
Desfrute de elevada segurança e conforto, independentemente 
da sua escolha de condução.

Confie numa travagem segura desde o início da viagem, 
graças ao nosso composto RedChili.

Usufrua de uma manobrabilidade de outro nível em estradas 
molhadas e secas.

Conduzir em segurança 
ficou melhor do que nunca.
O novo PremiumContact™ 7 da Continental.
A segurança da engenharia alemã para um conforto excecional.



Desempenho.
Manobrabilidade em pavimento molhado 

105  % 

 102 % 
Aquaplanagem

 103 % 
Ruído

 110  % 
Quilometragem

 100 % 
Resistência ao Rolamento

Travagem em 
pavimento molhado 

107 % 

Travagem em 
pavimento seco 

103  % 

Manobrabilidade 
em pavimento seco 

103 % 

PremiumContact™ 6 = 100 %
PremiumContact™ 7

Com base em testes internos 
utilizando a dimensão 
245/45R18 100Y XL
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Índice de velocidade: 
H–Y

Diâmetro da jante em polegadas:
16–21

Perfil do pneu:
35–65

Largura do pneu em mm:
205–315

Dimensões.

O novo PremiumContact™ 7 da Continental.
A segurança da engenharia alemã para um conforto excecional.

Critérios 
relevantes 
para a 
segurança

Critérios 
relevantes 
para o 
ambiente

Sempre pronto para enfrentar qualquer condição meteorológica.
As condições meteorológicas não devem ter influência no seu nível de segurança e conforto de condução. Por isso, desenvolvemos 
um pneu que proporciona uma manobrabilidade precisa em estradas molhadas e secas. Graças à sua tecnologia de piso adaptativo, 
este pneu leva-o a qualquer lugar, sem nunca sair da sua zona de conforto.

O conforto e a segurança estão garantidos, independentemente da condução que escolher.
Quer queira levar a sua família numa viagem de verão no seu carro, ou simplesmente desfrutar da condução do seu SUV desportivo 
elétrico, o novo PremiumContact™ 7 proporciona um conforto excecional, segurança fiável e aumento da quilometragem, 
independentemente da configuração do veículo. Acreditamos que a experiência de condução premium não deve estar limitada ao 
tipo de carro que conduz.

Não é necessário aquecer primeiro.
“Todos os corredores precisam de um aquecimento adequado!” Já todos ouvimos esta frase no desporto. Mas todas as regras têm 
uma exceção. O novo composto RedChili do PremiumContact™ 7 torna desnecessário o aquecimento, permitindo uma travagem 
segura desde o arranque. É altura de experienciar um pneu que está sempre pronto a utilizar.

Valores do rótulo de 
pneus da UE 
Eficiência de 
combustível: C
Travagem em 
pavimento molhado: A
Nível de ruído: 71–72 dB


