CHEVROLET CAMARO 2018

Minha escolha faz a diferença no trânsito.

Consulte uma Concessionária Chevrolet ou o site www.chevrolet.com.br para obter informações sobre as versões, configurações disponíveis e condições de garantia. Procure o seu consultor de vendas para conhecer
todos os acessórios disponíveis. Os veículos Chevrolet estão em conformidade com o PROCONVE - Programa de Controle da Poluição do Ar por Veículos Automotores. Faça revisões em seu veículo regularmente.
CAC: 0800 702 4200 - Ouvidoria GMAC: 0800 722 6022.

CHEVROLET CAMARO 2018
CONFIGURAÇÕES
Acionamento do freio de estacionamento elétrico pelo botão no console central

Iluminação interna de LED customizável em 24 cores

Alerta de movimentação traseira (em marcha a ré)

Intensificador do som do motor para a cabine

Alerta de ponto cego com sensor de aproximação repentina

Pinça de freio laranja para cupê e conversível

Escolha entre modos de condução:
- Passeio: situações normais de uso (cidade e estrada)
- Esportivo: ajuste esportivo de direção
- Neve/gelo: para condições de baixa aderência
- Pista: para uso em circuito/autódromo

Alerta de pressão dos pneus

Ponteira de escapamento dupla e cromada

Partida sem chave

Airbag duplo, lateral, de cortina e de joelho para motorista e passageiro (na versão cupê)

Rodas de alumínio aro 20” com design exclusivo para cupê e conversível

Airbag duplo e lateral com extensão para proteção da cabeça (na versão conversível)

Soleiras iluminadas com emblema Camaro

Sistema de partida do motor por controle remoto Remote Start System,
com acionamento do ar-condicionado

Controle eletrônico de estabilidade e de tração

Acendimento automático dos faróis por meio de sensor crepuscular

Transmissão automática de oito velocidades com opção de troca manual de marchas
Active Select

Destravamento interno da tampa do porta-malas (sistema antissequestro)

Ar-condicionado dual-zone com controle eletrônico de temperatura e sistema
automático de recirculação

Volante com revestimento premium com controle das funções do rádio, telefone,
controlador de velocidade de cruzeiro e mudança de marchas

Câmera de ré

Volante com aquecimento

Carregador wireless*

Banco do motorista com regulagem elétrica de altura, distância, inclinação
do encosto e do assento

Computador de bordo colorido com informações gerais (viagem, veículo e consumo),
informações de performance e de navegação, controle do áudio e do telefone

Banco do passageiro dianteiro com regulagem elétrica de altura, distância e inclinação
do encosto

Coluna de direção com regulagem de altura e profundidade

Banco traseiro rebatível

Controlador de velocidade de cruzeiro com comandos no volante

Bancos com revestimento premium

Controle de troca de marchas por borboleta no volante - Paddle Shift

Bancos dianteiros com aquecimento e ventilação

Direção elétrica progressiva

Capota de lona na cor preta com acionamento elétrico (na versão conversível)

Easy Entry - abertura das portas e alarme antifurto por meio de sensor
de aproximação na chave

Memória da posição do banco do motorista

Espelho retrovisor interno eletrocrômico

Chevrolet MyLink com tela LCD de 8” sensível ao toque, navegador integrado,
integração com smartphones* por meio do Android Auto e Apple CarPlay, rádio AM/FM,
entrada USB e aux-in, função audio streaming, conexão Bluetooth para celular
e configurações do veículo*

Faróis de xênon tipo projetor (High Intensity Discharge - HID)
Freios de alta performance Brembo com 4 pistões nas 4 rodas
HUD - Heads-up Display - projeção de informações do painel do veículo no para-brisa
Lanterna de neblina
Luz de condução diurna/luz de posição em LED
Pneus run-flat
Sensor de estacionamento traseiro
Sistema de deslizamento limitado de diferencial (Limited Slip)
Sistema de freios com ABS, sistema de distribuição de frenagem (EBD)
e assistência de frenagem de urgência (PBA)
Aerofólio traseiro
Defletor dianteiro na cor do veículo

Antena tipo Shark

Entradas de ar funcionais no capô e no para-choque dianteiro

Espelhos retrovisores externos elétricos com memória, aquecimento e luz indicadora
de direção integrada; do lado do motorista, é eletrocrômico

Espelhos retrovisores externos na cor do veículo

Teto solar elétrico na versão cupê

Sistema Bose® Premium de áudio
*Os recursos e as funções disponíveis podem depender de compatibilidade com o dispositivo smartphone.

ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS
MOTOR

CAMARO CUPÊ

DIMENSÕES

CUPÊ

CONVERSÍVEL

ACABAMENTO INTERNO

6.2L V8

Comprimento total (mm)

4.784

4.784

Acabamento interno no tom Jet Black (tonalidade preta)

Potência Máxima Líquida (ABNT NBR 5484/ISO 1585)

461 cv (339 kW / 454,6 hp) @ 6.000 rpm

Largura total - carroceria (mm)

1.894

1.897

Torque Máximo Líquido (ABNT NBR 5484/ISO 1585)

62,9 mkgf (617 Nm) @ 4.400 rpm

Largura total - espelho a espelho (mm)

2.063,5

2.063,5

CORES DISPONÍVEIS

Rotação Máxima do Motor

6.600 rpm

Altura (mm)

1.340

1.340

Preto Ouro Negro - @70

Distância entre eixos (mm)

2.812

2.812

Branco Summit - @44

CAPACIDADES

Amarelo Lemon Peel - @67

Tanque de combustível (litros)

72

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Porta-malas (litros)

208

Peso em ordem de marcha (kg)

Vermelho Tinto - @13
1.709

1.798

Azul Ocean - @14

