JAGUAR XJ

THE ART OF PERFORMANCE
Mỗi ngày chúng tôi đều nỗ lực vận hành lên mức tối đa. Cả bản thân chúng tôi, lẫn những chiếc xe của chúng tôi.
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 hiệu suất trở thành nghệ thuật.
Jaguar. Nghệ thuật của hiệu suất.
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XE HIỂN THỊ: XJ R-SPORT TRỤC CƠ SỞ TIÊU CHUẨN, MÀU ĐEN SANTORINI BLACK ĐI KÈM CÁC TÙY CHỌN (TÙY THỊ TRƯỜNG)
CÁC MẪU XE HIỂN THỊ THEO DANH MỤC SẢN PHẨM CỦA LAND ROVER TOÀN CẦU. CHI TIẾT KỸ THUẬT, CÁC TUỲ CHỌN VÀ THỰC TẾ PHÂN PHỐI XE SẼ
KHÁC NHAU TUỲ THEO TỪNG THỊ TRƯỜNG, VUI LÒNG LIÊN HỆ VỚI NHÀ BÁN LẺ LAND ROVER GẦN NHẤT ĐỂ BIẾT THÊM CHI TIẾT. THÔNG SỐ MỨC TIÊU
THỤ NHIÊN LIỆU VÀ KHÍ THẢI CO2 CÓ THỂ KHÁC ĐI TÙY THUỘC TRANG BỊ MÂM VÀ CÁC TÙY CHỌN KÈM THEO.

GIỚI THIỆU

Ý TƯỞNG VỀ XJ
XJ là mẫu sedan đỉnh cao của Jaguar, sự kết hợp hoàn hảo giữa công nghệ hàng đầu, hiệu suất
của xe thể thao vàvẻ đẹp sang trọng đẳng cấp. Cabin có đủ không gian để bạn vươn mình, thư giãn
hoặc làm việc với công nghệ kết nối mới nhất Touch Pro. Màn hình cảm ứng 10" và kết nối Wi-fi 4G
của hệ thống Touch Pro, XJ có đầy đủ mọi thứ bạn cần để mỗi hành trình đều hiệu quả, thư giãn và
giải trí hơn.
Luôn song hành cùng bạn để đảm bảo sự an toàn là hệ thống Hỗ trợ Người lái tiên tiến* bao gồm
hệ thống Phanh khẩn cấp tự động, Hỗ trợ bám làn đường và Kiểm soát hành trình thích ứng với hỗ
trợ di chuyển xếp hàng. Trong khi đó, hệ thống đèn chiếu sáng LED toàn phần, trang bị tiêu chuẩn
trên mọi chiếc XJ sẽ tạo ra những chùm sáng xuyên phá với cường độ tiệm cận với ánh sáng ban
ngày nhằm đảm bảo cho việc lái xe luôn an toàn.
Sau nửa thế kỷ, XJ đã thúc đẩy mọi giới hạn để tạo nên sự đột phá và phong cách. Hôm nay,
chúng tôi sẽ đánh dấu cột mốc này với phiên bản đặc biệt XJ50. Với các công nghệ truyền động
tiên tiến và tất nhiên là cả sự thoải mái tột độ, XJ50 thực sự là độc nhất.

*Xem chi tiết trang 48.
Tất cả các tính năng tiện ích trong xe chỉ nên được người lái sử dụng khi thật sự an toàn. Người lái cần đảm bảo khả năng kiểm soát
xe an toàn trong mọi lúc.
Các trang bị tiêu chuẩn và tùy chọn sẽ thay đổi theo thị trường. Vui lòng liên hệ nhà bán lẻ Jaguar địa phương để biết thêm chi tiết.
XE HIỂN THỊ LÀ PHIÊN BẢN XJ AUTOBIOGRAPHY TRỤC CƠ SỞ KÉO DÀI MÀU XANH LOIRE BLUE VỚI CÁC TÙY CHỌN THÍCH HỢP
(TÙY THEO THỊ TRƯỜNG)
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CHIẾC XE KẾT NỐI

Connect Pro1 là gói các ứng dụng và công nghệ giúp kết nối XJ với thế giới bên
ngoài. Nó có thể kích hoạt các ứng dụng trên điện thoại thông qua màn hình
cảm ứng 10". Các dịch vụ, ứng dụng và công nghệ của Connect Pro mang tới
cho bạn trải nghiệm kết nối và tiện ích tốt nhất, tất cả được hỗ trợ bởi kết nối
Wi-Fi 4G thông qua cụm ăng-ten mạnh mẽ ở bên ngoài. Với gói điều khiển từ
xa Remote Premium bạn có thể kết nối và giám sát chiếc XJ từ bất cứ nơi đâu,
thậm chí là bật hệ thống sưởi hoặc làm mát trước khi lên xe.

XJ – NHỮNG BẢN SẮC
Công nghệ của Jaguar tập trung vào việc cải thiện hành trình cho bạn cũng như các
hành khách. Các hệ thống động lực sẽ hỗ trợ hiệu suất, khả năng xử lý và đem đến
sự thoải mái. XJ cũng sở hữu công nghệ kết nối mới nhất cùng loạt trang bị nội thất
sang trọng.

HIỆU SUẤT VÀ TÍNH HIỆU QUẢ

XJ cung cấp nhiều tuỳ chọn động cơ, từ tối ưu hoá mức tiêu hao nhiên liệu ấn tượng cho
tới tốc độ tối đa lên tới 300km/h (186mph)3. Khối động cơ dầu 3.0 lít 300PS mạnh mẽ đạt
mức tiêu thụ nhiên liệu chỉ từ 7,0 l/100km (lên tới 40,4mpg)4 và lượng khí thải CO2 chỉ từ
184g/km4. Cỗ máy này cho phép chiếc xe tăng tốc từ 0-100km/h trong vòng 6,2 giây4 nhờ
mô-men xoắn lên tới 700Nm. Thêm lựa chọn động cơ xăng V6 và V8 nhằm đáp ứng các
nhu cầu vận hành của bạn. Để hành trình của bạn trọn vẹn hơn, mọi phiên bản đều được
trang bị hộp số tự động 8 cấp tiên tiến.

KẾT CẤU HOÀN TOÀN BẰNG NHÔM

Trang bị tùy chọn. 2Tiêu chuẩn trên Portfolio, XJ50 và XJR575. Không có trên các phiên bản khác. 3Thông tin động cơ chưa được
xác thực lại trong năm 2018. Dữ liệu được công bố đồng nhất với đánh giá NEDC 2017. 4 Những con số được đưa ra là kết quả thử
nghiệm của nhà sản xuất theo quy định châu Âu. Chỉ mang tính so sánh. Những con số trên thực tế có thể sẽ khác. Lượng khí thải
CO 2 và mức tiêu thụ nhiên liệu sẽ thay đổi tùy theo loại mâm và trang bị tùy chọn.

1

Trang bị tiêu chuẩn và tùy chọn thay đổi theo thị trường. Vui lòng liên hệ nhà bán lẻ Jaguar địa phương để biết thêm chi tiết.
Gói Điều khiển từ xa bao gồm các dịch vụ đăng kí có thể được gia hạn sau lần đăng kí đầu tiên bởi nhà bán lẻ Jaguar địa phương.
Các tính năng tùy chọn, InControl và tình trạng phân phối phụ thuộc vào thị trường– vui lòng liên hệ nhà bán lẻ Jaguar gần nhất để
tìm hiểu đầy đủ thông tin. Các thông tin và hình ảnh hiển thị liên quan tới công nghệ InControl, bao gồm các màn hình, trình tự hiển
thị sẽ thay đổi theo các phiên bản phần mềm, những cập nhật về hệ thống/hình ảnh và phụ thuộc vào các tùy chọn. Kết nối mạng
di động không đảm bảo giống nhau ở mọi khu vực. Ứng dụng InControl và Điều khiển từ xa cần được tải về từ Apple/Play Store.
Tất cả các tính năng tiện ích trong xe chỉ nên được người lái sử dụng khi thật sự an toàn. Người lái cần đảm bảo khả năng kiểm
soát xe an toàn trong mọi lúc.
XE HIỂN THỊ LÀ PHIÊN BẢN XJ AUTOBIOGRAPHY TRỤC CƠ SỞ KÉO DÀI MÀU XANH LOIRE BLUE VỚI CÁC TÙY CHỌN THÍCH HỢP
(TÙY THEO THỊ TRƯỜNG)
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Kết cấu khung xe hoàn toàn bằng nhôm của XJ không chỉ cứng cáp, chắc chắn mà còn
rất nhẹ, giúp cho chiếc xe trở nên vô cùng nhanh nhẹn và linh hoạt, đồng thời cải thiện
mức tiêu hao nhiên liệu. Sử dụng đinh tán và không có bất cứ mối hàn nào, kết cấu
khung xe nguyên khối 100% bằng nhôm biến XJ trở thành một trong những chiếc xe
nhẹ và an toàn nhất phân khúc mà không ảnh hưởng tới sự toàn vẹn của thân xe.

TOUCH PRO
MÀU SẮC VÀ CHẤT LIỆU

Hệ thống thông tin giải trí Touch Pro thế hệ mới của XJ tập hợp toàn bộ hệ
thống kiểm soát xe cùng thế giới giải trí trong tầm với của bạn. Hệ thống
này bao gồm một màn hình cảm ứng 10” dạng máy tính bảng với các thao
tác vuốt xoay tinh nhạy và hệ thống định vị có thể phóng to thu nhỏ tiện lợi.

XJ đem đến sự lựa chọn đậm chất sang trọng xuyên suốt chiếc xe.
Có rất nhiều tùy chọn chất liệu và chi tiết trang trí, bao gồm bộ ghế
tuyệt đẹp bọc da sần mềm mịn với điểm nhấn là các hoạ tiết kim cương
được thêu bằng chỉ màu tương phản2. Bên cạnh đó là các kiểu phối màu
độc đáo bao trùm lên cabin.

ĐÈN PHA HÌNH CHỮ J KÉP

Cụm đèn định vị ban ngày hình chữ J kép độc đáo của Jaguar mang lại cho XJ
một vẻ ngoài khác biệt. Hệ thống đèn LED tạo ra chùm sáng trắng hơn so với đèn
Xenon thông thường. Với cường độ tiệm cận ánh sáng ban ngày, các vật thể được
nhận diện tốt hơn giúp cải thiện sự thoải mái và an toàn khi lái xe trong đêm tối.

MÂM XE

XJ được cung cấp với hàng loạt tùy chọn mâm xe và các chi tiết hoàn
thiện, bao gồm bộ mâm hợp kim nhôm 5 chấu kép 'Style 5045' dành riêng
cho XJ50 màu đen và được đánh bóng kim cương.

THIẾT KẾ

NGUYÊN LÝ
NGOẠI THẤT
THIẾT KẾ
THUẦN KHIẾT

NGOẠI THẤT
MẠNH MẼ

XJ toát lên vẻ quyền lực, thanh lịch và mạnh mẽ. Hình dạng giọt nước của XJ được lựa chọn để tối ưu hoá tính
khí động học, giảm tối đa lực cản gió, cải thiện khả năng tăng tốc, tiết kiệm nhiên liệu cũng như lượng phát thải
CO2. Đây là kết quả của việc thử nghiệm mô hình trên máy tính nơi mà tính thẩm mỹ và khí động học hòa quyện
vào nhau. Khung viền cửa sổ bằng Chrome nhấn mạnh vào sự tinh khiết, dáng xe thuôn dài của XJ. Trọng tâm
thân xe thấp, nhấn mạnh phần hông xe nở nang và kéo dài tạo nên vẻ uy quyền tột bậc, trong khi cabin vẫn tạo
cảm giác thoáng đãng, rộng rãi nhờ trần xe cửa sổ trời panorama và thiết kế thông minh.

XE HIỂN THỊ LÀ PHIÊN BẢN XJ AUTOBIOGRAPHY TRỤC CƠ SỞ KÉO DÀI MÀU XANH LOIRE BLUE VỚI CÁC TÙY CHỌN THÍCH HỢP
(TÙY THEO THỊ TRƯỜNG)
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THIẾT KẾ

NGOẠI THẤT –
KIỂU DÁNG MẠNH MẼ
LƯỚI TẢN NHIỆT
TRƯỚC MẠNH MẼ

ĐÈN PHA HÌNH
CHỮ J KÉP

Phong cách mạnh mẽ kiểu cách của XJ bao gồm lưới tản nhiệt dốc đứng với các họa tiết dạng mắt lưới.
Hai bên lưới tản nhiệt là hệ thống đèn chiếu sáng LED toàn phần, đèn định vị ban ngày độc đáo và đậm
chất thể thao hình chữ J kép đặc trưng Jaguar. Tạo ra chùm sáng với nhiệt độ màu tiệm cận với ánh sáng
tự nhiên ban ngày, các vật thể sẽ được nhận diện tốt hơn, giúp tối ưu sự thoải mái và an toàn khi lái xe
trong đêm.
Các điểm nhấn ở phía sau bao gồm ống xả hình ê-lip, đèn hậu LED với họa tiết dạng sọc, tạo ra những
‘dải sáng’ vô cùng sắc nét. Hệ thống này không chỉ sáng hơn mà còn hiệu quả và chiếu sáng nhanh hơn
so với đèn halogen thông thường, góp phần cải thiện hiệu suất vận hành tổng thể của XJ.

XE HIỂN THỊ LÀ PHIÊN BẢN XJ R-SPORT TRỤC CƠ SỞ TIÊU CHUẨN MÀU ĐEN SANTORINI BLACK VỚI CÁC TÙY CHỌN THÍCH HỢP
(TÙY THEO THỊ TRƯỜNG)

THIẾT KẾ
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TẦM NHÌN NGOẠI THẤT
TRẦN XE PANORAMIC TOÀN BỀ NGANG

Tầm nhìn từ bên trong XJ siêu rộng: bộ mui panoramic toàn bề ngang, bằng kính với khả năng bức xạ
nhiệt, bao trùm tới đuôi xe và xuống hết hàng ghế sau. Với khả năng lọc tia UV và khiến cho cabin ngập
tràn ánh sáng, tạo cảm giác thoáng đãng, rộng rãi nhưng vẫn đảm bảo sự riêng tư nhờ lớp tráng màu
hữu dụng. Các tấm màn che điều khiển điện cho phép bạn ngăn ánh sáng hoàn toàn khi cần thiết. Lớp
kính được chế tác cường lực theo công thức đặc biệt còn giúp cabin luôn mát mẻ.

XE HIỂN THỊ LÀ PHIÊN BẢN XJ PORTFOLIO TRỤC CƠ SỞ KÉO DÀI MÀU XÁM CARPATHIAN GREY VỚI CÁC TÙY CHỌN THÍCH HỢP
(TÙY THEO THỊ TRƯỜNG)

THIẾT KẾ
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CÔNG NGHỆ NỘI THẤT
THÔNG TIN GIẢI TRÍ KẾT NỐI*

Màn hình tương tác người lái độ nét cao trên XJ cung cấp mọi thông tin bạn cần về quá
trình vận hành ở ngay trong tầm mắt của mình. Màn hình 12.3" hiển thị tốc độ, mức nhiên
liệu hay nhiệt độ và có thể được điều chỉnh để trình chiếu những thông tin phù hợp nhất,
dựa theo tình huống và cài đặt. Hệ thống màn hình ảo đa lớp này kết hợp giao diện thân
thiện với tính năng tiên tiến giúp bạn dễ dàng tìm ra các cài đặt phù hợp.
Màn hình tương tác người lái được tích hợp hoàn toàn với màn hình cảm ứng 10" để đưa
mọi thông tin lên bảng điều khiển trung tâm cũng như phía sau vô-lăng. Ví dụ như khi bạn
theo dõi hệ thống định vị Navigation Pro, màn hình tương tác người lái có thể được điều
chỉnh lại để hiển thị bản đồ 3D, giúp bạn theo sát lộ trình một cách dễ dàng hơn.

*Trang bị tùy chọn.
Gói Điều khiển từ xa bao gồm các dịch vụ đăng kí có thể được gia hạn sau lần đăng kí đầu tiên bởi nhà bán lẻ Jaguar
địa phương. Các tính năng tùy chọn, InControl và tình trạng phân phối phụ thuộc vào thị trường– vui lòng liên hệ
nhà bán lẻ Jaguar gần nhất để tìm hiểu đầy đủ thông tin. Các thông tin và hình ảnh hiển thị liên quan tới công nghệ
InControl, bao gồm các màn hình, trình tự hiển thị sẽ thay đổi theo các phiên bản phần mềm, những cập nhật về hệ
thống/hình ảnh và phụ thuộc vào các tùy chọn. Kết nối mạng di động không đảm bảo giống nhau ở mọi khu vực.
Ứng dụng InControl và Điều khiển từ xa cần được tải về từ Apple/Play Store. Tất cả các tính năng tiện ích trong xe chỉ
nên được người lái sử dụng khi thật sự an toàn. Người lái cần đảm bảo khả năng kiểm soát xe an toàn trong mọi lúc.
NỘI THẤT HIỂN THỊ THUỘC PHIÊN BẢN XJ PORTFOLIO TRỤC CƠ SỞ KÉO DÀI VỚI GHẾ DA SẦN CÓ LỖ THÔNG KHÍ
MÀU TRẮNG NGÀ THÊU CHỈ TƯƠNG PHẢN MÀU ĐEN EBONY, MẶT TRÊN CỦA TÁP-LÔ MÀU ĐEN EBONY, ỐP TRẦN DA
LỘN MÀU ĐEN EBONY, ỐP VENEER GỖ SỒI BÓNG, TRANG BỊ CÁC TÙY CHỌN THÍCH HỢP (TÙY THEO THỊ TRƯỜNG)
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VẺ SANG TRỌNG
CỦA NỘI THẤT
THỦ CÔNG
TINH XẢO

LỰA CHỌN
CAO CẤP

Trình độ thủ công tinh xảo được thể hiện xuyên suốt bên trong cabin, khiến
cho XJ trở nên khác biệt. Sự lựa chọn đa dạng về màu sắc, chất liệu và các
chi tiết trang trí bên trong nội thất XJ cũng phản ánh sự thuần khiết, quyền
uy như vẻ bên ngoài. Tấm ốp gỗ được chế tác thủ công bao quanh lấy
cabin nhấn mạnh vào cảm giác rộng rãi. Đặc tính thể thao của Jaguar được
thể hiện trên những cụm điều khiển và kiến trúc bao quanh người lái, bao
gồm vô-lăng ba chấu bọc da với các phím bấm ngay trong tầm tay.

NỘI THẤT HIỂN THỊ LÀ PHIÊN BẢN XJ PORTFOLIO TRỤC CƠ SỞ KÉO DÀI VỚI TÙY CHỌN GÓI
GHẾ SAU CAO CẤP GỒM GHẾ BỌC DA SẦN CÓ LỖ THÔNG KHÍ MÀU TRẮNG NGÀ THÊU CHỈ
TƯƠNG PHẢN MÀU ĐEN EBONY, MẶT TRÊN CỦA TÁP-LÔ MÀU ĐEN EBONY, ỐP TRẦN DA LỘN
MÀU ĐEN EBONY, ỐP VENEER GỖ SỒI BÓNG, TRANG BỊ CÁC TÙY CHỌN THÍCH HỢP (TÙY THEO
THỊ TRƯỜNG)
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THIẾT KẾ

SỰ TIỆN NGHI CỦA NỘI THẤT
GHẾ HÀNH KHÁCH
TRƯỚC TRƯỢT LÊN

TÍNH NĂNG SƯỞI
ẤM VÀ LÀM MÁT

NĂM CHƯƠNG
TRÌNH MÁT-XA

Bộ ghế đa chức năng của XJ cho phép bạn kiểm soát hoàn toàn sự thoải mái của mình. Hai ghế trước đều tích hợp tính năng điều chỉnh điện
với năm chương trình mát-xa. Cả ghế trước lẫn ghế sau đều đi kèm tính năng sưởi và làm mát (không bao gồm XJ Luxury). Một vài phiên bản
XJ còn cung cấp tính năng ghi nhớ ba vị trí ghế lái và ghế hành khách phía trước. Các phiên bản trục cơ sở dài LWB còn có thêm loạt Gói tùy
chọn ghế sau bao gồm cặp ghế ngả mang phong cách hàng không với ba chương trình mát-xa và tính năng ghi nhớ. Bộ ghế ngả phía sau có
thể được cài đặt để tự động quay về trạng thái thẳng đứng khi mở cửa xe, cùng với đó là tính năng ‘trượt hàng ghế trước' cho phép người
ngồi phía sau đẩy chiếc ghế trống đằng trước tiến xa hơn về phía đầu xe nhằm tạo thêm không gian để chân và dễ dàng ra, vào xe.

GHẾ TRƯỚC

1

Năm chương trình mát-xa, chỉnh điện, tính năng ghi nhớ
ba vị trí và chức năng sưởi ấm/ làm mát.

1

1. Năm chương trình mát-xa
2. Ghi nhớ ba vị trí
3. Tính năng làm mát

3

GHẾ SAU
Trên các phiên bản trục cơ sở dài LWB, hàng ghế phía sau ngả
mang phong cách hàng không, tích hợp ba chương trình mát-xa và
tính năng ghi nhớ hai vị trí.
1. Độ ngả tối đa là 11 độ
2.Lót đệm có thể di chuyển 103mm theo chiều dọc và lớp đệm phía
trên có thể bẻ nghiêng 14,5 độ

2

2

Trang bị tiêu chuẩn và tùy chọn thay đổi theo thị trường. Vui lòng liên hệ nhà bán lẻ Jaguar địa phương để biết thêm chi tiết.
NỘI THẤT HIỂN THỊ LÀ PHIÊN BẢN XJ PORTFOLIO TRỤC CƠ SỞ KÉO DÀI VỚI TÙY CHỌN GÓI GHẾ SAU CAO CẤP GỒM GHẾ BỌC DA SẦN CÓ LỖ THÔNG KHÍ MÀU TRẮNG NGÀ THÊU CHỈ TƯƠNG PHẢN MÀU ĐEN EBONY, MẶT TRÊN CỦA
TÁP- LÔ MÀU ĐEN EBONY, ỐP TRẦN DA LỘN MÀU ĐEN EBONY, ỐP VENEER GỖ SỒI BÓNG, TRANG BỊ CÁC TÙY CHỌN THÍCH HỢP (TÙY THEO THỊ TRƯỜNG)
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1.

2.

1. Không gian trên đầu ở phiên bản LWB là 946mm 2. Không gian để chân ở phiên bản LWB là 189mm

KHÔNG GIAN NỘI THẤT
KHOANG ĐỂ CHÂN
DÀI HƠN MỘT MÉT

TRẢI NGHIỆM
LIMOUSINE

Các phiên bản trục cơ sở dài LWB sở hữu khoang để chân dành cho hành khách ngồi phía sau tới hơn 1m, tạo nên không
gian hoàn hảo để làm việc, tận hưởng các tùy chọn giải trí hay chỉ đơn giản là vươn mình và thư giãn. Các phiên bản này
còn đem lại trải nghiệm độc đáo mang phong cách ‘limousine’ với các cài đặt của hệ thống treo đệm khí tiên tiến nhằm mang
tới sự thoải mái hơn nữa.
Tùy theo từng phiên bản và các tùy chọn, cabin phía sau có thể được nâng cấp với các màn hình cá nhân 10" độ phân
giải HD. Tay vịn trung tâm là nơi chứa đựng bộ điều khiển từ xa đa phương tiện cùng với cụm điều khiển ghế trước và sau,
đồng thời cung cấp khoang chứa đồ rất hữu dụng. Bàn làm việc dạng gập, đèn LED đọc sách, kệ để chân và rèm cửa sổ điều
chỉnh điện cũng được cung cấp nhằm cải thiện sự thoải mái, tiện lợi và riêng tư.

Trang bị tiêu chuẩn và tùy chọn thay đổi theo thị trường. Vui lòng liên hệ nhà bán lẻ Jaguar địa phương để biết thêm chi tiết.
NỘI THẤT HIỂN THỊ LÀ PHIÊN BẢN XJ PORTFOLIO TRỤC CƠ SỞ KÉO DÀI VỚI TÙY CHỌN GÓI GHẾ SAU CAO CẤP GỒM GHẾ BỌC DA SẦN CÓ LỖ THÔNG KHÍ MÀU
TRẮNG NGÀ THÊU CHỈ TƯƠNG PHẢN MÀU ĐEN EBONY, MẶT TRÊN CỦA TÁP-LÔ MÀU ĐEN EBONY, ỐP TRẦN DA LỘN MÀU ĐEN EBONY, ỐP VENEER GỖ SỒI BÓNG,
TRANG BỊ CÁC TÙY CHỌN THÍCH HỢP (TÙY THEO THỊ TRƯỜNG)
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HIỆU SUẤT

ĐỘNG CƠ
CÔNG NGHỆ
DỪNG/KHỞI ĐỘNG*

ĐỘNG CƠ DẦU
HIỆU SUẤT CAO

XJ cung cấp tùy chọn động cơ V6 dầu tăng áp và ba động cơ xăng. Những khối động cơ xăng đều được tích
hợp hệ thống siêu nạp, bao gồm bản 3.0 lít V6 siêu nạp 340PS, 5.0 lít V8 siêu nạp 510PS và 5.0 lít V8 siêu nạp
575PS. Mọi tùy chọn động cơ đều được trang bị công nghệ Dừng/Khởi động* thông minh nhằm cải thiện khả
năng tiết kiệm nhiên liệu và giảm lượng khí thải CO2 của XJ. Để khám phá hiệu năng, mức tiêu thụ nhiên liệu
và lượng khí thải, CO2 của những tùy chọn động cơ dành cho XJ, vui lòng tham khảo trang 86 - 87.

LƯỢNG KHÍ THẢI CO2 Ở ĐỘNG CƠ DẦU TỪ

184g/km

Động cơ dầu tăng áp 3.0 lít V6 300PS mang tới sự yên tĩnh và hiệu quả vượt trội, với mô-men xoắn
lên tới 700Nm góp phần nâng cao hiệu suất và khả năng vận hành xuất sắc. Hệ thống phun nhiên liệu
áp suất cao giúp cải thiện quá trình đốt cháy nhiên liệu và phát thải ít hơn. Động cơ sử dụng Công
nghệ tăng áp kép tuần tự song song – ý tưởng được phát kiến bởi Jaguar Land Rover – nhằm đem lại
sự mượt mà và sức mạnh tức thì ở mọi dải tua máy. Cỗ máy này cho phép XJ tăng tốc từ 0-100km/h
trong 6,21 giây với lượng khí thải CO2 chỉ 184g/km1 (7,0 l/100km/lên tới 40,4mpg)1 theo chuẩn đánh giá
tổng hợp vòng đời của châu Âu.
Động cơ này sử dụng hộp số tự động 8 cấp tích hợp công nghệ Dừng/Khởi động*.

*Tùy theo thị trường.
1
Số liệu được đưa ra là kết quả thử nghiệm của nhà sản xuất theo quy định châu Âu. Chỉ mang tính so sánh. Những con số trên thực tế có thể sẽ khác. Lượng khí thải CO 2 và mức tiêu thụ nhiên liệu sẽ thay đổi theo các loại mâm
và trang bị tùy chọn. 2Thông tin động cơ chưa được xác thực lại trong năm 2018. Dữ liệu được công bố đồng nhất với đánh giá NEDC 2017.
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HIỆU SUẤT

CÁC ĐỘNG CƠ XĂNG CÓ KHẢ NĂNG TĂNG TỐC

0-100km/h TRONG 4,4 GIÂY
Ba tùy chọn động cơ xăng cho phép bạn tìm ra cỗ máy lý tưởng nhất, phù hợp với phong cách vận
hành của mình. Động cơ V6 siêu nạp 3.0 lít 340PS bao gồm một hệ thống siêu nạp Roots-type2 được
đặt giữa hai hàng xi-lanh bố trí kiểu chữ V để tối ưu hoá không gian. Hệ thống này cung cấp sức mạnh
liên tục và tối ưu khả năng phản hồi tức thì. Nhờ đó, hiệu năng được tạo ra tương đương với những
động cơ dung tích lớn hơn, nhưng vẫn tối ưu hoá nhiên liệu và giảm lượng phát thải. Những cỗ máy V8
siêu nạp 5.0 lít 510PS và 575PS đều được chế tạo để đạt tới sự mượt mà, công suất ấn tượng và hiệu
năng vượt trội.

THÂN XE HOÀN
TOÀN BẰNG NHÔM
CẢI THIỆN SỰ
LINH HOẠT

CẢI THIỆN
TÍNH KINH TẾ

100% BẰNG
NHÔM

Thân xe được chế tạo hoàn toàn bằng nhôm là giá trị cốt lõi trong sự năng động của XJ, tạo nên một nền tảng vững
chắc, cứng cáp hơn và quan trọng nhất là nhẹ hơn. Được phát triển với kỹ thuật tán đinh và mối liên kết sử dụng trong
ngành hàng không, kết cấu khung xe nguyên khối 100% bằng nhôm của XJ không hề có một mối hàn nào. Với 50%
lượng nhôm tới từ các nguồn tái chế, XJ là chiếc xe dẫn đầu về sự bền vững.
Là một trong những chiếc xe nhẹ nhất phân khúc, tỷ lệ công suất/ trọng lượng tuyệt vời của XJ giúp nâng cao mọi khía
cạnh của hiệu năng. Khả năng tăng tốc được cải thiện và giảm thiểu mức tiêu thụ nhiên liệu cũng như lượng khí thải
do động cơ phải làm việc ít hơn. Kết cấu nhôm cũng nâng cao trải nghiệm lái thoải mái, phấn khích, khả năng xử lý và
sự linh hoạt, kết nối giữa người lái với chiếc xe và con đường.
Sức mạnh vốn có của chất liệu nhôm và kết cấu nhôm nguyên khối cũng đem đến sự an toàn. Trọng lượng thấp hơn
cải thiện hiệu suất phanh và giảm thiểu động năng dư thừa ở mọi mặt. Nhôm cũng hấp thụ đáng kể năng lượng hơn
so với thép khi bị biến dạng, đồng thời độ cứng vững của XJ cũng cao hơn nhờ có ít mối nối hơn.

XE HIỂN THỊ LÀ PHIÊN BẢN XJ AUTOBIOGRAPHY TRỤC CƠ SỞ KÉO DÀI MÀU XANH LOIRE BLUE VỚI TÙY CHỌN THÍCH HỢP (TÙY THEO THỊ TRƯỜNG)
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HIỆU SUẤT

KHẢ NĂNG VẬN HÀNH
VƯỢT TRỘI
HỆ THỐNG
TREO KHÍ NÉN

HỆ THỐNG ỔN
ĐỊNH ĐỘNG NĂNG

XJ mang tới trải nghiệm riêng có của một mẫu xe hạng sang kết hợp với tốc độ, phản ứng nhạy bén và cảm
giác lái thể thao. Dù bạn đang vào cua, đương đầu với những con đường không bằng phẳng hay tăng tốc,
hệ thống Ổn định động năng Adaptive Dynamics của XJ sẽ liên tục giám sát chiếc xe tới 500 lần mỗi giây.
Kết hợp với hệ thống treo khí nén, sẽ liên tục thay đổi phản ứng của giảm chấn phù hợp với mọi điều kiện
đường xá. Những giải pháp thông minh này giữ cho XJ luôn cân bằng và ổn định, nâng cao khả năng kiểm
soát mà không làm mất đi sự thoải mái. Tại những cung đường xấu và điều kiện thời tiết không tốt, hệ thống
Kiểm soát lực kéo chủ động (DSC) sẽ phản ứng ngay khi phát hiện bánh xe bị mất độ bám. DSC mang tới cảm
giác lái thể thao hơn và hỗ trợ ngăn ngừa sự trơn trượt và mất lái khi sử dụng lốp xe mùa đông chạy trên
tuyết. XJ cũng cho phép bạn lựa chọn các chế độ lái tương ứng với các nhu cầu hiệu năng. Bên cạnh 'Drive' và
'Sport', chế độ Dynamic đem đến khả năng tăng tốc nhanh hơn; trong khi chế độ Winter sẽ cải thiện khả năng
kiểm soát độ bám trong những điều kiện trơn trượt.

XE HIỂN THỊ LÀ PHIÊN BẢN XJ PORTFOLIO TRỤC CƠ SỞ KÉO DÀI MÀU XÁM CARPATHIAN GREY VỚI CÁC TÙY CHỌN THÍCH HỢP
(TÙY THEO THỊ TRƯỜNG)

28 |

HIỆU SUẤT

XJR575 – CHIẾC XJ MẠNH
MẼ VÀ LINH HOẠT NHẤT
ĐỘNG CƠ V8 5.0
LÍT SIÊU NẠP

BỘ VI SAI CHỦ
ĐỘNG ĐIỆN TỬ

Sức mạnh choáng ngợp và tốc độ phản hồi sắc lẹm của XJR575 đã nâng tầm sự năng động của một chiếc sedan hạng sang. Đó là
bảo chứng cho công nghệ, hiệu suất và thiết kế quyến rũ – những bản sắc của Jaguar trong thế kỷ 21. Mẫu Jaguar cao cấp này kết
hợp hiệu suất của siêu xe với kiểu dáng lôi cuốn đầy chủ đích. Trái tim là khối động cơ 5.0 lít V8 siêu nạp sản sinh công suất lên tới
575PS và 700Nm mô-men xoắn, giúp cho XJR575 đạt vận tốc tối đa 300km/h.
Với khả năng tăng tốc từ 0-100km/h chỉ trong 4,4 giây, hiệu năng vận hành của XJR575 được hỗ trợ bởi Khóa vi sai chủ động điện
tử EAD. Công nghệ này cho phép kiểm soát tốt sức mạnh được truyền tải, tối ưu lực kéo và hạn chế tối đa hiện tượng trượt bánh xe.
Cùng với hệ thống Kiểm soát lực kéo chủ động DSC và ABS, Vi sai chủ động điện tử sử dụng một mô-tơ điện tác động lên bộ ly hợp
đa đĩa để giám sát việc truyền tải mô-men xoắn tới bánh sau. Kiểm soát điện tử toàn phần ở khóa vi sai phía sau cho phép hệ thống
khóa hoàn toàn lực kéo gần như ngay lập tức, giúp người lái khai thác tối đa khả năng của XJR575.
Những đường nét thiết kế mềm mại bên ngoài sẽ tối ưu dòng không khí chạy qua và bao quanh xe, đồng thời thể hiện chất thể thao
của XJR575 – thành viên toàn diện, linh hoạt và nhanh nhẹn nhất trong gia đình XJ. XJR575 còn trở nên cơ bắp với cánh gió phía
đuôi được tinh chỉnh, các tấm ốp sườn, cản trước, bộ khuếch tán gió trước và các hốc hút gió với phần viền màu đen Gloss Black.
Những chi tiết độc đáo trong thiết kế ngoại thất bao gồm logo XJR575 và hai rãnh hút gió trên nắp ca-pô, cùng với đó là bộ kẹp
phanh màu đỏ và bộ mâm hợp kim 5 chấu kép 20" 'Style 5044' màu đen Gloss Black. Góp phần tạo thêm điểm nhấn về ngoại thất là
hai màu sơn trong bảng màu cao cấp của Trung tâm Phiên bản Đặc biệt gồm màu xám Satin Corris Grey và xanh Velocity Blue.

Động cơ được cung cấp tùy theo thị trường. Vui lòng liên hệ nhà bán lẻ Jaguar địa phương để biết thêm chi tiết.
XE HIỂN THỊ BÊN TRÁI VÀ Ở TRANG TRƯỚC LÀ PHIÊN BẢN XJR575 TRỤC CƠ SỞ TIÊU CHUẨN MÀU XÁM SATIN CORRIS GREY VỚI CÁC TÙY CHỌN THÍCH HỢP
(TÙY THEO THỊ TRƯỜNG)

HIỆU SUẤT
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XJR575 – PHONG CÁCH THỂ THAO
GHẾ THỂ THAO BỌC DA SẦN MỀM

XJR575 là sự kết hợp độc đáo giữa phong cách thể thao, vẻ sang trọng đương đại và hiệu năng tuyệt đỉnh. Bộ ghế thể thao của chiếc xe bao gồm
các tấm đệm có khả năng điều chỉnh, hỗ trợ người lái và hành khách khi vào cua gấp. Ghế được bọc bằng da sần mềm với hai kiểu phối màu,
đen Ebony cùng chỉ đỏ Pimento hoặc trắng Ivory với chỉ đen Ebony. Kết hợp cùng tấm ốp veneer sợi các-bon hoặc tùy chọn đen Piano Black.
Logo XJR575 xuất hiện trên ốp cửa, táp-lô và được thêu cả trên ghế trước lẫn ghế sau.

XE HIỂN THỊ LÀ XJR575 TRỤC CƠ SỞ TIÊU CHUẨN VỚI GHẾ THỂ THAO BỌC DA SẦN MỀM MÀU ĐEN EBONY CHỈ ĐỎ PIMENTO, MẶT TRÊN TÁP-LÔ MÀU ĐEN EBONY, ỐP TRẦN DA LỘN
MÀU ĐEN EBONY, ỐP VENEER SỢI CÁC-BON VÀ THẢM CAO CẤP MÀU ĐEN EBONY VIỀN ĐỎ PIMENTO VỚI CÁC TÙY CHỌN THÍCH HỢP (TÙY THEO THỊ TRƯỜNG)

HIỆU SUẤT
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THÊM TỰ TIN CHO NGƯỜI LÁI
HỆ THỐNG KIỂM SOÁT TOÀN BỀ MẶT

Là trang bị tiêu chuẩn trên mọi chiếc XJ, công nghệ Kiểm soát toàn bề mặt (ASPC) giống như một
hệ thống kiểm soát hành trình tốc độ thấp giúp chiếc xe đối phó với những tình huống lực kéo thấp.
ASPC cho phép tài xế tập trung vào tay lái. Khi được kích hoạt, hãy sử dụng các nút bấm kiểm soát
hành trình để thiết lập tốc độ mong muốn trong khoảng từ 3,6km/h cho đến 30km/h.
Hệ thống này sau đó sẽ hoạt động để đạt và duy trì tốc độ đó nhằm tối ưu hoá và kiểm soát lực kéo.
ASPC tiếp thêm tự tin cho người lái trong điều kiện đường trơn trượt, độ bám kém hoặc băng giá, địa
hình mấp mô hoặc khi đang đổ dốc. Điều này khiến XJ trở nên dễ điều khiển trong những điều kiện
khó khăn nhất.

SỎI ĐÁ

Với bất kỳ loại lốp nào, ASPC có thể đạt tới mức lực kéo đáng nể thường chỉ các chuyên gia lái xe mới đạt được.
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CỎ ƯỚT

BĂNG/ TUYẾT

ĐƯỜNG ƯỚT

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

PHÂN BỔ HƠN 90%
MÔ-MEN XOẮN

THÔNG MINH VÀ THÍCH ỨNG

Tùy chọn hệ dẫn động bốn bánh toàn thời gian AWD của Jaguar rất thông minh và liên tục thích ứng. Cấu hình dẫn động cầu sau
luôn đảm bảo trải nghiệm lái đậm chất Jaguar. Trong những điều kiện bình thường, XJ với AWD sẽ hoạt động như một chiếc xe dẫn
động cầu sau nhưng có thể phản ứng thông minh với mọi điều kiện đường sá nhằm truyền tải lực kéo theo yêu cầu. Hệ thống này
phản ứng chỉ trong nháy mắt, khi phát hiện bánh sau bắt đầu trượt nó sẽ tái phân bổ mô-men xoắn để bù đắp. Hơn 90% mô-men
xoắn có thể được phân bổ từ cầu sau tới cầu trước nhằm tối ưu lực kéo. Bên cạnh đó là mang tới sự mượt mà, an toàn hơn nhưng
vẫn giữ nguyên khả năng xử lý, sự linh hoạt vốn có của Jaguar, đồng thời giảm mức tiêu thụ nhiên liệu và lượng khí thải so với hệ
thống AWD thường xuyên.

Sau

Trước

90 : 10

Sau

Trước

70 : 30

TÌNH TRẠNG ĐƯỜNG KHÔ

CHẾ ĐỘ AWD MÙA ĐÔNG

Trong điều kiện bình thường, gần như toàn bộ
mô- men xoắn được phân bổ tới cầu sau cho hiệu
suất đúng bản sắc RWD của Jaguar.

Chỉ với một lần ấn nút, chế độ AWD mùa đông sẽ được
lựa chọn để truyền tải 30% mô-men xoắn tới các bánh
trước và 70% tới bánh sau nhằm tối ưu khả năng kiểm
soát trong những điều kiện phức tạp.

Trang bị tiêu chuẩn và tùy chọn thay đổi theo thị trường. Vui lòng liên hệ nhà bán lẻ Jaguar địa phương để biết thêm chi tiết.
XE HIỂN THỊ LÀ XJ AUTOBIOGRAPHY TRỤC CƠ SỞ KÉO DÀI MÀU XANH LOIRE BLUE VỚI TRANG BỊ TÙY CHỌN THÍCH HỢP (TÙY THEO THỊ TRƯỜNG)
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Sau

Trước

10 : 90

TÌNH TRẠNG ĐƯỜNG
HỖN HỢP
Khi điều kiện đường sá có sự thay đổi liên tục,
hơn 90% mô-men xoắn sẽ được phân bổ tới các
bánh trước để tối ưu lực kéo.

CÔNG NGHỆ

THÔNG TIN GIẢI TRÍ
Để cung cấp các tiện ích thông tin và giải trí, mọi chiếc XJ đều được trang bị hệ thống thông tin giải trí InControl Touch Pro. Hệ thống này
tích hợp các công nghệ trực quan, tiên tiến nhằm đảm bảo mỗi chuyến đi đều là một hành trình độc đáo.
MÀN HÌNH TOUCH PRO 10"
Màn hình cảm ứng 10" là tâm điểm trên bảng điều khiển trung tâm, hỗ trợ các thao tác vuốt, thu phóng và cung cấp các tiện ích giải trí âm
thanh – hình ảnh chất lượng cao nhất. Nhằm nâng cao trải nghiệm bên trong xe, Touch Pro còn cho phép tùy biến màn hình chủ với tốc độ
phản hồi cực nhanh, đi kèm tính năng điều khiển bằng giọng nói. Tác vụ đa nhiệm cũng trở nên dễ dàng hơn với công nghệ màn hình phụ
tương tác Interactive Side Panel.

XE HIỂN THỊ LÀ XJ PORTFOLIO TRỤC CƠ SỞ KÉO DÀI VỚI GHẾ BỌC DA SẦN MỀM CÓ LỖ THÔNG KHÍ MÀU ĐEN CÙNG CÁC TÙY CHỌN THÍCH HỢP (TÙY THEO THỊ TRƯỜNG).
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KẾT NỐI
InControl là một tập hợp các tính năng tiêu chuẩn và tùy chọn của Jaguar, kết nối bạn và chiếc xe với thế giới bên ngoài. Có hàng
loạt gói nâng cấp và tùy chọn để bạn cân nhắc. Với các ứng dụng được cài đặt, bạn có thể tương tác với một số tính năng của
InControl dù đang ở cách xa chiếc xe, giúp cho trải nghiệm với Jaguar trở nên thú vị hơn bao giờ hết.

TRANG BỊ TIÊU CHUẨN
HỆ THỐNG ĐỊNH VỊ NAVIGATION PRO
Trang bị tiêu chuẩn trên mọi phiên bản, Navigation Pro cho phép bạn lưu lại những địa
điểm yêu thích, sử dụng thao tác thu phóng để tra cứu bản đồ một cách đơn giản với hai
kiểu hiển thị 2D hoặc 3D.
GÓI KẾT NỐI CONNECT PRO
Connect Pro bao gồm ứng dụng InControl Apps, Remote và Pro Services. Được thiết kế
để nâng tầm trải nghiệm của bạn cả bên trong lẫn bên ngoài xe, giúp cho bạn và hành
khách luôn tận hưởng chuyến đi của mình nhưng vẫn duy trì kết nối với thế giới.

ỨNG DỤNG INCONTROL APPS
Cung cấp một loạt ứng dụng của Jaguar có khả năng kết nối bạn với chiếc XJ thông qua
điện thoại. InControl Apps đảm bảo việc sử dụng các ứng dụng đã được tối ưu này một
cách an toàn và tiện lợi, nhằm nâng cao trải nghiệm trong xe của bạn ở nhiều khía cạnh.
Bạn cũng có thể tải các ứng dụng do bên thứ ba cung cấp với nhiều dịch vụ khác nhau.
Các ứng dụng bao gồm:
• Spotify1 – Truy cập thư viện với hơn 30 triệu bản nhạc thông qua ứng dụng này.
Cũng sở hữu các tính năng trực quan như ứng dụng Spotify dành cho điện thoại, bạn
có thể tìm kiếm các bản nhạc, kênh sóng cũng như các gợi ý, tạo danh sách phát và
vào nghe nhạc khi không kết nối. Chỉ cần đăng nhập bằng tài khoản Spotify Free hoặc
Spotify Premium.
• Tile2 – Hỗ trợ bạn tìm kiếm những thứ bị thất lạc chỉ trong vài giây. Bạn chỉ cần gắn
miếng nhỏ Bluetooth tracker Tile vào chìa khoá, ví hay giỏ xách. Ứng dụng đơn giản Tile
có thể giúp bạn tìm kiếm chúng khi 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.

Hãy kiểm tra độ khả dụng trên App Store và Google Play
²Các thiết bị theo dõi Bluetooth của Tile phải được mua riêng. 2016 Tile Inc. và Tile Design là các thương hiệu của Tile, Inc.
³Khi đi kèm gương chiếu hậu gập điện.

1
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ĐIỀU KHIỂN TỪ XA REMOTE PREMIUM
Remote Premium cung cấp thông tin về chiếc xe và cho phép bạn tương tác từ xa.
Tương thích với hầu hết điện thoại, thiết bị Android Wear™ hay Apple Watch®, dịch vụ này
bao gồm:
•K
 hóa/Mở khóa xe từ xa – Chỉ với một nút bấm bạn có thể khóa hoặc mở khóa xe từ xa.
Chỉ cần nhấn nút 'lock' trên màn hình An ninh xe (Vehicle Security) trong ứng dụng Remote
dành cho điện thoại để khóa các cửa, đặt cảnh báo, gập gương3 và đóng các cửa sổ.
Nhấn nút 'unlock' để mở gương, bật đèn chiếu sáng và đèn cảnh báo sẽ lóe sáng hai lần.
• Điều chỉnh nhiệt độ từ xa – Cho phép chiếc XJ kích hoạt trước hệ thống làm mát, sưởi cabin
để bạn và hành khách cảm nhận được sự thoải mái trước khi bước lên xe.
• Beep/Chớp đèn – Tính năng này sẽ bật sáng đèn cảnh báo nguy hiểm và đèn chiếu sáng
đồng thời phát ra âm thanh để bạn dễ dàng định vị chiếc xe của mình trong bãi đỗ xe.

• Theo dõi hành trình – Tính năng tùy chọn này có thể tự động ghi lại lịch sử hành trình của
bạn bao gồm tuyến đường và quãng đường. Thông tin trên có thể xuất ra email để báo cáo
chi phí hoặc đưa vào bảng tính.
• Kiểm tra tình trạng xe – Kiểm tra mức nhiên liệu còn lại và phạm vi di chuyển, trạng thái cửa
xe, cửa sổ và khóa xe. Xem vị trí đậu xe lần gần nhất và quay trở lại đó với chỉ dẫn cụ thể.
Hỗ trợ tối ưu Jaguar – Bạn có thể gọi điện trực tiếp tới Trung tâm hỗ trợ Jaguar bằng việc
nhấn nút trên trên bảng điều khiển trung tâm hoặc trên màn hình Hỗ trợ trong ứng dụng
InControl Remote dành cho điện thoại.
Cuộc gọi khẩn cấp – Trong những tình huống nguy cấp hơn, chức năng Cuộc gọi khẩn cấp sẽ
tự động kết nối bạn với đội phản ứng nhanh, họ sẽ báo dịch vụ khẩn cấp tới vị trí của bạn. Dịch
vụ này được cung cấp trong 10 năm đầu kể từ ngày đăng ký.

Gói Điều khiển từ xa bao gồm các dịch vụ đăng kí có thể được gia hạn sau lần đăng kí đầu tiên bởi nhà bán lẻ Jaguar địa phương. Các tính năng tùy chọn, InControl và tình
trạng phân phối phụ thuộc vào thị trường– vui lòng liên hệ nhà bán lẻ Jaguar gần nhất để tìm hiểu đầy đủ thông tin. Các thông tin và hình ảnh hiển thị liên quan tới công nghệ
InControl, bao gồm các màn hình, trình tự hiển thị sẽ thay đổi theo các phiên bản phần mềm, những cập nhật về hệ thống/hình ảnh và phụ thuộc vào các tùy chọn. Kết nối
mạng di động không đảm bảo giống nhau ở mọi khu vực. Ứng dụng InControl và Điều khiển từ xa cần được tải về từ Apple/Play Store. Tất cả các tính năng tiện ích trong xe chỉ
nên được người lái sử dụng khi thật sự an toàn. Người lái cần đảm bảo khả năng kiểm soát xe an toàn trong mọi lúc.

TRANG BỊ TIÊU CHUẨN
PRO SERVICES1
• Thông tin giao thông thời gian thực – Sử dụng dữ liệu giao thông cập nhật để cho bạn bức
tranh chính xác nhất về tình hình giao thông trên cung đường đi của bạn.

• 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.

• Tra cứu Online – Dù đang ở đâu, bạn vẫn có thể tra cứu về khu vực xung quanh đối với các
địa điểm yêu thích. Hệ thống này có thể truy cập thông tin điểm đến chuyên sâu, mẹo vặt
du lịch cũng như các đánh giá online về khu vực đó.

• T ìm 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.

• Thiết lập hành trình và trọn vẹn tuyến đường từ điểm đi đến đích đến Door-to-door – Trước
khi khởi hành, bạn sử dụng ứng dụng Thiết lập hành trình (Route Planner) hay tìm kiếm
trực tuyến để lưu 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 cuối cùng bao
gồm những tuỳ chọn về giao thông công cộng, một trải nghiệm “đi đến nơi về đến chốn”
đích thực.

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

• 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.
• 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 dựa 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 tài xế.

• Tham khảo Giá nhiên liệu – Khi bạn cần 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.
ĐIỂM PHÁT WI-FI
Tính năng Điểm phát Wi-Fi sẽ phát sóng 4G trong xe sử dụng hệ thống ăng-ten bên ngoài khi
được lắp thẻ SIM, cho phép 8 thiết bị cùng lúc kết nối để đọc email, lướt web hay tải nội dung.

TRANG BỊ TÙY CHỌN
THEO DÕI AN NINH2
Sử dụng công nghệ theo dõi an ninh giúp cảnh báo bạn về các hành vi trộm xe và thông báo
vị trí xe đến các bên liên quan nhằm kịp thời lấy lại.

Các tính năng Pro Services có thể thay đổi theo thị trường.
Tính năng Theo dõi an ninh cần phải gia hạn dịch vụ sau lần đăng ký đầu tiên bởi nhà bán lẻ Jaguar.

1
2

iPhone® là thương hiệu đã được đăng ký của Apple Inc., được đăng ký tại Mỹ và nhiều quốc gia khác.
Hãy đảm bảo độ tương thích của iPhone được xem xét với nhà bán lẻ Jaguar địa phương.
Gói Điều khiển từ xa bao gồm các dịch vụ đăng kí có thể được gia hạn sau lần đăng kí đầu tiên bởi nhà bán lẻ Jaguar địa phương. Các tính năng tùy chọn,
InControl và tình trạng phân phối phụ thuộc vào thị trường– vui lòng liên hệ nhà bán lẻ Jaguar gần nhất để tìm hiểu đầy đủ thông tin. Các thông tin và hình ảnh
hiển thị liên quan tới công nghệ InControl, bao gồm các màn hình, trình tự hiển thị sẽ thay đổi theo các phiên bản phần mềm, những cập nhật về hệ thống/hình
ảnh và phụ thuộc vào các tùy chọn. Kết nối mạng di động không đảm bảo giống nhau ở mọi khu vực. Ứng dụng InControl và Điều khiển từ xa cần được tải về từ
Apple/Play Store. Tất cả các tính năng tiện ích trong xe chỉ nên được người lái sử dụng khi thật sự an toàn. Người lái cần đảm bảo khả năng kiểm soát xe an toàn
trong mọi lúc.
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CÔNG NGHỆ

ÂM THANH
Cabin của chiếc xe là nơi lý tưởng để trải nghiệm âm nhạc cá nhân và Jaguar XJ có tới 4 tùy chọn hệ thống âm thanh khác nhau
cho bạn trải nghiệm:

18 LOA

2 LOA TRẦM

HỆ THỐNG ÂM THANH MERIDIAN™
Âm cao rõ nét, âm trầm dày dặn, sâu lắng – được phát ra thông qua dàn 12 loa được bố trí
tinh tế cùng bộ 2 loa trầm.

HỆ THỐNG ÂM THANH VÒM MERIDIAN
Chất lượng âm thanh chân thực và sống động như bạn đang thưởng thức buổi biểu diễn trực
tiếp, được truyền tải từ hệ thống 18 loa bố trí phía trước, hai bên và phía sau cùng bộ 2 loa
trầm – kết hợp hoàn hảo sử dụng 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 (DAB)
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 MERIDIAN REFERENCE
Dàn âm thanh siêu cao cấp Meridian Reference 1300W sử dụng 24 loa cùng 2 loa siêu trầm.
Khai thác khía cạnh về sự tác động của âm học tới não bộ, hệ thống âm thanh này tạo nên
những âm thanh chân thật nhất và được bộ não cảm thụ giống như một thực thể sống động.

HỆ THỐNG ÂM THANH CAO CẤP
Trải nghiệm âm thanh tuyệt vời thông qua dàn 12 loa.

Các trang bị tùy chọn và tiêu chuẩn sẽ phụ thuộc vào biến thể và thị trường. Vui lòng liên hệ nhà bán lẻ Jaguar địa phương để biết thêm chi tiết.
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CÔNG NGHỆ

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 xe Jaguar XJ có được khoang nội thất đạt chuẩn để tận hưởng những âm thanh
tuyệt vời. Công nghệ 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 âm để
loại bỏ những tạp âm. Công nghệ này sử dụng các thuật toán cải tiến để đảm bảo rằng giai
điệu, nhịp và quãng âm đều được nghe chính xác, rõ ràng giống theo mong muốn thể hiện
của tác giả và mang chất lượng âm thanh tuyệt đỉnh đến với tất cả hành khách trên xe.

XỬ LÝ TÍN HIỆU KỸ THUẬT SỐ
Kết hợp tất cả thành tố của hệ thống âm thanh thành một khối đơn nhất
để thích hợp với những tiết mục biểu diễn mà thường yêu cầu có dàn loa
công suất lớn hơn
CÔNG NGHỆ LỌC VÀ PHÂN TÍCH ÂM THANH MERIDIAN
Công nghệ này sử dụng các thuật toán cải tiến để đảm bảo giai điệu,
nhịp và quãng âm đều được nghe chính xác, mang chất lượng âm thanh
tuyệt đỉnh đến khắp khoang nội thất XJ.
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 cho ra âm thanh trầm ấm giống như đang
tham dự một buổi hoà nhạc.

HỆ THỐNG ÂM THANH CAO CẤP

CÔNG NGHỆ MERIDIAN
ĐỘC QUYỀN

CÁC LOA VÀ BỘ
LOA TRẦM

WATTS

N/A

12

250

HỆ THỐNG ÂM THANH MERIDIAN™

12+2

380

HỆ THỐNG ÂM THANH
VÒM MERIDIAN™

18+2

825

HỆ THỐNG ÂM THANH
MERIDIAN™ REFERENCE

24+2

1300

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 và tình trạng phân phối có thể khác nhau tuỳ theo dòng xe và thị trường.

HỖ TRỢ HỘI THOẠI
Công nghệ hỗ trợ hội thoại Conversation Assist là trang bị tiêu chuẩn trên
hệ thống âm thanh Meridian Reference 1300W, cho phép người ngồi ở hàng
ghế trước nói chuyện dễ dàng với người ở hàng ghế sau và ngược lại.
Micro tích hợp trên mỗi ghế sẽ tăng âm lượng giọng nói của từng người
thông qua các loa, cho phép tiếp nhận âm thanh tốt hơn.

AN TOÀN VÀ HIỆU QUẢ

HỖ TRỢ NGƯỜI LÁI
XJ được tích hợp các hệ thống hỗ trợ người lái tiêu chuẩn và tùy chọn tùy theo phiên bản.
Tất cả được thiết kế để việc lái xe trở nên an toàn và dễ dàng hơn.

A.E.B.

HỖ TRỢ ĐỖ XE 360º

Hỗ trợ đỗ xe 360° sử dụng các cảm biến siêu âm
ở phía trước, sau và hai bên xe để cảnh báo về
sự tiếp cận các vật cản khi đang đỗ xe hoặc ra
khỏi bãi.

GIÁM SÁT TÌNH TRẠNG
NGƯỜI LÁI1

Hệ thống Giám sát tình trạng người lái có thể
phát hiện các dấu hiệu buồn ngủ, mệt mỏi –
đưa ra cảnh báo sớm nếu bạn cần nghỉ ngơi.

1

Chỉ có trên các phiên bản dẫn động cầu sau RWD.

2

HỆ THỐNG ĐÈN TRƯỚC TỰ
THÍCH ỨNG

Hệ thống đèn trước tự thích ứng điều chỉnh theo
hướng đánh lái nhằm điều hướng nhiều ánh
sáng hơn trong khúc cua. Trong khi đó, hệ thống
hỗ trợ đèn chiếu sáng tự động AHBA sẽ phát
hiện những chiếc xe đang tiến tới để lựa chọn
đèn chiếu xa hoặc đèn chiếu gần.

PHANH KHẨN CẤP TỰ ĐỘNG1

Khi phát hiện nguy cơ xảy ra va chạm, XJ sẽ
đưa ra cảnh báo âm thanh rồi đến cảnh báo
bằng hình ảnh. Nếu nhận thấy tài xế không đưa
ra phản ứng nào, hệ thống sẽ chủ động hãm
phanh để giảm thiểu tác động của vụ va chạm
có thể xảy ra.

HỖ TRỢ ĐỖ XE1

CAMERA TOÀN CẢNH 360º

Tính năng Hỗ trợ đỗ xe giúp cho cuộc sống trong
đô thị trở nên thuận tiện hơn. Hệ thống này hỗ
trợ đỗ xe song song và vuông góc, có thể tự
động bẻ lái để đưa XJ vào chuồng trong khi bạn
chỉ việc điều khiển bàn đạp ga hoặc phanh.

Cung cấp tầm nhìn 360° thông qua màn hình
cảm ứng, hỗ trợ các thao tác đỗ xe sát vỉa hè,
ra/vào chỗ đỗ hay băng qua giao lộ.

Chỉ có trên các phiên bản dẫn động bốn bánh toàn thời gian AWD.

Các trang bị tùy chọn và tiêu chuẩn sẽ phụ thuộc vào phiên bản ở từng thị trường. Vui lòng liên hệ nhà bán lẻ Jaguar địa phương để biết thêm chi tiết.
Tất cả các tính năng tiện ích trong xe chỉ nên được người lái sử dụng khi thật sự an toàn. Người lái cần đảm bảo khả năng kiểm soát xe an toàn trong mọi lúc.
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NHẬN DIỆN BIỂN BÁO GIAO
THÔNG VÀ GIỚI HẠN TỐC ĐỘ
THÍCH ỨNG

Công nghệ Nhận diện biển báo giao thông
có thể phát hiện các biển báo hạn chế tốc độ
và hiển thị lên màn hình tương tác người lái.
Hệ thống này cũng có thể nhận ra các giới hạn
tốc độ khác nhau. Khi được kích hoạt, tính năng
Giới hạn tốc độ thích ứng sử dụng thông tin từ
công nghệ Nhận diện biển báo giao thông để
điều chỉnh tốc độ chiếc xe cho phù hợp.

KIỂM SOÁT HÀNH TRÌNH
THÍCH ỨNG VỚI HỖ TRỢ
XẾP HÀNG

Kiểm soát hành trình thích ứng với tính năng
Hỗ trợ xếp hàng giữ cho chiếc xe luôn duy trì
khoảng cách với phương tiện phía trước, giảm
tốc độ hoặc dừng hẳn lại khi bạn đang di chuyển
trên cao tốc hay trong phố đông. Khi chiếc xe
phía trước dừng lại, chiếc xe của bạn cũng từ từ
dừng lại. Khi các phương tiện bắt đầu di chuyển,
bạn chỉ việc nhấn ga và tính năng này sẽ đưa XJ
bám theo chiếc xe phía trước. Hệ thống này có
thể được kích hoạt từ vận tốc 16km/h cho tới tốc
độ phù hợp trên đường cao tốc.

CẢNH BÁO CHUYỂN LÀN1

HỖ TRỢ BÁM LÀN1

CẢNH BÁO VA CHẠM NGƯỜI ĐI BỘ

Hệ thống Cảnh báo chuyển làn sẽ giúp cho
những chuyến đi dài trở nên an toàn hơn.
Hệ thống này có thể nhận ra chiếc xe chuyển
hướng không chủ đích khỏi làn đường quy định
và đưa ra cảnh báo bằng hình ảnh đồng thời
rung nhẹ vô-lăng.

Kết hợp với Cảnh báo chuyển làn, hệ thống
Hỗ trợ bám làn, có thể phát hiện khi chiếc xe
vô tình trượt khỏi làn đường quy định và chủ
động điều khiển vô-lăng để đưa chiếc xe về đúng
làn đường.

Bảo vệ người bên ngoài cũng như ngồi trong xe.
Khi chiếc xe va chạm với người đi bộ, hệ thống Cảnh
báo va chạm người đi bộ sẽ tự động nâng nắp capo
để giảm thiểu tác động.

HỆ THỐNG GIÁM SÁT ĐIỂM MÙ2

HỖ TRỢ ĐIỂM MÙ1

Hệ thống giám sát điểm mù sẽ cảnh báo bạn về
những phương tiện đang ở trong hoặc đang đi
vào điểm mù của bạn. Khi phát hiện có xe, một
đèn cảnh báo nhỏ sẽ bật sáng ở gương chiếu
hậu phía tương ứng. Khi bạn tiến về hướng của
vật cản, đèn cảnh báo sẽ nháy để cảnh báo mối
nguy hiểm.

Hệ thống Hỗ trợ điểm mù có thể giúp ngăn ngừa
va chạm. Nếu phát hiện một chiếc xe khác trong
điểm mù khi bạn bắt đầu chuyển làn, tín hiệu
ánh sáng nhỏ sẽ được nháy lên ở gương chiếu
hậu tương ứng, đồng thời vô-lăng xoay nhẹ để
nhắc bạn đánh lái đưa chiếc xe ra khỏi vùng
nguy hiểm.

NHẬN DIỆN GIAO THÔNG PHÍA
SAU

Hệ thống Nhận diện giao thông phía sau rất hữu
ích khi bạn lùi xe ra khỏi bãi. Hệ thống này cảnh
báo về các phương tiện khác, người đi bộ hoặc
những mối nguy hiểm đang tiếp cận từ hai bên.
Sẽ có cảnh báo hình ảnh và âm thanh được đưa
ra để bạn biết được thứ gì đang ở phía sau,
dù cho tầm nhìn bị hạn chế.

CÁC CÔNG NGHỆ NÂNG
CAO HIỆU QUẢ
CÔNG NGHỆ
DỪNG/ KHỞI ĐỘNG*

CÁC CÔNG
NGHỆ SẠCH

Chúng tôi quyết tâm tối ưu hoá mọi thứ ở mức cao nhất. Đó là lý do vì sao XJ được tích
hợp các công nghệ tiên tiến nhất nhằm giảm mức tiêu hao nhiên liệu và lượng khí thải CO2,
trong khi vẫn giữ nguyên sự năng động vốn là bản sắc của Jaguar.

*Tùy theo thị trường
Các trang bị tùy chọn và tiêu chuẩn sẽ phụ thuộc vào phiên bản ở từng thị trường. Vui lòng liên hệ nhà bán lẻ Jaguar địa phương để biết thêm chi tiết.
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ECO
CÔNG NGHỆ DỪNG/ KHỞI ĐỘNG*

Mọi chiếc XJ đều tích hợp công nghệ Dừng/
Khởi động*. Công nghệ này ngắt động cơ
khi xe dừng hẳn lại và khởi động lại tức thì
khi cần, nhằm tiết kiệm nhiên liệu, đặc biệt
là trong đô thị.

HỆ THỐNG LÁI TRỢ LỰC
ĐIỆN (EPAS)

Hệ thống lái trợ lực điện (EPAS) thế hệ
mới của XJ cung cấp lực bổ sung tức thì
cùng khả năng phản hồi, kiểm soát vượt
trội. Hệ thống này chỉ hoạt động theo nhu
cầu nhằm tiết kiệm nhiên liệu. Chỉ có trên
phiên bản dẫn động cầu sau RWD.

KHÍ ĐỘNG HỌC

ADBLUE*

KHUNG KIẾN TRÚC NHÔM

Kiểu dáng khí động học của XJ là
kết quả của hàng trăm nghìn giờ
mô phỏng động lực học chất lưu
Computational Fluid Dynamics. Jaguar
đã tạo nên một trong những phòng thí
nghiệm ảo tiên tiến nhất trên thế giới,
mài giũa hình dáng của XJ trong các
hầm gió ảo nhằm giảm tối đa sức cản.

Khối động cơ dầu của XJ sử dụng
AdBlue nhằm làm sạch dòng khí xả.
AdBlue là một phụ gia phân hủy sinh
học không độc hại, không bắt lửa, có
thể xử lý luồng khí xả bằng việc loại bỏ
các nhất ni-tơ ô-xit có hại.

Kết cấu hoàn toàn bằng nhôm khiến
XJ trở thành một trong những chiếc
xe nhẹ nhất phân khúc, nhờ đó cần ít
nhiên liệu hơn và giảm lượng khí thải.
Với hơn 50% lượng nhôm đến từ các
nguồn tái chế, XJ thực sự là một chiếc
xe xanh.

XJ50 – TÔN VINH QUÁ KHỨ,
HƯỚNG TỚI TƯƠNG LAI
Trong suốt 50 năm, XJ luôn là đại diện cho sự đột phá, phong cách và chăm chút tới từng chi tiết. Phiên bản đặc biệt XJ50 là sự tôn
vinh đối với thành tựu của sự tinh xảo và thiết kế Anh Quốc. Với động cơ được cải tiến và hộp số chuyển số siêu nhanh cùng hàng loạt
công nghệ truyền động tiên tiến, XJ50 mang tới sự cao cấp của một mẫu xe hạng sang kết hợp với tốc độ phản hồi và cảm giác lái của
một chiếc xe thể thao. Logo XJ50 bằng Chrome trên khe hút gió hai bên và cốp xe đã tạo nên vẻ khác biệt cho chiếc Jaguar này so với
các phiên bản khác.

XE HIỂN THỊ: XJ50 TRỤC CƠ SỞ KÉO DÀI MÀU XANH LOIRE BLUE VỚI CÁC TÙY CHỌN THÍCH HỢP (TÙY THEO THỊ TRƯỜNG)

XJ50 SPECIAL EDITION
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SỰ TINH XẢO HOÀN MỸ TỪ
NĂM 1968
XJ50 sở hữu bốn màu sơn ngoại thất đặc biệt – trắng Fuji White, đen Santorini Black, đỏ Rosello Red và xanh dương Loire Blue.
Nhấn mạnh vào sự thanh lịch và chất thể thao ở ngoại thất là bộ mâm hợp kim 5 chấu kép mới 'Style 5045' dành riêng cho
XJ50 được phủ sơn màu đen Gloss Black đánh bóng kim cương. Ở bên trong, các chi tiết thiết kế độc đáo cùng sự chăm chút tỉ
mỉ tạo nên sự khác biệt cho XJ50. Ốp trang trí cửa phát sáng với logo XJ50 đưa bạn vào bên trong cabin theo phong cách đầy
thanh lịch. Táp-lô và tay vịn cũng được trang trí bằng logo XJ50. Tạo cảm giác thích thú khi chạm tay vào là chất liệu da sần
mềm với họa tiết kim cương cùng đường chỉ thêu kép màu tương phản trên ghế ngồi, táp-lô và cửa xe. Phần tựa đầu được thêu
logo Jaguar, cùng với đó là tấm ốp veneer màu hạt dẻ sậm bóng Gloss Shadow Walnut được chế tác thủ công giúp hoàn thiện
vẻ sang trọng đầy lịch duyệt.

Các trang bị tùy chọn và tiêu chuẩn sẽ phụ thuộc vào phiên bản ở từng thị trường. Vui lòng liên hệ nhà bán lẻ Jaguar địa phương để biết thêm chi tiết.
XE HIỂN THỊ: XJ50 TRỤC CƠ SỞ KÉO DÀI MÀU XANH LOIRE BLUE VỚI CÁC TÙY CHỌN THÍCH HỢP (TÙY THEO THỊ TRƯỜNG)

CÁ NHÂN HÓA

XJ – LỰA CHỌN CỦA BẠN
Tùy chỉnh chiếc xe của bạn tại jaguar.com

CHỌN
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CHỌN

CHỌN

ĐỘNG CƠ

PHIÊN BẢN

MÀU SẮC

Trang 58

Trang 60

Trang 62

Lựa chọn một trong những khối động
cơ xăng và dầu mạnh mẽ của XJ để
phù hợp với phong cách lái của bạn.

So sánh loạt tính năng trên các phiên bản
của XJ.

Thể hiện cá tính của bạn với một trong những
màu sơn bắt mắt của XJ.

CÁ NHÂN HÓA

CHỌN
CHỌN

CHỌN

NỘI THẤT

PHỤ KIỆN
JAGUAR

Trang 64

Trang 66

Trang 84

Thêm dấu ấn cá nhân của bạn lên XJ
và hoàn thiện phong cách ấn tượng của
chiếc xe bằng những bộ mâm hợp kim
bắt mắt.

Nhiều tùy chọn chất liệu, da cao cấp,
ốp trang trí và các chi tiết hoàn thiện
đáp ứng mọi sở thích cá nhân.

Biến XJ thành chiếc xe hoàn toàn của riêng bạn
bằng các tùy chọn chính hãng đầy phong cách,
thực dụng và đa năng từ đại lý của Jaguar.

MÂM XE

1 ĐỘNG CƠ
CHỌN

Tùy chỉnh chiếc xe của bạn tại jaguar.com

ĐỘNG CƠ XĂNG
3.0 LIT V61

ĐỘNG CƠ XĂNG SIÊU NẠP RWD

3.0 LIT V61

ĐỘNG CƠ XĂNG SIÊU NẠP AWD

5.0 LIT V81

ĐỘNG CƠ XĂNG SIÊU NẠP

5.0 LIT V81

ĐỘNG CƠ XĂNG SIÊU NẠP

CÔNG SUẤT TỐI ĐA 340PS

CÔNG SUẤT TỐI ĐA 340PS

CÔNG SUẤT TỐI ĐA 470PS

CÔNG SUẤT TỐI ĐA 510PS

MÔ-MEN XOẮN CỰC ĐẠI 450Nm

MÔ-MEN XOẮN CỰC ĐẠI 450Nm

MÔ-MEN XOẮN CỰC ĐẠI 575Nm

MÔ-MEN XOẮN CỰC ĐẠI 625Nm

TĂNG TỐC 0-100km/h 5.9 giây

TĂNG TỐC 0-100km/h 6.4 giây

TĂNG TỐC 0-100km/h 5.2 giây

TĂNG TỐC 0-100km/h 4.9 giây

VẬN TỐC TỐI ĐA giới hạn 250km/h/155mph

VẬN TỐC TỐI ĐA giới hạn 250km/h/155mph

VẬN TỐC TỐI ĐA giới hạn 250km/h/155mph

VẬN TỐC TỐI ĐA giới hạn 250km/h/155mph

TIÊU HAO NHIÊN LIỆU HỖN HỢP: Từ 9.1 l/100km

TIÊU HAO NHIÊN LIỆU HỖN HỢP: Từ 9.8 l/100km

TIÊU HAO NHIÊN LIỆU HỖN HỢP: Từ 11.1 l/100km

TIÊU HAO NHIÊN LIỆU HỖN HỢP: Từ 11.1 l/100km

KHÍ THẢI CO2: Từ 211g/km
LUXURY, PREMIUM LUXURY, PORTFOLIO,
AUTOBIOGRAPHY, XJ50, R-SPORT

KHÍ THẢI CO2: Từ 234g/km
LUXURY, PREMIUM LUXURY, PORTFOLIO,
AUTOBIOGRAPHY, XJ50, R-SPORT

KHÍ THẢI CO2: Từ 264g/km

KHÍ THẢI CO2: Từ 264g/km

PREMIUM LUXURY, PORTFOLIO

AUTOBIOGRAPHY

5.9

250

6.4

250

5.2

250

4.9

250

0-100 KM/H

VẬN TỐC TỐI ĐA KM/H

0-100 KM/H

VẬN TỐC TỐI ĐA KM/H

0-100 KM/H

VẬN TỐC TỐI ĐA KM/H

0-100 KM/H

VẬN TỐC TỐI ĐA KM/H

GIÂY

KM/H

GIÂY

KM/H

GIÂY

KM/H

GIÂY

KM/H

Thông tin động cơ chưa được xác thực lại trong năm 2018. Dữ liệu được công bố đồng nhất với đánh giá NEDC 2017. 2 Những con số được đưa ra là kết quả thử nghiệm của nhà sản xuất theo quy định châu Âu. Chỉ mang tính so sánh. Những con số
trên thực tế có thể sẽ khác đi. Lượng khí thải CO 2 và mức tiêu thụ nhiên liệu sẽ thay đổi theo các loại mâm xe và trang bị tùy chọn.

1

Tình trạng phân phối của động cơ phụ thuộc vào thị trường. Vui lòng liên hệ nhà bán lẻ Jaguar địa phương để biết thêm chi tiết
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CÁ NHÂN HÓA

ĐỘNG CƠ DẦU
5.0 LIT V81

ĐỘNG CƠ XĂNG SIÊU NẠP

3.0 LIT V62

ĐỘNG CƠ DẦU TĂNG ÁP

CÔNG SUẤT TỐI ĐA 575PS

CÔNG SUẤT TỐI ĐA 300PS

MÔ-MEN XOẮN CỰC ĐẠI 700Nm

MÔ-MEN XOẮN CỰC ĐẠI 700Nm

TĂNG TỐC 0-100km/h trong 4,4 giây

TĂNG TỐC 0-100km/h trong 6,2 giây

VẬN TỐC TỐI ĐA giới hạn 300km/h/186pmh

VẬN TỐC TỐI ĐA giới hạn 250km/h/155mph

TIÊU HAO NHIÊN LIỆU HỖN HỢP: Từ 11.1 l/100km

TIÊU HAO NHIÊN LIỆU HỖN HỢP: Từ 7.0 l/100km

KHÍ THẢI CO2: Từ 264g/km

KHÍ THẢI CO2: Từ 184g/km
LUXURY, PREMIUM LUXURY, PORTFOLIO,
AUTOBIOGRAPHY, XJ50, R-SPORT

XJR575

4.4

300

6.2

250

0-100 KM/H

VẬN TỐC TỐI ĐA KM/H

0-100 KM/H

VẬN TỐC TỐI ĐA KM/H

GIÂY

KM/H

GIÂY

KM/H

2 PHIÊN BẢN
CHỌN

Tùy chỉnh chiếc xe của bạn tại jaguar.com

DÒNG LUXURY
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LUXURY

PREMIUM LUXURY

PORTFOLIO

AUTOBIOGRAPHY

TRANG BỊ NỔI BẬT
Ghế 14 hướng điều chỉnh đệm vùng thắt lưng
Ghế trước và sau tích hợp sưởi ấm
Thảm cao cấp
Hệ thống định vị Navigation Pro
Màn hình Touch Pro 10"
Hệ thống âm thanh cao cấp
Điều hòa không khí 2 vùng
Kết nối Bluetooth®
Hỗ trợ đỗ xe trước/sau
Hệ thống Kiểm soát hành trình toàn bề mặt
Đèn chiếu sáng LED
Gương chiếu hậu gập điện
Ống xả đôi hình ô-van
Lưới tản nhiệt cùng viền mạ Chrome
Khe hút gió bên mạ Chrome
Hệ thống Nhận diện biển báo và Giới hạn
tốc độ thích ứng

TRANG BỊ NỔI BẬT
(BỔ SUNG THÊM SO VỚI PHIÊN
BẢN LUXURY)
Ghế trước và sau tích hợp làm mát
và sưởi ấm
Tính năng đóng cửa đóng êm ái và
Khởi động không chìa
Ghế bọc da sần mềm
Tựa đầu ghế trước thêu logo Jaguar

TRANG BỊ NỔI BẬT
(BỔ SUNG THÊM SO VỚI PHIÊN
BẢN PREMIUM LUXURY)
Ghế trước và sau tích hợp làm mát
và sưởi ấm
Tính năng đóng cửa đóng êm ái và
Khởi động không chìa
Ghế bọc da sần mềm
Tựa đầu ghế trước thêu logo Jaguar
Ghế 18 hướng điều chỉnh đệm vùng thắt lưng
Ghế trước tích hợp 5 chương trình mát-xa
Vô-lăng tự sưởi ấm
Hệ thống âm thanh Meridian™
Điều hòa không khí 4 vùng
Hỗ trợ đèn pha chủ động AHBA

TRANG BỊ NỔI BẬT
(BỔ SUNG THÊM SO VỚI PHIÊN
BẢN PORTFOLIO)
Đèn LED đọc sách phía sau
Bậc cửa phản quang
Chân ga chân phanh bằng kim loại
Đèn pha LED tích hợp tính năng Chiếu
sáng thích ứng tự động
Camera toàn cảnh 360°
Hỗ trợ đỗ xe
Hỗ trợ đỗ xe 360°
Hỗ trợ điểm mù và Phát hiện phương
tiện phía sau

CÁ NHÂN HÓA

DÒNG THỂ THAO

XJ50

R-SPORT

XJR575

TRANG BỊ NỔI BẬT
(BỔ SUNG THÊM SO VỚI PHIÊN BẢN PREMIUM LUXURY)
Khe hút gió bên có logo XJ50 mạ Chrome
Logo XJ50 ở phía sau
Bậc cửa phản quang có logo XJ50
Logo XJ50 trên táp-lô
Logo XJ50 dập nổi trên tay vịn
Mâm hợp kim 20" 5 chấu kép độc đáo 'Style 5045'
màu đen Gloss Black đánh bóng kim cương
Ốp veneer màu hạt dẻ sậm bóng Gloss Shadow Walnut
Cản trước và sau có chữ Autobiography và lưới tản
nhiệt màu đen
Ghế 18 hướng điều chỉnh đệm vùng thắt lưng
Ghế trước tích hợp 5 chương trình mát-xa
Đèn pha LED tích hợp tính năng chiếu sáng tự thích
ứng Lẫy sang số bằng nhôm
Chân ga chân phanh bằng kim loại

TRANG BỊ NỔI BẬT
(BỔ SUNG THÊM SO VỚI PHIÊN
BẢN PREMIUM LUXURY)
Ghế 18 hướng điều chỉnh đệm vùng thắt lưng
Vô lăng tự sưởi
Bậc cửa trước và sau có logo R-Sport
Chân ga chân phanh bằng kim loại
Hệ thống âm thanh Meridian™
Điều hòa không khí 4 vùng
Lưới tản nhiệt trước và ốp bảo vệ phía sau
màu đen Gloss Black
Cánh gió sau, ốp sườn, và bộ khuếch tán
gió trước
Ốp trần da lộn

TRANG BỊ NỔI BẬT
(BỔ SUNG THÊM SO VỚI PHIÊN BẢN R-SPORT)
Bậc cửa với logo XJR575
Hệ thống âm thanh vòm Meridian™
Đèn pha Full LED tích hợp tính năng tự thích
ứng và Hỗ trợ đèn pha tự động
Lưới tản nhiệt cùng phần viền màu đen
Gloss Black
Viền cửa sổ màu đen Gloss Black
Khe hút gió bên màu đen Gloss Black
Kẹp phanh màu đỏ với dòng chữ Jaguar
Logo XJR575 trên rãnh hút gió ở nắp capo
Ốp bảo vệ phía sau cùng màu thân xe với
các điểm nhấn màu đen
Bốn ống xả thể thao độc đáo
Đèn LED đọc sách phía sau
Rèm điện phía sau
Lẫy sang số bằng nhôm

Hình minh họa thể hiện các trang bị tùy chọn.
Lưu ý các trang bị tiêu chuẩn có thể khác đi khi chọn các chi tiết hoàn thiện khác nhau.
Trang bị tiêu chuẩn sẽ khác nhau tùy theo thị trường, động cơ và hệ truyền động.
Trang bị tiêu chuẩn và tùy chọn thay đổi theo thị trường. Vui lòng liên hệ nhà bán lẻ Jaguar địa phương để biết thêm chi tiết.

3 MÀU SẮC
CHỌN

Tùy chỉnh chiếc xe của bạn tại jaguar.com

MÀU TRƠN

Trắng Fuji White

MÀU ÁNH KIM

Đen Narvik Black

Trắng Yulong White

Bạc Indus Silver

Xám Corris Grey

Xanh Loire Blue

Đỏ Rosello Red

MÀU ÁNH KIM CAO CẤP

Đỏ Firenze Red

Xanh British Racing Green

Đen Santorini Black

Xám Carpathian Grey

BẢNG MÀU CAO CẤP SVO

Đen Farallon Black

Xanh Velocity Blue

Xám Satin Corris Grey

4 MÂM XE
CHỌN

Tùy chỉnh chiếc xe của bạn tại jaguar.com

HIỆU ỨNG MÂM HỢP KIM

18˝ 15 CHẤU
'STYLE 1031'

Bạc Sparkle Silver

Bạc Sparkle Silver

Bạc Sparkle Silver

8.0J x 18" / 9.0J x 18"

9.0J x 19" / 10.0J x 19"

245/50ZR18 / 275/45ZR18

245/50ZR18 / 275/45ZR18

245/45ZR19 / 275/40ZR19

031HA

031GP

031GN

19˝ 5 CHẤU KÉP
'STYLE 5043'

19˝ 7 CHẤU KÉP
'STYLE 7016'

20˝ 8 CHẤU KÉP
'STYLE 8001'

MÃ HIỆU

HIỆU ỨNG MÂM HỢP KIM

Bạc Sparkle Silver

Bạc Sparkle Silver

Bạc Silver

9.0J x 19" / 10.0J x 19"

9.0J x 19" / 10.0J x 19"

9.0J x 20" / 10.0J x 20"

245/45ZR19 / 275/40ZR19

245/45ZR19 / 275/40ZR19

245/40ZR20 / 275/35ZR20

031HC

031GT

031GI

MÂM HỢP KIM / KÍCH THƯỚC
KÍCH CỠ LỐP
MÃ HIỆU

Trang bị tiêu chuẩn và tùy chọn thay đổi theo thị trường. Vui lòng liên hệ nhà bán lẻ Jaguar địa phương để biết thêm chi tiết.
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19˝ 10 CHẤU
'STYLE 1028'

8.0J x 18" / 9.0J x 18"

MÂM HỢP KIM / KÍCH THƯỚC
KÍCH CỠ LỐP

18˝ 10 CHẤU
'STYLE 1030'

HIỆU ỨNG MÂM HỢP KIM
MÂM HỢP KIM / KÍCH THƯỚC
KÍCH CỠ LỐP
MÃ HIỆU

HIỆU ỨNG MÂM HỢP KIM
MÂM HỢP KIM / KÍCH THƯỚC
KÍCH CỠ LỐP
MÃ HIỆU

20˝ 8 CHẤU KÉP
'STYLE 8001'

20˝ 10 CHẤU KÉP
'STYLE 1029'

20˝ 5 CHẤU KÉP
'STYLE 5063'

20˝ 10 CHẤU KÉP
'STYLE 1010'

Xám Satin Grey đánh bóng kim cương

Đánh bóng

Bạc High Gloss Silver

Xám Satin Grey

9.0J x 20" / 10.0J x 20"

9.0J x 20" / 10.0J x 20"

9.0J x 20" / 10.0J x 20"

9.0J x 20" / 10.0J x 20"

245/40ZR20 / 275/35ZR20

245/40ZR20 / 275/35ZR20

245/40ZR20 / 275/35ZR20

245/40ZR20 / 275/35ZR20

031GL

031GO

031RA

031GQ

20˝ 5 CHẤU KÉP
'STYLE 5045'

20˝ 5 CHẤU KÉP
'STYLE 5045'

20˝ 5 CHẤU KÉP
'STYLE 5044'

20˝ 5 CHẤU KÉP
'STYLE 5044'

Đen Gloss Black đánh bóng kim cương

Đánh bóng kim cương

Xám Technical Grey

Đen Gloss Black

9.0J x 20" / 10.0J x 20"

9.0J x 20" / 10.0J x 20"

9.0J x 20" / 10.0J x 20"

9.0J x 20" / 10.0J x 20"

245/40ZR20 / 275/35ZR20

245/40ZR20 / 275/35ZR20

265/35R20 / 295/30R20

265/35R20 / 295/30R20

031QZ

031GS

031GW

031GV

5 NỘI THẤT
CHỌN

Tùy chỉnh chiếc xe của bạn tại jaguar.com

LUXURY
GHẾ DA SẦN GHÉP
VỚI CHỈ THÊU

ỐP VENEER

ỐP TRẦN MORZINE

MẶT TRÊN TÁP-LÔ
BỌC DA SẦN

MẶT DƯỚI TÁP-LÔ

THẢM

MÃ CHI TIẾT ỐP
VIỀN VÀ TÙY CHỌN
NỘI THẤT

Kem Cashew/ Kem Cashew

Gỗ sồi bóng Gloss Rich Oak

Kem Ivory

Xám đen Truffle

Kem Cashew

Xám đen Truffle

TXN

Đen Ebony/ Đen Ebony

Gỗ sồi bóng Gloss Rich Oak

Kem Ivory

Đen Ebony

Đen Ebony

Đen Ebony

SAW

GHẾ DA SẦN MỀM CÓ LỖ THÔNG KHÍ VỚI
CHỈ THÊU/DÂY VIỀN

ỐP VENEER

ỐP TRẦN MORZINE

MẶT TRÊN TÁP-LÔ
BỌC DA MỀM

MẶT DƯỚI TÁP-LÔ

THẢM

MÃ CHI TIẾT ỐP
VIỀN VÀ TÙY CHỌN
NỘI THẤT

Kem Ivory/Mineral/Mineral*

Gỗ sồi bóng Gloss Rich Oak

Kem Ivory

Mineral

Kem Ivory

Mineral

SCT

Kem Cashew/Xám đen Truffle/Xám đen Truffle

Gỗ sồi bóng Gloss Rich Oak

Kem Ivory

Xám đen Truffle

Kem Cashew

Xám đen Truffle

SAZ

Nâu London Tan/Đen Ebony/Đen Ebony

Gỗ sồi bóng Gloss Rich Oak

Kem Ivory

Đen Ebony

Đen Ebony

Đen Ebony

SAD

Đen Ebony/Kem Ivory/Kem Ivory

Gỗ sồi bóng Gloss Rich Oak

Kem Ivory

Đen Ebony

Đen Ebony

Đen Ebony

TXQ

GHẾ DA SẦN MỀM HỌA TIẾT KIM CƯƠNG CÓ ỐP VENEER
LỖ THÔNG KHÍ VỚI CHỈ THÊU

ỐP TRẦN DA LỘN CAO CẤP

MẶT TRÊN TÁP-LÔ
BỌC DA SẦN

MẶT DƯỚI TÁP-LÔ

THẢM

MÃ CHI TIẾT ỐP
VIỀN VÀ TÙY CHỌN
NỘI THẤT

Đen Ebony/Kem Ivory

Đen bóng Gloss Figured Ebony

Kem Ivory hoặc Đen Ebony

Đen Ebony

Đen Ebony

Đen Ebony

TXS

Nâu London Tan/Đen Ebony

Đen bóng Gloss Figured Ebony

Kem Ivory hoặc Đen Ebony

Đen Ebony

London Tan

Đen Ebony

SAF

Kem Cashew/Xám đen Truffle

Đen bóng Gloss Figured Ebony

Kem Ivory

Xám đen Truffle

Kem Cashew

Xám đen Truffle

SBB

Kem Ivory/Mineral

Đen bóng Gloss Figured Ebony

Kem Ivory

Mineral

Kem Ivory

Mineral

SCU

Kem Ivory/Đen Ebony

Đen bóng Gloss Figured Ebony

Kem Ivory hoặc Đen Ebony

Đen Ebony

Kem Ivory

Đen Ebony

TXH

Tiêu chuẩn

PREMIUM LUXURY

Tiêu chuẩn

PORTFOLIO

Tiêu chuẩn

*Yêu cầu trang bị vô lăng tự sưởi.
Trang bị tiêu chuẩn và tùy chọn thay đổi theo thị trường. Vui lòng liên hệ nhà bán lẻ Jaguar địa phương để biết thêm chi tiết.
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AUTOBIOGRAPHY
GHẾ DA BÁN ANILINE HỌA TIẾT KIM CƯƠNG
CÓ LỖ THÔNG KHÍ VỚI CHỈ THÊU

ỐP VENEER

Kem Ivory/Mineral
Kem Ivory/Đen Ebony

TRẦN XE BỌC DA SẦN MỀM

MẶT TRÊN TÁP-LÔ
BỌC DA SẦN MỀM

MẶT DƯỚI TÁP-LÔ

THẢM

MÃ CHI TIẾT ỐP
VIỀN VÀ TÙY CHỌN
NỘI THẤT

Ốp gỗ sồi bóng với họa tiết Linear Laser Inlay Kem Ivory

Mineral

Kem Ivory

Mineral

SAK

Ốp gỗ sồi bóng với họa tiết Linear Laser Inlay Kem Ivory hoặc Đen Ebony

Đen Ebony

Kem Ivory

Đen Ebony

TXG

Kem Cashew/Xám đen Truffle

Ốp gỗ sồi bóng với họa tiết Linear Laser Inlay Kem Ivory

Xám đen Truffle

Kem Cashew

Xám đen Truffle

SBA

London Tan/Ebony

Ốp gỗ sồi bóng với họa tiết Linear Laser Inlay Kem Ivory hoặc Đen Ebony

Đen Ebony

Nâu London Tan

Đen Ebony

SAE

Đen Ebony/Kem Ivory

Ốp gỗ sồi bóng với họa tiết Linear Laser Inlay Kem Ivory hoặc Đen Ebony

Đen Ebony

Đen Ebony

Đen Ebony

TXR

GHẾ DA SẦN HỌA TIẾT KIM CƯƠNG CÓ LỖ
THÔNG KHÍ VỚI CHỈ THÊU

ỐP VENEER

ỐP TRẦN MORZINE

MẶT TRÊN TÁP-LÔ
BỌC DA SẦN MỀM

MẶT DƯỚI TÁP-LÔ

THẢM

MÃ CHI TIẾT ỐP
VIỀN VÀ TÙY CHỌN
NỘI THẤT

Kem Ivory

Đen Ebony

Kem Ivory

Đen Ebony

SHK

Kem Ivory

Đen Ebony

Đen Ebony

Đen Ebony

SHJ

Tiêu chuẩn

XJ50

Tiêu chuẩn
Kem Ivory/Đen Ebony
Đen Ebony/Kem Ivory

Ốp gỗ óc chó sậm bóng
Gloss Shadow Walnut
Ốp gỗ óc chó sậm bóng
Gloss Shadow Walnut

R-SPORT
GHẾ DA SẦN CÓ LỖ THÔNG KHÍ VỚI
CHỈ THÊU

ỐP VENEER

ỐP TRẦN DA LỘN CAO CẤP

MẶT TRÊN TÁP-LÔ
BỌC DA SẦN MỀM

MẶT DƯỚI TÁP-LÔ

THẢM

MÃ CHI TIẾT ỐP
VIỀN VÀ TÙY CHỌN
NỘI THẤT

Đen Ebony/Đỏ Pimento

Đen Piano Black

Kem Ivory hoặc Đen Ebony

Đen Ebony

Đen Ebony

Đen Ebony

TXW

Kem Ivory/Đen Ebony

Đen Piano Black

Kem Ivory hoặc Đen Ebony

Đen Ebony

Kem Ivory

Đen Ebony

TXI

Đen Ebony/Hai tông đỏ Pimento/Đỏ Pimento

Đen Piano Black

Kem Ivory hoặc Đen Ebony

Đen Ebony

Đen Ebony

Đen Ebony

SCV

GHẾ DA SẦN CÓ LỖ THÔNG KHÍ VỚI
CHỈ THÊU

ỐP VENEER

ỐP TRẦN DA LỘN CAO CẤP

MẶT TRÊN TÁP-LÔ
BỌC DA SẦN MỀM

MẶT DƯỚI TÁP-LÔ

THẢM

MÃ CHI TIẾT ỐP
VIỀN VÀ TÙY CHỌN
NỘI THẤT

Đen Ebony/Đỏ Pimento

Sợi Carbon

Đen Ebony hoặc kem Ivory

Đen Ebony

Đen Ebony

Đen Ebony

TXT

Kem Ivory/Đen Ebonyv

Sợi Carbon

Đen Ebony hoặc kem Ivory

Đen Ebony

Kem Ivory

Đen Ebony

TXE

Tiêu chuẩn

XJR575

Tiêu chuẩn

5 NỘI THẤT
CHỌN

Tùy chỉnh chiếc xe của bạn tại jaguar.com

Nội thất hiển thị: Ghế bọc da sần Cashew Bond với mặt trên táp-lô xám đen Truffle, ốp trần Morzine màu kem
Ivory, ốp gỗ sồi Gloss Rich Oak và thảm xám đen Truffle.

3

1

2
4

5

6

LUXURY

PHỐI MÀU NỘI THẤT
TIÊU CHUẨN – GHẾ DA SẦN GHÉP
1

2

3

4

5

6

GHẾ VỚI CHỈ THÊU CÙNG MÀU

ỐP VENEER

ỐP TRẦN MORZINE

MẶT TRÊN TÁP-LÔ

MẶT DƯỚI TÁP-LÔ

THẢM

Kem Cashew với chỉ màu
kem Cashew

Gỗ sồi Gloss Rich Oak

Kem Ivory

Xám đen Truffle

Kem Cashew

Xám đen Truffle

Đen Ebony với chỉ đen Ebony

Gỗ sồi Gloss Rich Oak

Kem Ivory

Đen Ebony

Đen Ebony

Đen Ebony

TÙY CHỌN ỐP VENEER
Đen Piano Black, sợi Carbon, đen bóng Gloss Figured Ebony, gỗ sồi với họa tiết Linear Laser Inlay hoặc gỗ óc chó Gloss Burr Walnut
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5 NỘI THẤT
CHỌN

Tùy chỉnh chiếc xe của bạn tại jaguar.com

Nội thất hiển thị: Ghế da sần mềm màu kem Ivory với mặt trên táp-lô Mineral, ốp trần Morzine màu kem Ivory,
ốp gỗ sồi Gloss Rich Oak và thảm Mineral.

3

1

2
4

5

6

PREMIUM LUXURY
PHỐI MÀU NỘI THẤT

TIÊU CHUẨN – GHẾ BỌC DA SẦN MỀM
1

2

3

4

5

6

GHẾ VỚI CHỈ THÊU VÀ
DÂY VIỀN TƯƠNG PHẢN

ỐP VENEER

ỐP TRẦN MORZINE

MẶT TRÊN TÁP-LÔ

MẶT DƯỚI TÁP-LÔ

THẢM

Kem Ivory với chỉ Mineral*

Gỗ sồi Gloss Rich Oak

Kem Ivory

Mineral

Kem Ivory

Mineral

Kem Cashew với chỉ xám
đen Truffle

Gỗ sồi Gloss Rich Oak

Kem Ivory

Xám đen Truffle

Kem Cashew

Xám đen Truffle

Nâu London Tan với chỉ đen Ebony

Gỗ sồi Gloss Rich Oak

Kem Ivory

Đen Ebony

Đen Ebony

Đen Ebony

Đen Ebony với chỉ thêu kem Ivory

Gỗ sồi Gloss Rich Oak

Kem Ivory

Đen Ebony

Đen Ebony

Đen Ebony

TÙY CHỌN ỐP VENEER
Đen Piano Black, sợi Carbon, đen bóng Gloss Figured Ebony, gỗ sồi với họa tiết Linear Laser Inlay hoặc gỗ óc chó Gloss Burr Walnut

*Yêu cầu vô lăng có chế độ tự sưởi.
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5 NỘI THẤT
CHỌN

Tùy chỉnh chiếc xe của bạn tại jaguar.com

Nội thất hiển thị: Ghế bọc da đen Ebony sần mềm họa tiết kim cương có lỗ thông khí với chỉ thêu tương phản
màu kem Ivory, mặt trên táp-lô màu đen Ebony, trần xe bọc da lộn màu kem Ivory, ốp veneer đen bóng Gloss
Figured Ebony và thảm đen Ebony.
Nội thất trong hình có bao gồm hệ thống giải trí ghế sau.

3

1

2
4

5

6

PORTFOLIO
PHỐI MÀU NỘI THẤT

TIÊU CHUẨN – GHẾ BỌC DA SẦN MỀM
1

2

3

4

5

6

GHẾ VỚI CHỈ THÊU TƯƠNG PHẢN

ỐP VENEER

ỐP TRẦN DA LỘN

MẶT TRÊN TÁP-LÔ

MẶT DƯỚI TÁP-LÔ

THẢM

Đen Ebony với chỉ thêu kem Ivory

Đen bóng Gloss Figured Ebony

Kem Ivory hoặc đen Ebony

Đen Ebony

Đen Ebony

Đen Ebony

Nâu London Tan với chỉ thêu
đen Ebony

Đen bóng Gloss Figured Ebony

Kem Ivory hoặc đen Ebony

Đen Ebony

Nâu London Tan

Đen Ebony

Kem Cashew với chỉ thêu xám
đen Truffle

Đen bóng Gloss Figured Ebony

Kem Ivory

Xám đen Truffle

Kem Cashew

Xám đen Truffle

Kem Ivory với chỉ thêu Mineral

Đen bóng Gloss Figured Ebony

IKem Ivory

Mineral

Kem Ivory

Mineral

Kem Ivory với chỉ thêu đen Ebony

Đen bóng Gloss Figured Ebony

Kem Ivory hoặc đen Ebony

Đen Ebony

Kem Ivory

Đen Ebony

TÙY CHỌN ỐP VENEER
Đen Piano Black, sợi Carbon, gỗ sồi Gloss Rich Oak, gỗ sồi với họa tiết Linear Laser Inlay hoặc gỗ óc chó Gloss Burr Walnut
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5 NỘI THẤT
CHỌN

Tùy chỉnh chiếc xe của bạn tại jaguar.com

Nội thất hiển thị: Ghế da bán Aniline màu kem Ivory họa tiết kim cương có lỗ thông khí với chỉ thêu tương phản
Mineral, mặt trên táp-lô Mineral, trần xe bọc da màu kem Ivory, ốp gỗ sồi với họa tiết Linear Laser Inlay và
thảm Mineral.
Nội thất trong hình có bao gồm hệ thống giải trí ghế sau.

3

1

2
4

5

6

AUTOBIOGRAPHY
PHỐI MÀU NỘI THẤT

TIÊU CHUẨN – GHẾ DA BÁN ANILINE
1

2

3

4

5

6

GHẾ VỚI CHỈ THÊU TƯƠNG PHẢN

ỐP VENEER

TRẦN XE BỌC DA

MẶT TRÊN TÁP-LÔ

MẶT DƯỚI TÁP-LÔ

THẢM

Kem Ivory với chỉ thêu Mineral

Ốp gỗ sồi với họa tiết Linear
Laser Inlay

Kem Ivory

Mineral

Kem Ivory

Mineral

Kem Ivory với chỉ thêu đen Ebony

Ốp gỗ sồi với họa tiết Linear
Laser Inlay

Kem Ivory hoặc đen Ebony

Đen Ebony

Kem Ivory

Đen Ebony

Kem Cashew với chỉ thêu xám
đen Truffle

Ốp gỗ sồi với họa tiết
Linear Laser Inlay

Kem Ivory

Xám đen Truffle

Kem Cashew

Xám đen Truffle

Nâu London Tan với chỉ thêu
đen Ebony

Ốp gỗ sồi với họa tiết Linear
Laser Inlay

Kem Ivory hoặc đen Ebony

Đen Ebony

Nâu London Tan

Đen Ebony

Đen Ebony với chỉ thêu kem Ivory

Ốp gỗ sồi với họa tiết Linear
Laser Inlay

Kem Ivory hoặc đen Ebony

Đen Ebony

Đen Ebony

Đen Ebony

TÙY CHỌN ỐP VENEER
Đen Piano Black, sợi Carbon, gỗ sồi Gloss Rich Oak, đen bóng Gloss Figured Ebony hoặc gỗ óc chó Gloss Burr Walnut
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5 NỘI THẤT
CHỌN

Tùy chỉnh chiếc xe của bạn tại jaguar.com

Nội thất hiển thị: Ghế bọc da Ivory sần mềm họa tiết kim cương có lỗ thông khí với chỉ thêu tương phản màu
đen Ebony, mặt trên táp-lô đen Ebony, ốp trần Morzine màu kem Ivory, ốp gỗ óc chó Gloss Shadow Walnut và
thảm đen Ebony.

3

1

2
4

5

6

XJ50

PHỐI MÀU NỘI THẤT
TIÊU CHUẨN – GHẾ BỌC DA SẦN MỀM
1

2

3

4

5

6

GHẾ BỌC DA VỚI CHỈ
TƯƠNG PHẢN

ỐP VENEER

ỐP TRẦN MORZINE

MẶT TRÊN TÁP-LÔ

MẶT DƯỚI TÁP-LÔ

THẢM

Kem Ivory với chỉ thêu đen Ebony

Gỗ óc chó Gloss Shadow Walnut

Kem Ivory

Đen Ebony

Kem Ivory

Đen Ebony

Đen Ebony với chỉ thêu kem Ivory

Gỗ óc chó Gloss Shadow Walnut

Kem Ivory

Đen Ebony

Đen Ebony

Đen Ebony
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5 NỘI THẤT
CHỌN

Tùy chỉnh chiếc xe của bạn tại jaguar.com

Nội thất hiển thị: Ghế thể thao bọc da sần mềm màu đen Ebony với chỉ tương phản màu đỏ Pimento, mặt trên
táp-lô đen Ebony, ốp trần da lộn màu kem Ivory, ốp veneer đen Piano Black và thảm đen Ebony.

3

1

2
4

5

6

R-SPORT

PHỐI MÀU NỘI THẤT
TIÊU CHUẨN – GHẾ BỌC DA SẦN MỀM
1

2

3

4

5

6

GHẾ BỌC DA VỚI CHỈ
TƯƠNG PHẢN

ỐP VENEER

ỐP TRẦN DA LỘN

MẶT TRÊN TÁP-LÔ

MẶT DƯỚI TÁP-LÔ

THẢM

Đen Ebony với chỉ thêu đỏ Pimento

Đen Piano Black

Kem Ivory hoặc đen Ebony

Đen Ebony

Đen Ebony

Đen Ebony

Kem Ivory với chỉ thêu đen Ebony

Đen Piano Black

Kem Ivory hoặc đen Ebony

Đen Ebony

Kem Ivory

Đen Ebony

Ebony/Pimento
Duo Tone/Pimento

Đen Piano Black

Kem Ivory hoặc đen Ebony

Đen Ebony

Đen Ebony

Đen Ebony

ỐP VENEER
Sợi Carbon
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5 NỘI THẤT
CHỌN

Tùy chỉnh chiếc xe của bạn tại jaguar.com

Nội thất hiển thị: Ghế thể thao bọc da sần mềm màu đen Ebony họa tiết kim cương có lỗ thông khí với chỉ tương phản
màu đỏ Pimento, mặt trên táp-lô đen Ebony, ốp trần da lộn đen Ebony, ốp veneer sợi Carbon và thảm đen Ebony.

3

1

2
4

5

6

XJR575

PHỐI MÀU NỘI THẤT
TIÊU CHUẨN – GHẾ BỌC DA SẦN MỀM
1

2

3

4

5

6

GHẾ BỌC DA VỚI CHỈ
TƯƠNG PHẢN

ỐP VENEER

ỐP TRẦN DA LỘN

MẶT TRÊN TÁP-LÔ

MẶT DƯỚI TÁP-LÔ

THẢM

Đen Ebony với chỉ thêu đỏ Pimento

Sợi Carbon

Đen Ebony hoặc kem Ivory

Đen Ebony

Đen Ebony

Đen Ebony

Kem Ivory với chỉ thêu đen Ebony

Sợi Carbon

Đen Ebony hoặc kem Ivory

Đen Ebony

Kem Ivory

Đen Ebony

ỐP VENEER
Đen Piano Black
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5 NỘI THẤT
CHỌN

Tùy chỉnh chiếc xe của bạn tại jaguar.com

Đen Piano Black

Sợi Carbon

Gỗ sồi Gloss Rich Oak

Gloss Figured Ebony

Gỗ sồi với họa tiết Linear Laser Inlay

Gỗ sồi với họa tiết Linear Laser Inlay

Gỗ óc chó Gloss Shadow Walnut

6 PHỤ KIỆN JAGUAR
CHỌN

Để tìm hiểu thêm về loạt phụ kiện Jaguar, vui lòng tham khảo tại đại lý hoặc lên trang gear.jaguar.com

Chụp gương mạ Chrome
C2D5489 – Trái
C2D5488 – Phải
Chụp gương mạ Chrome nhấn mạnh vào thiết kế đầy phong cách của gương chiếu hậu.
Có đầy đủ tùy chọn bên trái và phải.
*Không tương thích với hệ thống giải trí ghế sau.
Tình trạng phân phối phụ thuộc vào thị trường. Vui lòng liên hệ nhà bán lẻ Jaguar địa phương để biết thêm chi tiết.
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Ốp bảo vệ
C2D8498 – Trước
C2D8499 – Sau
Ốp bảo vệ chính hãng Jaguar góp phần hoàn thiện đường nét của
chiếc xe, bảo vệ XJ khỏi đất, cát cho tới đá dăm.

Bậc cửa phản quang
Khi cửa xe mở ra, tạo thêm điểm nhấn bằng chùm sáng nhẹ màu xanh
dương Phosphor Blue. Vui lòng liên hệ nhà bán lẻ Jaguar
được ủy quyền để đặt hàng.

Móc treo quần áo Click and Hang
J9C2167

Lẫy sang số bằng nhôm
T2R6547MMU

Là một phần trong loạt sản phẩm Click and Go, móc treo tháo rời
Click and Hang cho phép bạn treo quần áo mà không bị nhàu trong
khi di chuyển. Cũng đi kèm với móc để dùng bên ngoài xe.

Lẫy sang số bằng nhôm cao cấp là một điểm nhấn bên trong xe được
hoàn thiện với chất lượng cao. Được sản xuất từ nhôm phôi gia công,
những chiếc lẫy này được đánh bóng bằng tay để tạo vẻ cao cấp và
được mạ điện dung để tránh ăn mòn.

Giá đỡ máy tính Click and Play*
J9C2164

Thảm sàn khoang hành lý cao cấp
C2D7450

Là một phần trong gói Click and Go, giá đỡ máy tính bảng tháo rời
Click and Play có thể dễ dàng gắn vào bất cứ đâu trong xe, phục vụ
mục đích giải trí ghế sau.

Thảm trải sàn khoang hành lý màu đen Ebony Black với logo Jaguar.
Sợi dệt cao cấp 2.050g/m2 với viền và chỉ tương phản.

THÔNG SỐ KỸ THUẬT
Tùy chỉnh chiếc xe của bạn tại jaguar.com

ĐỘNG CƠ

JAGUAR 3.0 LÍT V6
300 ĐỘNG CƠ
DẦU TĂNG ÁP1

JAGUAR 3.0 LÍT V6
340 ĐỘNG CƠ
XĂNG SIÊU NẠP2

RWD

RWD

Dẫn động
Dung tích
Công suất tối đa

cc

2993

2995

EEC-PS (kW)

300 (221)

340 (250)

4,000

6,500

EEC-Nm (lb.ft.)

700 (516)

450 (332)

@rev/min
Mô-men xoắn cực đại
@rev/min
Hộp số

2,000

3,500-5,000

Tự động 8 cấp

Tự động 8 cấp

5.9

HIỆU SUẤT
0-100 km/h

giây

6.2

0-60 mph

giây

5.9

5.7

250 (155) giới hạn

250 (155) giới hạn

Từ 7.0 (Lên tới 40,4)

Từ 9.1 (31.0)

Từ 184

Từ 211

77

80

Từ 7.0 (Lên tới 40.4)

Từ 9.1 (31.0)

Từ 185

Từ 211

77

80

Vận tốc tối đa

km/h (mph)

MỨC TIÊU THỤ NHIÊN LIỆU – TRỤC CƠ SỞ TIÊU CHUẨN
Hỗn hợp

l/100km (mpg)

Khí thải Carbon dioxide

g/km

Thể tích bình nhiên liệu (khả dụng)

số lít xấp xỉ

MỨC TIÊU THỤ NHIÊN LIỆU – TRỤC CƠ SỞ DÀI
Hỗn hợp

l/100km (mpg)

Khí thải Carbon dioxide

g/km

Thể tích bình nhiên liệu

số lít xấp xỉ

1
Những con số được đưa ra là kết quả thử nghiệm của nhà sản xuất theo quy định châu Âu. Chỉ mang tính so sánh. Những con số trên thực tế có thể sẽ khác đi. Lượng khí thải CO 2 và mức tiêu thụ nhiên liệu sẽ thay đổi theo các loại mâm và trang bị
tùy chọn. 2Thông tin động cơ chưa được xác thực lại trong năm 2018. Dữ liệu được công bố đồng nhất với đánh giá NEDC 2017.

Tình trạng phân phối của động cơ phụ thuộc vào thị trường. Vui lòng liên hệ nhà bán lẻ Jaguar địa phương để biết thêm chi tiết.
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JAGUAR 3.0 LÍT V6
340 ĐỘNG CƠ
XĂNG SIÊU NẠP2

JAGUAR 5.0 LÍT V8
470 ĐỘNG CƠ
XĂNG SIÊU NẠP2

JAGUAR 5.0 LÍT V8
510 ĐỘNG CƠ
XĂNG SIÊU NẠP2

JAGUAR 5.0 LÍT V8
575 ĐỘNG CƠ
XĂNG SIÊU NẠP2

AWD

RWD

RWD

RWD

2995

5000

5000

5000

340 (250)

470 (346)

510 (375)

575 (423)

6,500

6,000-6,500

6,000-6,500

6,250-6,500

450 (332)

575 (424)

625 (461)

700 (517)

3,500-5,000

2,000-5,500

2,500-5,500

3,500-4,500

Tự động 8 cấp

Tự động 8 cấp

Tự động 8 cấp

Tự động 8 cấp

6.4

5.2

4.9

4.4

6.1

4.9

4.7

4.2

250 (155) giới hạn

250 (150) giới hạn

250 (155) giới hạn

300 (186) giới hạn

Từ 9.8 (28.8)

Từ 11.1 (25.5)

—

Từ 11.1 (25.5)

Từ 234

Từ 264

—

Từ 264

80

80

—

80

From 9.8 (28.8)

Từ 11.1 (25.5)

Từ 11.1 (25.5)

Từ 11.1 (25.5)

From 234

Từ 264

Từ 264

Từ 264

80

80

80

80

THÔNG SỐ KỸ THUẬT
Tùy chỉnh chiếc xe của bạn tại jaguar.com
2.105mm

1.626mm

5.130mm (SWB) 5.255mm (LWB)

1.950mm

1.460mm

3.032mm (SWB) 3.157mm (LWB)

1.604mm

XE HIỂN THỊ: XJ PORTFOLIO TRỤC CƠ SỞ DÀI ĐI KÈM VỚI CÁC TÙY CHỌN (TÙY THỊ TRƯỜNG

JAGUAR 3.0 LÍT V6
300 ĐỘNG CƠ DẦU
TĂNG ÁP DIESEL

TRỤC CƠ SỞ TIÊU CHUẨN
Dẫn động

JAGUAR 3.0 LÍT V6
340 ĐỘNG CƠ XĂNG
SIÊU NẠP

JAGUAR 5.0 LÍT V8
510 ĐỘNG CƠ XĂNG
SIÊU NẠP

JAGUAR 5.0 LÍT V8
575 ĐỘNG CƠ XĂNG
SIÊU NẠP
RWD

RWD

RWD

AWD

RWD

Chiều dài tổng thể

mm

5,130

5,130

5,130

—

5,130

Chiều rộng tổng thể (mở/gập gương)

mm

2,105/1,950

2,105/1,950

2,105/1,950

—

2,105/1,950

Chiều cao tông thể (bao gồm ăng-ten)

mm

1,460

1,460

1,460

—

1,460

Trục cơ sở

mm

3,032

3,032

3,032

—

3,032

mm

Vệt bánh trước/sau

1,626/1,604

1,626/1,604

1,626/1,604

—

1,626/1,604

m (ft.in)

12.1 (39.7)

12.1 (39.7)

12.6 (41.3)

—

12.1 (39.7)

lít – VDA

478

478

478

—

478

mm

1,055/988

1,055/988

1,055/988

—

1,055/988

Khoảng không trên đầu khi có tấm che nắng
(ghế trước)

mm

1,004

1,004

1,004

—

1,004

Khoảng không trên đầu (ghế sau)

mm

945

945

945

—

945

Độ rộng cabin trước/sau

mm

1,464/1,437

1,464/1,437

1,464/1,437

—

1,464/1,437

Bán kính quay đầu (tường đến tường)
Thể tích chứa đồ với hệ thống lốp dự phòng
Chỗ duỗi chân trước/sau

Trọng lượng*

kg (lbs)

1,835 (4,045)

1,765 (3,891)

1,865 (4,112)

—

1,875 (4,134)

Tổng trọng lượng xe*

kg (lbs)

2,400 (5,291)

2,350 (5,181)

2,430 (5,357)

—

2,400 (5,291)

TRỤC CƠ SỞ DÀI
Chiều dài tổng thể

mm

5,255

5,255

5,255

5,255

5,255

Chiều rộng tổng thể (mở/gập gương)

mm

2,105/1,950

2,105/1,950

2,105/1,950

2,105/1,950

2,105/1,950
1,460

Chiều cao tông thể (bao gồm ăng-ten)

mm

1,460

1,460

1,460

1,460

Trục cơ sở

mm

3,157

3,157

3,157

3,157

3,157

Vệt bánh trước/sau

mm

1,626/1,604

1,626/1,604

1,626/1,604

1,626/1,604

1,626/1,604

12.5 (41.0)

12.5 (41.0)

13.1 (43.0)

12.5 (41.0)

12.5 (41.0)

478

478

478

478

478

mm

1,055/1,109

1,055/1,109

1,055/1,109

1,055/1,109

1,055/1,109

mm

1,109

1,109

1,109

1,109

1,109

mm

1,021

1,021

1,021

1,021

1,021

mm

1,087

1,087

1,087

1,087

1,087

mm

989

989

989

989

989

mm

1,004

1,004

1,004

1,004

1,004

Bán kính quay đầu (tường đến tường)
Thể tích chứa đồ với hệ thống lốp dự phòng
Chỗ duỗi chân trước/sau
Chỗ duỗi chân phía sau với gói tùy chọn ghế
sau (ghế sau dựng đứng)
Chỗ duỗi chân phía sau với gói tùy chọn ghế
sau (ghế sau ngả hết cỡ)
Chỗ duỗi chân phía sau với tùy chọn ghế sau
cao cấp (ghế sau dựng đứng)
Chỗ duỗi chân phía sau với tùy chọn ghế sau
cao cấp (ghế sau ngả hết cỡ)
Khoảng không trên đầu khi có tấm che nắng
(ghế trước)

m (ft.in)
lít – VDA (cu.ft.)

Khoảng không trên đầu (ghế sau)

mm

946

946

946

946

946

Độ rộng cabin trước/sau

mm

1,464/1,437

1,464/1,437

1,464/1,437

1,464/1,437

1,464/1,437

Trọng lượng*

kg (lbs)

1,860 (4,101)

1,775 (3,913)

1,875 (4,134)

1,885 (4,156)

1,885 (4,156)

Tổng trọng lượng xe*

kg (lbs)

2,450 (5,401)

2,400 (5,291)

2,450 (5,401)

2,450 (5,401)

2,450 (5,401)

*Trọng lượng thể hiện xe khi trang bị kỹ thuật tiêu chuẩn. Thêm tùy chọn sẽ tăng thêm trọng lượng.
Tình trạng phân phối của động cơ phụ thuộc vào thị trường. Vui lòng liên hệ nhà bán lẻ Jaguar địa phương để biết thêm chi tiết.
Các chỉ số được đo khi xe không tải. Khoang hành lý được đo theo tiêu chuẩn VDA sử dụng các khối đo 200 x 100 x 50mm.

CHI TIẾT KỸ THUẬT
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TRUNG TÂM PHÁT
TRIỂN PHIÊN BẢN
ĐẶC BIỆT
Trung tâm phát triển phiên bản đặc biệt (SVO) thiết kế và chế tạo các xe Jaguar và Land Rover
nhấn mạnh các giá trị cốt lõi của thương hiệu, tập trung vào sự sang trọng, khả năng vận hành và
công suất.
Đội ngũ các chuyên gia của chúng tôi sẽ tập trung vào việc đáp ứng các nhu cầu độc đáo và tăng
cường sự gắn kết thương hiệu với các khách hàng nhiệt huyết nhất bằng việc tạo ra những trải
nghiệm mà khách hàng sẽ nhớ suốt đời.
SVO chịu trách nhiệm tạo ra những tuyệt tác để đời, khắc họa đặc tính nổi bậc về thiết kế và kỹ
thuật của Jaguar, kết nối niềm đam mê của khách hàng với chiếc xe của họ.
TRUNG TÂM KỸ THUẬT PHÁT TRIỂN PHIÊN BẢN ĐẶC BIỆT MỚI

Trung tâm kỹ thuật Phát triển phiên bản đặc biệt mới tọa lạc ngay trong lòng nước Anh. Trung tâm
được Jaguar và Land Rover đầu tư 20 triệu Bảng Anh, được chia thành bốn khu vực nhằm hỗ trợ
chế tác các chiếc xe đỉnh cao. Bên cạnh phòng Nhận yêu cầu và phát thảo ý tưởng, khu vực sản
xuất sẽ lắp ráp và hoàn thiện bằng tay các dòng xe phiên bản giới hạn và phiên bản siêu tầm, và
khu vực sơn xe cho ra những nước sơn độc nhất.
BỘ PHẬN BESPOKE TRỰC THUỘC TRUNG TÂM PHÁT TRIỂN PHIÊN
BẢN ĐẶC BIỆT

Bộ phận Bespoke hình thành từ việc thấu hiểu điều mà các khách hàng đặc biệt của chúng tôi
quan tâm hơn hết đó là sở hữu một chiếc xe độc bản cho riêng mình. Chiếc xe mà chỉ có riêng
họ có được, bộc lộ được cá tính và sở thích cá nhân. Ý thức được điều đó, SVO phát triển phòng
Nhận yêu cầu và phát thảo ý tưởng, cho phép chế tạo nên những chiếc xe tinh tuý và sang trọng
bậc nhất thế giới. Bộ phận Bespoke với cơ sở mới được đặt trong trung tâm kỹ thuật SVO tại
Warwickshire, nước Anh.
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TRUNG TÂM PHÁT TRIỂN PHIÊN BẢN ĐẶC BIỆT

THẾ GIỚI JAGUAR
Lựa chọn một chiếc XJ và bạn đang bước vào Thế giới Jaguar kỳ thú.

LÁI THỬ

Cách tốt nhất để cảm nhận xe Jaguar là lái thử nó. Chương trình Trải nghiệm Jaguar cho bạn
nhiều cơ hội độc đáo để thực sự cảm nhận các đặc tính 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.
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 cách các kỹ thuật viên lành nghề làm việc 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
TRẢI NGHIỆM LÁI TRÊN BĂNG

Cảm nhận khả năng lái xe ở tầm cao mới với trải nghiệm lái trên băng cùng Jaguar 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 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.
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 Jaguar và Land Rover.
Nếu bạn muốn tham gia vào chuyến phiêu lưu sắp tới, hãy ghé thăm trang
jaguar.com/experience-jaguar/iconic-experiences
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FORMULA E

Tên tuổi của Jaguar gắn liền với thiết kế, công nghệ và hiệu năng được tôi luyện thêm bởi những giải đấu
và đường đua khắc nghiệt nhất thế giới. Từ Le Mans cho tới Formula 1, và bây giờ là Formula E, vạch
xuất phát luôn nơi thử nghiệm với chúng tôi. Formula E là sân khấu hoàn hảo dành cho những chiếc điện
trong môi trường hoạt động cường độ cao. Hệ thống giải đấu này cũng kích thích việc các hệ thống động
cơ điện của Jaguar. Mỗi cuộc đua ở Formula E giúp cho các kỹ sư của Jaguar tạo nên những chiếc xe
điện tốt hơn.
Tìm hiểu thêm tại jaguar.com/jaguar-racing
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 túy tương tự như khi chế tác các
dòng xe khác. 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 gợi nhắc 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.

LUÔN THUẬN TIỆN
CHO BẠN
Cũng như việc đem đến những dịch vụ và sản phẩm thời trang độc đáo, Jaguar giúp cho việc sở hữu
xe và trải nghiệm lái được thoải mái và dễ dàng.
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 ăn khớp và tính bền bỉ của chúng tôi. Mỗi phụ tùng đều được thiết kế chuyên biệt
cho mẫu XJ 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 Jaquar 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.
Vui lòng truy cập trang web jaguar.com/fleet-and-business để biết thêm thông tin chi tiết.

CHÚ Ý
Jaguar Land Rover Limited không ngừng tìm kiếm các phương pháp để cải thiện các đặc tính kỹ thuật, thiết
kế, sản xuất các mẫu xe và những thay đổi này vẫn diễn ra liên tục. Dù chúng tôi luôn nỗ lực mang lại 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.
MÀU SẮC
Màu sắc thể hiện ở đây có thể bị hạn chế trong quá trình in ấn, do vậy có thể hơi khác so với màu thực tế trên xe.
Công ty được quyền miễn trách về việc thay thế hay bỏ bớt bất kỳ màu nào mà không cần thông báo. Một số
màu có thể không có ở quốc gia của bạn. Vui lòng kiểm tra các mã màu và các thông số kỹ thuật hiện có với đại lý
Jaguar. Các nhà phân phối và đại lý không phải là đại diện của Jaquar 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 được 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.

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 khách 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 khách 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 chọn
tài chính phù hợp với nhu cầu của quý vị. Vui lòng liên hệ với Đại lý Jaguar tại địa phương để biết
thêm thông tin chi tiết.
BẢO HIỂM

Các bộ phân quan trọng của XJ đều có thể được bảo hiểm với dịch vụ tiết kiệm thời gian và chi
phí sửa chữa. Mẫu xe XJ là mẫu xe có các xếp hạng đánh giá theo nhóm xe có mức bảo hiểm cạnh
tranh nhờ vào tập trung chủ yếu vào chi phí sửa chữa thấp. Để biết thêm thông tin chi tiết, vui lòng
liên hệ với nhà bán lẻ Jaguar tại địa phương.

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.
iPod, iPod touch và iPad là những thương hiệu của Apple Inc, đã được đăng kí ở Hoa Kỳ và các quốc gia khác.
Hệ thống định vị phải luôn được sử dụng mà không ảnh hưởng tới khả năng điều khiển và sự an toàn của chính
mình cũng như những người tham gia giao thông khác.
Celeron, Centrino, Intel, logo Intel, Intel Atom, Intel Core, Intel Inside, logo Intel Inside, Intel vPro, Intel Xeon Phi,
Itanium, Pentium, và Xeon là các thương hiệu của tập đoàn Intel tại Mỹ và/hoặc các quốc gia khác.
Trifield và thiết bị "three fields" là thương hiệu của Trifield Productions Ltd.
XE HIỂN THỊ: XJ PORTFOLIO TRỤC CƠ SỞ DÀI MÀU XÁM CARPATHIAN GREY ĐI KÈM VỚI CÁC TÙY CHỌN
(TÙY THỊ TRƯỜNG)
XE HIỂN THỊ Ở BÌA TRƯỚC VÀ SAU: XJ50 TRỤC CƠ SỞ DÀI MÀU XANH LOIRE BLUE ĐI KÈM VỚI CÁC TÙY
CHỌN (TÙY THỊ TRƯỜNG)
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