
Suporte de quadril Os assentos fornecem apoio aos quadris, eliminando espaço entre as costas do ocupante e o assento

Raios infravermelhos
Área de cobertura dos sensores infra vermelhos foi ampliada a todos assentos, permitindo um controle ainda mais preciso 

sobre o ar-condicionado para cada ocupante e controle acurado da temperatura no interior da cabine.

Elevação automática do assento (condutor)

Adoção de função para elevação automática do assento do condutor:

> Ao sair do veículo, o elevador do assento move-se para cima com intuito de facilitar a posição de desembarque;

> Ao entrar no veículo, o elevador do assento desloca-se para baixo, retornando à posição de condução original.

Almofada lateral (função)

Adoção de almofada lateral com a função de diminuir a pressão nas coxas dos ocupantes. O sistema abaixa e eleva os 

suportes laterais do banco (nas extremidades dos assentos). Este sistema é ativado toda vez que a porta correspondente é 

aberta e/ou fechada, quando o motor está em operação e ao ativar e desativar cinto de segurança.

> Ao sair do veículo, a almofada lateral chega a uma posição mais baixa do que a posição original; 

> Ao entrar no veículo, a almofada retorna automaticamente à sua posição normal para dar suporte às coxas.

Área de aplicação de pressão
Bolsas de ar disponíveis nos encostos e nas almofadas laterais de cada assento.

> As aplicações de pressão estão configuradas em áreas que atinjam os músculos dos ocupantes.

Função de aquecimento 

Dois aquecedores dedicados estão equipados em áreas próximas aos ombros e inferior das costas do assento. Eles 

oferecerem aquecimento a áreas específicas do corpo e fornecem quantidade certa de estímulos com calor.

> O gerenciamento de temperatura inclui intervalos repetidos de aquecimento e resfriamento durante o programa.

Reclinação automática do assento traseiro
Está disponível uma função reclinável automática (visibilidade traseira) do assento traseiro que desliza os bancos traseiros 

para baixo e para a frente quando a alavanca de mudança é operada - se os assentos não estiverem ocupados.

Operação de retorno com porta aberta

Os assentos retornam automaticamente à posição neutra quando a porta é aberta para facilitar ocupante ao sair do veículo. 

Se o veículo for equipado com suporte de pernas nos assentos, os encostos são levantados em cerca de 4° para também 

facilitar a saída.

Pára-sol

O pára-sol traseiro sombrea toda a área da janela traseira, o que aumenta o conforto dos ocupantes nos assentos traseiros.

> Os lados da tela estão inseridos nas guarnições do pilar para que toda a área da janela traseira, incluindo os laterais, 

sejam cobertas.

> No centro da tela, uma aba gira para preencher o espaço com o teto conforme a sombra é levantada, permitindo que a 

área perto do teto seja sombreada.

Sistema de Gerenciamento Dinâmico do Veículo (VDIM)

A disponibilidade do sistema VDIM controla de maneira precisa seis tipos de movimento do veículo - longitudinal, vertical, 

lateral, de guinada, rotação e inclinação - em resposta às entradas do acelerador, direção e freio.

> Sistema foi adotado no modelo GS, permitindo o controle de movimento vertical.

> Detecta todo o movimento do veículo e permite que os sistemas de controle atuem de forma independente. Concede 

controle continuamente em todos os meios de direção.

Multi Weather Lights

O veículo está disponível com luzes multi-direcionais.

> Este tipo de iluminação reduz o brilho no momento em que a luz é projetada para a frente durante a condução no 

nevoeiro, fornecendo luz suficiente na frente do veículo.

> O foco do feixe de luz baixa é direcionado a um posição mais inferior para a projeção da luz não espalhar no outro 

veículo.

> As luzes de curva estão ligadas (70% distribuída) para iluminar a área frontal do veículo.

Abertura eletrônica do porta-malas
O porta-malas pode ser aberto e fechado por meio do movimento do pé em frente a um sensor localizado abaixo do pára-

choque traseiro. 

Mecanismo de ajuste do assento

Um mecanismo de ajuste de 28 posições para o assento que utiliza motores e um sistema pneumático disponível para os 

bancos dianteiros;  

A combinação de motores com um sistema pneumático permite o ajuste fino de todo o assento.

Suporte para ombro O suporte para os ombros do motorista permite uma operação mais fácil do volante.

Suporte lateral de almofada
A função de suporte de almofada lateral fornece apoio para o fêmur do ocupante, elevando os lados da almofada do 

assento.

Operação do assento 
Além dos interruptores convencionais no lado do assento, os assentos também podem ser operados usando o visor de 

navegação e a interface de toque remoto do tipo touch pad.

Controle de assento de passageiro

Interruptor de controle do assento passageiro:

> Pressionar o interruptor de controle do assento do passageiro na porta do lado do condutor muda para o modo de controle 

do assento do passageiro;

> Enquanto estiver no modo de controle do assento do passageiro, os interruptores de ajuste do assento do lado do 

condutor podem ser usados para controlar o assento do passageiro sem sair do assento do motorista;

> Além das operações deslizantes e reclináveis, o novo modelo permite elevação, inclinação, comprimento de almofada e 

controle de suporte lombar.

Assento frontal com opção relaxamento
Os assentos frontais podem aplicar pressão ao corpo do passageiro (das coxas até os ombros) inflando e esvaziando uma 

série de bolsas de ar embutidas no encosto e na almofada do assento.

Localização do painel multi-operação traseira
Um painel traseiro multi-operação foi adotado no apoio de braços traseiro para permitir acesso fácil a todos os controles do 

banco traseiro.

Assentos traseiros com opção relaxamento por 

aquecimento

O sistema funciona junto com aquecedores integrados nas áreas do ombro e da parte inferior das costas do assento para 

aumentar o relaxamento, aplicando pressão enquanto aquece o corpo do ocupante.

Fivela fácil acesso acesso do cinto de segurança

> Quando o ocupante abre a porta do condutor ou a porta do passageiro, o suporte do afivelamento do cinto de segurança 

levanta-se para facilitar a operação; 

> No assento do motorista, o suporte também se levanta quando o condutor desliga a ignição - enquanto usa o cinto de 

segurança - para facilitar o desbloqueio do mesmo.

All-LED - luzes internas 

A adoção de LED permite clima ameno e uniforme, proporcionando ao espaço interior um ambiente elegante e adequado ao 

emblemático sedã de luxo.

> A iluminação LED ajuda a reduzir o consumo de energia, contribuindo para aumentar a economia de combustível.
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