Persbericht
JAGUAR XE EN XF VOORTAAN EXCLUSIEF ALS R-DYNAMIC

●

Exclusief als R-Dynamic: het gamma van de Jaguar XE en XF is verder
geoptimaliseerd en bestaat voortaan exclusief uit R-Dynamic-uitvoeringen

●

Geëlektrificeerde diesels: De Jaguar XE en XF zijn beiden beschikbaar met de
verfijnde en efficiënte Ingenium-viercilinder van 150 kW/204 pk met 'mild hybrid'technologie, die een verbruik vanaf 4,9 l/100 km** en een CO2-uitstoot vanaf
128 g/km** biedt op de XE en vanaf 5 l/100 km** en 131 gl/km** op de XF Berline

●

Naadloze connectiviteit: Het Pivi Pro-infotainmentsysteem is standaard uitgerust
met de draadloze versie van Apple CarPlay® om u moeiteloos verbonden te houden.
De draadloze versie van Android Auto™ is eveneens standaard. Ook huidige
eigenaars van compatibele Jaguar-modellen met Pivi Pro zullen what3words
ontvangen via een software-update ‘over-the-air’

•

Vraag het aan Alexa1: Dankzij de volledige integratie van Amazon Alexa met
PiviPro kunt u natuurlijke gesproken spraakopdrachten gebruiken om de navigatie en
muziek te bedienen2, agenda's te beheren, nieuws te beluisteren, het weer te
controleren en slimme thuisapparatuur te bedienen3 – gewoon door het te vragen –
zodat u uw ogen op de weg en uw handen op het stuur kunt houden. Dit kan worden
geactiveerd via een SOTA-update zodra dit beschikbaar is in België

●

Meer lezen over Alexa en hoe u ze activeert, doet u hier

●

what3words: Deel uw locatie of stel in Pivi Pro* om het even welke plaats op aarde
in als bestemming met een unieke combinatie van drie woorden: meer informatie
vindt u hier

●

De Jaguar XE is in België beschikbaar vanaf € 46.030 en de Jaguar XF Sedan vanaf
€ 58.360. De Jaguar XF Sportbrake is in België beschikbaar vanaf € 68.550. Voor
meer informatie kunt u terecht op www.jaguar.be
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Dinsdag 26 april 2022, Antwerpen – De Jaguar XE en XF zijn voortaan exclusief
beschikbaar als R-Dynamic. Deze optimalisering van het gamma betekent dat alle
uitvoeringen voortaan standaard zijn uitgevoerd met de nadrukkelijk dynamische RDynamic-uitstraling. Daarnaast bieden de Jaguar XE en XF klanten nu meer keuze
en technologie dan ooit, met de introductie van de Alexa-spraakbediening en what3words in
het hele gamma. Alexa-spraakbediening is nog niet beschikbaar in België.
Aandrijflijnen XE en XF modeljaar 2023
De XE en XF zijn ook beschikbaar met de uiterst efficiënte Ingenium-dieselmotor met vier
cilinders, 'mild hybrid'-technologie (MHEV) en een keuze aan achter- of vierwielaandrijving.
Deze dieselmotor van 150 kW/204 pk levert een indrukwekkend koppel van 430 Nm en zijn
raffinement en responsiviteit worden nog versterkt met het MHEV-systeem. De in de riem
geïntegreerde startgenerator (BiSG) recupereert energie die vaak verloren gaat tijdens het
remmen of vertragen door ze op te slaan in een compacte lithium-ionbatterij van 48 volt. Deze
energie wordt opnieuw gebruikt om de motor te helpen bij het accelereren. Het maakt de stopstartfunctie ook stiller en sneller dan conventionele systemen.
Deze motor is de zuinigste in het XE- en XF-gamma en zorgt ervoor dat de
achterwielaangedreven XE een brandstofverbruik vanaf 4,9l/100 km** en een CO2-uitstoot
van slechts 128g/km** kan leveren. In de achterwielaangedreven XF Berline levert hij
overeenkomstige waarden van 5,0l/100 km** en 131g/km**.
Klanten kunnen ook opteren voor een 183 kW/250 pk sterke viercilinder op benzine uit de
Ingenium-familie. Deze geraffineerde motor, die alleen met achterwielaandrijving wordt
aangeboden, ontwikkelt een maximumkoppel van 365 Nm tussen 1.300 en 4.500 rpm, voor
een uitmuntende souplesse en sterke prestaties. Met deze krachtbron accelereert de XE van
0 naar 100km/u in 6,8 seconden en de XF berline en XF Sportbrake respectievelijk in
6,9 seconden en 7,1 seconden.
Het volledige motorgamma voor de XE en XF voor het modeljaar 2023 omvat:
Benzine
•

183 kW/250 pk 2.0 liter viercilinder-turbomotor van 250 pk, met achterwielaandrijving
en automaat

Diesel
•

150 kW/204 pk 2.0 liter MHEV viercilinder-turbomotor van 204 pk, met
achterwielaandrijving en automaat

•

150 kW/204 pk 2.0 liter MHEV viercilinder-turbomotor van 204 pk, met
vierwielaandrijving en automaat
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Vraag het aan Alexa
De XE en XF 300 SPORT zijn uitgerust met Amazon Alexa. Dit naadloos geïntegreerde
systeem brengt de vertrouwde Alexa-ervaring naar de wagens en biedt een natuurlijke
spraakinteractie met de functies van het Pivi Pro-infotainmentsysteem, zoals navigatie,
podcasts en audiobooks, telefoongesprekken en compatibele smartphones. Alexa kan
worden geactiveerd via een SOTA-update zodra dit beschikbaar komt in België.
Verzoeken als ‘Alexa, navigeer naar huis’, ‘Alexa, speel mijn chill-out-afspeellijst’ en ‘Alexa,
toon me de koffiehuizen in de buurt’ kunnen allemaal met de stem worden gegeven. Ook kunt
u het nieuws en de weersvoorspellingen bekijken en uw agenda of boodschappenlijst beheren
– gewoon door het te vragen. Alexa woont in de cloud en wordt steeds slimmer. Nieuwe
functies en updates worden voortdurend toegevoegd en automatisch afgeleverd.
De spraakervaring van Alexa is intuïtief in gebruik, waardoor klanten ze gemakkelijk kunnen
bedienen terwijl ze hun handen op het stuur en hun blik op de weg houden. Alexa maakt het
zelfs mogelijk om compatibele smarthomefuncties zoals verwarming en verlichting te
bedienen vanaf het comfort van uw luxueuze XE- of XF-interieur. U hoeft het enkel te vragen:
“Alexa, zet de woonkamertemperatuur op 20 graden”, bijvoorbeeld.
Bestaande eigenaars van een XE of XF met Pivi Pro behoren tot de ruim 55.000 Jaguarklanten die Alexa aangeboden krijgen in een software-update ‘over-the-air’3 zodra dit
beschikbaar is in België.
En dankzij de Jaguar Remote Skill op alle toestellen met Alexa-functie4 kunnen klanten in het
Verenigd Koninkrijk en de VS hun auto ook controleren en bedienen, waar ze ook zijn. “Alexa,
vraag Jaguar of mijn deuren vergrendeld zijn” of “Alexa, vraag Jaguar of mijn ruiten open zijn”
zijn slechts enkele van de functies die klanten kunnen gebruiken.
Zowel de XE als de XF biedt bovendien tal van andere intelligente technologieën om ritten
eenvoudiger, aangenamer en meer geconnecteerd te maken.
In Pivi Pro is nu ook what3words-navigatie geïntegreerd. In plaats van met postcodes kunt u
dankzij what3words bestemmingen preciezer instellen, met een unieke combinatie van drie
woorden die een vierkante locatie van drie vierkante meter vertegenwoordigen: typ
bijvoorbeeld gewoon de woorden – clean.corporate.card – in het navigatiezoekvak van Pivi.
Als u de what3words-referentie voor een bepaalde locatie wilt weten, krijgt u deze informatie
door lang op de kaart op het aanraakscherm te drukken. Voor de huidige eigenaars van een
Jaguar XE of Jaguar XF met Pivi Pro komt deze functie via een software-update ‘over-the-air’
beschikbaar. What3words is wereldwijd beschikbaar behalve in China, Japan en Zuid-Korea.
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Zo is het Smartphone Pack met draadloze Apple CarPlay®-verbinding standaard, net als
Android Auto™. Bovendien kan Pivi Pro verbinding maken met twee smartphones tegelijk en
beschikt de optionele draadloze lader in de middenconsole over een signaalversterker om de
netwerkontvangst en het wifisignaal te verbeteren.
De XE en XF zijn verkrijgbaar in volgende uitvoeringen:
XE: R-Dynamic S, R-Dynamic HSE, R-Dynamic Black
XF sedan: R-Dynamic S, R-Dynamic HSE, R-Dynamic Black
XF Sportbrake: R-Dynamic Black
EINDE
Bestuurders mogen de voorzieningen van de wagen enkel gebruiken wanneer dat veilig is. Ze moeten steeds de volledige
controle over de wagen behouden. Amazon Alexa is enkel beschikbaar in specifieke markten. Amazon, Alexa, Amazon Music,
Audible en alle aanverwante logo's zijn handelsmerken van Amazon.com, Inc. of zijn gelieerde ondernemingen. Bepaalde
Alexa-functies zijn afhankelijk van smarthome-technologie.
1

Amazon werkt het aantal ondersteunde streamingdiensten voortdurend bij. De volgende aanbieders zijn gecertificeerd voor
gebruik: Spotify, TuneIn, Deezer, Amazon Music, Audible, Kindle, iHeartRadio en Pandora.
2

3

Bijkomende producten en instellingen vereist voor smarthome-functies. Alexa-compatibele smarthometoestellen vereist.

4Abonnement

van twaalf maanden vereist. Enkel verkrijgbaar op geconnecteerde markten. Online Pack voor Suitrustingsniveau
en hoger. De wagen moet over het Pivi Pro-infotainmentsysteem en een geldig Online Pack-abonnement
beschikken en de software moet worden geüpdatet naar OS3.0 of later om Alexa mogelijk te maken. Voor bestaande
voertuigen kunnen meerdere updates nodig zijn om naar OS3.0 te gaan en voor sommige eigenaars kan een bezoek aan de
concessiehouder noodzakelijk zijn. De voertuigsoftware moet worden bijgewerkt en ‘geactiveerd’ om Alexa in te schakelen. De
gebruiker moet een geldige Amazon-account hebben.

Opgelet: er is momenteel een wereldwijd tekort aan halfgeleidercomponenten. Als toonaangevende
constructeur die gebruikmaakt van baanbrekende technologieën, wordt Jaguar Land Rover
momenteel getroffen door dat tekort, waardoor sommige beschreven voorzieningen enkel in bepaalde
markten beschikbaar zijn. We werken nauw samen met de betrokken leveranciers om de problemen
op te lossen en de impact op bestellingen van klanten waar mogelijk te beperken.
*Van de markt afhankelijk
** Alle emissie- en verbruikscijfers gelden voor de gemengde Europese WLTP-cyclus (TEL) De
vermelde cijfers zijn het resultaat van officiële tests door de constructeur conform de EU-wetgeving.
Enkel voor vergelijkingsdoeleinden. De werkelijke cijfers kunnen verschillen. De verbruiks- en CO2cijfers kunnen variëren naargelang de rijstijl, de omgevingsomstandigheden, de belasting, de
gebruikte velgen en de geplaatste accessoires.
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Aantekeningen voor de redacteurs
Belangrijk bericht
Jaguar Land Rover streeft er voortdurend naar om de specificaties, het design en de productie van
zijn voertuigen, onderdelen en accessoires te verbeteren, wat betekent dat er continu wijzigingen
worden doorgevoerd. Hoewel we alles in het werk stellen om u de recentste informatie te bezorgen,
mag dit document niet beschouwd worden als een onfeilbare referentie inzake de huidige
specificaties of beschikbaarheid. Ze vormt evenmin een bindend aanbod voor de verkoop van gelijk
welk voertuig, onderdeel of accessoire. Alle cijfers zijn schattingen van de constructeur.
Over Jaguar
Jaguar bouwt al sinds 1935 spectaculair mooie luxewagens, gedreven door zijn passie om het leven
van zijn klanten nog specialer te maken. Het huidige Jaguar-gamma omvat de berlines XE en XF, de
XF Sportbrake, de sportwagen F-TYPE, de prestatie-SUV F-PACE, de compacte prestatie-SUV
E-PACE en de zuiver elektrische prestatie-SUV I-PACE. Vanaf 2025 zal Jaguar uitgroeien tot een
modern, zuiver elektrisch luxemerk met een spectaculair nieuw gamma van emotioneel aantrekkelijke
designs en baanbrekende technologieën van de volgende generatie. De reis naar elektrificering is al
goed ingezet, met een gamma mild- en plug-inhybrides en volledig elektrische modellen dat vandaag
verkrijgbaar is.
Sociale mediakanalen van Jaguar:
www.facebook.com/JaguarBelux
www.instagram.com/jaguarbelux/
www.youtube.com/user/JaguarBELUX
Voor meer informatie kunt u terecht op www.media.jaguar.com of neemt u contact op met:
Annick Van Cauwenberge
PR Manager Jaguar Land Rover Belux
T: 03 241 11 35
M : 0476 319 629
E : avancauw@jaguarlandrover.com

