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DOMINE O ESPAÇO 
Mergulhe numa harmonia sensorial. Esta edição premium é 
personalizada com detalhes interiores laranja aplicados à mão e está 
repleta de tecnologia e equipamento, incluindo o Nissan Connect 
com integração de Smartphone e uma prática chave inteligente.

PROTEÇÃO DE ENTRADA 
DIANTEIRA E TAPETES

APOIO DE BRAÇO 
DIANTEIRO

SISTEMA DE NAVEGAÇÃO 
NISSANCONNECT E SISTEMA 

ENTRETENIMENTO

COM CÂMARA INTELIGENTE 
DE VISÃO 360o

NISSAN

MICRA
BOSE® LIMITED EDITION 

visite o nosso website em: www.nissan.pt

A Mobilidade Inteligente guia tudo o que fazemos. 
Utilizamos as novas tecnologias para transformar as 
viaturas, de meras máquinas, em parceiros. Juntos, a 
viagem é mais segura, dinâmica e entusiasmante. Quer se 
trate de carros que compartilham a tarefa de condução 
com o condutor quer de autoestradas que carregam o 
seu veiculo elétrico enquanto este circula, tudo isto está 
num futuro muito próximo. E é um futuro que já ganha 
forma no Nissan que conduz hoje.

Concessionário:

Foram desenvolvidos todos os esforços para assegurar que os conteúdos presentes nesta publicação estejam corretos no 
momento da impressão ( julho 2017). Este catálogo foi produzido utilizando protótipos exibidos em salões-automóvel. De acordo 
com a política da empresa de introdução de melhorias de forma contínua, reservamo-nos o direito de proceder a alterações de 
especificações técnicas e de equipamento sem aviso prévio. Os Concessionários Nissan serão informados de quaisquer 
modificações o mais rapidamente possível. Para informações mais atualizadas sobre as especificações em vigor, consulte o seu 
Concessionário Nissan. Dadas as limitações dos processos de impressão utilizados, as cores apresentadas nesta publicação 
podem divergir ligeiramente das cores reais da carroçaria e dos materiais utilizados no habitáculo. Direitos reservados. Proibida 
a reprodução total ou parcial desta publicação sem a autorização expressa da Nissan Europe.

Este catálogo foi impresso em papel sem cloro – PT – MICRA BOSE – jul/17. – impresso na U.E.
Criado por DESIGNORY, França e produzido por eg+ Worldwide – Tel.: +33 1 49 09 25 35.
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COM PACK SEGURANÇA 

ENTRE NO RITMO 
Deixe-se envolver pelo som de alta definição 360o do interior do Novo MICRA BOSE® Limited Edition: 
uma experiência imersiva única que o levará a níveis nunca antes imaginados. 

PERSONALIZAÇÃO 
EXTERIOR

ULTIMATE

FARÓIS FULL LED LOGOTIPO DA EDIÇÃO 
BOSE® PERSONAL® 

EMBELEZADORES 
DO PARA-CHOQUES

CAPAS DOS 
RETROVISORES

FRISOS 
LATERAIS DA 
CARROÇARIA

JANTES DE LIGA 
LEVE DE 17” COM 
INSERÇÕES LARANJA

FRISOS NO 
PARA-CHOQUES 
DIANTEIRO

STICKERS CENTRAIS 
DE CAPÔ E TEJADILHO

MOTOR 
POTÊNCIA 
DO MOTOR  

(CV)

BINÁRIO 
(Nm)

CONSUMO DE 
COMBUSTÍVEL  

(l/100 km)

IG-T 90 CV 
0.9 l Gasolina 90 140 4,6 l/100 km

dCi 90 CV 
1.5 l Diesel  22090 3,5 l/100 km* 

*Consumo médio com Stop&Start.

AUMENTE A INTENSIDADE
Com os 2 altifalantes exclusivos UltranearField no encosto de cabeça do condutor para uma experiência 
envolvente 360°. 

SISTEMA FRONTAL
Selecione a área pretendida para uma 
melhor nitidez e som incrivelmente 
profundo, otimizado pelos altifilantes 
Ultra Nearfield no encosto da cabeça 
do condutor. 

MAIOR ENVOLVIMENTO
Ajuste o nível de imersão pretendido 
nas definições áudio. Expanda o som 
a toda a área para uma experiência 
totalmente envolvente. 

IMERSÃO TOTAL
Eleve a sua viagem a um novo patamar 
com a experiência totalmente imersiva: 
um som profundo, expansivo e envolvente 
graças a um inovador sistema sonoro, 
inédito num automóvel desta dimensão.  
Ficará surpreendido.
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http://www.nissan.pt
http://www.facebook.com/nissanportugal
http://www.twitter.com/nissanportugal
http://www.youtube.com/nissanportugal

