KAUAI
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You drive it.
You define it.*
O verdadeiro estilo é sermos, nós
próprios, tal como o novo Hyundai
KAUAI. Distinto e incomparável,
o seu visual confiante distingue-o dos
restantes SUV da sua classe. Porque
não vemos interesse em sermos
mais um.
Vive! Tu conduzes a tua vida.

* Tu conduzes. Tu decides.
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Tu Desejas.
Ouviste aquilo? Habitua-te. É o som dos olhares fixos em ti, dos flashes
fotográficos. O verdadeiro estilo é seres tu mesmo. Verdadeiramente único
como o novo KAUAI. Desenhado para despertar o desejo. De uma elegância
absoluta por dentro e linhas vanguardistas por fora. Não há nada igual no
seu segmento. Atreve-te chamar a atenção.
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Design.
De linhas vanguardistas, o novo KAUAI é um automóvel único visto de qualquer perspetiva.
Com múltiplas possibilidades de personalização no interior e no exterior, pintura a duas
cores, jantes de 18’’ e luzes dianteiras inconfundíveis, o KAUAI marca toda a diferença.
Atreve-te também a ser diferente.

Grelha em cascata
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Luzes diurnas em LED

Vidros traseiros privativos
Espelhos exteriores pintados com indicadores em LED

Frisos laterais
Tejadilho em preto com spoiler traseiro

Jantes 18” em liga leve
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Tu sentes.
Para garantir o mais perfeito prazer de condução, o KAUAI permite-te
escolher entre duas motorizações turbo a gasolina, altamente eficientes.
A versão mais potente inclui um motor 1.6 T-GDI com 177 cavalos e
tração às quatro rodas, composto por uma transmissão com dupla
embraiagem de 7 velocidades. A versão mais “suave”, mas igualmente
potente, apresenta um motor 1.0 T-GDI com 120 cavalos e tração às rodas
dianteiras. Acoplada a esta motorização está uma transmissão manual
de 6 velocidades que assegura uma maior eficiência no consumo de
combustível.
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Tu decides.
A atenção aos mais pequenos detalhes é outro aspeto que faz do novo KAUAI
um automóvel tão especial. Prepara-te para descobrir um excecional nível de
conforto com materiais de elevada qualidade, absoluta ergonomia e design
personalizável. Podes personalizar o interior do teu KAUAI escolhendo a tua
opção entre três pacotes de cores diferentes.

Preto

Vermelho

Lima
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Tecnologia.
Mantém-te ligado na cidade ou desliga-te. Sai da estrada e põe o volume no máximo. O
avançado sistema de som oferece uma sonoridade grandiosa, a banda sonora perfeita para
todas as tuas viagens e aventuras. Tu decides onde vais e o que queres ouvir. O novo KAUAI
proporciona-te toda a conectividade que precisas para que nada escape ao teu controlo.
Expressa-te!

Head Up Display – Pela primeira vez na Hyundai, o head-up display (HUD) do KAUAI projeta informação relevante
diretamente para a tua linha de visão. Isto permite um processamento mais rápido da informação ao mesmo tempo
que te permite manter o foco na condução.
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Ecrã tátil de 8’’ – O sistema opcional de infotainment de 8” do Novo Hyundai KAUAI
integra toda a navegação, media e funcionalidades de conectividade, permite-te estar
sempre um passo à frente do trânsito. Para além disso, apresenta também o Apple
CarPlay e Android Auto que te permitem espelhar aplicações compatíveis do teu
smartphone no ecrã.

Carregamento sem fios – Esquece o carregador do telemóvel! A sério, não vais precisar
dele. Na consola central, há um carregador sem fios que permite carregar facilmente um
smartphone compatível com Qi e sem o habitual incómodo dos cabos perdidos ou
desarrumados.

Sistema de Som Krell – Para poderes ouvir as tuas músicas favoritas, sistema de som premium da Krell composto
por oito colunas, incluindo dois tweeters de 20mm, quatro colunas woofer de 160mm, uma coluna central de
100mm e subwoofer com 200mm. O amplificador de oito canais entrega 45 Watt por canal para maximizar a
experiência de áudio dentro do carro.
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Tu adaptas.
Desenhado para transportar tudo aquilo que precisas. A versatilidade do KAUAI permite levar-te
a ti, aos teus amigos e a todas as malas para qualquer destino à tua escolha. Um SUV compacto
que não compromete o espaço e ainda oferece uma capacidade de bagageira excecional, com
361 litros de mala, que são facilmente aumentados para 1.143 litros ao baixares os bancos. Só não
há espaço para desculpas.
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Experimenta uma condução segura e confortável. Equipado com os sistemas de assistência
à condução Hyundai SmartSense, o KAUAI lidera o seu segmento com a mais avançada
tecnologia de segurança ativa. Da travagem automática ou redução de velocidade, à deteção
de veículos em ângulo morto, o SmartSense alerta-te para quaisquer perigos eminentes durante
a condução.

O novo KAUAI foi construído com uma rigidez superior através do uso de aço de elevada resistência e desenhado de modo a dispersar energia através da cabine, no caso de impacto de modo a proteger os
ocupantes.
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Travagem autónoma de emergência (FCA) com deteção de peões
O sistema FCA utiliza uma câmara frontal e sensor de radar para
monitorizar o tráfego que circula à frente do veículo. Caso detete
uma possível colisão com o veículo da frente ou um peão, o
sistema alerta o condutor e, se necessário, reduz ou para
automaticamente o veículo.

Sistema de Assistência à Faixa de Rodagem (LKA)
Este sistema utiliza a câmara frontal para monitorizar a faixa de
rodagem. No caso de ocorrer uma saída não intencional da faixa
de rodagem, o sistema alerta o condutor e corrige o sentido da
direção do veículo.

Câmara traseira
Para te auxiliar em estacionamentos difíceis ou com pouca
visibilidade. As linhas dinâmicas irão ajudar-te a fazeres as
manobras perfeitas.

Sistema de alerta de fadiga do condutor (DAW)
O sistema DAW eleva os padrões de segurança e conforto a um
novo nível, ao monitorizar e analisar continuamente os padrões de
condução. Quando o sistema deteta fadiga ou distração no
condutor, emite um alerta sonoro ou uma mensagem que sugere a
travagem.
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Cores interiores

Preto

Vermelho

Lima

Estofos em tecido

Estofos em pele e tecido – Vermelho

Estofos em pele e tecido – Lima
– As imagens acima são meramente exemplificativas.
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Cores exteriores

Chalk White (P6W)

Lake Silver (SS7)

Dark Night (YG7)

Phantom Black (MZH)

Tangerine Comet (TA9)

Acid Yellow (W9Y)

Pulse Red (Y2R)

Blue Lagoon (Z3U)

Galactic Grey (R3G)

Ceramic Blue (SU8)

– Todas as cores são metalizadas.

Cor do tejadilho
Branco

Preto
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Tu vives.
Por vezes, os momentos mais
perfeitos são aqueles em que
assumimos o comando do nosso
mundo. Em que superamos as regras
e definimos o nosso próprio estilo.
Em que exigimos a liberdade de
sermos quem somos. Porque o mais
importante não é chegar ao destino,
mas aproveitar cada segundo do
caminho. A rir. A gritar. A sorrir.
Atrevendo-nos a ser diferentes. Como
o novo KAUAI.
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Acessórios

Porcas de segurança.
Ref. 99490ADE50

Frisos traseiros.
Ref. J9491ADE10ST (Superior escovado)
Ref. J9491ADE00ST (Superior cromado)
Ref. J9274ADE10ST (Inferior escovado)
Ref. J9274ADE00ST (Inferior cromado)

Proteção do para-choques traseiro.
Ref. J9272ADE00BL (preto)
Ref. J9272ADE00TR (transparente)

Iluminação de poça.
Ref. 99651ADE00H (logo Hyundai)
Ref. 99651ADE00 (simples)

Iluminação para os pés.
Ref. 9650ADE20 (azul, primeira fila)
Ref. 99650ADE20W (branco, primeira fila)
Ref. 99650ADE30 (azul, segunda fila)
Ref. 99650ADE30W (branco, segunda fila)
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Barras transversais em alumínio.
Ref. J9211ADE00AL
Suporte para bicicletas.
Ref. 99700ADE10
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As especificações técnicas e os equipamentos apresentados neste catálogo são dados a título meramente exemplificativo, podendo alguns
opcionais exibidos nas imagens não estar disponíveis ou obrigarem a uma encomenda especial. A marca reserva-se o direito de os alterar, sem
aviso prévio. Para melhor conhecimento dos modelos e especificações disponíveis consulte o Concessionário da sua àrea ou www.hyundai.pt.
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PRINCIPAIS EQUIPAMENTOS KAUAI
Motor
Versão
Conforto
6 Altifalantes (Frente: 2 / Atrás: 2 / Tweeters: 2)
Ar condicionado automático 1 zona com sistema de desembaciamento automático
Apoio para braços dianteiro com compartimento para arrumações
Banco do condutor com ajuste elétrico do apoio lombar
"Cruise Control" com limitador de velocidade e comandos no volante
Chave Inteligente com botão de ignição
Coluna de direção com regulação manual em altura e profundidade
Seletor de modo de condução: Eco, Normal e Sport (apenas 1.6 T-GDi)
Vidro do condutor com sistema de segurança e função automática (auto up/down)
Vidros elétricos (Frente e atrás)
Exterior
Alargadores das cavas da rodas em cinzento
Barras no tejadilho em cinza prata
Espelhos exteriores aquecidos, com indicadores de mudança de direção em LED com regulação elétrica
Faróis de dupla projeção (bi-funcionais) em halogéneo
Frisos de proteção lateral em cinza prata
Grelha do radiador e portão traseiro com acabamentos em cromado

1.0 T-GDi
1.6 T-GDi
Premium
S
S
S
S
S
S
S
S
S
S
S
S
S
S
S
S

Jantes em liga leve de 18" em dois tons

Luzes de circulação diurna em LED
Proteção inferior do para-choques traseiro em prateado
Vidros laterais traseiros e óculo traseiro privativos
Interior
Banco traseiro rebatível assimetricamente (60/40)

S
S
S
S

Bancos em tecido com acabamentos em cinzento
Bluetooth com comando no volante e reconhecimento de voz
Computador de bordo com ecrã "Supervision Cluster" de 3,5" (Monocromático)
Espelhos de cortesia iluminados (palas de sol)
Integração de smartphone Apple Carplay e Android Auto*
Porta-copos
Portas AUX & USB
Rádio com ecrã touchscreen de 7"
Rede de retenção na bagageira
Rodapés das embaladeiras em plástico
Segurança
Hyundai Smart Sense
- Câmara de auxílio ao estacionamento traseira com linhas dinâmicas
- Sistema de alerta de fadiga do condutor (DAW)
- Sistema de Manutenção à faixa de rodagem (LKA)
6 Airbags - Condutor, passageiro, laterais dianteiros e de cortina
ABS
Alarme com imobilizador
Bloqueio automático das portas (após o arranque)
Faróis de nevoeiro dianteiros
HAC/DBC (Controlo de Arranque em Subida e Controlo de Descida)
HMSL (Luzes de travagem de Emergência no Spoiler)
Sensor de chuva (Limpa para-brisas de ativação automática)
Sensor de luz (Faróis de acendimento automático)
Sensores de estacionamento traseiros
TPMS (Indicador de perda de pressão dos pneus) "Highline" (indica o pneu afetado)
VDC, ESC e ESP (Controlo Eletrónico de Estabilidade)
Opcionais
Pack Navi Premium
- FCA (Travagem Autónoma de Emergência)
- Rádio com ecrã touchscreen de 8" com DAB
- Sistema de Navegação com atualizações gratuitas "Mapcare"
- Sistema de som Krell (com 2 colunas adicionais)
Pack Tech
- Carregador sem fios para smartphone**
- Head Up Display
Pele e tecido
- Estofos em Pele e Tecido
- Interior com acabamentos em Lima ou Vermelho
* Alguns smartphones poderão necessitar de aplicações (apps) de terceiros.
** Alguns smartphones poderão de necessitar de uma capa de carregamento.
S = Série, - = Não disponível, O = Opção
A marca reserva-se o direito de os alterar, sem aviso prévio. Para melhor conhecimento dos modelos e especificações
disponíveis consulte o Concessionário da sua área.
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S
S

O

O

O

PRINCIPAIS CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS KAUAI
Motor
Nº de cilindros
Combustível
Cilindrada (cc)
Potência máxima (cv (kW) / rpm)
Binário máximo (Kg.m (Nm) / rpm)
Diâmetro x Curso (mm)
Taxa de Compressão
Alimentação
Sistema ISG - Função "Idle, Stop & Go"
Tração
Distribuição do binário (máx.)
Transmissão
Suspensão
Dianteira
Traseira
Direção
Tipo
Travões
Travagem assistida
Dianteiros
Traseiros
Rodas
Tipo de jantes
Dimensão das jantes
Pneus
Pneu de socorro temporário
Dimensões exteriores (mm)
Comprimento
Largura (c/ espelhos)
Altura (c/ barras)
Distância entre eixos
Vias dianteira
Vias traseira
Altura ao solo
Dimensões interiores (mm)
Espaço para cabeça
Espaço para ombros
Espaço para pernas
Espaço para ancas
Pesos e capacidades
Tara (kg)
Peso bruto (kg)
Peso rebocável com; sem travão (kg)
Depósito de combustível (l)
Volume da bagageira (l) - VDA Min. / Max
Consumos, emissões e performance
Consumo Urbano (l/100Km)
Consumo Extra Urbano (l/100Km)
Consumo Combinado (l/100Km)
Emissões CO2 - Combinado (g/km)
Velocidade Máxima (km/h)

1.0 T-GDi
3

1.6 T-GDi

1.6 CRDi (115cv)
1.6 CRDi (136cv)
4
Diesel
1 598
115 (85) / 4.000
136 (100) / 4.000
32,6 (320) / 2.000 ~ 2.250
77,0 x 85,8
15,9:1

Gasolina
998
1 591
120 (88,3) / 6.000
177 (130) / 5.500
17,5 (172) / 1.500 ~ 4.000 27 (265) / 1.500 ~ 4.500
71 x 84
77 X 85
10:1
Injeção Direta
Sim
4x2
4x2
4x4
100:0
100:0
50:50
6 Velocidades Manual
7 Velocidades DCT
6 Velocidades Manual 7 Velocidades DCT

Eixo de torção

Tipo Mcpherson
Tipo Multi-Link

Eixo de torção

Assistida eletricamente
ABS; EBD e BAS
Discos ventilados
Discos Sólidos
Liga leve
18"
235/45 R18
Sim (T125/80D16)
4 165
1.800 (2.070)
1.550 (1.565)
2 600
1 563
1 572
170

4 165
1.800 (2.070)
1.550 (1.565)
2 600
1 563
1 572
170
(1º Fila / 2º Fila)
1.005 / 961
1.409 / 1.385
1.054 / 880
1.355 / 1.326

1 308
1 775
1.200; 600

1 477
1 910
1.250; 600

1 435
1 850

1 460
1 880
700; 600

50
361 / 1.143
6,6
5,0
5,6
127
181

205

4,9
3,9
4,2
112
183

4,7
4,2
4,4
114
191

A marca reserva-se o direito de os alterar, sem aviso prévio. Para melhor conhecimento dos modelos e especificações disponíveis
consulte o Concessionário da sua área.
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