ebony 
hai gam màu và Siena Tan Đen Ebony và Siena Tan SDV Đen Ebony hoặc Xám Đen Ebony Đen Ebony

Ngà Ivory và Đen Ebony
Hai gam màu với Ngà Ivory Đen Ebony và Ngà Ivory SDU Đen Ebony, Xám hoặc  

Ngà Ivory3 Đen Ebony Đen Ebony

Đỏ Pimento với Đen Ebony
Hai gam màu với Đỏ Pimento Đen Ebony và Đỏ Pimento SDT Đen Ebony, Xám hoặc  

Đỏ Pimento4 Đen Ebony Đen Ebony  
hoặc Đỏ

Tuỳ chọn

Ghế ngồi Hiệu năng cao bọc da Windsor  
và da lộn và nội thất da Windsor Đen Ebony và màu Cirrus Đen Ebony và màu Cirrus SDF Da lộn màu Đen Ebony Đen Ebony Đen Ebony

Ghế ngồi Hiệu năng cao bọc da Windsor  
và gói nội thất da Windsor màu mở rộng2 Đỏ Pimento và Đen Ebony Đỏ Pimento và Đen Ebony TSW + 017FZ Đen Ebony và Đỏ Pimento4 Đen Ebony Đen Ebony  

hoặc Đỏ

Siena Tan và màu Cirrus Siena Tan và màu Cirrus SBH + 017FZ Đen Ebony Đen Ebony Đen Ebony

F-TYPE SVR
GHẾ VỚI CHỈ VIỀN PHÍA TRÊN BẢNG ĐIỀU  

KHIỂN VÀ CHỈ VIỀN
MÃ CHI TIẾT NỘI  
THẤT VÀ TUỲ CHỌN

ỐP TRẦN THẢM SÀN DÂY AN TOÀN

Trang bị tiêu chuẩn

Ghế Hiệu năng cao bọc da Windsor  
với gối tựa đầu dập logo SVR và  
bảng táp-lô bọc da lộn

Đen Ebony và màu Cirrus Đen Ebony và màu Cirrus SDP Đen Ebony Đen Ebony Đen Ebony

Đen Ebony và Đỏ Pimento Đen Ebony và Đỏ Pimento SDQ Đen Ebony và Đỏ Pimento4 Đen Ebony Đen Ebony  
hoặc Đỏ

Đen Ebony và Xanh Reims Đen Ebony và Xanh Reims SDW Đen Ebony Đen Ebony Đen Ebony

Tuỳ chọn

Ghế Hiệu năng cao bọc da Windsor  
với gối tựa đầu dập logo SVR và gói  
nội thất da Windsor màu mở rộng2

Đỏ Pimento và Đen Ebony Đỏ Pimento và Đen Ebony TSW + 017FZ Đen Ebony và Đỏ Pimento4 Đen Ebony Đỏ

Siena Tan và màu Cirrus Siena Tan và màu Cirrus SBH + 017FZ Đen Ebony Đen Ebony Đen Ebony



5

1
4

3

2

5 CHỌN

NỘI THẤT
Nội thất mô tả: Phiên bản F-TYPE R-Dynamic với tuỳ chọn ghế Hiệu năng cao bọc da Windsor màu  
Đen Ebony, các chi tiết viền nhôm Delta, ốp trần Morzine màu Đen Ebony, phần trên bảng điều khiển  
trung tâm màu Đen Ebony và thảm sàn màu Đen Ebony.

Thiết kế xe cho riêng bạn tại jaguar.com



1 2 3 4 5

F-TYPE và F-TYPE R-DYNAMIC
CÁC PHỐI MÀU NỘI THẤT

Đen Ebony và Đen Ebony Đen Ebony

Màu Cirrus và Màu Cirrus Đen Ebony và Đen Ebony

GHẾ VỚI CHỈ VIỀN

Đen Ebony hoặc Xám

Đen Ebony và Đen Ebony

Đen Ebony và Đen Ebony

PHÍA TRÊN BẢNG ĐIỀU KHIỂN  
VÀ CHỈ VIỀNCÁC CHI TIẾT VIỀN THẢM SÀN

TUỲ CHỌN GHẾ HIỆU NĂNG CAO BỌC DA  
WINDSOR VÀ GÓI NỘI THẤT DA WINDSOR

Đen Ebony và Đen Ebony

Ebony with Pimento

Đen Ebony và Đen Ebony

Đen Ebony và Đen Ebony

Đen Ebony

Đen Ebony

GHẾ VỚI CHỈ VIỀN
PHÍA TRÊN BẢNG ĐIỀU  
KHIỂN VÀ CHỈ VIỀNCÁC CHI TIẾT VIỀN THẢM SÀN

GHẾ THỂ THAO VỚI DA VÀ MẶT GHẾ DA LỘN ĐƯỢC TRANG BỊ TIÊU CHUẨN
TUỲ CHỌN GHẾ THỂ THAO BỌC DA WINDSOR VÀ NỘI THẤT DA WINDSOR

CÁ NHÂN HÓA

Đen Ebony, Xám hoặc  
Ngà Ivory4

ỐP TRẦN1

Nhôm Delta2, Nhôm có  
hoa văn3, Sợi carbon

Nhôm Delta2, Nhôm có  
hoa văn3, Sợi carbon

1Morzine màu Đen Ebony trang bị tiêu chuẩn, Morzine màu Xám và da lộn màu Đen Ebony là tuỳ chọn. Da màu Đen Ebony, Đỏ Pimento và Ngà Ivory tuỳ chọn.
2Nhôm Delta trang bị tiêu chuẩn trên phiên bản F-TYPE R-Dynamic và là tuỳ chọn trên F-TYPE.
3Nhôm có hoa văn là trang bị tiêu chuẩn trên phiên bản F-TYPE và là tuỳ chọn trên F-TYPE R-Dynamic.
4Ốp trần da màu Ngà Ivory không được trang bị với cửa sổ trời bằng kính.
5Ốp trần màu Đỏ Pimento chỉ có trên phiên bản Mui trần.

Đen Ebony, Xám hoặc  
Ngà Ivory4

Đen Ebony, Xám hoặc  
Đỏ Pimento5

Nhôm Delta2, Nhôm có  
hoa văn3, Sợi carbon

Nhôm Delta2, Nhôm có  
hoa văn3, Sợi carbon

ỐP TRẦN1
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F-TYPE VÀ F-TYPE R-DYNAMIC
CÁC PHỐI MÀU NỘI THẤT
TUỲ CHỌN GHẾ HIỆU NĂNG CAO BỌC DA WINDSOR  
VÀ GÓI NỘI THẤT DA WINDSOR (TIẾP THEO)

GHẾ VỚI CHỈ VIỀN
PHÍA TRÊN BẢNG ĐIỀU  
KHIỂN VÀ CHỈ VIỀNCÁC CHI TIẾT VIỀN THẢM SÀN

Đen Ebony và Siena Tan

Màu Brogue và Ngà Ivory

Đen Ebony hoặc Xám Đen Ebony và Đen Ebony

Đen Ebony và Đen Ebony

Đen Ebony

Đen Ebony

Đen Ebony và Ngà Ivory

Đỏ Pimento và Đen Ebony

Siena Tan và Màu Cirrus Đen Ebony hoặc Xám

Đen Ebony và Đen Ebony

Đen Ebony và Đen Ebony

Đen Ebony và Đen Ebony

Đen Ebony

Đen Ebony

Đen Ebony

CÁ NHÂN HOÁ

1Morzine màu Đen Ebony trang bị tiêu chuẩn, Morzine màu Xám và da lộn màu Đen Ebony là tuỳ chọn. Da màu Đen Ebony, Đỏ Pimento và Ngà Ivory tuỳ chọn.
2Nhôm Delta trang bị tiêu chuẩn trên phiên bản F-TYPE R-Dynamic và là tuỳ chọn trên F-TYPE.
3Nhôm có hoa văn là trang bị tiêu chuẩn trên phiên bản F-TYPE và là tuỳ chọn trên F-TYPE R-Dynamic.
4Ốp trần da màu Ngà Ivory không được trang bị với cửa sổ trời bằng kính.
5Ốp trần màu Đỏ Pimento chỉ có trên phiên bản Mui trần.

ỐP TRẦN1

Đen Ebony, Xám hoặc  
Ngà Ivory4

Đen Ebony, Xám hoặc  
Ngà Ivory4

Đen Ebony, Xám hoặc  
Đỏ Pimento5

Nhôm Delta2, Nhôm có  
hoa văn3, Sợi carbon

Nhôm Delta2, Nhôm có  
hoa văn3, Sợi carbon

Nhôm Delta2, Nhôm có  
hoa văn3, Sợi carbon

Nhôm Delta2, Nhôm có  
hoa văn3, Sợi carbon

Nhôm Delta2, Nhôm có  
hoa văn3, Sợi carbon
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Màu Ngà Ivory và Đen Ebony Đen Ebony và Đen Ebony Đen Ebony

GHẾ VỚI CHỈ VIỀN CÁC CHI TIẾT VIỀN
PHÍA TRÊN BẢNG ĐIỀU  
KHIỂN VÀ CHỈ VIỀN THẢM SÀN

Đen Ebony và Màu Cirrus

Đỏ Pimento và Đen Ebony

Da lộn màu Đen Ebony

Đen Ebony

Đen Ebony và Màu Cirrus

Đỏ Pimento và Đen Ebony

Sienta Tan và Màu Cirrus

Đen Ebony

Đen Ebony

Đen Ebony

GHẾ VỚI CHỈ VIỀN

GHẾ VỚI CHỈ VIỀN

CÁC CHI TIẾT VIỀN

CÁC CHI TIẾT VIỀN

ỐP TRẦN
PHÍA TRÊN BẢNG ĐIỀU  
KHIỂN VÀ CHỈ VIỀN

PHÍA TRÊN BẢNG ĐIỀU  
KHIỂN VÀ CHỈ VIỀN

THẢM SÀN

THẢM SÀN

TUỲ CHỌN GHẾ HIỆU NĂNG CAO BỌC DA WINDSOR  
VÀ DA LỘN VÀ GÓI NỘI THẤT DA WINDSOR

TUỲ CHỌN GHẾ HIỆU NĂNG CAO BỌC DA WINDSOR  
VÀ GÓI NỘI THẤT DA WINDSOR MỞ RỘNG

TUỲ CHỌN GHẾ HIỆU NĂNG CAO BỌC DA WINDSOR  
VÀ GÓI NỘI THẤT DA WINDSOR (TIẾP THEO)

Nhôm Delta2, Nhôm có  
hoa văn3, Sợi carbon

Đen Ebony, Xám hoặc  
Ngà Ivory4

ỐP TRẦN1

Sienta Tan và Màu Cirrus6

Nhôm Delta2, Nhôm có  
hoa văn3, Sợi carbon

Nhôm Delta2, Nhôm có  
hoa văn3, Sợi carbon

Nhôm Delta2, Nhôm có  
hoa văn3, Sợi carbon

ỐP TRẦN1

Đen Ebony hoặc Đỏ Pimento5



4

5

1

3

2

5 CHỌN

NỘI THẤT
Thiết kế xe cho riêng bạn tại jaguar.com Nội thất mô tả: Tuỳ chọn ghế Hiệu năng cao bọc da Windsor màu Đỏ Pimento viền nhôm vân chữ V,  

ốp trần bọc da màu Đen Ebony, phần trên bảng điều khiển màu Đỏ Pimento và thảm sàn màu Đen Ebony.



1 2 3 4 5

F-TYPE R
CÁC PHỐI MÀU NỘI THẤT
TRANG BỊ TIÊU CHUẨN GHẾ HIỆU NĂNG CAO R BỌC  
DA WINDSOR VÀ GÓI NỘI THẤT DA WINDSOR

Đen Ebony và Đen Ebony

Đen Ebony và Đỏ Pimento

Đen Ebony và Đen Ebony

Đen Ebony và Đỏ PimentoĐen Ebony, Xám hoặc  
Đê Pimento4

Đen Ebony

Đen Ebony

Đen Ebony và Ngà Ivory

Đen Ebony và Siena Tan Đen Ebony hoặc Xám

Đen Ebony và Ngà Ivory

Đen Ebony và Siena Tan

Đen Ebony

Đen Ebony

GHẾ VỚI CHỈ VIỀN CÁC CHI TIẾT VIỀN
PHÍA TRÊN BẢNG ĐIỀU  
KHIỂN VÀ CHỈ VIỀN THẢM SÀN

CÁ NHÂN HOÁ

1Morzine màu Đen Ebony trang bị tiêu chuẩn, Morzine màu Xám và da lộn màu Đen Ebony là tuỳ chọn. Da màu Đen Ebony, Đỏ Pimento và Ngà Ivory là tuỳ chọn.
2Nhôm vân chữ V là trang bị tiêu chuẩn.
3Ốp trần màu Ngà Ivory không được trang bị với cửa sổ trời bằng kính.
4Ốp trần màu Đỏ Pimento chỉ có trên phiên bản Mui trần

Nhôm vân chữ V2, Nhôm có  
hoa văn, Sợi carbon

Nhôm vân chữ V2, Nhôm có  
hoa văn, Sợi carbon

Đen Ebony, Xám hoặc  
Ngà Ivory3

Nhôm vân chữ V2, Nhôm có  
hoa văn, Sợi carbon

Nhôm vân chữ V2, Nhôm có  
hoa văn, Sợi carbon

Đen Ebony, Xám hoặc  
Ngà Ivory3

ỐP TRẦN1
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Đen Ebony và Siena Tan

Đen Ebony và Ngà Ivory

Đen Ebony hoặc Xám Đen Ebony và Siena Tan

Đen Ebony và Ngà Ivory

Đen Ebony

Đen Ebony

TRANG BỊ TIÊU CHUẨN GHẾ HIỆU NĂNG CAO R BỌC  
DA WINDSOR VÀ GÓI NỘI THẤT DA WINDSOR (TIẾP THEO)

GHẾ HAI GAM MÀU VÀ CHỈ VIỀN CÁC CHI TIẾT VIỀN
PHÍA TRÊN BẢNG ĐIỀU  
KHIỂN VÀ CHỈ VIỀN THẢM SÀN

Đen Ebony và Đỏ Pimento Ebony with Pimento Đen Ebony

F-TYPE R
CÁC PHỐI MÀU NỘI THẤT

CÁ NHÂN HOÁ

Đen Ebony, Xám hoặc  
Ngà Ivory3

ỐP TRẦN1

Nhôm vân chữ V2, Nhôm có  
hoa văn, sợi carbon

Nhôm vân chữ V2, Nhôm có  
hoa văn, sợi carbon

Nhôm vân chữ V2, Nhôm có  
hoa văn, sợi carbon

Đen Ebony, Xám hoặc  
Đỏ Pimento4

1Morzine màu Đen Ebony trang bị tiêu chuẩn, Morzine Xám và da lộn màu Đen Ebony là tuỳ chọn. Da màu Đen Ebony, Đỏ Pimento và Ngà Ivory là tuỳ chọn.
2Nhôm vân chữ V là trang bị tiêu chuẩn.
3Ốp trần màu Ngà Ivory không được trang bị với cửa sổ trời bằng kính.
4Ốp trần màu Đỏ Pimento chỉ có trên phiên bản Mui trần.
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Đỏ Pimento và Đen Ebony

Đen Ebony và Màu Cirrus Da lộn màu Đen Ebony

Đỏ Pimento và Đen Ebony

Đen Ebony và Màu Cirrus

Đen Ebony

Đen Ebony

GHẾ VỚI CHỈ VIỀN CÁC CHI TIẾT VIỀN
PHÍA TRÊN BẢNG ĐIỀU  
KHIỂN VÀ CHỈ VIỀN THẢM SÀN

TUỲ CHỌN GHẾ HIỆU NĂNG CAO R BỌC DA WINDSOR  
VÀ GÓI NỘI THẤT DA WINDSOR MỞ RỘNG

GHẾ VỚI CHỈ VIỀN CÁC CHI TIẾT VIỀN ỐP TRẦN
PHÍA TRÊN BẢNG ĐIỀU  
KHIỂN VÀ CHỈ VIỀN THẢM SÀN

TUỲ CHỌN GHẾ HIỆU NĂNG CAO R BỌC DA WINDSOR  
VÀ DA LỘN VÀ GÓI NỘI THẤT DA WINDSOR

Siena Tan và Màu Cirrus Đen Ebony Siena Tan và Màu Cirrus Đen Ebony

Nhôm vân chữ V2, Nhôm có hoa 
văn và sợi carbon

Nhôm vân chữ V2, Nhôm có hoa 
văn và sợi carbon

Đen Ebony hoặc Đỏ Pimento4

ỐP TRẦN1

Nhôm vân chữ V2, Nhôm có hoa 
văn và sợi carbon
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1
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5 CHỌN

NỘI THẤT
Nội thất mô tả: Ghế Hiệu năng cao bọc da Windsor màu Đen Ebony với chỉ và viền màu Cirrus, các chi tiết viền  
nhôm đen, ốp trần màu Đen Ebony, phía trên bảng điều khiển màu Đen Ebony và thảm sàn màu Đen Ebony.

Thiết kế xe cho riêng bạn tại jaguar.com
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F-TYPE SVR
CÁC PHỐI MÀU NỘI THẤT

Đen Ebony và Đỏ Pimento Đen Ebony

Đen Ebony Đen Ebony và Màu CirrusĐen Ebony và Màu Cirrus Đen Ebony

Đen Ebony và Đỏ Pimento

GHẾ VỚI CHỈ VIỀN CÁC CHI TIẾT VIỀN
PHÍA TRÊN BẢNG ĐIỀU  
KHIỂN VÀ CHỈ VIỀN THẢM SÀN

Đen Ebony và Xanh Reims Blue Đen Ebony Đen Ebony và Xanh Reims Blue Đen Ebony

TUỲ CHỌN GHẾ HIỆU NĂNG SVR BỌC DA  
WINDSOR VỚI GÓI NỘI THẤT DA WINDSOR

GHẾ VỚI CHỈ VIỀN CÁC CHI TIẾT VIỀN ỐP TRẦN1
PHÍA TRÊN BẢNG ĐIỀU  
KHIỂN VÀ CHỈ VIỀN THẢM SÀN

Siena Tan với Màu Cirrus Đen Ebony Siena Tan với Màu Cirrus Đen Ebony

Đỏ Pimento và Đen Ebony Đỏ Pimento với Đen Ebony Đen Ebony

TRANG BỊ TIÊU CHUẨN GHẾ HIỆU NĂNG CAO SVR BỌC  
DA WINDSOR VÀ DA LỘN VÀ GÓI NỘI THẤT DA WINDSOR

CÁ NHÂN HOÁ

1Da lộn màu Đen Ebony trang bị tiêu chuẩn. Da màu Đen Ebony và Đỏ Pimento là tuỳ chọn
2Nhôm phủ màu đen là trang bị tiêu chuẩn.
3Ốp trần bằng da màu Đỏ Pimento chỉ có trên phiên bản Mui trần.

Nhôm phủ màu đen2  
hoặc sợi carbon

Nhôm phủ màu đen2  
hoặc sợi carbon

Đen Ebony hoặc Đỏ Pimento3

ỐP TRẦN1

Nhôm phủ màu đen2  
hoặc sợi carbon

Nhôm phủ màu đen2  
hoặc sợi carbon

Nhôm phủ màu đen2  
hoặc sợi carbon

Đen Ebony hoặc Đỏ Pimento3
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Bảng điều khiển trung tâm bằng nhôm có hoa văn Bảng điều khiển trung tâm bằng nhôm Delta Bảng điều khiển trung tâm bằng nhôm vân chữ V kèm logo chữ R

CHỌN

NỘI THẤT
Thiết kế xe cho riêng bạn tại jaguar.com



Bảng điều khiển trung tâm bằng sợi carbon Bảng điều khiển trung tâm bằng nhôm phủ màu đen với logo chữ SVR Bảng điều khiển trung tâm bằng sợi carbon với logo chữ SVR



6 CÁ NHÂN HOÁ

CHỌN PHỤ KIỆN JAGUAR

XE MÔ TẢ: PHIÊN BẢN F-TYPE R MÀU TRẮNG  
YULONG WHITE VỚI GÓI SỢI CARBON ÁNH BẠC

Để có thêm thông tin về các phụ kiện được cung cấp tại Nhà bán lẻ Jaguar, vui lòng  
truy cập website jaguar.com hoặc liên lạc với Nhà bán lẻ Jaguar chính hãng.

CÁ NHÂN HOÁ

1Chỉ có trên phiên bản số sàn. 
2Chỉ có trên phiên bản số tự động. 
3Chỉ có trên phiên bản Coupé.

Phụ kiện được phân phối tuỳ theo thị trường. Vui lòng liên hệ với Nhà bán lẻ Jaguar chính hãng để biết thêm thông tin chi tiết.
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Ngăn lưới trong khoang hành lý3 
T2R22934

Giúp tạo ra các ngăn riêng để đựng hành lý, giữ không cho các vật 
dụng nhỏ hoặc túi xách khỏi bị xộc xệch.

Khay đựng hành lý điều chỉnh linh hoạt 
C2D20903

Giúp ngăn ra những không gian riêng để đựng các hành lý và vật 
dụng khác nhau trong khoang.

Bậc cửa phát sáng thiết kế theo yêu cầu 
T2R6091

Bậc cửa bằng thép không gỉ sang trọng tại cửa người lái và hành 
khách. Khi mở cửa bên người lái hoặc hành khách, bậc cửa sẽ bật 
lên ánh sáng màu xanh Phosphor Blue dịu nhẹ. Bạn có thể đặt hàng 
dòng chữ hiển thị cho riêng mình theo những định dạng có sẵn.

Thảm sàn ca cấp 
T2R16570PVJ – Tay lái nghịch

Thảm sàn đặt ở khoang trước có kiểu dệt 2.050g/m2 cao cấp, viền 
Nubuck và đính logo Jaguar. Bộ thảm sẽ hoàn thiện vẻ sang trọng 
cho khoang nội thất.

Cần số sợi carbon1 
T2R24247

Tận hưởng cảm giác lái phấn khích đặc biệt với cần số bọc sợi 
carbon với lớp phủ trong suốt, sáng bóng.

Lẫy chuyển số bằng nhôm2 
T2R6547MMU

Lẫy chuyển số bằng nhôm cao cấp tạo nên vẻ sang trọng cho vùng 
vô lăng, bộ phận quan trọng nhất trong xe. Được làm từ loại nhôm 
billet tinh xảo, lẫy được đánh bóng bằng tay và xử lý bề mặt, tránh 
hao mòn khi sử dụng.



6

Ốp kính chiếu hậu bằng sợi carbon kiểu mắt lưới ánh bạc 
T2R25196 – Bên trái  T2R25195 – Bên phải

Ốp kính chiếu hậu được làm từ sợi carbon, thiết kế mắt lưới kiểu  
2 x 2 làm nổi bật phong cách thể thao với các chi tiết nhôm cao cấp 
được phủ dưới một lớp sơn bóng trong suốt thu hút mọi ánh nhìn.

Họng gió bên bằng sợi carbon kiểu mắt lưới ánh bạc1 
T2R25198 – Bên trái  T2R25197 – Bên phải

Lỗ thông gió bên hông xe làm từ sợi carbon thiết kế mắt lưới phủ 
ánh bạc tạo nên phong cách thể thao cho xe. Mắt lưới kiểu 2 x 2 với 
chi tiết nhôm bắt mắt được phủ một lớp sơn trong suốt sáng bóng.

Họng gió bên màu đen bóng1 
T2R5996 – Bên trái  T2R5995 – Bên phải

Họng gió bên hông màu đen bóng với dòng chữ Jaguar tăng thêm 
phong cách mạnh mẽ cho chiếc xe.

Cặp khe tản nhiệt trên nắp capô bằng sợi carbon kiểu  
mắt lưới ánh bạc 
T2R25193 – Bên trái RWD  T2R25191 – Bên phải RWD 
T2R25194 – Bên trái AWD  T2R25192 – Bên phải AWD

Cặp khe tản nhiệt được làm từ sợi carbon, thiết kế mắt lưới kiểu  
2 x 2 với các chi tiết nhôm cao cấp và được phủ một lớp sơn trong 
suốt. Được làm từ sợi carbon giúp tiết kiệm trọng lượng, cặp khe  
tản nhiệt ngay lập tức thu hút ánh nhìn và hoàn thiện phong cách 
thể thao cho xe.

Thiết kế xe cho riêng bạn tại jaguar.com

Thiết bị chỉnh hướng gió3 
T2R11321

Dễ dàng lắp đặt và tháo dỡ, thiết bị điều chỉnh hướng gió giúp giảm 
lượng gió và các nhiễu loạn không khí trong khoang hành khách, 
ngay cả khi xe đang chạy với vận tốc cao. Được trang bị kèm theo 
túi đựng hành lý hiệu Jaguar.

CÁ NHÂN HOÁ

CHỌN

PHỤ KIỆN JAGUAR

Vòng chống lật bằng sợi carbon kiểu mắt lưới ánh bạc2 
T2R23379 – Bên trái  T2R23378 – Bên phải

Vòng chống lật được làm từ sợi carbon với kiểu thiết kế mắt lưới  
2 x 2 cùng với các chi tiết nhôm phủ lớp sơn bóng trong suốt sang 
trọng. Được làm từ sợi carbon giúp tiết kiệm trọng lượng, vòng 
chống lật ngay lập tức thu hút ánh nhìn và hoàn thiện phong  
cách thể thao cho xe.
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Cặp khe tản nhiệt trên nắp capô mạ chrome4 
T2R5277LML – Bên trái  T2R5276LML – Bên phải

Được chế tác tinh xảo với lớp phủ sáng sang trọng, làm nổi bật 
phong cách ngoại thất của F-TYPE.

Ốp kính chiếu hậu mạ chrome 
T2R5399 – Bên trái   T2R5400 – Bên phải

Ốp kính bằng chrome làm tăng thêm phong cách cho thiết kế của 
kính chiếu hậu.

Vòng chống lật mạ chrome2 
T2R5402 – Bên trái   T2R5401 – Bên phải

Được mạ chrome sáng bóng, vòng chống lật hoàn thiện phong  
cách ngoại thất của F-TYPE.

Bạt phủ phù hợp mọi thời tiết 
T2R4364

Bạt phủ với logo Jaguar phù hợp với mọi thời tiết giúp bảo vệ 
F-TYPE của bạn khỏi các tác động của mưa, bụi bẩn hoặc sương mù. 
Rất dễ thao tác và sử dụng.

Lưới tản nhiệt màu Đen bóng 
T2R13838 – Không có hỗ trợ đỗ xe 
T2R13839 – Có hỗ trợ đỗ xe

Viền lưới tản nhiệt và viền cản trước màu Đen bóng làm tăng thêm 
vóc dáng mạnh mẽ cho F-TYPE.

Giá đỡ thanh trượt tuyết 
T2R13769 – V6  T2R11987 – V8

Có thể chở được hai đôi thanh trượt tuyết với chiều dài lên đến  
1,9m, giá chở có khoá an toàn, được thiết kế để đảm bảo nhiệt độ 
của thanh trượt tuyết không bị ảnh hưởng và sức cản gió cũng như 
độ ồn duy trì ở mức thấp nhất. Các chấu được lắp ẩn bên dưới cản 
sau giúp xe vẫn trông hoàn hảo ngay khi giá đỡ được tháo ra và 
không sử dụng đến. Làm theo hướng dẫn của nhà bán lẻ để tháo gỡ 
giá đỡ dễ dàng trong tích tắc.

1Không được trang bị cho F-TYPE SVR. 
2Chỉ có trên phiên bản F-TYPE Mui trần. 
3Trang bị tiêu chuẩn cho F-TYPE R và F-TYPE SVR. Cũng là một trang bị tuỳ chọn. 
4Không áp dụng cho phiên bản Dẫn động bốn bánh toàn thời gian.

Phụ kiện có thể được phân phối khác nhau tuỳ theo từng thị trường. Vui lòng liên hệ với Nhà bán lẻ để biết thêm chi tiết.



CHI TIẾT KỸ THUẬT

Thiết kế xe cho riêng bạn tại jaguar.com

CÁ NHÂN HOÁ 

*1.585 với mâm 20”.   **1.627 với mâm 20”.
1Các số liệu đã được liên minh Châu Âu thông qua. Chỉ sử dụng với mục đích so sánh. Có thể khác số liệu trên thực tế. Những số liệu trên đảm bảo tính chính xác vào thời điểm công bố.  
2Vui lòng liên hệ với Nhà bán lẻ Jaguar chính hãng để có thêm thông tin về các khoảng chi phí liên quan đến việc lắp đặt các tuỳ chọn. 
Thông tin về trọng lượng tương ứng với các trang bị tiêu chuẩn. Việc lắp đặt lên các tuỳ chọn sẽ làm tăng trọng lượng.

Động cơ được phân phối tuỳ theo thị trường. Vui lòng liên hệ với Nhà bán lẻ Jaguar chính hãng để có thêm thông tin chi tiết.

ĐỘNG CƠ

F-TYPE VÀ F-TYPE R-DYNAMIC
JAGUAR 2 LÍT i4 300

ĐỘNG CƠ XĂNG TURBO TĂNG ÁP

F-TYPE VÀ F-TYPE R-DYNAMIC
JAGUAR 3 LÍT V6 340

ĐỘNG CƠ XĂNG SIÊU ÁP

Xy-lanh/Số van mỗi xy-lanh 4/4 6/4
Đường kính/Hành trình piston mm 83/92,3 84,5/89
Dung tích cc 1.997 2.995
Công suất tối đa EEC-PS (kW) 300 (221) 340 (250)
@vòng quay/phút 5.500 6.500
Mô men xoắn cực đại EEC-Nm (lb.ft.) 400 (295) 450 (332)
@vòng quay/phút 1.500 – 4.500 3.500 – 5.000
Tỉ lệ nén Tỉ lệ:1 9,5 10,5

HIỆU SUẤT COUPÉ MUI TRẦN COUPÉ MUI TRẦN
SỐ TỰ ĐỘNG SỐ TỰ ĐỘNG SỐ SÀN SỐ TỰ ĐỘNG SỐ SÀN SỐ TỰ ĐỘNG

Tăng tốc từ 0-100km/h Giây 5,7 5,7 5,7 5,3 5,7 5,3
Tăng tốc từ 80-120km/h (Cấp số 5 trên xe số sàn) Giây 3,7 3,7 7,2 3,3 7,2 3,3
Tăng tốc từ 50-75 dặm/h (Cấp số 5 trên xe số sàn) Giây 3,7 3,7 7,2 3,3 7,2 3,3
Vận tốc tối đa km/h 250 250 260 260 260 260

TIÊU THỤ NHIÊN LIỆU1 COUPÉ MUI TRẦN SỐ SÀN SỐ TỰ ĐỘNG SỐ SÀN SỐ TỰ ĐỘNG

Trong đô thị l/100km 8,8 8,8 13,5 11,7 13,5 11,7
Ngoài đô thị l/100km 6,2 6,2 7,6 6,5 7,6 6,5
Tổng hợp l/100km 7,2 7,2 9,8 8,4 9,8 8,4
Khí thải CO2 trong đô thị g/km 200 200 322 278 322 278
Khí thải CO2 ngoài đô thị g/km 141 141 181 155 181 155
Khí thải CO2 tổng hợp g/km 163 163 234 199 234 199
Dung tích bình nhiên liệu (có thể sử dụng) ltr (gals) approx. 63,0 63,0 70,0 70,0 70,0 70,0

KÍCH THƯỚC COUPÉ MUI TRẦN COUPÉ MUI TRẦN

Vệt bánh sau mm 4.482 4.482 4.482 4.482
Chiều rộng tổng thể (gồm kính chiếu hậu) mm 2.042 2.042 2.042 2.042
Chiều rộng tổng thể (gập kính chiếu hậu) mm 1.923 1.923 1.923 1.923
Chiều cao tổng thể mm 1.311 1.308 1.311 1.308
Chiều dài trục cơ sở mm 2.622 2.622 2.622 2.622
Vệt bánh trước mm 1.597* 1.597* 1.597* 1.597*
Vệt bánh sau mm 1.649** 1.649** 1.649** 1.649**
Khoảng sáng gầm xe mm 100 100 101 101
Bán kính quay đầu (từ lề trái đến lề phải) m (ft.in.) 10,7 (35,0) 10,7 (35,0) 10,7 (35,0) 10,7 (35,0)
Dung tích khoang hành lý xe Mui trần litres (cu.ft.) — 207 (7,3) — 207 (7,3)
Thể tích khoang hành lý xe Coupé với khay đựng hành lý litres (cu.ft.) 310 (10,9) — 310 (10,9) —
Thể tích khoang hành lý xe Coupé không có khay đựng hành lý litres (cu.ft.) 408 (14,4) — 408 (14,4) —

TRỌNG LƯỢNG2 COUPÉ MUI TRẦN SỐ SÀN SỐ TỰ ĐỘNG MANUAL SỐ TỰ ĐỘNG

Trọng lượng nhỏ nhất từ kg 1.525 1.545 1.567 1.577 1.587 1.597
Trọng lượng tổng kg 1.925 1.925 2.000 2.000 2.000 2.000
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F-TYPE VÀ F-TYPE R-DYNAMIC
JAGUAR 3 LÍT V6 380

ĐỘNG CƠ XĂNG SIÊU NẠP

F-TYPE VÀ F-TYPE R-DYNAMIC
JAGUAR 3 LÍT V6 380

ĐỘNG CƠ XĂNG SIÊU NẠP AWD

F-TYPE R
JAGUAR 5 LÍT V8 550

ĐỘNG CƠ XĂNG SIÊU NẠP AWD

F-TYPE SVR 
JAGUAR 5 LÍT V8 575

ĐỘNG CƠ XĂNG SIÊU NẠP AWD

6/4 6/4 8/4 8/4
84,5/89 84,5/89 92,5/93 92,5/93

2.995 2.995 5.000 5.000
380 (280) 380 (280) 550 (405) 575 (423)

6.500 6.500 6.500 6.500
460 (339) 460 (339) 680 (502) 700 (516)

3.500 – 5.500 3.500 – 5.500 3.500 3.500
10,5 10,5 9,5 9,5

COUPÉ MUI TRẦN COUPÉ
SỐ TỰ ĐỘNG

MUI TRẦN
SỐ TỰ ĐỘNG

COUPÉ
SỐ TỰ ĐỘNG

MUI TRẦN
SỐ TỰ ĐỘNG

COUPÉ
SỐ TỰ ĐỘNG

MUI TRẦN
SỐ TỰ ĐỘNGSỐ SÀN SỐ TỰ ĐỘNG SỐ SÀN SỐ TỰ ĐỘNG

5,5 4,9 5,5 4,9 5,1 5,1 4,1 4,1 3,7 3,7
7,2 3,1 7,2 3,1 3,3 3,3 2,5 2,5 2,3 2,3
7,2 3,1 7,2 3,1 3,3 3,3 2,5 2,5 2,3 2,3
275 275 275 275 275 275 300 300 322 314

SỐ SÀN SỐ TỰ ĐỘNG SỐ SÀN SỐ TỰ ĐỘNG COUPÉ MUI TRẦN COUPÉ MUI TRẦN COUPÉ MUI TRẦN

13,5 12,0 13,5 12,0 12,4 12,4 16,2 16,2 16,2 16,2
7,6 6,6 7,6 6,6 6,9 6,9 8,5 8,5 8,5 8,5
9,8 8,6 9,8 8,6 8,9 8,9 11,3 11,3 11,3 11,3
322 285 322 285 295 295 386 386 386 386
181 158 181 158 165 165 203 203 203 203
234 203 234 203 211 211 269 269 269 269
70,0 70,0 70,0 70,0 70,0 70,0 70,0 70,0 70,0 70,0

COUPÉ MUI TRẦN COUPÉ MUI TRẦN COUPÉ MUI TRẦN COUPÉ MUI TRẦN

4.482 4.482 4.482 4.482 4.482 4.482 4.475 4.475
2.042 2.042 2.042 2.042 2.042 2.042 2.042 2.042
1.923 1.923 1.923 1.923 1.923 1.923 1.923 1.923
1.311 1.308 1.311 1.308 1.311 1.308 1.311 1.308
2.622 2.622 2.622 2.622 2.622 2.622 2.622 2.622
1.597* 1.597* 1.597* 1.597* 1.585 1.585 1.585 1.585
1.649** 1.649** 1.649** 1.649** 1.627 1.627 1.611 1.611
101 101 104 104 100 100 107 107

10,7 (35,0) 10,7 (35,0) 11,3 (37,0) 11,3 (37,0) 11,3 (37,0) 11,3 (37,0) 11,3 (37,0) 11,3 (37,0)
— 207 (7,3) — 207 (7,3) — 207 (7,3) — 207 (7,3)

310 (10,9) — 310 (10,9) — 310 (10,9) — 310 (10,9) —
408 (14,4) — 408 (14,4) — 408 (14,4) — 408 (14,4) —

SỐ SÀN SỐ TỰ ĐỘNG SỐ SÀN SỐ TỰ ĐỘNG COUPÉ MUI TRẦN COUPÉ MUI TRẦN COUPÉ MUI TRẦN

1.584 1.594 1.604 1.614 1.674 1.694 1.730 1.745 1.705 1.720
2.050 2.050 2.050 2.050 2.150 2.150 2.150 2.150 2.150 2.150
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CÁ NHÂN HOÁ

KÍCH THƯỚC
Các kích thước trình bày dưới đây là của phiên bản F-TYPE Coupe và Mui trần.  
Để xem đầy đủ chi tiết các phiên bản khác, vui lòng tham khảo Thông số kỹ thuật  
ở trang 110 và 111.

Chiều rộng tổng thể (gồm kính chiếu hậu) 2.042mm 
Chiều rộng tổng thể (không gồm kính chiếu hậu) 1.923mm

Thể tích khoang hành lý 408 lít (xe Coupé) 207 lít (xe Mui trần)

100mm (F-TYPE R)
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4.482mm

Bán kính quay đầu 
Từ lề trái sang lề phải 
10,7m (RWD) 
11,3m (AWD)

2.622mm

Kích thước được đo khi xe không tải. (Thể tích khoang hành lý được đo theo chuẩn VDA dùng khối đo 200 x 100 x 50mm). 
Các thông số trên là của phiên bản F-TYPE R. Xem thêm trang 110-111 để xem đầy đủ chi tiết về Thông số kỹ thuật.

XE MÔ TẢ: PHIÊN BẢN F-TYPE R MÀU TRẮNG YULONG WHITE VỚI CÁC TÍNH NĂNG TUỲ CHỌN THÍCH HỢP (TUỲ THEO THỊ TRƯỜNG)



THẾ GIỚI CỦA JAGUAR

THẾ GIỚI CỦA JAGUAR
Chọn F-TYPE và bạn bắt đầu đặt chân vào Thế Giới của Jaguar đầy hứng khởi

TRẢI NGHIỆM LÁI TRÊN BĂNG

Cảm nhận khả năng lái xe ở tầm cao mới với trải nghiệm lái trên băng cùng Jaquar Land Rover. 
Từ năm 2017, chúng tôi ra mắt chuyến phiêu lưu ở Arjeplog, Thụy Điển để thử thách và phát triển kĩ 
năng lái của các bạn trong điều kiện khắc nghiệt. Đây là dịp hiếm có dành riêng cho cả chủ xe và 
những người đam mê xe chinh phục những cung đường khó nhất thế giới, với sự hướng dẫn của 
các chuyên gia chúng tôi. Các huấn luyện viên tầm cỡ sẽ hướng dẫn các bạn từng bước, sẵn sàng 
chia sẻ kinh nghiệm lái đã được tích lũy qua nhiều năm. Các bạn sẽ drift xe trên băng, vượt qua 
những khúc cua hoàng tráng và cảm nhận sự mạnh mẽ của chiếc Jaquar và Land Rover.

Nếu bạn muốn tham gia vào chuyến phiêu lưu sắp tới, hãy ghé vào trang  
jaguar.com/experience-jaguar/iconic-experiences

GIẢI ĐUA FORMULA E

Danh tiếng của Jaquar về hiệu suất, công nghệ và thiết kế đã được khẳng định qua các giải đua 
danh tiếng trên toàn thế giới. Từ giải Le Mans đến giải Formula 1, và bây giờ là giải Formula E,  
các giải đua là nơi đánh giá xe tốt nhất của chúng tôi. Giải Formula E là kiểm nghiệm hoàn hảo 
nhất của công nghệ xe điện trong môi trường đường đua tốc độ cao. Thử thách qua các chặng 
đua đã thúc đẩy sự phát triển hệ thống truyền động điện tử của Jaguar. Sau từng đường đua, 
Formula E giúp các kỹ sư Jaguar tạo nên những mẫu xe điện tốt hơn.

ĐẰNG SAU NHỮNG TUYỆT TÁC

Chuyến tham quan nhà máy của chúng tôi là cơ hội độc đáo để bạn trải nghiệm toàn bộ quy trình 
sản xuất xe, từ công đoạn dập khuôn thép đến hoàn chỉnh chi tiết cuối cùng. Tại nhà máy hiện đại 
của chúng tôi, bạn sẽ được tận mắt chứng kiến sự kết hợp hoàn hảo giữa các kỹ thuật viên lành 
nghề với các máy móc hiện đại để cho ra đời những chiếc Jaguar tuyệt tác. 

Hãy tìm hiểu thêm tại jaguar.com/experience-jaguar/behind-the scenes
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LÁI THỬ

Các tốt nhất để cảm nhận xe Jaguar là lái thử. Trải Nghiệm Jaguar cho bạn nhiều cơ hội độc đáo để thực 
sự cảm nhận được sự tinh túy nhất của xe. Đây cũng là dịp bạn thử thách giới hạn của chính bản thân và 
của xe Jaguar. 

Hãy tìm hiểu thêm tại trang jaguar.com/experience.

BỘ SƯU TẬP THỜI TRANG VÀ PHỤ KIỆN JAGUAR

Bộ Sưu Tập Jaguar mới nhất được chế tác với trình độ thiết kế và sự tinh xảo tương tự như khi chế tác 
các dòng xe. Điều này được thể hiện qua các mẫu quần áo, các thiết kế da và đồ dùng du lịch. Chúng tôi 
cũng có những mẫu thời trang và các mẫu quà tặng khắc họa các thành tích đã đạt được cũng như làm 
nổi bật phong cách đường đua thể thao. 

Tìm hiểu thêm tại www.jaguar.com/shop

TẠP CHÍ JAGUAR

Tạp chí Jaguar sống động, hiện đại, phản ánh lối sống đô thị. Với sự tham gia của những nhà thiết kế 
nhiệt huyết và những tay viết kỳ cựu, các trang trên tạp chí lần lượt cho bạn những thông tin thú vị đằng 
sau các tuyệt phẩm Jaguar cũng như về lối sống, sự sang trọng, phong cách, thiết kế và các chuyến đi 
đến vùng đất mới. Tạp chí Jaguar được phát hành một năm hai lần, hoàn toàn miễn phí trong ba năm 
đầu tiên. Hãy liên lạc với các đại lý của Jaguar để được nhận.





1X1521910000BVNVI01P

Jaguar Land Rover Limited 
Registered Office: Abbey Road, Whitley, 
Coventry, CV3 4LF, United Kingdom
Registered in England Number: 1672070
jaguar.com

Sản phẩm dầu nhớt Castrol EDGE Professional được Jaguar đặc biệt khuyên dùng.

Meridian là nhãn hiệu đăng ký độc quyền của Cty TNHH Meridian Audio.
Các nhãn hiệu và biểu tượng Bluetooth® do Bluetooth SIG Inc. sở hữu và bất kỳ việc sử dụng nào của Jaguar Land 
Rover Limited về các nhãn hiệu trên đều được cấp phép. iPhone là nhãn hiệu thương mại của Apple Inc, được đăng 
ký tại Hoa Kỳ và các quốc gia khác. Hệ thống định vị phải được sử dụng trong điều kiện thích hợp không làm ảnh 
hưởng đến quá trình lái xe và sự an toàn của các phương tiện khác.

XE MÔ TẢ BÊN TRÁI: PHIÊN BẢN F-TYPE R-DYNAMIC DẪN ĐỘNG BỐN BÁNH TOÀN PHẦN MÀU BẠC SILICON VỚI 
CÁC TÍNH NĂNG TUỲ CHỌN THÍCH HỢP (TUỲ THEO THỊ TRƯỜNG) 
XE TRÊN BÌA SAU: PHIÊN BẢN F-TYPE SVR MÀU ĐỎ CALDERA (TUỲ THEO THỊ TRƯỜNG)

PHỤ TÙNG CHÍNH HÃNG

Các phụ tùng chính hãng Jaguar được thiết kế, thử nghiệm và sản xuất dựa trên các tiêu chuẩn  
về chất lượng, độ tương thích và tính bền bỉ của chúng tôi. Mỗi phụ tùng đều được thiết kế chuyên 
biệt cho xe F-TYPE của quý vị nhằm mang lại khả năng vận hành tối ưu và kéo dài tuổi thọ tối đa 
cho mẫu xe này.

ĐỘI XE VÀ KHÁCH HÀNG DOANH NGHIỆP 

Các doanh nghiệp thể hiện phong cách và cá tính đặc trưng của công việc kinh doanh của mình với 
những mẫu xe Jaguar năng động và độc đáo. Chúng tôi cam kết cung cấp những dịch vụ hậu mãi 
hướng đến sự hài lòng của khách hàng nhằm bảo đảm rằng mỗi mẫu xe Jaguar đều sử dụng tiêu 
chuẩn cao nhất và tiết kiệm chi phí nhất cho các doanh nghiệp. Quý vị vui lòng truy cập trang web 
jaguar.com/fleet-and-business để biết thêm thông tin chi tiết.

GÓI HỖ TRỢ JAGUAR ASSISTANCE

Gói hỗ trợ Jaguar Assistance cung cấp những hỗ trợ trong trường hợp khẩn cấp, từ việc xe không di 
chuyển được do hư hỏng hoặc tai nạn cho đến những vấn đề nhỏ nhất như là thủng lốp xe. Quý vị 
có thể yên tâm với gói hỗ trợ trên đường của chúng tôi trong bất kì tình huống nào và bất kể nơi nào 
quý vị gặp sự cố.

CÁC DỊCH VỤ TÀI CHÍNH CỦA JAGUAR

Xe mới hay đã qua sử dụng, cho tư nhân hay doanh nghiệp, chúng tôi đều có những tuỳ chọn tài 
chính phù hợp với nhu cầu của quý vị. Vui lòng liên hệ với Nhà bán lẻ Jaguar chính hãng tại địa 
phương để biết thêm thông tin chi tiết.

BẢO HIỂM

Các bộ phận quan trọng của F-TYPE đều có thể được bảo hiểm với dịch vụ tiết kiệm thời gian và chi 
phí sửa chữa. F-TYPE được đánh giá là xe có mức bảo hiểm cạnh tranh nhờ vào chi phí sửa chữa 
thấp. Để biết thêm thông tin chi tiết, quý vị vui lòng liên hệ với đại lý bán lẻ Jaguar tại địa phương.

LUÔN THUẬN TIỆN 
CHO BẠN
Cũng như việc đem đến những dịch vụ và sản phẩm phong cách độc đáo, Thế giới của Jaguar giúp 
cho việc sở hữu và trải nghiệm lái được thoải mái và dễ dàng.

LƯU Ý
Jaguar Land Rover Limited không ngừng tìm kiếm các phương pháp cải thiện các đặc tính kỹ thuật, thiết kế và sản 
xuất các mẫu xe của mình và những thay đổi này vẫn diễn ra liên tục. Dù chúng tôi luôn nỗ lực đưa ra thông tin cập 
nhật nhất, tập tài liệu này không nên được xem là tài liệu hướng dẫn kỹ thuật tuyệt đối hay là một phần của các 
gói ưu đãi bán hàng của bất kỳ mẫu xe nào. Các nhà phân phối hay bán lẻ không phải là đại diện của Jaguar Land 
Rover Limited dưới bất cứ hình thức nào dù trực tiếp hay gián tiếp. Các so sánh đối chiếu đều dựa trên thông số và 
các thử nghiệm của nhà sản xuất trước khi được xuất bản.

MÀU SẮC
Do hạn chế của quá trình in ấn, màu sắc trong các ấn phẩm quảng cáo có thể sẽ khác so với màu sắc thực tế của 
xe. Công ty có quyền bảo lưu, thay đổi hoặc loại bỏ bất kỳ màu sắc nào mà không cần thông báo trước. Các màu 
sắc sẽ khác nhau tùy theo thị trường. Xin vui lòng tham khảo thông tin chi tiết về màu sắc và thông số kỹ thuật với 
Nhà bán lẻ Jaguar chính hãng. Các nhà phân phối và nhà bán lẻ không phải là đại diện của Jaguar Land Rover 
Limited và hoàn toàn không có quyền ràng buộc Jaguar Land Rover Limited với bất kỳ trách nhiệm nào dù trực tiếp 
hay gián tiếp.

CẢI TIẾN VỀ MÔI TRƯỜNG TẠI JAGUAR
Jaguar cam kết giảm thiểu sự phụ thuộc vào nhiên liệu thô, sử dụng ít nguồn tài nguyên thiên nhiên và sản sinh ít 
khí thải, và đó đồng thời là một phần trong sự phát triển kinh doanh lâu dài và có trách nhiệm của chúng tôi

Tìm kiếm 'Cải tiến môi trường Jaguar' để biết thêm chi tiết.




