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C O U PÉ.

CADEIA CINEMÁTICA E SUSPENSÃO.

Inovação e tecnologia

■ Equipamento de série
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□ Equipamento opcional

TRANSMISSÃO DESPORTIVA
STEPTRONIC

TRAVÕES DESPORTIVOS M

TECNOLOGIA MILD HYBRID

□ Os travões desportivos M5, * têm pinças fixas de quatro êmbolos no eixo
dianteiro e pinças flutuantes de um êmbolo no eixo traseiro em azul metalizada
com logótipo M e discos de travão de
grandes dimensões de modo a garantir
uma excelente performance de travagem. Adaptados ao potencial dinâmico
extremamente elevado do veículo, permitem também um estilo de condução
excecionalmente desportivo e uma travagem excelente em pisos molhados.

■ A tecnologia Mild Hybrid* economiza
combustível ao recuperar a energia cinética durante a travagem e suporta o motor de combustão durante a aceleração.

□ A transmissão desportiva de 8 velocidades Steptronic* permite mudanças
de velocidade extremamente desportivas.
Quer em modo automático, quer manual, utilizando as patilhas de mudança
de velocidade ou a alavanca seletora.

SUSPENSÃO DE SÉRIE

PACK M TECHNOLOGY

SUSPENSÃO DESPORTIVA M

■ A suspensão de série oferece um
elevado nível de precisão, agilidade
e conforto. Isto é possível graças a um
eixo dianteiro com braços telescópicos
de dupla articulação construído em
alumínio e a um eixo traseiro de cinco
braços de design elaborado, bem como
à afinação altamente meticulosa de
todos os componentes.

□ O Pack M Technology inclui um pack
de arrefecimento otimizado e travões
desportivos M reforçados para garantir
uma performance otimizada, mesmo
numa utilização desportiva.

□ A suspensão desportiva M* destaca-se
pela sua suspensão dinâmica com afinações mais rígidas dos amortecedores.

6

DESTAQUES DOS MOTORES DO BMW SÉRIE 4 COUPÉ.
BMW M440i xDrive3 com tecnologia Mild Hybrid
Motor a gasolina M TwinPower Turbo de seis cilindros com
275 kW (374 cv) de potência e 500 Nm de binário
(mais 8 kW (11 cv) com tecnologia Mild Hybrid)
Aceleração 0–100 km/h: 4,5 seg.
Velocidade máxima: 250 km/h1
Consumo de combustível combinado2: 7,5–8,2 l/100 km
Emissões de CO2 combinadas2: 170–186 g/km

BMW 430i
Motor a gasolina BMW TwinPower Turbo de quatro cilindros com
180 kW (245 cv) de potência e 400 Nm de binário
Aceleração 0–100 km/h: 5,9 seg.
Velocidade máxima: 250 km/h1
Consumo de combustível combinado2: -4
Emissões de CO2 combinadas2: -4

■ Para uma tração, dinâmica de condução e segurança máximas,
o sistema de tração integral BMW xDrive* fornece uma distribuição da força de tração variável aos eixos dianteiro e traseiro.

□ A suspensão adaptativa M com controlo variável do amortecimento oferece a opção de selecionar entre uma configuração
mais desportiva ou mais confortável da suspensão.

□ A direção desportiva variável* incluindo o Servotronic ajusta
continuamente o esforço da direção necessário e a força da
direção consoante a velocidade atual e o ângulo de viragem.

□ O diferencial desportivo M* otimiza a tração e a estabilidade
de condução durante a condução dinâmica ou em diferentes
pisos.

1
2

Limitada eletronicamente.
O consumo de combustível e as emissões de CO2 apresentados são determinados
de acordo com o processo de medição tal como definido pelo Regulamento Europeu
(CE) 715/2007 na versão aplicável. Em caso de intervalos de valores, os dados
determinados pelo WLTP têm em consideração o equipamento opcional (neste caso,
disponível no mercado alemão). No caso de veículos recentemente homologados,

3

desde 1 de janeiro de 2021, apenas os dados de acordo com o WLTP são
considerados oficiais. Para mais informação sobre os procedimentos de teste
NEDC e WLTP, consulte www.bmw.com/wltp
Esta versão do motor não está disponível em todos os países. Para obter mais
informações, contacte o seu Concessionário BMW.

Valores provisórios; os valores em falta não se encontravam disponíveis
no momento da publicação.
Disponível apenas para o BMW M440i xDrive, BMW M440d xDrive
e para a Versão Desportiva M.
6
Disponível apenas para o BMW M440i xDrive.
4

5

* A disponibilidade de alguns componentes e funções depende das versões de motor
ou do equipamento opcional. A disponibilidade para os mercados e a disponibilidade
de produção podem variar. Para encontrar informações detalhadas sobre os termos
e sobre o equipamento de série e opcional, aceda a www.bmw.pt ou contacte o seu
Concessionário BMW.

ASSISTÊNCIA AO CONDUTOR.

SEGURANÇA.

Inovação e tecnologia

■ Equipamento de série

□ O assistente de condução Professional1, * oferece conforto
e segurança otimizados em situações de trânsito críticas ou
monótonas. Além dos componentes do assistente de condução,
inclui ainda o assistente de direção e de faixa de rodagem com
funções alargadas, o assistente de paragem de emergência e
o assistente de alteração de trajetória com proteção ativa contra
colisões laterais.

□ O assistente de estacionamento Plus2, * facilita o estacionamento e outras manobras com o veículo. Inclui, entre outros, o
sistema Surround View com Top View, vista panorâmica, Remote
3D View, assim como a assistência ao estacionamento lateral,
a função de travagem de emergência, os sensores de estacionamento ativos, o assistente de estacionamento com orientação
longitudinal e lateral e o assistente de marcha-atrás.

□ O assistente de direção e de faixa de rodagem com funções alargadas* pode ser ativado para o auxiliar em situações
de trânsito monótonas. Ajuda-o a manter o veículo no centro
da faixa de rodagem, auxilia-o em locais estreitos e, com
a orientação ativa do percurso, torna a navegação em autoestrada mais simples.

■ O assistente de marcha-atrás* armazena os últimos 50 m
do caminho percorrido no sentido de marcha em frente até
35 km/h, para que possa fazer marcha-atrás na mesma estrada,
se o pretender. Assim, não tem de se preocupar com a direção
e pode concentrar-se na monitorização do ambiente em redor
do automóvel.

□ Equipamento opcional

□ A vista assistida* oferece informação em tempo real sobre
o ambiente em redor do automóvel recolhida por diversos sistemas de assistência. Graças à apresentação em 3D com animação no painel de instrumentos, pode visualizar claramente como
o seu automóvel deteta a situação de trânsito atual e, assim,
compreender como os sistemas funcionam.

1

2

O desempenho do sistema pode ser limitado em condições de visibilidade reduzida,
nevoeiro ou brilho intenso.
O condutor é responsável por monitorizar constantemente o processo de estacionamento automático em conformidade com as regras de trânsito locais.

* A disponibilidade de alguns componentes e funções depende das versões de motor
ou do equipamento opcional. A disponibilidade para os mercados e a disponibilidade
de produção podem variar. Para encontrar informações detalhadas sobre os termos
e sobre o equipamento de série e opcional, aceda a www.bmw.pt ou contacte o seu
Concessionário BMW.
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□ Em caso de emergência, o assistente de paragem de
emergência* pode conduzir o automóvel durante um curto
período de tempo até à imobilização.

□ O aviso de aproximação de cruzamento* com intervenção dos travões deteta semáforos, sinais de trânsito e veículos em circulação e ajuda-o a evitar acidentes.

□ O BMW Laserlight* adaptativo aumenta o alcance
máximo da iluminação das luzes de máximos até 550 m.

□ A proteção ativa preventiva para ocupantes toma
precauções em situações críticas.

LIGAÇÃO EM REDE E SISTEMA DE
INFORMAÇÃO E LAZER.

CONFORTO E FUNCIONALIDADE.

BMW ConnectedDrive

■ Equipamento de série

Totalmente ligado, totalmente livre.
■ Os bancos desportivos para o condutor e para o passageiro da
frente oferecem suporte lateral otimizado com os apoios laterais
elevados e o apoio femoral ajustável manualmente. A posição
longitudinal do banco, a inclinação do banco e o ângulo de inclinação do encosto podem ser ajustados manualmente.
□ Mesmo antes de o motor alcançar a temperatura de funcionamento, o aquecimento dos bancos do condutor e do passageiro
da frente oferece um calor agradável, ajustável em três níveis.
Os elementos de aquecimento aquecem o assento, os apoios
laterais e o encosto do banco.
□ O sistema de acesso Comfort2 possibilita destrancar as portas
do veículo e a porta da bagageira, sem ter de se utilizar a chave.
Ao aproximar-se do automóvel, as luzes de entrada são ativadas
mesmo antes de as portas se destrancarem automaticamente.

SERVIÇOS DIGITAIS PROFESSIONAL
■ Esteja sempre preparado para tudo:
com os Serviços digitais Professional,
pode garantir os serviços mais importantes do BMW ConnectedDrive.

INFORMAÇÃO DE TRÂNSITO
EM TEMPO REAL
■ De congestionamentos a trabalhos
na estrada. A informação de trânsito*
em tempo real (RTTI) encontra sempre
a forma mais rápida e melhor de chegar
ao seu destino.

1

BMW INTELLIGENT
PERSONAL ASSISTANT
■ O BMW Intelligent Personal
Assistant* é seu especialista
pessoal do veículo. Permite-lhe
utilizar diversas funções do veículo
utilizando a linguagem natural.

INTEGRAÇÃO DO SMARTPHONE
■ Com a integração do Smartphone1, o
seu automóvel suporta o Apple CarPlay
e o Android Auto. Assim, pode aceder às
suas aplicações habituais no automóvel.

SISTEMA OPERATIVO BMW 7
■ O inovador conceito de utilização
do sistema operativo BMW 7* permite
uma utilização ainda mais simples
das funções do veículo, por exemplo,
através de voz, do ecrã tátil e do
controlador do iDrive.

A integração do Smartphone está permanentemente disponível no automóvel.
Inclui o Apple CarPlay e o Android Auto. Devido a possíveis desenvolvimentos
técnicos futuros (por exemplo, telemóveis), a funcionalidade do Apple CarPlay ou do
Google Android Auto não pode ser garantida permanentemente. CarPlay é uma
marca registada da Apple Inc. Android Auto é uma marca registada da Google LLC.

2

É necessária uma conta BMW ConnectedDrive e um Smartphone compatível.
Para clientes com Smartphones não compatíveis, é fornecido um cartão chave
de alta qualidade.

* A disponibilidade de alguns componentes e funções depende das versões de motor
ou do equipamento opcional. A disponibilidade para os mercados e a disponibilidade
de produção podem variar. Para encontrar informações detalhadas sobre os termos
e sobre o equipamento de série e opcional, aceda a www.bmw.pt ou contacte o seu
Concessionário BMW.

Inovação e tecnologia
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□ Equipamento opcional

□ O funcionamento automático da porta da bagageira permite
abrir e fechar a porta da bagageira de forma cómoda, pressionando simplesmente o botão de alcance fácil no painel da porta
ou na chave do automóvel. É também possível abrir a porta da
bagageira da forma convencional, utilizando o puxador exterior,
e fechá-la pressionando um botão posicionado na parte interior
da mesma.
□ Em condições atmosféricas quentes, a ventilação ativa dos
bancos* dianteiros oferece uma temperatura dos bancos fresca
e agradável, resultando numa experiência de condução mais
confortável. As condutas de ar nos assentos e nos encostos
dos bancos fazem circular o ar através dos estofos perfurados.
A intensidade do caudal de ar é selecionada entre três opções
disponíveis.
■ O ar condicionado automático com controlo de três zonas e
controlo automático da temperatura apresenta controlos separados para o condutor e para o passageiro da frente, assim como
para os passageiros nos bancos traseiros. Inclui ainda a recirculação automática do ar (AAR), um microfiltro de carvão ativo, um
sensor de embaciamento e de luz solar, bem como ventiladores
na parte traseira do habitáculo com visor digital.

VERSÃO BASE.

Equipamento

Descubra ainda mais com a nova aplicação Catálogos BMW. Disponível agora, para o seu Smartphone e Tablet.

■ Equipamento de série

■ O volante desportivo em pele,
em preto, com quatro braços
inclui um friso decorativo em cromado com brilho pérola. O aro
de menores dimensões e o perfil
vincado para os polegares garantem uma sensação extraordinariamente agradável, de elevada
aderência.
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□ Equipamento opcional

■ Os bancos desportivos para o
condutor e para o passageiro da
frente oferecem suporte lateral
otimizado com os apoios laterais
elevados e o apoio femoral ajustável manualmente. A posição
longitudinal do banco, a inclinação do banco e o ângulo de inclinação do encosto podem ser
ajustados manualmente.

Destaques de equipamento da versão base:
■
■
■
■
■
■
■
■
■
■
■

Jantes de liga leve BMW 778 de raios em V de 17“
Combinação tecido/Sensatec
Frisos interiores em preto brilhante
BMW Live Cockpit Professional
Volante desportivo em pele
Botões multifunções no volante
Ar condicionado automático
Bancos desportivos de série para o condutor e para o passageiro da frente
Tapetes em alcatifa aveludada
Transmissão Steptronic
Faróis LED
□ Jantes de liga leve BMW 780 de raios em V de 18" em cinza Orbit
de duas tonalidades, polidas, jantes 7,5 J x 18 com pneus 225/45 R 18.

□ Jantes de liga leve BMW 782 de raios duplos de 18" em preto Jet
sólida de duas tonalidades, 7,5 J x 18 com pneus 225/45 R 18.

VERSÃO DESPORTIVA M.

Equipamento

Descubra ainda mais com a nova aplicação Catálogos BMW. Disponível agora, para o seu Smartphone e Tablet.

■ Equipamento de série

■ O volante M em pele com botões multifunções, logótipo M e
um airbag integrado no lado do
condutor apresenta um design de
três braços. O aro do volante em
pele Walknappa em preto com
costuras em preto e perfil vincado
para os polegares proporciona
uma experiência de condução
direta e desportiva.

Equipamento exterior da Versão Desportiva M:

Equipamento interior da Versão Desportiva M:

■ Pack aerodinâmico M com spoiler dianteiro, saias laterais e spoiler
traseiro na cor da carroçaria com difusor de duas peças integrado
em Dark Shadow metalizada e preto brilhante
■ Faróis de nevoeiro LED
■ Jantes de liga leve BMW 848 M de raios duplos de 18" em preto Jet
de duas tonalidades com pneus mistos; estão disponíveis opções
de jantes adicionais
■ Suspensão desportiva M incluindo a direção desportiva variável;
estão disponíveis opções de suspensão adicionais
■ Frisos exteriores Shadow Line BMW M, brilhante, em alternativa,
frisos exteriores BMW Individual Exterior Line em alumínio Satinated
■ Designação M nas laterais
■ Friso do tejadilho na cor da carroçaria
■ Ponteiras de escape em cromado brilhante, em alternativa,
em preto brilhante*
□ Cor exterior exclusiva BMW M azul Estoril metalizada;
estão disponíveis opções de cores exteriores adicionais

■ Soleiras das portas M
■ Apoio de pés M para o condutor e pedais M
■ Bancos desportivos para o condutor e para o passageiro da
frente na combinação Alcantara/Sensatec com perfuração
e costuras contrastantes em azul; estão disponíveis opções
de estofos adicionais
■ Volante M em pele
■ Chave do automóvel com logótipo M exclusivo
■ Forro do teto M em Antracite
■ Frisos interiores M em alumínio Tetragon; estão disponíveis
opções de frisos interiores adicionais

* A disponibilidade de alguns componentes e funções depende das versões de motor
ou do equipamento opcional. A disponibilidade para os mercados e a disponibilidade
de produção podem variar. Para encontrar informações detalhadas sobre os termos

□ Equipamento opcional

□ Os bancos desportivos M* com
múltiplos ajustes e encostos de
cabeça parcialmente integrados
oferecem um apoio lateral excelente ao condutor e ao passageiro
da frente. Além disso, a largura
dos encostos dos bancos pode
ser ajustada individualmente. O
design especial com o logótipo M
em preto realça as capacidades
desportivas do automóvel.

■ Jantes de liga leve
BMW 848 M de raios duplos
de 18" em preto Jet de duas tonalidades, polidas, com pneus
mistos, 7,5 J x 18 com pneus
225/45 R 18 à frente, 8,5 J x 18
com pneus 255/40 R 18 atrás.

e sobre o equipamento de série e opcional, aceda a www.bmw.pt ou contacte o seu
Concessionário BMW.
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□ Jantes de liga leve
BMW 797 M de raios duplos
de 19" em preto Jet mate de
duas tonalidades, polidas,
com pneus mistos Runflat,
8 J x 19 com pneus 225/40
R 19 à frente, 8,5 J x 19 com
pneus 255/35 R 19 atrás.

■ Forro do teto em Antracite BMW M: o forro do teto, cobertura da
bagageira e os frisos dos pilares do veículo são em tecido em Antracite.

BMW M440i xDRIVE COUPÉ.

Equipamento 28 | 29

Irá sentir, ouvir e ver a diferença: o BMW M440i xDrive Coupé está equipado com um motor a gasolina
M TwinPower Turbo de seis cilindros com uma potência de 275 kW (374 cv). A suspensão desportiva M
especificamente ajustada, assim como a direção desportiva variável, garantem um controlo absoluto
graças a uma direção particularmente precisa e à excelente performance na descrição das curvas. O design
também constitui um destaque em termos de dinâmica: da grelha BMW em forma de rim vertical com design
Mesh às ponteiras de escape duplas, do volante M em pele aos bancos desportivos ergonómicos, diversos
pormenores dão vida ao caráter potente e transmitem a verdadeira sensação do automobilismo à vida diária.

■ O spoiler traseiro M realça o perfil desportivo do automóvel e reduz
as indesejadas forças de elevação.

■ Os componentes aerodinâmicos garantem uma aparência ainda
mais desportiva. O pack aerodinâmico M inclui um spoiler dianteiro
e um traseiro, assim como as saias laterais. A inserção no painel do
para-choques traseiro apresenta um acabamento em preto brilhante.

■ Equipamento de série

■ A designação da versão BMW M440i xDrive encontra-se no lado
direito da porta da bagageira, em cinza Cerium.

□ Equipamento opcional

■ O painel de instrumentos totalmente digital cria um ambiente pleno
de adrenalina no cockpit com a designação exclusiva do modelo
“M440i”, sendo esta sensação incrementada pelo volante M em pele
com patilhas de mudança de velocidade.

BMW INDIVIDUAL.

A E XPRESSÃO DA PERSONALIDADE.

Apenas a pele perfeita da mais elevada qualidade, devidamente
selecionada, é utilizada para os frisos interiores em pele integral Merino BMW Individual em vermelho Fiona/preto. Um elaborado processo de curtimento natural permite atingir o seu
caráter volumoso, respirável e duradouro de forma excecional.

Os frisos interiores BMW Individual em madeira nobre Fineline porosa em preto
com efeito prata completam o interior com a sua aparência moderna e particularmente
elegante.

As decisões são suas: a linha BMW Individual oferece-lhe todas as opções para personalizar
o BMW Série 4 Coupé de acordo com os seus desejos pessoais, com o nível de personalização
inteiramente à sua escolha. Adicione a sua experiência de condução pessoal ao prazer de conduzir
típico da BMW. Selecione o mais adequado para si a partir de opções de equipamento de qualidade
particularmente elevada: cores exteriores BMW Individual exclusivas que exibem estilo e confiança.
Estofos em pele suave e expansível e frisos interiores em madeiras nobres, que tornam o interior
na sua zona de conforto pessoal. Ou seja criativo, seguindo apenas as suas ideias – a BMW Individual
garante que estas se tornam realidade no seu automóvel.

O caráter desportivo e elegante do BMW Série 4 Coupé é sublinhado da forma impressionante pela cor exterior cinza Dravite BMW Individual metalizada. A elegância da
cor base em cinza-escuro com os pigmentos amarelos Xirallic cria um efeito único que
é particularmente visível com a luz solar intensa.

EQUIPAMENTO OPCIONAL.

Equipamento

Descubra ainda mais com a nova aplicação Catálogos BMW. Disponível agora, para o seu Smartphone e Tablet.

■ Equipamento de série
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□ Equipamento opcional

□ Incluído no conceito de construção inteligente de baixo peso,
o tejadilho M em fibra de carbono1 ajuda a reduzir o peso do veículo.
O tejadilho é fabricado em plástico reforçado com fibra de carbono
(CFRP) e é 7 kg mais leve do que um tejadilho comparável em aço
disponível de série. Desta forma, o centro de gravidade do veículo
é reduzido e a dinâmica de condução aumenta.

□ No modo de luzes de máximos laser, o BMW Laserlight* adaptativo
permite iluminar até um alcance de 550 m, quase o dobro do alcance dos
faróis convencionais. A maior visibilidade à noite aumenta significativamente a segurança. Os realces em azul e a designação “BMW Laser”
nos faróis reforçam também o nível tecnológico e o estilo desportivo
do veículo.

□ Os cintos de segurança M2 com pré-tensores e limitadores de força
apresentam um refinado realce tecido nas cores M clássicas.

□ Os travões desportivos M têm pinças fixas de quatro êmbolos no
eixo dianteiro e pinças flutuantes de um êmbolo no eixo traseiro em
vermelho brilhante2, * com designação M e discos de travão de grandes dimensões de modo a garantir uma excelente performance de travagem. Adaptados ao potencial dinâmico extremamente elevado do
veículo, permitem também um estilo de condução excecionalmente
desportivo e uma travagem excelente em pisos molhados.

□ Os frisos dos faróis BMW M Shadow Line incluem um friso em
preto em todos os elementos em cromado dos faróis, criando um
design inconfundível.

□ O pack exterior M2 em carbono realça as ambições desportivas do
automóvel. Os componentes laterais do spoiler no para-choques dianteiro e as capas dos espelhos retrovisores exteriores são fabricados
em plástico reforçado com fibra de carbono (CFRP). O pack é completado pela inserção do difusor na traseira e pelo spoiler traseiro com
geometria específica.

■ O BMW Live Cockpit Professional* com função de navegação inclui
dois visores de alta qualidade: um visor de controlos de alta resolução
de 10,25", que pode ser utilizado de forma tátil, e um visor de
instrumentos de 12,3" totalmente digital. O sistema operativo 7 BMW
pode também ser utilizado através do controlador iDrive Touch.

□ O volante M em pele com botões multifunções, logótipo M e um
airbag integrado no lado do condutor apresenta um design de três braços. O aro do volante em pele Walknappa em preto com costuras em
preto e perfil vincado para os polegares proporciona uma experiência
de condução direta e desportiva.

□ As capas dos espelhos retrovisores exteriores são pintadas em preto*
brilhante em vez de serem pintadas na cor da carroçaria. Sublinham
o caráter desportivo do automóvel e criam uma aparência individual.

□ O pack de frisos exteriores Shadow Line BMW M, brilhante, inclui
diversos detalhes do equipamento em preto brilhante. Estes incluem
o revestimento dos caixilhos dos vidros, os caixilhos dos vidros, o aro,
o triângulo e a pala dos espelhos retrovisores exteriores.

□ O teto de abrir em vidro com função de deslizamento e elevação,
que inclui um teto interior deslizante, proteção antientalamento
e a abertura/fecho práticos, permite que o caudal de ar seja ajustado
individualmente para que se crie um ambiente agradável no habitáculo.
O defletor de vento integrado impede que as correntes de ar se
desenvolvam no habitáculo, garantindo um nível mais baixo de ruído
provocado pelo vento.

□ A luz ambiente, incluindo as luzes de contorno nas portas, cria um
ambiente relaxante e confortável no interior. Os onze designs de luz
de intensidade controlada incluem também uma função dinâmica
em quatro aplicações. O tapete de luzes de entrada ilumina a zona
à frente das portas do automóvel, durante as entradas e saídas.

1
2

Disponível apenas para o BMW M440i xDrive e BMW M440d xDrive.
Disponível apenas para o BMW M440i xDrive, BMW M440d xDrive
e para a Versão Desportiva M.

* A disponibilidade de alguns componentes e funções depende das versões de motor
ou do equipamento opcional. A disponibilidade para os mercados e a disponibilidade
de produção podem variar. Para encontrar informações detalhadas sobre os termos
e sobre o equipamento de série e opcional, aceda a www.bmw.pt ou contacte o seu
Concessionário BMW.

EQUIPAMENTO OPCIONAL.

Equipamento

Descubra ainda mais com a nova aplicação Catálogos BMW. Disponível agora, para o seu Smartphone e Tablet.

□ O BMW Head-Up Display1, *
Full-Colour projeta informações
relevantes para a viagem diretamente no seu campo de visão,
permitindo-lhe assim concentrar-se totalmente na condução. São
apresentadas informações como
a velocidade atual, indicações de
navegação, o aviso de limite de
velocidade incluindo o aviso de
proibição de ultrapassagem, juntamente com listas telefónicas e
do sistema de informação e lazer,
dependendo do equipamento.

■ Equipamento de série
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□ Equipamento opcional

□ O pack conectividade para aparelhos móveis, aparelhos Bluetooth
e USB com carregamento wireless3 integra um suporte de carregamento wireless e um segundo microfone para uma melhor qualidade
de voz para a função mãos-livres para o condutor e para o passageiro
da frente. A ligação através da antena de tejadilho melhora a receção
móvel. Através do Bluetooth podem ser ligados simultaneamente dois
telemóveis e um leitor de áudio. Inclui ainda a capacidade técnica de
um Hotspot WiFi.

□ O equipamento abertura e fecho da porta da bagageira sem mãos*
está incluído no sistema de acesso Comfort. Se o condutor tiver as mãos
ocupadas, basta um movimento rápido com o pé sob o para-choques
traseiro para abrir a porta da bagageira de forma cómoda e automática.
É apenas necessário trazer consigo a chave do automóvel.

□ O pack de segurança assistente de condução2, * inclui sistemas
baseados em câmara como o sistema de aviso de colisão dianteira
com função de travagem, o assistente de limite de velocidade incluindo
o aviso de limite de velocidade e o aviso de proibição de ultrapassagem
com pré-visualização, assim como o aviso de alteração de trajetória.
Adicionalmente, o equipamento baseado em radar inclui o aviso de
perigo de colisão com trânsito transversal traseiro, o aviso de alteração
de faixa de rodagem e o aviso de colisão traseira.

■ O BMW Maps – Connected Navigation* impressiona pela elevada
precisão da hora de chegada prevista, pelo cálculo dos percursos
extremamente rápido e pela introdução dos destinos simplificada.
Isto é possível através de entrada de texto livre. O cálculo dos percursos dinâmico baseado na cloud adapta imediatamente o percurso
recomendado a quaisquer alterações na situação do trânsito.

■ O assistente de estacionamento4, * estaciona o veículo de forma independente em lugares de estacionamento paralelos ou perpendiculares
à estrada, retirando também o automóvel de forma independente de
lugares de estacionamento paralelos à via. É ativado através do botão
de estacionamento ou quando engrena a marcha-atrás. A direção,
a condução e a travagem são assumidas pelo sistema, enquanto
o condutor tem apenas de monitorizar o processo de estacionamento.

□ O Surround View* inclui as funções Top View, vista panorâmica e
vista 3D, baseadas em câmaras. As câmaras na dianteira, na traseira
e nos espelhos retrovisores exteriores permitem a apresentação de
uma vista 360°, bem como de uma vista panorâmica, no visor de controlos. A vista panorâmica facilita a aproximação aos cruzamentos
e aos acessos com fraca visibilidade.

□ O extraordinário sistema de som surround Harman Kardon inclui
um amplificador digital de 464 W, nove canais e 16 altifalantes. O som
sofisticado preenche o interior de forma perfeita. Específica do veículo,
a equalização indexada à velocidade compensa com precisão qualquer
ruído de fundo durante a condução.

■ A mais recente versão de software sempre a bordo. Com a atualização remota de software*, o seu BMW estará sempre atualizado.
Pode simplesmente descarregar as atualizações através da aplicação
My BMW ou do cartão SIM instalado no veículo e depois instalá-las.
Outras funções disponíveis do seu BMW podem também ser ativadas
desta forma.

□ Com o Controlo por gestos BMW*, algumas funções podem ser controladas através de movimentos de mãos definidos. Em alguns casos,
o sistema reconhece por exemplo gestos como “deslizar o dedo pelo
ecrã” ou “apontar” para aceitar ou rejeitar uma chamada, ou movimentos circulares do dedo indicador para ajustar o volume.

□ A suspensão adaptativa M pode ser ajustada eletricamente em
qualquer momento para se adequar ao piso e às condições de condução. Os condutores podem também ajustar as características da
suspensão através do botão experiência de condução para selecionar
o estilo de condução preferido – confortável ou extremamente desportivo, com um comportamento em estrada marcadamente mais ágil.

3

1

A qualidade da leitura é limitada com óculos de sol com lentes polarizadas.
As informações apresentadas no BMW Head-Up Display estão dependentes
do equipamento. A projeção de informações poderá requerer a aquisição de
equipamento opcional.

2

O desempenho do sistema pode ser limitado em condições de visibilidade reduzida,
nevoeiro ou brilho intenso.

4

Suporta o carregamento por indução para telemóveis compatíveis com Qi.
Nos Acessórios Originais BMW estão disponíveis capas de carregamento especiais
para Smartphones selecionados que não suportam a norma Qi para o carregamento
por indução.
O condutor é responsável por monitorizar constantemente o processo de estacionamento automático em conformidade com as regras de trânsito locais.

* A disponibilidade de alguns componentes e funções depende das versões de motor
ou do equipamento opcional. A disponibilidade para os mercados e a disponibilidade
de produção podem variar. Para encontrar informações detalhadas sobre os termos
e sobre o equipamento de série e opcional, aceda a www.bmw.pt ou contacte o seu
Concessionário BMW.

CORES EXTERIORES.

Equipamento

Descubra ainda mais com a nova aplicação Catálogos BMW. Disponível agora, para o seu Smartphone e Tablet.

■ Equipamento de série
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□ Equipamento opcional

VERSÃO DESPORTIVA M

□ C31 Azul M Portimao metalizada2
■ 300 Branco Alpine sólida

■ 668 Preto sólida

□ C4P BMW M Cinza Brooklyn metalizada2

□ A96 Branco Mineral metalizada1

BMW INDIVIDUAL

□ C2Y Bluestone metalizada

□ C4F Azul Arctic Race metalizada1

□ C1X Laranja Sunset metalizada

□ 475 Preto Sapphire metalizada1

[Configurador BMW] Utilize o Configurador para criar o seu BMW personalizado.
Estão disponíveis os motores, as cores e o equipamento mais recentes. Para obter
informações mais detalhadas, consulte www.bmw.com/configurator

□ C4E Verde Sanremo metalizada1

[Amostras de cores] Estas amostras de cores deverão dar-lhe uma primeira impressão
das cores e materiais disponíveis para o seu BMW. No entanto, a experiência tem
demonstrado que as versões impressas das cores exteriores e das cores dos estofos
nem sempre reproduzem fielmente a verdadeira cor dos originais. Por isso, para se
informar acerca das suas preferências de cores, recomendamos que contacte o seu

□ Cor exterior exclusiva BMW individual
branco Brilliant metalizada1

□ C3Z Azul Tanzanite BMW Individual
metalizada1

□ Cor exterior azul Frozen Portimao
BMW Individual metalizada1

□ Cor exterior exclusiva BMW Individual
cinza Frozen Deep BMW metalizada1

□ C36 Cinza Dravit BMW Individual
metalizada1

□ C57 Vermelho Aventurine BMW Individual
metalizada1

1

Concessionário BMW, que terá todo o gosto em apresentar-lhe as amostras
originais e em ajudá-lo nos pedidos especiais.

2

Também disponível como opcional para o BMW M440i xDrive, BMW M440d xDrive e
para a Versão Desportiva M.
Disponível exclusivamente para o BMW M440i xDrive, BMW M440d xDrive e para a
Versão Desportiva M.

CORES INTERIORES.
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Descubra ainda mais com a nova aplicação Catálogos BMW. Disponível agora, para o seu Smartphone e Tablet.

SENSATEC

COMBINAÇÃO
TECIDO/SENSATEC

PELE
BMW INDIVIDUAL

Disponível com

FRISOS INTERIORES

Disponível com

□ Equipamento opcional

Disponível com

□ Versão base
□ Versão Desportiva M

Sensatec perfurada
KHSW Preto*

□ Versão base
□ Versão Desportiva M

Pele Vernasca MAOI
Oyster com costuras
decorativas, cor
interior: preto

□ Versão base
□ Versão Desportiva M

Pele Merino
BMW Individual com
conteúdos adicionais
VAEW Branco Ivory,
cor interior: preto

■ Versão base

Frisos interiores em
preto brilhante com
linha de realce em
cromado com brilho
pérola

□ Versão base
□ Versão Desportiva M

Sensatec perfurada
KHFR Bege Canberra*

□ Versão Desportiva M

Pele Vernasca MAPQ
Cognac com costuras
decorativas, cor
interior: preto*

□ Versão base
□ Versão Desportiva M

Pele integral Merino
BMW Individual VBEW
Branco Ivory,
cor interior: preto

■ Versão Desportiva M

Frisos interiores M em
alumínio Tetragon com
linha de realce em
cromado com brilho
pérola

□ Versão base
□ Versão Desportiva M

Sensatec perfurada
KHFS Bege Canberra*

□ Versão base
□ Versão Desportiva M

Pele Vernasca MAG6
Vermelho Tacora com
costuras decorativas,
cor interior: preto

□ Versão base
□ Versão Desportiva M

Pele Merino
BMW Individual com
conteúdos adicionais
VATQ Tartufo,
cor interior: preto

□ Versão Desportiva M

Frisos interiores M em
fibra de carbono com
linha de realce em
cromado com brilho
pérola*

□ Versão base
□ Versão Desportiva M

Sensatec perfurada
KHKC Cognac*

□ Versão base
□ Versão Desportiva M

Pele Vernasca MAMU
Mocha com costuras
decorativas, cor
interior: preto

□ Versão base
□ Versão Desportiva M

Pele integral Merino
BMW Individual VBTQ
Tartufo, cor interior:
preto

□ Versão base
□ Versão Desportiva M

Frisos interiores em
alumínio com efeito
Mesh com linha de
realce em cromado
com brilho pérola

□ Versão base
□ Versão Desportiva M

Sensatec perfurada
KHG7 Vermelho
Tacora*

□ Versão Desportiva M

Pele Vernasca MANL
Preto com costuras
contrastantes em azul,
cor interior: preto*

□ Versão base
□ Versão Desportiva M

Pele Merino
BMW Individual com
conteúdos adicionais
VAHZ Vermelho
Fiona/preto;
cor interior: preto

□ Versão base
□ Versão Desportiva M

Frisos interiores em
madeira nobre de
carvalho porosa com
linha de realce em
cromado com brilho
pérola

□ Versão base
□ Versão Desportiva M

Pele Vernasca MAH7
Preto com costuras
decorativas, cor
interior: preto

□ Versão base
□ Versão Desportiva M

Pele integral Merino
BMW Individual VBHZ
Vermelho Fiona/preto,
cor interior: preto

□ Versão base
□ Versão Desportiva M

Frisos interiores em
madeira nobre de
freixo em castanho
acinzentado brilhante
com linha de realce
em cromado com
brilho pérola

□ Versão base
□ Versão Desportiva M

Pele Merino
BMW Individual com
conteúdos adicionais
ZAFV Azul Fjord/preto,
cor interior: preto

Disponível com
■ Versão base

COMBINAÇÃO
ALCANTARA/
SENSATEC

PELE

Disponível com

■ Equipamento de série

Combinação tecido/
Sensatec KFSW Preto

FRISOS INTERIORES
BMW INDIVIDUAL

Disponível com

□ Versão base
□ Versão Desportiva M

Pele integral Merino
BMW Individual ZBFV
Azul Fjord/preto, cor
interior: preto

□ Versão base
□ Versão Desportiva M

Frisos interiores
BMW Individual em
madeira nobre Fineline
porosa em preto com
efeito prata com linha
de realce em cromado
com brilho pérola

□ Versão base
□ Versão Desportiva M

Pele Merino
BMW Individual com
conteúdos adicionais
ZASW Preto,
cor interior: preto

□ Versão base
□ Versão Desportiva M

Frisos interiores
BMW Individual em
tela de alumínio
brilhante com linha de
realce em cromado
com brilho pérola

□ Versão base
□ Versão Desportiva M

Pele integral Merino
BMW Individual ZBSW
Preto, cor interior:
preto

□ Versão base
□ Versão Desportiva M

Frisos interiores
BMW Individual em
preto Piano com linha
de realce em cromado
com brilho pérola

Disponível com
■ Versão Desportiva M

Combinação
Alcantara/Sensatec
com perfuração
KGNL Preto com
realces em azul

Tenha em atenção que até a utilização normal a longo ou curto prazo pode provocar
manchas irrecuperáveis nos estofos. Isto pode ser causado em particular por roupa que
possa desbotar.
Tenha em atenção que a cor interior depende da cor dos estofos selecionada.

* A disponibilidade de alguns componentes e funções depende das versões de motor
ou do equipamento opcional. A disponibilidade para os mercados e a disponibilidade
de produção podem variar. Para encontrar informações detalhadas sobre os termos
e sobre o equipamento de série e opcional, aceda a www.bmw.pt ou contacte o seu
Concessionário BMW.

JANTES E PNEUS.

ACESSÓRIOS ORIGINAIS BMW.

Descubra ainda mais com a nova aplicação Catálogos BMW. Disponível agora, para o seu Smartphone e Tablet.

■ Jantes de liga leve BMW 778
de raios em V de 17" em prata
Reflex, jantes 7,5 J x 17 com
pneus 225/50 R 17.

□ Jantes de liga leve BMW 780
de raios em V de 18" em cinza
Orbit de duas tonalidades,
polidas, jantes 7,5 J x 18 com
pneus 225/45 R 18.

□ Jantes de liga leve BMW 782
de raios duplos de 18" em
preto Jet sólida de duas tonalidades, 7,5 J x 18 com pneus
225/45 R 18.

□ Jantes de liga leve BMW 783
de raios em Y de 19" em preto
Jet de duas tonalidades, polidas, com pneus mistos Runflat,
8 J x 19 com pneus 225/40
R 19 à frente, 8,5 J x 19 com
pneus 255/35 R 19 atrás.

□ Jantes de liga leve
BMW 791 M de raios duplos de
19" em preto Jet sólida, com
pneus mistos Runflat, 8 J x 19
com pneus 225/40 R 19 à
frente, 8,5 J x 19 com pneus
255/35 R 19 atrás.1

□ Jantes de liga leve BMW Individual 793 I de raios duplos de 19" em
cinza Orbit de duas tonalidades, polidas, com pneus mistos Runflat,
8 J x 19 com pneus 225/40 R 19 à frente, 8,5 J x 19 com pneus 255/35
R 19 atrás.

1

2

3

Disponível apenas para o BMW M440i xDrive, BMW M440d xDrive
e para a Versão Desportiva M.
Disponível de série para o BMW M440i xDrive, BMW M440d xDrive
e para a Versão Desportiva M.
Disponível apenas para o BMW M440i xDrive e BMW M440d xDrive.

□ Jantes de liga leve
BMW 848 M de raios duplos
de 18" em preto Jet de duas
tonalidades, polidas, com
pneus mistos, 7,5 J x 18 com
pneus 225/45 R 18 à frente,
8,5 J x 18 com pneus 255/40
R 18 atrás.1, 2

■ Equipamento de série

Equipamento

□ Equipamento opcional
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○ Acessórios

○ Uma afirmação de força: o spoiler dianteiro M Performance é concebido em fibra de carbono e destaca a aparência desportiva do veículo
de forma bastante exclusiva. Uma aparência de automobilismo única
para todos os que se recusam a fazer compromissos.

○ O suporte para esquis e pranchas de snowboard BMW com fecho e
extensível lateralmente oferece suporte seguro para até cinco pares de
esquis ou pranchas de snowboard e permite cargas fáceis, mesmo em
automóveis mais altos. Pode ser combinado com todos os sistemas
de suporte de tejadilho BMW e também transporta bastões de esqui.

□ Jantes de liga leve BMW 792 M de raios duplos de 19" em cinza
Cerium de duas tonalidades, polidas, com pneus mistos Runflat,
8 J x 19 com pneus 225/40 R 19 à frente, 8,5 J x 19 com pneus 255/35
R 19 atrás.3

○ Aderência firme: graças à área de aderência revestida a Alcantara, o
volante M Performance oferece um toque e uma aderência excelentes –
para uma sensação mais desportiva da direção. O design distintivo e a
faixa central em pele em vermelho realçam o estilo de automobilismo.

○ Carregamento wireless, a qualquer momento, em qualquer lugar.
Graças ao sistema de carregamento wireless universal BMW, o Smartphone pode ser carregado de forma cómoda e eficiente sem qualquer
cabo, no interior do veículo. O telemóvel é guardado de forma estável
e segura. Especialmente inteligente: a Powerbank integrada pode ser
removida e permite o carregamento wireless no exterior do veículo.

□ Jantes de liga leve
BMW 797 M de raios duplos
de 19" em preto Jet mate de
duas tonalidades, polidas, com
pneus mistos Runflat, 8 J x 19
com pneus 225/40 R 19 à
frente, 8,5 J x 19 com pneus
255/35 R 19 atrás.1

○ Jantes desportivas
BMW M Performance 795 M
de raios em Y de 20" de elevada qualidade em preto Jet
mate, forjadas. Conjunto de
jantes completas de verão
TPMS com pneus Runflat.

○ Jantes de liga leve
BMW M Performance 796 de
raios duplos de 18" de elevada
qualidade em preto Jet mate.
Conjunto de jantes completas
de verão TPMS com pneus
Runflat.

Descubra a vasta gama de soluções inovadoras disponíveis em várias categorias:
exterior, interior, comunicação e informação e soluções de transporte e bagageira.
O seu Concessionário BMW terá todo o gosto em aconselhá-lo sobre a gama

○ A extensão da saia lateral
M Performance em fibra de
carbono alonga visualmente
as dimensões do automóvel,
conferindo-lhe uma aparência
ainda mais dinâmica.

○ De ajuste preciso, protegem
a zona dos pés dianteira contra
a sujidade e a humidade. Disponíveis em preto e com uma
inserção em aço inoxidável,
combinam perfeitamente com
o interior.

completa de Acessórios Originais BMW e sobre o portefólio de produtos das
Peças BMW M Performance. Para mais informações, aceda a www.bmw.pt

DADOS TÉCNICOS.

BMW 420i
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BMW 420d5
BMW M440i
BMW 430d BMW 440d
BMW 420d
5
xDrive
xDrive5
xDrive5
5
BMW 430i
xDrive
Com tecnologia
Com tecnologia Com tecnologia
Mild Hybrid

Com tecnologia
Mild Hybrid

Mild Hybrid

Mild Hybrid

1383
1383
1383
1383

BMW Série 4 Coupé

Dados técnicos

Peso
kg

1600
(1665)

1620
(1680)

1770
(1815)

1680
(1745)

(1855)

(1905)

Peso total autorizado (xDrive)

kg

2015
(2080)

2030
(2095)

2190
(2245)

2095
(2165)

(2285)

(2340)

Carga autorizada (xDrive)

kg

490
(490)

485
(490)

495
(505)

490
(495)

(505)

(510)

Carga autorizada para reboque,
sem travões (xDrive)2

kg

750
(750)

750
(750)

750
(750)

750
(750)

(750)

(750)

Carga autorizada para reboque,
com travões, máximo 12% de inclinação/
máximo 8% de inclinação (xDrive)2

kg

1600/1600
(1800/1800)

1600/1600
(1800/1800)

1800/1800
(1800/1800)

1600/1600
(1800/1800)

(1800/1800)

(1800/1800)

440

440

440

440

440

440

l

Motor BMW TwinPower Turbo3
Cilindros/válvulas por cilindro
Cilindrada

–
cm3

4/4

4/4

6/4

4/4

6/4

6/4

1998

1998

2998

1995

2993

2993

Potência máxima/rotações

kW (cv)/
rpm

135 (184)/
5000–6500

180 (245)/
4500–6500

275 (374)/
5500–6500

140–120
(190–163)/4000

210 (286)/
4000

250 (340)/
4400

Com tecnologia Mild Hybrid

kW (cv)

–

–

+8 (11)

+8 (11)

+8 (11)

+8 (11)

Binário máximo/rotações

Nm/
rpm

300/1350–4000 400/1600–4000 500/1900–5000 400/1750–2500 650/1500–2500 700/1750–2250

Transmissão
–

Tração traseira
(integral)

Tração traseira
(integral)

Tração traseira
(integral)

Tração traseira
(integral)

(Integral)

–

Transmissão de
8 velocidades
Steptronic
(Transmissão de
8 velocidades
Steptronic)

Transmissão de
8 velocidades
Steptronic
(Transmissão
de velocidades
Steptronic)

Transmissão de
8 velocidades
Steptronic
(Transmissão de
8 velocidades
Steptronic)

Transmissão de
8 velocidades
Steptronic
(Transmissão de
8 velocidades
Steptronic)

(Transmissão de
8 velocidades
Steptronic)

(Transmissão
desportiva de
8 velocidades
Steptronic)

km/h

240
(238)

2504
(250)4

2504
(250)4

240–229
(238)

(250)4

(250)4

seg.

7,5
(7,8)

5,9
(5,7)

4,8
(4,5)

7,1–7,8
(7,4)

(5,1)

(4,6)

Tamanho dos pneus (xDrive)

225/50 R17 Y

225/50 R17 Y

À frente: 225/45
R 18 Y
Atrás: 255/40 R 18 Y

225/50 R 17 Y

225/50 R 17 Y

À frente: 225/45
R 18 Y
Atrás: 255/40 R 18 Y

Tamanho das jantes (xDrive)

7,5 J x 17

7,5 J x 17

À frente: 7,5 J x 18
Atrás: 8,5 J x 18

7,5 J x 17

7,5 J x 17

À frente: 7,5 J x 18
Atrás: 8,5 J x 18

Material

Liga leve

Liga leve

Liga leve

Liga leve

Liga leve

Liga leve

Tipo de tração (xDrive)

Transmissões de série (xDrive)

1592
1592
1592
1592
2081
2081
2081
2081

1023
02233
102110
3

Volume da bagageira

1579
1579
1579
1579
1852
1852
1852
1852

990009
909 99

Tara UE (xDrive)1

858
858
858

(Integral)

2851
2851
2851
2851
4768
4768
4768

1059
1059
1059
1059

4768

Aceleração 0–100 km/h (xDrive)

Jantes e pneus

1375
1375
1375
1375

Velocidade máxima (xDrive)

1465
1465
1465 1465

Performance

Todas as dimensões dos desenhos técnicos estão em milímetros.
As dimensões do BMW M440i xDrive e do BMW M440d xDrive podem variar.
Os valores de performance referem-se a veículos com transmissão de série.
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A tara UE refere-se a um veículo com equipamento de série e não inclui equipamento opcional. Os valores baseiam-se num depósito 90% cheio e 75 kg para o condutor.
O equipamento opcional pode afetar o peso do veículo, a carga útil e a velocidade máxima, se o equipamento selecionado influenciar a aerodinâmica do veículo.
O peso total efetivo do reboque não pode exceder a carga máxima autorizada para o reboque, considerando também a carga máxima permitida sobre o gancho de reboque.
Os valores de performance dos motores a gasolina aplicam-se a veículos que utilizam o combustível RON 98. O funcionamento é também possível com RON 91 sem
chumbo ou superior com um teor máximo de etanol de 10% (E10). A BMW recomenda a utilização de combustível super sem chumbo RON 95.
Limitada eletronicamente.
Esta versão do motor não está disponível em todos os países. Para obter mais informações, contacte o seu Concessionário BMW.

TODOS OS MODELOS BMW
NUMA APLICAÇÃO.
DESCARREGUE A APLICAÇÃO Produtos BMW
AGORA E DESCUBRA O PRAZER DE CONDUZIR.

BMW M440i xDRIVE:
Motor a gasolina BMW M TwinPower Turbo de seis cilindros com 275 kW (374 cv), jantes de liga leve
BMW 797 M de raios duplos de 19" de duas tonalidades, cor exterior azul Arctic Race metalizada,
BMW Laserlight, painel de instrumentos em Sensatec, bancos desportivos em pele Vernasca em
Cognac com costuras decorativas, frisos interiores BMW Individual em tela de alumínio brilhante.
Os modelos aqui apresentados incluem artigos e serviços que podem não estar incluídos nas gamas
de produtos e serviços comercializadas em Portugal. Devido às disposições legais em vigor nos países
onde são comercializados os produtos BMW, poderão verificar-se nos diferentes países, após 19/03/2021,
data em que este catálogo foi impresso, alterações nas versões de modelo, equipamento e/ou serviços
descritos. Para mais informações acerca deste assunto, contacte o seu Concessionário BMW. A BMW AG
reserva-se o direito de introduzir, sem aviso prévio, modificações de fabrico e equipamento, ou nos
serviços apresentados nesta aplicação.
Além disso, cada automóvel foi desenvolvido para uma reciclagem económica no final da sua longa
vida útil. Para mais informações sobre o seu veículo em fim de vida, consulte
https://www.bmw.pt/pt/topics/offers-and-services/service-workshop/recycling.html
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