Ficha técnica DS 5
2014/2015 e 2015/2015

Características Técnicas

DS 5 Be Chic

DS 5 So Chic

Motor
Motor
Número de Cilindros e Válvulas
Cilindrada
Alimentação
Potência máxima
Torque máximo

THP 165
4 cilindros 16V
1598 cm3
Injeção eletrônica multiponto com turbo de alta pressão e intercooler
165 cv (121 kW) a 6000 rpm
24,5 kgfm (240 Nm) a 1400 rpm

Desempenho
211 km/h *
8,9 segundos *

Velocidade máxima (em circuito)
Aceleração de 0 a 100 km/h
* medidas realizadas com 1 pessoa a bordo, com combustível E22 (RON 93), norma ECE

Transmissão
Câmbio
Tração

Automático de 6 marchas com modo esportivo e troca sequencial
Dianteira

Direção
Grupo electrobomba hidráulico

Sistema de direção

Suspensão
Suspensão dianteira

Pseudo McPherson, com braços inferiores triangulares
e barra anti-inclinação

Suspensão traseira

Travessa deformável e barra anti-inclinação

Freios
Sistema dianteiro
Sistema traseira
Auxílio à frenagem

Discos ventilados
Discos
ABS com REF (Repartidor Eletrônico de Frenagem) e
AFU (Auxílio à Frenagem de Urgência)

Pneus e rodas
Medida dos pneus
Rodas

235/45 R18
Rodas de liga leve 18” Canaveral pretas e diamantadas

Combustível
Gasolina
60 litros

Combustível
Tanque

Características Físicas
Dimensões
4530 mm
1852 mm - 2128 mm
1513 mm
2727 mm

Comprimento
Largura - largura com retrovisores
Altura
Entre-eixos

Pesos
1480 kg
1998 kg
518 kg

Peso vazio
Peso bruto Total
Carga útil

Porta-malas
468 litros (VDA)
1288 litros (VDA)
917 mm
1200 mm

Volume do porta-malas
Volume do porta-malas com rebatimento dos bancos
Comprimento do assoalho
Largura do assoalho

Capacidade de transporte
5

Número de passageiros

Equipamentos
Segurança
6 air bags: frontal condutor & passageiro (com dispositivo de neutralização do air bag do passageiro), lateral dianteiros e cortina
Acionamento das luzes de emergência em caso de frenagem brusca
Alerta de não utilização dos cintos de segurança dianteiros e traseiros
Apoios de cabeça dianteiros com regulagem de altura e inclinação
Apoios de cabeça traseiros com regulagem de altura
Cintos de segurança dianteiros pirotécnicos, com limitador de esforços e regulagem de altura
Cintos de segurança traseiros de três pontos com limitador de esforços
ESP (controle dinâmico de estabilidade) + ASR (antipatinagem)
Faróis com acendimento automático e dispositivo adicional de iluminação estática de cruzamento
Faróis bi-xênon autodirecionais com lavador
Faróis de neblina dianteiros e traseiros
Fixação ISOFIX para cadeiras de crianças nos bancos traseiros
Freio de estacionamento elétrico automático com sistema de ajuda à partida em aclive
Limitador / Regulador de velocidade com velocidades pre-programadas
Limpador do para-brisa automático com detector de chuva e indexado à velocidade
Luzes diurnas de LEDs
Retrovisor interno eletrocromo
Retrovisores externos com regulagem elétrica e rebatíveis eletricamente
Retrovisores externos com repetidores de LEDs e luz de acompanhamento
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Conforto
Abertura e travamento das portas "mãos livres" (Keyless)
Ar condicionado automático digital bi zone, com filtro de partículas, função Rest e saídas de ar traseiras
Botão Start/Stop para ligar o motor
Câmera de ré com tela colorida 16/9
Detectores de obstáculos traseiros
Detectores de obstáculos dianteiros e traseiros
Head-up display colorido em lâmina transparente retrátil
Para-brisa acústico
Teto panorâmico tipo cockpit com 3 cortinas individuais elétricas
Tomada 12 V (na dianteira e na traseira)
Vidros elétricos dianteiros e traseiros com dispositivo "um toque" e anti-esmagamento

Sistema de áudio e multimídia
Bluetooth para telefone e transmissão dos MP3 para o rádio (conforme celular)
Central multimídia com CD, MP3, espacialização do som Arkamys e comandos no volante
Entrada auxiliar e USB
Som HiFi by DENON de 10 alto-falantes com amplificador, via central e subwoofer
Sistema de navegação GPS eMyWay com mapa do Brasil e tela colorida 16/9

Bancos e revestimentos
Apoio de braço central traseiro com acesso ao porta-malas
Apoio de braço dianteiro com porta-objetos com ar condicionado
Banco do condutor elétrico com memorização da posição, regulagem lombar e função massagem
Bancos de couro Club: bancos de couro Nappa ou semi-anilina de alta qualidade e outros materiais com desenho exclusivo de pulseira de relógio
Bancos de couro Sportlounge: bancos de couro plena flor Claudia Mistral (preto) e outros materiais com confecção exclusiva Sportlounge
Bancos de couro Claudia Mistral (preto), tecido Dinamica e outros materiais
Bancos de tecido Armucara
Bancos dianteiros elétricos com aquecimento, regulagem de altura e de comprimento dos assentos
Bancos traseiros rebatíveis (1/3, 2/3)
Revestimento da alavanca do câmbio em couro
Tapetes dianteiros e traseiros
Volante com regulagem de altura e profundidade
Volante revestido de couro Nappa com detalhes cromados
Volante revestido de couro plena flor com detalhes cromados

Estética
Acabamento
Acabamento interno com peças revestidas tipo cromo escovado "Lennox Titanium"
Acabamento interno com peças de alumínio escovado "bouchonné", tipo aviação
Assinatura luminosa dianteira com LEDs e traseira com faixas de luz
Dupla ponteira de escapamento integrada ao para-choque
Espada cromada exclusiva, nascendo na ponta dos faróis e se estendendo até as portas dianteiras
Interior com design exclusivo de cockpit de avião
Relógio exclusivo no centro do painel de bordo
Retrovisores exteriores na cor da carroceria
Soleiras dianteiras e traseiras cromadas
Vidros laterais e do porta-malas pigmentados
Winglets traseiros para direcionar o fluxo aerodinâmico

Cores
Blanc nacré (perolizado)
Gris aluminium (metalizado)
Gris Shark (metalizado)
Noir Perla Nera (metalizado)
LCDV

