
multivalente în ceea ce privește răspunsul la co-
menzi. Cel mai ferm reglaj al suspensiei limitează 
eficient oscilațiile caroseriei, însă nu reprezintă  
o abordare tipic sportivă, în schimb făcându-se re-
marcate filtrarea foarte bună a denivelărilor scur-
te și frecvente și o păstrare riguroasă a contactului 
între roți și drum. Se vede că, indiferent de modul 
de conducere selectat, confortul rulării constituie 
o prioritate pentru suspensia limuzinei A8. Modul 
cel mai confortabil pune accent pe filtrarea orică-
rui gen de perturbări sau vibrații, fără ca suspensia 
să devină exagerat de elastică.

În modurile de conducere care pun accent 
pe dinamism, direcția se dovedește fină și pre-
cisă, dar cu o manevrare a volanului ceva mai 
ușoară (din nou, se vede insistența specialiștilor 
de la Audi pe tema confortului) decât ar fi fost de 
preferat. În modurile axate pe confort,  A8 îl im-
presionează pe cel aflat la volan prin comoditatea 
și atenuarea factorilor de stres în general pe care le 
oferă în timpul conducerii. 

Audi A8 încă nu are un tablou de bord 
complet virtual, așa cum întâlnim la Mercedes 
S-Class sau BMW Seria 7, dar instrumentele 
sale analogice sunt reprezentative pentru stilul 
premium-high tech. În plus, automobilul dispune 
de head-up display și de un sistem Night Vision. 
În premieră, la arsenalul dotărilor profilate pe 
siguranța activă se adaugă sistemul farurilor Ma-
trix, alcătuite fiecare din 50 de leduri destinate 
iluminării pe timp de noapte.
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AUDI A8 INSISTĂ PE IDEEA DE A FI CEA MAI 
DINAMICĂ LIMUZINĂ DIN CLASA DE LUX. 
CAROSERIA DIN ALUMINIU ȘI TRACȚIUNEA 

QUATTRO SUNT ARGUMENTE SERIOASE.

Consola centrală grupează multe butoane, însă 
zonele „climă“ și „media“ sunt bine delimitate.

Față de concurenții direcți, Seria 7 și S-Class, A8 nu 
are instrumente de bord afișate digital.

Un ceas analogic dă mereu bine la bordul unei 
limuzine luxoase. Calitatea finisării este impecabilă.

AUDI A8 3.0 TDI QUATTRO

Preț (euro)  84.390

Concurenți:   BMW 730d, Mercedes S 350 BlueTEC

Putere maximă (CP/rpm) 258/4000

0–100 km/h (s) 5.9

Viteză maximă (km/h) 250

Consum mediu ECE (l/100 km) 5,9

Emisii CO2 (g/km) 155

Propulsie Turbodiesel V6, 2967 cmc, cuplu maxim  
580 Nm/1750–2500 rpm, cutie automată cu 8 trepte, 
tracțiune integrală

Caroserie Limuzină cu 5 locuri. L x l x h: 5135 x 1949 x 
1458. Ampatament: 2992 mm. Volum portbagaj: 490 l. 
Masă la gol: 1955 kg Masă la gol: 1435 kg

DATE TEHNICE

Cel mai mic propulsor 
turbodiesel cuplat cu tracțiune 
Quattro din ofertă este destul 
de viguros ca să îndeplinească 
exigențele legate de o limu
zină luxoasă cu amprentă 
hightech, cum este Audi A8. 
Atât performanțele, cât și 
consumul vor fi apreciate. 

C ONCLUZIE

Farurile Matrix îndeplinesc exemplar sarci-
na iluminării virajelor. Deși fasciculul luminos 
generat de leduri este foarte puternic, acesta 
nu orbește nici traficul din sens opus, nici pe cei 
aflați în mașinile pe care le prinzi din urmă. Dato-
rită sistemului Matrix, automobilele aflate în bă-
taia farurilor sunt detectate și menținute într-un  
con de umbră prin stingerea și reaprinderea se-
lec tivă a ledurilor din blocul optic. Când te apro-
pii de o mașină aflată în față pe același sens, 
fasciculul luminos al lui A8 e reconfigurat să 
bată sub o anumită înălțime. Noutatea esențială 
adusă de farurile Matrix: reorientările și recon-
figurările luminilor LED nu presupun niciun fel 
de acțiune mecanică (nu există actuatoare sau 
articulații complexe susceptibile de a se defecta), 
totul făcându-se instantaneu, prin stingerea și 
aprinderea automată a unor grupuri de leduri. 
Printre opțiunile de vârf cu care A8 urmărește să își 
convingă cumpărătorii se numără cea mai recentă 
generație a centralei multimedia MMI (incluzând 
navigație și facilitățile Audi Connect), scaunele cu 
masaj și sistemul audio hi-fi Bang & Olufsen.

Dincolo de impresii și de aprecierea unor as-
pecte tehnice sau de stil, există un număr ce poate 
fi folosit într-o descriere scurtă și sintetică a lui Audi 
A8 3.0 V6 TDI. Acesta este 5,9 și se referă, deopo-
trivă, la consumul mediu conform normelor euro-
pene și la durata accelerației de la 0 la 100 km/h.
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