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Volvo Cars lança novo S90 Excellence

Credenciais Premium
"A primeira coisa que se nota no S90 Excellence é a remoção o banco do passageiro da frente,
substituindo-o pelo o que nós chamamos de Lounge Console, projetado para atender à
necessidade dos clientes executivos com chauffeur para relaxar ou trabalhar enquanto
estiverem em movimento. A segunda coisa que se vai notar são os materiais de alta qualidade
que se combinam de forma a revelar a sensação de luxo imersivo e bem pensado", disse
Thomas Ingenlath, Vice-Presidente Sénior de Design da Volvo Car Group.
O S90 Excellence incorpora muitos recursos projetados para melhorar a experiência no
automóvel: teto panorâmico, mesas de trabalho escamoteáveis, armazenamento inteligente,
suporte de copos aquecido ou refrigerado, apoio para os pés ajustável e um sistema
incorporado de entretenimento com um grande ecrã para trabalho ou lazer. O S90 Excellence
inclui igualmente uma interface de controlo táctil no banco traseiro, um compartimento
integrado de refrigeração e copos de cristal artesanais da marca sueca Orrefors.
O S90 Excellence estará disponível apenas com a motorização T8 Twin Engine de 407cv.
Os novos automóveis virão com uma série de características standard, desde a segurança,
incluindo a Detecção de Grandes Animais como parte do sistema City Safety e o Pilot Assist,
que é um sistema semi-autónomo de assistência ao condutor que funciona até 130 km/h, ao
sistema de integração de smartphones, incorporando a Apple CarPlay e o Android Auto,
permitindo o fácil acesso às aplicações dos smartphones através do grande ecrã no centro do
tablier, e do novo sistema de qualidade de ar CleanZone que emprega um filtro de ar iónico,
para o sistema de ar condicionado de quatro zonas, todos eles já conhecidos do S90 "normal".
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