Porsche 911
Wehikuł wszech czasów

Modele przedstawione w niniejszej publikacji zostały dopuszczone do użytku drogowego. Niektóre elementy wyposażenia są opcjonalne i dostępne tylko
za dodatkową opłatą. Z uwagi na lokalne przepisy i ograniczenia dostępność elementów wyposażenia oraz dodatkowych opcji może różnić się w zależności
od rynku. Informacje na temat wyposażenia standardowego i opcjonalnego otrzymasz w najbliższym Porsche Centrum. Wszystkie informacje dotyczące
parametrów, konstrukcji, osiągów, wymiarów, mas, zużycia paliwa i klasy efektywności opon są poprawne zgodnie z naszą najlepszą wiedzą w chwili przekazywania
ich do druku (09/2019). Porsche zastrzega sobie prawo do zmiany danych technicznych oraz innych informacji o produktach bez uprzedzenia. Rzeczywiste kolory
mogą się różnić od kolorów przedstawionych na ilustracjach. Zastrzega się prawo do błędów i pominięć.
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Odkryj Porsche 911 dzięki aplikacji Porsche
AR Visualizer: wszędzie, gdzie pojawia się
ten symbol, możesz zyskać dostęp do
ekscytujących treści cyfrowych, włączając
funkcję „Skanuj obraz” („Scan image”).

Ikona w świecie ikon.
Fascynacja samochodem sportowym

Marzenie o samochodzie sportowym.
„Na początku rozejrzałem się, ale nie
znalazłem samochodu, o jakim
marzyłem. Postanowiłem więc
zbudować go sam”.
Ferdinand „Ferry” Porsche

O wielkie marzenia trzeba walczyć. Tak samo jak
o śmiałe wizje. Kolejny triumf? Rzadko zdarza się,
by sam wpadł nam w ręce. Najczęściej nie brak
przeszkód, które trzeba pokonać: oporu, konwencji,
sztywnych schematów myślenia...
Kiedy stawiamy sobie jakikolwiek cel, zawsze
pamiętamy o tym, że nie bylibyśmy w stanie
niczego osiągnąć bez kierowania się prawdziwą
pasją, bez uporu i determinacji. Ferdinand „Ferry”
Porsche dawał z siebie wszystko, gdy tworzył
samochód sportowy swoich marzeń. I udało mu się
urzeczywistnić własne marzenie. Nie dlatego, że się
wahał, że czegoś wyczekiwał lub miał szczęście,
lecz dlatego, że zadał sobie dodatkowy trud.

Ta postawa jest odzwierciedlana w każdym
Porsche, jakie zbudowaliśmy począwszy od roku
1948. Przejawia się w nawet najmniejszej części
każdego samochodu i we wszystkich wyścigach,
w których odnieśliśmy zwycięstwo.
Można ją wyśledzić w każdym naszym pomyśle.
Bo inżynierów Porsche nie zadowala osiągnięcie
celu w 100 procentach. Przywykli oni dawać
z siebie jeszcze więcej, podejmować dodatkowy
wysiłek. Po to, by wykonać swoje zadanie
na 101 procent – o ten jeden decydujący procent
więcej. Wyeliminować tę jedną sekundę, która dzieli
triumf od rozczarowania. Aby obecność członu
„Dr. Ing.” w nazwie naszej firmy była w pełni
uzasadniona i by móc raz po raz realizować naszą
pasję, jaką są samochody sportowe.

Dla nas nigdy nie liczyło się wyłącznie zwiększanie
mocy – ważniejsze było to, by pokazać więcej
pomysłów w przeliczeniu na każdego konia
mechanicznego. Budować silniki wydajniejsze,
lecz niekoniecznie większe. Tworzyć styl
odzwierciedlający nasze zasady, a nie goniący
za modą. Projektować samochody sportowe,
którymi można jeździć na co dzień.
Dopiero gdy wszystkie te warunki zostaną
spełnione, możemy mówić o Intelligent
Performance – inteligentnych osiągach.
O istocie marki Porsche, a zarazem jej przyszłości.
O to właśnie od początku walczymy:
o urzeczywistnienie marzenia, które zawsze będzie
głęboko zakorzenione w naszych sercach.

Fascynacja samochodem sportowym
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Koncepcja Porsche 911.
Wraz z Porsche 911 Ferdinand „Ferry” Porsche
i jego syn Ferdinand Alexander stworzyli ikonę
samochodu sportowego, która fascynuje nas już
od ponad 50 lat. Tajemnicą ich sukcesu było
połączenie harmonijnej całościowej koncepcji z
ponadczasowym stylem. Była nią także – jak to
czasami określają nasi inżynierowie – unikatowa
architektura techniczna. Układ miejsc 2+2 to
idealna koncepcja dla niedużego samochodu
sportowego, który musi jednocześnie sprostać
wyzwaniom związanym z jego codziennym
użytkowaniem. Zwarty gabarytowo silnik został
umieszczony z tyłu, dzięki czemu zapewnia on
doskonałą trakcję i dodaje charakteru, odpowiada
bowiem za jedyne w swoim rodzaju odczucie,
jakie rodzi się w trakcie prowadzenia Porsche 911.
Od 1963 r. nieustannie i intensywnie pracujemy
nad doskonaleniem koncepcji Porsche 911.
I jeszcze nigdy nie byliśmy tak blisko osiągnięcia
tego celu jak teraz.
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W ósmej generacji Porsche 911 jest sumą
wszystkich swoich poprzedników – a przez
to stanowi zarówno odzwierciedlenie przeszłości,
jak i spojrzenie w przyszłość. Sylwetka:
legendarna. Styl: ponadczasowy. Technika:
inspirowana wielkimi zwycięstwami w wyścigach
i zawsze o krok przed innymi. A całościowy efekt?
Samochód, który jest najpiękniejszą i zarazem
najnowocześniejszą wersją Porsche 911. Pełen
wspomnień, ale również podpowiedzi dotyczących
tego, w jaki sposób można kształtować przyszłość
samochodu sportowego. I właśnie to sprawia,
że Porsche 911 jest wehikułem wszech czasów.
Porsche 911.
Wehikuł wszech czasów.

Co tworzy dobrą historię?
Dużo emocjonujących momentów.
Modele

Najważniejsze cechy.
• Czysty i wyrazisty język projektowania zarówno we wnętrzu, jak i na zewnątrz
pojazdu, w modelach Coupé i Cabriolet.
• Nowa generacja silników o zwiększonej mocy i wydajności w bazowych
modelach Porsche 911 oraz wzmocniony charakter sportowy i większa
dynamika w modelach S.
• Montowana w standardzie 8-biegowa przekładnia Porsche Doppelkupplung (PDK).
• Zmodyfikowany system Porsche Active Suspension Management (PASM)
dla podwyższonych osiągów sportowych i większego komfortu (standard
w modelach Porsche 911 Carrera S).
• Nowe systemy wspomagające kierowcę i ułatwiające jazdę, takie jak asystent
utrzymania pasa ruchu wraz z rozpoznawaniem znaków drogowych
lub asystent widoczności nocnej.
• Reflektory diodowe z matrycową wiązką światła i systemem Porsche Dynamic
Light System Plus (PDLS Plus).
• Felgi o średnicach do 20/21 cali (przód/tył) odlewane ze stopów lekkich.
• System Porsche Communication Management (PCM) z modułem nawigacji
online, Porsche Connect z ekranem dotykowym o przekątnej 10,9 cala.
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Modele

Ponadczasowe i współczesne –
te pojęcia nigdy jeszcze nie były
sobie tak bliskie.
Styl

Nadwozie.
Do opisu Porsche 911 wystarczy tylko jedno słowo:
flyline. Flyline, czyli unikatowa, niezwykle
charakterystyczna linia profilu tego samochodu.
Przednia pokrywa – teraz dłuższa i bardziej
spłaszczona – stosunkowo stromo nachylona
przednia szyba i linia dachu płynnie opadająca
ku tyłowi. Flyline już od ponad 50 lat sprawia,
że Porsche 911 przy swojej niezwykłej
rozpoznawalności zawsze pozostaje nowoczesne –
w każdym kolejnym wydaniu.
Aby móc w pełni docenić styl Porsche 911, swoją
obserwację najlepiej rozpocząć od miejsca,
w którym bije jego serce: od tyłu nadwozia, gdzie
nisko nad ziemią znajduje się silnik typu bokser.

Otacza go czysta, precyzyjnie wyrzeźbiona bryła
tylnej części nadwozia, która modelom Porsche 911
nadaje wyjątkowe proporcje.
Linie są wydłużone, niemal horyzontalne. Formy
skupiają się na tym, co zasadnicze i niezbędne.
Tylna szyba wydaje się wizualnie rozciągnięta –
gładko, niemal niezauważalnie przechodzi w czarny
grill pokrywy silnika. Za pomocą tej pokrywy układ
dolotowy pobiera świeże powietrze. Pomiędzy
pionowymi, podłużnymi szczelinami grilla kryje się
kolejna nietypowa cecha stylistyczna: środkowe
światło hamowania umieszczone również w pionie.
Tuż pod nim biegnie nieprzerwany pas świetlny
łączący ze sobą trójwymiarowe tylne lampy
diodowe.

Styl
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Gdy na nowe Porsche 911 patrzymy od przodu,
opowiada nam ono o swojej przeszłości.
A jednocześnie ujawnia niejedno na temat swej
przyszłości. Proste formy błotników akcentują silną
geometrię i geny stylistyczne marki.
Zaprojektowana na nowo pokrywa bagażnika
z charakterystycznymi prostymi profilami
i obniżoną środkową partią, która dynamicznie
opada na pas przedni, to wyraźna aluzja wizualna
do modeli pierwszej generacji Porsche 911. Kształt
reflektorów i sposób ich umieszczenia również
przywodzą na myśl dawne pokolenia „dziewięćset
jedenastki”, choć teraz kryją one w sobie technikę
światła diodowego. Kamery i czujniki systemów
komfortu i wspomagających kierowcę zostały
dyskretnie wbudowane, umieszczone pod pasem
przednim. Płaskie, poziome wloty powietrza
ułatwiają pobieranie takich jego ilości, jakie są
w danej chwili potrzebne do skutecznego
nadmuchu na chłodnicę. Gdy zapotrzebowanie jest
mniejsze, wloty zostają przymknięte przez aktywne
klapy – z korzyścią dla aerodynamiki pojazdu.

Styl
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Wnętrze.
Dobry design powinien być tak przełomowy jak
użyte technologie. Dlatego wnętrze Porsche 911
wytycza nowe, śmiałe kierunki. Podtrzymuje
dawne, sprawdzone rozwiązania i otwiera nowe
możliwości. Zgodnie z zasadą połączenia
analogowej precyzji z cyfrową integracją oraz –
jak zawsze – skupienia wszystkiego, co ważne,
na kierowcy.
W kabinie wyraźnie dominują linie poziome.
Najważniejsze elementy sterowania rozmieszczono
w wygodnym zasięgu, po lewej i prawej stronie
wielofunkcyjnej kierownicy sportowej. Innymi
słowy: tak, by kierowca miał je zawsze pod ręką –
ta zasada funkcjonuje począwszy od trzech
pierwszych generacji Porsche 911. Od tego czasu
wnętrze jest proste i przejrzyste, a wszystkie
funkcje pozostają intuicyjne i łatwe w obsłudze.

Bezpośrednio przed oczami: zespół wskaźników
z analogowym obrotomierzem umieszczonym
pośrodku. Wokół niego, po obu stronach znajdują
się dwa okrągłe ekrany o wysokiej rozdzielczości
i średnicy 7 cali. Na wirtualnych wskaźnikach
wyświetlają się wszystkie niezbędne informacje
na temat funkcji samochodu. Tuż obok: ekran
dotykowy systemu Porsche Communication
Management (PCM) o wysokiej rozdzielczości
i przekątnej 10,9 cala.
Podniesiona konsola środkowa jest oddzielona
od tablicy rozdzielczej i zgodnie z koncepcją
Porsche Advanced Cockpit mieści tylko kilka
przycisków logicznie zgrupowanych wokół lewarka
skrzyni biegów, które częściowo działają jak
sensory dotykowe. Powyżej nich znajduje się pięć
przycisków, które świadomie pozostawiono
w tradycyjnej formie, by zapewniały bezpośredni
dostęp do najważniejszych funkcji napędu
i podwozia.

Styl
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Wykorzystuje sprawdzone rozwiązania… Czy to
znaczy, że wszystko zostało tak, jak było dawniej?
W żadnym razie! Właściwie wnętrze niemal w
całości zostało przeprojektowane. Od kierownicy,
przez fotele sportowe, aż po dźwignię zmiany
biegów. Widać to już na pierwszy rzut oka. Każdy
przycisk, uchwyt, każda dysza nawiewu powietrza
były przedmiotem starannej, szczegółowej
weryfikacji pod kątem swych funkcji i jakości.
Wysoką klasę wnętrza podkreślono zwłaszcza
poprzez wykorzystanie listew wykończenia
z ozdobnymi wstawkami w kolorze Dark Silver
Diamar, które w ramach opcji wyposażenia mogą
być wykonane ze szczotkowanego aluminium,
z włókna węglowego nadającego wnętrzu sportowy
charakter lub ze szlachetnego drewna.
Zadziwiająco wygodne jak na samochód sportowy
są tylne siedzenia. Umieszczona za nimi półka
zapewnia dodatkowe miejsce na przewożone
przedmioty, a składane oparcia sprawiają,
że w modelach 911 Carrera można z tyłu kabiny
wygospodarować naprawdę dużo przestrzeni
na bagaż.
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Styl

Z pozoru niemożliwe:
najpotężniejszy układ napędowy
stworzony przez naszych inżynierów.
Układ napędowy i podwozie

Silnik.
Silnik modeli Porsche 911 jest doładowany dwiema
turbosprężarkami, wykorzystuje więc układ twinturbo. Jego największe zalety to: bardzo wysoka
moc w szerokim zakresie prędkości obrotowych,
wyjątkowa czułość w reagowaniu na wciśnięcie
pedału gazu oraz długi i płaski przebieg momentu
obrotowego na wykresie, osiągany nawet przy
niskich prędkościach obrotowych. Słowem:
fantastyczne osiągi, natychmiast dostępne
na każde życzenie kierowcy.
Turbosprężarki
Wszystkie silniki mają dwie turbosprężarki,
po jednej na każdy rząd cylindrów, oraz intercoolery,
czyli chłodnice sprężonego powietrza. Intercooler
jest ważnym elementem koncepcji doładowania
napędzanego strumieniem gazów spalinowych.
Z jednej strony odgrywa on istotną rolę
w podnoszeniu osiągów, z drugiej – pozwala

obniżyć poziom emisji. Dwie takie chłodnice
powietrza są teraz umieszczone inaczej: zamieniono
je miejscami z filtrem powietrza, znajdują się więc
pośrodku, pod grillem pokrywy silnika, a nie
po bokach, w zagłębieniach tylnych błotników.
Ta nowa pozycja poprawia dopływ i odprowadzanie
strug chłodzącego powietrza, czego efektem jest
zdecydowany wzrost wydajności.
Modele Porsche 911 Carrera i Porsche 911 Carrera 4
Sześciocylindrowy silnik typu twin-turbo
o pojemności 3 l w modelach Porsche 911 Carrera
i Porsche 911 Carrera 4 osiąga moc 283 kW
(385 KM). Jego maksymalny moment obrotowy
wynoszący 450 Nm jest dostępny już
od 1950 obr./min. Tak potężna siła napędowa
umożliwia modelom Porsche 911 Carrera z Pakietem
Sport Chrono i Systemem Launch Control sprint
od 0 do 100 km/h w zaledwie 4,0 s.
Prędkość maksymalna wynosi 293 km/h.

Modele Porsche 911 Carrera S i Porsche 911
Carrera 4S
Osiągi modeli S robią jeszcze większe wrażenie.
Ich sześciocylindrowy silnik typu twin-turbo
o pojemności 3 l rozwija moc 331 kW (450 KM),
a moment obrotowy został po raz kolejny
podwyższony – do 530 Nm. Z Pakietem Sport
Chrono i Systemem Launch Control Porsche 911
Carrera 4S rozpędza się od 0 do 100 km/h
w zaledwie 3,4 s, a prędkość maksymalną osiąga
dopiero przy 306 km/h.

Dane na temat zużycia paliwa, emisji CO₂ i klasy wydajności są dostępne na str. 102.
Układ napędowy i podwozie
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Wzrost mocy i wydajności to jednak nie wszystko.
Mocowania silnika zostały przesunięte i znajdują się
teraz bliżej geometrycznego środka pojazdu.
Ta pozornie drobna modyfikacja daje ogromne
korzyści: silnik jest pewniej osadzony w podwoziu,
dzięki czemu osiągnięto wyraźnie większą
stabilność. Wibracje są mniejsze, a zatem komfort
jazdy jeszcze wyższy.
Aktywne klapy wlotów powietrza
Zaprojektowane, by obniżać zużycie paliwa
w codziennych trasach i zapewniać doskonałe
osiągi podczas jazdy sportowej: aktywne klapy przy
przednich wlotach powietrza w odpowiednich
sytuacjach zamykają się automatycznie, obniżając
opór powietrza. Kiedy jest to konieczne,
np. w trybach SPORT, SPORT PLUS lub PSM Sport,
klapy otwierają się, pomagając w zapewnieniu
optymalnego chłodzenia silnika. Oznacza to,
że powietrze chłodzące jest pobierane zgodnie
z bieżącymi potrzebami. Oto wydajność –
zinterpretowana w naprawdę inteligentny sposób.
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Funkcja Auto start/stop
Funkcja Auto start/stop wyłącza silnik, gdy
prędkość jazdy spada poniżej 7 km/h, na przykład
przy dojeżdżaniu do czerwonego światła. Gdy tylko
wciśniesz sprzęgło (w modelach ze skrzynią ręczną)
lub pedał gazu (z automatyczną), silnik uruchamia
się ponownie – błyskawicznie i gładko.
Sportowy układ wydechowy
Sportowy układ wydechowy jest gwarancją
imponująco donośnego brzmienia. Ten intensywny
dźwięk samochodu sportowego jest
charakterystyczny dla Porsche 911. W układzie
znajduje się centralny tylny tłumik, z którego
po bokach zostały wyprowadzone dwie końcówki.
Mają one wyjątkowy wygląd – wykonano je ze stali
nierdzewnej. Są dostępne w kolorze srebrnym
lub Black.

Skrzynia biegów.
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Ośmiobiegowa przekładnia Porsche
Doppelkupplung (PDK)
Zmodyfikowana, 8-biegowa, dwusprzęgłowa
przekładnia Porsche Doppelkupplung (PDK)
umożliwia wyjątkowo szybką zmianę biegu,
niepowodującą przerwy w dopływie siły
napędowej – nawet na milisekundę. W porównaniu
z poprzednimi generacjami 8-biegowa przekładnia
PDK jest dla trzech istotnych czynników –
komfortu, osiągów i wydajności – zauważalnie
lepszym wspólnym mianownikiem.

Dzięki temu w momencie zmiany biegu następuje
po prostu otwarcie jednego sprzęgła wraz
z jednoczesnym zamknięciem drugiego sprzęgła.
Efektem jest błyskawiczna zmiana biegu, bez
przerw w dopływie siły napędowej do kół. Innymi
słowy: jest to radykalnie sportowe zestrojenie,
odczuwalne przede wszystkim na biegach od
pierwszego do szóstego, bowiem te przełożenia
mają sportowe zestopniowanie: prędkość
maksymalna jest osiągana właśnie na szóstym
biegu.

PDK to właściwie dwie przekładnie połączone
w jedno urządzenie. Podwójne sprzęgło tworzy
naprzemienne, blokowane tarciem połączenie
pomiędzy tymi dwiema połówkowymi skrzyniami
biegów a silnikiem, realizowane przez dwa
oddzielne wałki sprzęgłowe. Siła napędowa płynąca
z silnika jest w danej chwili przekazywana przez
jedną „połówkową skrzynię biegów” i jedno
sprzęgło. W tym czasie w drugiej skrzyni następuje
już wstępne wybranie kolejnego biegu.

A co z wydajnością? Ta również jest wysoka –
dzięki temu, że dodatkowo obecny jest ósmy bieg,
przyrosty zestopniowania dwóch nadbiegów
(czyli biegów siódmego i ósmego) są doskonale
skoordynowane, podobnie jak ich połączenie
z biegiem szóstym. Wszystko to pomaga
w utrzymywaniu silnika na niższych obrotach nawet
przy wysokich prędkościach. I właśnie ten czynnik
podnosi wydajność i jednocześnie komfort jazdy
na długich trasach.

Układ napędowy i podwozie

 ystem Porsche Traction Management (PTM)
S
Zasadniczym elementem napędu na wszystkie koła
we wszystkich modelach Porsche 911 jest system
Porsche Traction Management (PTM). Jego
działanie polega na tym, że elektronicznie
sterowane sprzęgło wielopłytkowe zapewnia
optymalny podział siły napędowej pomiędzy stale
napędzaną oś tylną a oś przednią.
Bieżący stan jazdy jest nieustannie monitorowany,
dzięki czemu możliwe jest natychmiastowe
reagowanie na różne wykrywane sytuacje. Czujniki
stale kontrolują różne zmienne, w tym prędkość
obrotową wszystkich czterech kół, przyspieszenie
wzdłużne i poprzeczne samochodu oraz aktualny
kąt skrętu kół. Gdy na przykład tylne koła grożą
utratą przyczepności podczas przyspieszania,
sprzęgło wielopłytkowe przekazuje większą część
momentu obrotowego na przednią oś.

W ten sposób, współdziałając z systemem Porsche
Stability Management (PSM), system PTM zawsze
zapewnia właściwy podział siły napędowej
niezbędnej dla doskonałej dynamiki jazdy. Efektem
jest idealnie wyważona charakterystyka prowadzenia
nawet w ekstremalnych warunkach jazdy sportowej.
System Porsche Torque Vectoring Plus (PTV Plus)
System ten zwiększa dynamikę i stabilność
samochodu poprzez przyhamowywanie tylnych kół
we współpracy z blokadą tylnego mechanizmu
różnicowego. Kiedy kierowca wchodzi w zakręt
szybko, w stylu sportowym, system powoduje
lekkie przyhamowanie tylnego wewnętrznego koła,
dzięki czemu więcej siły napędowej trafia na
zewnętrzne tylne koło, wywołując dodatkowy
moment obrotu wokół osi pionowej samochodu
(tworząc siłę znoszącą). Efektem jest bezpośrednia,
sportowa charakterystyka kierowania od momentu
wejścia w zakręt.

Blokada tylnego mechanizmu różnicowego jest
sterowana elektronicznie, co zapewnia w pełni
zmienny podział siły napędowej. Współpracując
z systemem Porsche Stability Management (PSM),
system PTV Plus niezwykle skutecznie poprawia
stabilność prowadzenia na drogach z nawierzchnią
o zmiennej przyczepności, a także
na nawierzchniach mokrych lub zaśnieżonych.
Co to oznacza dla Ciebie? Dużą odporność
na destabilizujące działanie bocznych sił
kinetycznych. A także doskonałą trakcję i wielką
zwinność jazdy z każdą prędkością, wraz
z precyzyjnym wchodzeniem w zakręty i dobrze
zrównoważoną charakterystyką balansu mas.
Czy coś jeszcze? Oczywiście: niesamowitą
przyjemność na zakrętach.
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Podwozie.
System Porsche Active Suspension Management
(PASM)
PASM jest elektronicznym systemem regulacji
tłumienia amortyzatorów, który stale i aktywnie
dostosowuje siłę tłumienia amortyzatorów przy
wszystkich kołach do aktualnych warunków
panujących na drodze oraz do stylu prowadzenia.
Efektem jego działania są mniejsze przechyły
nadwozia, dzięki czemu uzyskuje się wyższy
komfort i większą dynamikę jazdy.

System Porsche Stability Management (PSM)
Porsche Stability Management (PSM) jest automatycznym systemem kontroli stabilności podczas
jazdy na granicy osiągów samochodu. Jego czujniki
stale monitorują kierunek jazdy, prędkość, kąt
obrotu wokół osi pionowej i przyspieszenia boczne.
Na podstawie tych informacji system jest w stanie
w każdej chwili wyliczyć aktualny kierunek jazdy
i rozpocząć strategiczne hamowanie poszczególnych
kół w celu przywrócenia stabilności.

System PASM ma dwa tryby. Wybiera się
je za pomocą oddzielnego przycisku znajdującego
się nad konsolą środkową. Przycisk „Normal”
zapewnia połączenie osiągów i komfortu,
zaś „Sport” oferuje znacznie twardsze tłumienie.

W fazie przyspieszania na drodze o niejednorodnej
nawierzchni system PSM poprawia trakcję, wykorzystując do tego automatyczną blokadę mechanizmu różnicowego (ABD) oraz system regulacji
antypoślizgowej (ASR). Korzyścią jest wyższy
poziom stabilności jazdy oraz bezpieczeństwa –
i jednocześnie nadzwyczajna zwinność samochodu.

Wykorzystanie nowej technologii w zaworach
systemu umożliwia dostrzegalnie szybsze i znacznie
wszechstronniejsze rozkładanie sił oraz ich bardziej
precyzyjną kontrolę, teraz pomocną również przy
niskich prędkościach.
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Efekty są wyraźnie wyczuwalne – w postaci
zwiększonej stabilności prowadzenia, podwyższonego komfortu i przede wszystkim bardziej
precyzyjnej pracy podwozia. W każdej sytuacji.

System tylnej osi samoskrętnej
System tylnej osi samoskrętnej w równym stopniu
poprawia osiągi co funkcjonalność samochodu
w jego codziennym użytkowaniu. Efektem jego
działania jest połączenie wyjątkowej zwinności
w prowadzeniu z wyraźnym zwiększeniem
stabilności jazdy.
Korzyść w codziennym użytkowaniu samochodu:
przy niskich prędkościach system skręca tylne koła
w kierunku przeciwnym do kół przednich. Wywołuje
to efekt wirtualnego skrócenia rozstawu osi
pojazdu. W ten sposób skraca się promień skrętu,
samochód znacznie dynamiczniej wchodzi w ciasne
zakręty, łatwiejszy staje się również manewr
parkowania.
Korzyści w szybkiej jeździe sportowej: podczas
skręcania przy wysokich prędkościach system
skręca tylne koła w kierunku zgodnym z kierunkiem
skręcenia kół przednich. Wirtualne wydłużenie
rozstawu osi zwiększa stabilność, a jednoczesne
skręcanie kół obydwu osi – przedniej i tylnej –
zwiększa zwinność samochodu.

System podnoszenia przedniej osi
System podnoszenia przedniej osi zwiększa
prześwit pomiędzy jezdnią a Porsche 911 –
o ok. 40 mm z przodu – utrzymując
go do prędkości wynoszącej ok. 35 km/h.
Z tym systemem przeszkody takie jak krawężniki,
progi czy strome podjazdy na parkingi przestają być
wyzwaniami dla sportowca, stając się jedynie
wspomnieniem.
System Porsche Dynamic Chassis Control (PDCC)
PDCC jest aktywnym systemem stabilizacji
przechyłów, który wytłumia nadmiar poprzecznych
przechyłów nadwozia w trakcie pokonywania
zakrętów. Ponadto system ten minimalizuje
poprzeczne kołysanie samochodu podczas jazdy
drogami o nierównej nawierzchni. Korzyści to:
lepsze osiągi dynamiczne, jeszcze większa
neutralność prowadzenia i podwyższony komfort –
przy każdej prędkości.
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Hamulce.
Spokojnie zmniejsz prędkość. Poświęć chwilę,
by obejrzeć się za siebie: gdzie są konkurenci?
Nie widać ich? Oczywiście, że nie, bo kiedy nasi
inżynierowie mówią o zmniejszaniu prędkości,
to nadal mają na myśli prawdziwą prędkość.
Hamulce Porsche 911 mają takie rozmiary i siłę,
by pasować do osiągów tych samochodów.
Na przykład modele 911 Carrera są wyposażone
w czterotłoczkowe, jednoczęściowe, aluminiowe
stałe zaciski hamulcowe z przodu i z tyłu,
wykończone na kolor Black anodyzowany.
Tarcze hamulcowe przy wszystkich kołach mają
średnicę 330 mm. Modele S są wyposażone
w czerwone sześciotłoczkowe, jednoczęściowe,
aluminiowe stałe zaciski hamulcowe przy kołach
przednich oraz w ich czterotłoczkowe odpowiedniki
przy kołach tylnych. Średnice tarcz hamulcowych
wynoszą 350 mm z przodu i z tyłu – dla zwiększonej
stabilności i skuteczności hamowania.
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System Porsche Ceramic Composite Brake (PCCB)
Sprawdzony na torach wyścigowych układ
hamulcowy Porsche Ceramic Composite Brake
(PCCB) jest dostępny jako opcja wyposażenia.
W Porsche 911 przewiercane tarcze hamulcowe
systemu PCCB mają średnicę 410 mm przy osi
przedniej i 390 mm przy osi tylnej, dzięki czemu
zapewniają jeszcze doskonalszą skuteczność
hamowania. W skład systemu PCCB wchodzą
sześciotłoczkowe, jednoczęściowe, aluminiowe
stałe zaciski hamulcowe przy kołach przednich
oraz analogiczne zaciski czterotłoczkowe przy
kołach tylnych – wszystkie lakierowane na kolor
żółty. Hamulce te gwarantują znacznie potężniejsze
siły hamowania oraz przede wszystkim wyjątkowo
stałą i równomierną wydajność.

System PCCB umożliwia skrócenie odcinka
hamowania nawet na najtrudniejszych
nawierzchniach oraz w warunkach wyścigowych.
Doskonały poziom odporności na zanik siły
hamowania spowodowany przegrzaniem układu
gwarantuje większe bezpieczeństwo przy
hamowaniu z wysokich prędkości.
Kolejną zaletą systemu PCCB jest wyjątkowo niska
masa hamulców ceramicznych – są one lżejsze
o prawie 50 proc. od standardowych tarcz
o podobnej konstrukcji i tym samym rozmiarze.
Ma to swoje odzwierciedlenie w obniżeniu masy
nieresorowanej. Dzięki temu pojazd lepiej trzyma
się drogi, a jazda jest bardziej komfortowa,
zwłaszcza na nierównych nawierzchniach.
Efektami są też dalsza poprawa charakterystyki
prowadzenia i zwiększenie zwinności samochodu.

Koła.
70 lat produkowania samochodów sportowych
nauczyło nas przede wszystkim jednego:
najważniejsze to nigdy nie tracić trakcji. Dlatego
felgi i opony na tylnej osi modeli Porsche 911 nie
tylko są szersze, lecz także mają większą średnicę
niż te z przodu. Większa powierzchnia styku opony
z nawierzchnią poprawia osiągi, a większa średnica
tylnych kół podnosi poziom stabilności i komfortu.
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Standardowo modele Porsche 911 Carrera są
wyposażone w felgi Carrera o pięciu podwójnych
ramionach i średnicy 19/20 cali (przód/tył),
a modele S w dziesięcioramienne felgi Carrera S
o średnicy 20/21 cali. Materiał to oczywiście lekki
stop metali. Styl? Tradycyjnie sportowy. Innymi
słowy: ponadczasowy. A jeżeli życzysz sobie jeszcze
więcej dynamiki? Bardziej intrygującego wzoru?
Felg w takim samym kolorze jak nadwozie Twojego
samochodu? Więcej modeli felg o średnicy
20/21 cali i zróżnicowanym wyglądzie
udostępniamy w ramach opcji wyposażenia.

Koło na obręczach Carrera o średnicy 19/20 cali
Koło na obręczach Carrera S o średnicy 20/21 cali
Koło na obręczach Carrera Classic o średnicy 20/21 cali
Koło na obręczach RS Spyder Design o średnicy 20/21 cali
Koło na obręczach Carrera Exclusive Design
o średnicy 20/21 cali 
Porsche Exclusive Manufaktur
6 Koło na obręczach Carrera Exclusive Design o średnicy
20/21 cali, lakierowane na kolor Aurum satynowany
Porsche Exclusive Manufaktur
7 Koło na obręczach Carrera S o średnicy 20/21 cali
lakierowane na kolor Black (wysoki połysk)
Porsche Exclusive Manufaktur
8 Koło na obręczach Carrera S o średnicy 20/21 cali
lakierowane na kolor Gentian Blue Metallic
Porsche Exclusive Manufaktur
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Systemy podnoszące osiągi.
Tryb SPORT
Przycisk SPORT umożliwia Ci wybór regulacji
zawieszenia, w której nacisk kładziony jest albo
na komfort, albo na zachowanie sportowe.
Po naciśnięciu przycisku elektroniczny system
sterowania pracą silnika przestawia mapy
sterowników, by zapewnić jeszcze szybsze reakcje
i bardziej bezpośredni profil dynamiki silnika.
Zmiana biegu w górę odbywa się przy wyższych
prędkościach obrotowych silnika, a redukcje
następują wcześniej. Jeżeli samochód jest
wyposażony w opcjonalny sportowy układ
wydechowy, uruchamia się on automatycznie.
Pakiet Sport Chrono
Adrenalina za naciśnięciem guzika – włącznie
z gęsią skórką na rękach. Funkcje dostępnego
opcjonalnie Pakietu Sport Chrono wraz
z przełącznikiem trybów jazdy oraz z aplikacją
Porsche Track Precision App (PTPA) umożliwiają
jeszcze bardziej sportową regulację podwozia,
silnika i układu przeniesienia napędu.
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Bez zdejmowania dłoni z kierownicy możesz wybrać
każde spośród czterech ustawień: Normal, SPORT,
SPORT PLUS lub Individual. Teraz możesz jeszcze
dokładniej dostosować swój samochód do stylu,
w jakim chcesz nim jeździć, a w rezerwie zawsze
masz nowy tryb jazdy po nawierzchni mokrej – WET.
W trybie SPORT Twoje Porsche 911 zyskuje bardziej
dynamiczne reakcje. Po włączeniu trybu
SPORT PLUS system Porsche Active Suspension
Management (PASM), dostępny opcjonalnie system
Porsche Dynamic Chassis Control (PDCC) oraz
system tylnej osi samoskrętnej dostosowują się
pod kątem bardziej sportowej jazdy poprzez
zapewnienie twardszej charakterystyki tłumienia
amortyzatorów, większej odporności na przechyły
nadwozia i większej bezpośredniości skrętu kół
inicjującego wejście w zakręt.
Ponadto Pakiet Sport Chrono ma trzy inne funkcje.
Pierwszą z nich jest Launch Control, którą możesz
wykorzystać do uzyskania najszybszego możliwego

startu z miejsca w trybie SPORT PLUS. Drugą jest
przejęta ze sportów motorowych strategia zmiany
biegów. W tym trybie przekładnia PDK zostaje
ustawiona na wyjątkowo krótkie czasy oraz
optymalne punkty zmiany biegów w celu uzyskania
maksymalnych przyspieszeń. Ta kombinacja
bezkompromisowych, angażujących osiągów jest
idealną propozycją na tor wyścigowy.
Trzecia funkcja – SPORT Response – jest
uruchamiana za pomocą guzika znajdującego się
pośrodku przełącznika trybów. Przygotowuje
ona silnik i cały układ przeniesienia napędu
na najszybsze możliwe dostarczenie mocy. Inaczej
mówiąc, zyskujesz maksimum reakcji – na ok. 20 s.

1

Kolejnym elementem Pakietu Sport Chrono jest
stoper umieszczony na tablicy rozdzielczej.
W skład pakietu wchodzą także dynamiczne
mocowania silnika. Ten elektronicznie sterowany
system minimalizuje dostrzegalne ruchy bezwładne
i wibracje całego zespołu napędowego, zwłaszcza
silnika, i łączy w sobie korzyści mocowań
sztywnych i elastycznych. Jednym słowem: podnosi
zarówno stabilność, jak i komfort jazdy. Pakiet
Sport Chrono obejmuje też aplikację Porsche Track
Precision1), która może służyć do rejestrowania
czasu okrążenia toru i do prowadzenia innych
statystyk z jazdy. Wyniki możesz zapisywać
i porządkować w swoim smartfonie, jak również
przekazywać je innym kierowcom w celu dokonania
porównań.
PSM Sport
W połączeniu z Pakietem Sport Chrono system
PSM jest uzupełniony o tryb „Sport”. Dopuszcza
on znacznie bardziej sportowy styl jazdy,
utrzymując aktywne czuwanie systemu PSM w tle.
Po to, by jeszcze bardziej wzbogacić Twoje
doznania z prowadzenia samochodu.

Zawieszenie sportowe PASM
Zawieszenie sportowe PASM jest obecnie po raz
pierwszy dostępne dla modeli 911 Carrera S
Cabriolet. Cechuje się ono obniżeniem nadwozia
o kolejne 10 mm względem zawieszenia
wyposażonego w system PASM. Sprężyny
są twardsze i krótsze, a stabilizatory poprzeczne
(przedni i tylny) – sztywniejsze. Zestrojenie
sprężyn zostało wyraźnie przesunięte w stronę
charakterystyki sportowej, dzięki czemu samochód
zyskuje bardziej neutralne i wyważone zachowanie
– na drodze i na torze wyścigowym. Co więcej,
rozwiązanie to nie ma znaczącego wpływu
na funkcjonalność pojazdu w jego codziennej
eksploatacji.

1 Aplikacja Porsche Track Precision

Przy zawieszeniu sportowym PASM spojler przedni
ma jeszcze bardziej sportową geometrię, a spojler
tylny wysuwa się jeszcze wyżej. Rozwiązania te nie
tylko skuteczniej redukują tendencję przedniej osi
do unoszenia się, lecz także zwiększają docisk
aerodynamiczny tylnej osi. W sumie ich działanie
poprawia opływ powietrza wokół samochodu
i w ten sposób zapewnia jeszcze lepsze osiągi –
w połączeniu z zadziwiająco wysokim poziomem
komfortu.

1) Korzystanie z aplikacji jest dozwolone tylko na terenach prywatnych. Używanie tego produktu (a w szczególności funkcji rejestracji wideo) może być zakazane przepisami ustawodawczymi lub wykonawczymi na konkretnych rynkach
lub imprezach. Przed rozpoczęciem korzystania z produktu upewnij się, że jest to dozwolone na mocy prawa obowiązującego na danym obszarze..

Układ napędowy i podwozie

45

Dobra wiadomość: tworzyć historię
możesz również na siedząco.
Komfort oraz systemy informacji i rozrywki

Wnętrze.
Kierownica sportowa
Montowana w standardzie wielofunkcyjna
kierownica sportowa o trzech rozdwojonych
ramionach jest lekka i praktyczna: umożliwia
wygodną obsługę funkcji systemu audio, telefonu
i nawigacji. Kierownica ta ma dwuzakresową
regulację – w linii przód-tył oraz na wysokość –
a ponadto jest zaopatrzona w dwie łopatki zmiany
biegów powlekane stopem metalu w kolorze Dark
Silver. Skok łopatek został skrócony, dzięki czemu
ruch zmiany biegu odznacza się jeszcze większą
precyzją. Mała część środkowa kierownicy
i ozdobna obwódka wokół godła Porsche akcentują
jej sportowy charakter.

1

2

Kierownica sportowa GT
Dotyk sportowych emocji: specjalne miejsce
na oparcie kciuków, opaska będąca znacznikiem
wierzchołka wieńca kierownicy oraz ramiona
o niepowtarzalnym wzorze: kierownica sportowa
GT stanowi jednoznaczne nawiązanie do genów
Porsche 911, wywodzących się ze świata sportu
samochodowego. Ozdobna obwódka wokół godła
Porsche ma kolor czarny, a łopatki zmiany biegów
są w kolorze Dark Silver. Wieniec kierownicy
sportowej GT został obszyty skórą
z charakterystycznym szwem krzyżykowym.
Na życzenie wieniec kierownicy może być obszyty
Alcantarą®.

środkowej i w pobliżu wewnętrznych klamek,
w kieszeniach w boczkach drzwi, w przedniej
przestrzeni na nogi oraz przy tylnych siedzeniach.

Pakiet oświetlenia kabiny
Pakiet dodatkowego oświetlenia kabiny jest
praktyczny i zarazem atrakcyjny dla oka. Obejmuje
on przyciemniane lampki diodowe na konsoli

1 Kierownica sportowa
2 Kierownica sportowa GT

Comfort Access¹⁾
Dzięki systemowi Comfort Access nie musisz
wyjmować z kieszeni kluczyka do samochodu.
W chwili, gdy dotykasz klamki lub gdy Twoja dłoń
zbliża się do godła Porsche na pokrywie bagażnika,
system automatycznie rozpoznaje kod dostępu
przypisany do Twojego kluczyka. Po pomyślnej
weryfikacji kodu drzwi lub pokrywa zostają
odblokowane.

1) W systemie Comfort Access użyto najnowocześniejszych rozwiązań technicznych. Nie można jednak całkowicie wykluczyć sytuacji, w której przesyłany drogą bezprzewodową kod kluczyka zostanie przechwycony i wykorzystany do otwarcia
pojazdu lub do jego kradzieży.
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Siedzenia.
Sport nie może być uprawiany w pozycji siedzącej.
Bez problemu poradzimy sobie z przełamaniem tego
stereotypu, wiemy bowiem, jakiej kondycji fizycznej
wymaga praca za kierownicą samochodu, zwłaszcza
w świecie sportów motorowych. Właśnie dlatego
w Porsche 911 muskulatura i komfort tak blisko
ze sobą sąsiadują.
Fotele sportowe
Fotele sportowe są nie tylko wygodne, zapewniają
też podparcie podczas dynamicznej jazdy krętą
drogą. Wyposażono je w elektryczną regulację
wysokości siedziska i kąta pochylenia oparcia,
a także regulację mechaniczną przesuwu fotela
w linii przód/tył. Jeszcze więcej wygody oferują
fotele sportowe z pełną (14-zakresową) regulacją
elektryczną: możesz w nich ustawiać elektrycznie
np. podparcie odcinka lędźwiowego, a także kąt
pochylenia i głębokość siedziska. Uzupełnieniami
są rozbudowana funkcja pamięci ustawień
i elektryczna regulacja kolumny kierownicy.

Fotele sportowe Plus
Fotele sportowe Plus, obite gładko wyprawioną
skórą, mają elektryczną regulację wysokości
siedziska i kąta pochylenia oparcia, jak również
regulację mechaniczną przesuwu fotela w linii
przód/tył. Boczne profile siedziska i oparcia mają
sztywniejszą, bardziej sportową wyściółkę, przez
co zapewniają jeszcze lepsze podparcie boczne.
Adaptacyjne fotele sportowe Plus wyposażono
w 18-zakresową regulację elektryczną obejmującą
nawet ustawienia bocznych profili. Ponadto mają
rozbudowaną funkcję pamięci ustawień oraz
elektryczną regulację kolumny kierownicy.
Ogrzewanie i wentylacja foteli
Ogrzewanie foteli obejmuje siedziska i oparcia
oraz uwydatnione profile boczne. Wentylacja
siedzeń zawsze, nawet w upalne dni, zapewnia
suche powierzchnie i przyjemne uczucie świeżości.

Siedzenia tylne
Tylne siedzenia Porsche 911 odznaczają się bardzo
wysokim komfortem jak na samochód sportowy,
a umieszczona za nimi półka zapewnia dodatkowe
miejsce na przewóz bagażu. Po opuszczeniu oparć
tylnych siedzeń pojemność bagażowa w tylnej
części kabiny modeli 911 Carrera Coupé wzrasta
do 264 l. W modelach Cabriolet są to 163 l.

1

Bagażnik
Pojemność bagażnika wszystkich modeli
Porsche 911 wynosi 132 l, a jego wnętrze jest
w całości wykończone materiałami odpornymi
na zadrapania.
Przygotowanie do instalacji fotelika dla dzieci
ISOFIX – punkty mocowania fotelika dziecięcego
na fotelu pasażera – to element wyposażenia
standardowego, wraz z funkcją wyłączania
poduszki powietrznej pasażera.

1 Fotel sportowy (z regulacją czterozakresową)
2 Adaptacyjny fotel sportowy Plus (z regulacją 18-zakresową)
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Klimatyzacja i szyby.
Klimatyzacja
Automatyczna klimatyzacja dwustrefowa umożliwia
regulację temperatury oddzielnie dla kierowcy i dla
pasażera. Obejmuje ona wybór spośród trzech trybów
regulacji. Aktywny filtr węglowy wychwytuje drobne
cząsteczki zawieszonych w powietrzu zanieczyszczeń,
pyłki roślinne i zapachy, a przede wszystkim
gruntownie oczyszcza powietrze na zewnątrz pojazdu
przed skierowaniem go do wnętrza kabiny. Tryb
automatycznego obiegu powietrza stale monitoruje
jakość powietrza, obniża poziom wilgotności i w razie
potrzeby samoczynnie przełącza dopływ świeżego
powietrza w obieg wewnętrzny.
Jonizacja powietrza
Jonizator powietrza, dostępny jako opcja wyposażenia,
poprawia jakość powietrza kierowanego do kabiny.
Jeszcze przed dotarciem do wnętrza pojazdu powietrze
przechodzi przez jonizator w systemie klimatyzacji
automatycznej. Proces ten obniża zawartość obecnych
w nim wirusów, bakterii i zarodników oraz neutralizuje
nieprzyjemne zapachy. Powietrze staje się odczuwalnie
świeższe, co tworzy jeszcze przyjemniejszą atmosferę
we wnętrzu samochodu.

1

Szyberdach odsuwany i uchylany
Sterowany elektrycznie, odsuwany i uchylany szyberdach
otwiera się ku górze, dzięki czemu nie zmniejsza wolnej
przestrzeni nad głowami. Za sprawą specjalnej
konstrukcji ma on niezwykle duże otwarcie, które
zapewnia prawdziwą przyjemność, jaką można czerpać
z jazdy pod gołym niebem. Deflektor z siatki chroni przed
zawirowaniami powietrza i jeszcze lepiej wytłumia hałas
powodowany przez wiatr.
Szklany szyberdach odsuwany i uchylany
Sterowany elektrycznie, odsuwany i uchylany szyberdach,
wykonany z przyciemnionego szkła o zwiększonej
wytrzymałości, jest wyposażony w sterowaną
elektrycznie roletę osłaniającą przed nadmiarem promieni
słonecznych. Pozostałe cechy szklanego szyberdachu,
w tym konstrukcja, wielkość otwarcia i ilość
zajmowanego w pojeździe miejsca, są identyczne jak
w przypadku standardowego szyberdachu odsuwanego
i uchylanego.

1 Szklany szyberdach odsuwany i uchylany
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Dach.
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Modele Cabriolet również zachowują klasyczną
sylwetkę Porsche 911 – a jednocześnie pozwalają
jeszcze intensywniej cieszyć się jedynym w swoim
rodzaju brzmieniem sześciocylindrowego silnika
typu bokser w chwilach, gdy prowadzisz swój
samochód z otwartym dachem.

Podsufitka jest wykonana z materiału
o właściwościach izolacyjnych (termicznych
i akustycznych), czego efektem jest zauważalna
stabilność temperatury we wnętrzu i skuteczne
wygłuszanie hałasu wynikającego z opływu
powietrza.

Modele Porsche 911 Cabriolet są wyposażone
w miękki dach z tkaniny, sterowany w pełni
automatycznie. Szybę tylną wykonano ze szkła,
a dach ma trzy wbudowane elementy z magnezu,
które zapewniają mu niezbędną sztywność, przy
czym są wyjątkowo lekkie. Dach otwiera się
i zamyka w ok. 12 s – również podczas jazdy
z prędkością do 50 km/h. Jeżeli chcesz,
otwieraniem i zamykaniem dachu możesz
sterować przy użyciu pilota.

Na życzenie modele Porsche 911 Cabriolet mogą
zostać wyposażone w sterowany elektrycznie
deflektor, który zapewnia jazdę praktycznie bez
zakłóceń powodowanych przez zawirowania
powietrza i minimalizuje hałas wywoływany
przez wiatr.
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Systemy informacji i rozrywki.
System Porsche Communication 
Management (PCM)
PCM jest Twoim centrum sterowania funkcjami
systemów audio i łączności, a także wieloma
systemami wspomagającymi kierowcę. W swoim
najnowszym wydaniu z przygotowaniem
do współpracy ze smartfonem, interfejsami audio
i funkcją obsługi głosowej, został on wyposażony
w ekran dotykowy o wysokiej rozdzielczości
i przekątnej 10,9 cala umożliwiający łatwe
sterowanie większością funkcji pojazdu.
Personalizowany ekran startowy zapewnia
szybki i łatwy dostęp do tych funkcji, które sam
uznasz za najważniejsze.
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Podczas jazdy możesz korzystać z różnych aplikacji
z zakresu informacji i rozrywki, na przykład słuchać
radia lub swojej ulubionej muzyki z różnych źródeł,
takich jak karta SD czy łącze USB. Funkcje systemu
PCM obsługujesz wygodnie przy użyciu ekranu
dotykowego o przekątnej 10,9 cala, obrotowego
pokrętła/przycisku lub poprzez komendy głosowe.

1

 Głośnik średniotonowy

2

 Tweeter (AMT – Air Motion Transformer)

3

Głośnik niskotonowy

4

Głośnik wysokotonowy (tweeter)

5

Wzmacniacz

6

Subwoofer

Systemy audio.
Sound Package Plus
Sound Package Plus jest źródłem doskonałego
dźwięku w kabinie Twojego Porsche 911. Obejmuje
on osiem głośników i ma łączną moc wynoszącą
150 watów. Wzmacniacz będący częścią systemu
PCM optymalnie dostosowuje obraz dźwiękowy
w kabinie samochodu, by zapewnić odpowiednie
wrażenia akustyczne zarówno kierowcy, jak
i pasażerowi.

6
5
1
2
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System BOSE® Surround Sound
System BOSE® Surround Sound został optymalnie
dopasowany do specyficznej akustyki panującej
we wnętrzu Porsche 911. Na system nagłośnienia
składa się 12 głośników i 12-kanałowy wzmacniacz,
w tym opatentowany aktywny subwoofer o mocy
100 watów, wbudowany w nadwozie samochodu.
Ten w pełni aktywny system umożliwia optymalne
dostrojenie każdego głośnika do wnętrza pojazdu,
przekształcając Porsche 911 w wyjątkowo szybko
przemieszczającą się salę koncertową. Łączna moc
systemu wynosi 570 watów. Technologia BOSE®
SoundTrue Enhancement zapewnia jeszcze lepszą

2
1

4

1

3

1

jakość dźwięku i podwyższoną dynamikę podczas
odtwarzania skompresowanych plików
dźwiękowych, takich jak pliki MP3.
Burmester® High-End Surround Sound System
Droga to być może ostatnie na świecie miejsce,
w którym nadal możesz słuchać muzyki bez
żadnych przeszkód. I to już wystarczający powód
do tego, by podnieść poziom swojej przyjemności
w stylu Porsche. Wspólnie z firmą Burmester®,
jednym z najważniejszych na świecie producentów
systemów audio jakości i klasy premium,
stworzyliśmy dostępny jako opcja wyposażenia
System Burmester® High-End Surround Sound.
Efektem naszej współpracy jest spektakl dźwiękowy
na najwyższym poziomie, specjalnie dopasowany
do Twojego Porsche 911. A może lepiej wyraźmy
to w liczbach: system został wyposażony
w 13-kanałowy wzmacniacz i 13 głośników
o maksymalnej wydajności, w tym aktywny
subwoofer z 300-watowym wzmacniaczem klasy D.
Łączna moc to 855 watów najczystszej muzycznej
przyjemności, płynącej w paśmie przenoszenia
częstotliwości od 35 Hz do 20 kHz.

System Burmester® wykorzystuje opatentowany
wbudowany subwoofer, który zastępuje tradycyjne
rozwiązanie charakterystyczne dla innych systemów
nagłośnienia – z subwooferem odrębnym
w stosunku do kompletu głośników. W systemie
użyte zostały wstęgowe głośniki wysokotonowe
(typu AMT – Air Motion Transformer), które
odtwarzają fantastyczny, czysty, nieskazitelny
i jednorodny dźwięk o wysokiej częstotliwości
i rewelacyjnym poziomie stabilności. Wszystkie
obudowy głośników zostały doskonale dopasowane
do miejsc montażu, a dzięki użyciu filtrów
analogowych i cyfrowych emitują bogaty i naturalny
dźwięk przestrzenny nawet przy najwyższej
głośności. Ekskluzywne, wybrane ustawienia
dźwięku (pre-set) pozwalają Ci dopasować
i zapamiętać te regulacje, które najbardziej
Ci odpowiadają, a specjalny korektor poprawia
brzmienie plików zapisanych w formatach
skompresowanych.

1 System Burmester® High-End Surround Sound
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Porsche Connect.
Z każdego dnia staramy się czerpać jak najwięcej.
Niezależnie od tego, czy chodzi o ważne spotkanie
biznesowe, czy o weekendową wycieczkę, dla nas
liczy się maksymalne wykorzystywanie wszystkich
dostępnych możliwości. Porsche Connect może
Ci w tym pomóc: stawia Cię w idealnej pozycji
startowej przed każdą podróżą i przed realizacją
każdego z Twoich celów. Czyni to dzięki nowym,
użytecznym usługom dostępnym w samochodzie
oraz dzięki aplikacji Porsche Connect przeznaczonej
na Twój smartfon.

Aplikacja Porsche Connect stanowi cyfrowy
interfejs z Twoim Porsche. Dzięki niej możesz
synchronizować swoje cele nawigacji i zapisy
w kalendarzu z systemami samochodu, planować
podróże, korzystając z informacji na temat ruchu
przekazywanych w czasie rzeczywistym, oraz
słuchać muzyki. Miej zawsze dostęp do ważnych
danych swojego samochodu sportowego i obsługuj
niektóre jego funkcje bezpośrednio za pomocą
smartfona. Korzystaj z nawigacji ostatniego
odcinka, czyli trasy pieszej biegnącej z samochodu
do celu i z powrotem – do Twojego pojazdu. Dzięki
obliczaniu trasy na najaktualniejszych mapach
online Twój samochód sportowy dotrze do miejsca
przeznaczenia jeszcze szybciej niż dotychczas.

Podstawą działania Porsche Connect jest moduł
telefoniczny LTE. Jest on wyposażony w czytnik kart
SIM dla pełnej wygody i optymalnej jakości odbioru
połączeń – zarówno w kabinie Twojego Porsche 911,
jak i połączeń z Twoim smartfonem lub tabletem.
W niektórych krajach w skład Porsche Connect
wchodzą też współpracująca z modułem LTE,
wbudowana karta SIM i pakiet danych do niej.
Rozwiązanie to zapewnia wygodny dostęp do usług
pakietu nawigacji i systemów informacji i rozrywki,
jednak bez funkcji streamingu muzyki.
Do korzystania ze wszystkich usług muzycznych
i z hotspotu Wi-Fi w samochodzie konieczne jest
posiadanie pakietu danych dostępnego w Porsche
Connect Store¹⁾. Oczywiście alternatywnie możesz
wykorzystać do tego celu własną kartę SIM.
Pamiętaj jednak, że wymaga to posiadania ważnego
abonamentu u wybranego operatora sieci
komórkowej (usługa płatna).

1) Uwaga: Usługi Porsche Connect obejmują okres bezpłatnego użytkowania, którego długość jest zróżnicowana w zależności od konkretnego pakietu usług i kraju, ale w każdym wypadku wynosi co najmniej trzy miesiące. W niektórych krajach
pełny zakres usług Porsche Connect lub poszczególne usługi mogą być niedostępne. Ponadto w niektórych krajach cena pakietu usług obejmuje wbudowaną kartę SIM z zestawem danych do korzystania z wybranych usług Porsche Connect.
W Porsche Connect Store można nabyć płatny pakiet danych Wi-Fi do korzystania, poprzez wbudowaną kartę SIM, z hotspotu Wi-Fi oraz innych usług Porsche Connect niedołączonych do zasadniczego pakietu, takich jak np. streaming
muzyki. Połączenie z przekazem danych można także uzyskać przy użyciu własnej karty SIM. Więcej informacji na temat okresów bezpłatnego korzystania z usług, a także późniejszej dostępności i kosztów wynikających z korzystania
z poszczególnych usług w Twoim kraju znajdziesz na stronie www.porsche.com/connect lub otrzymasz je w swoim Porsche Centrum.
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Usługi i aplikacje na smartfon
Dzięki Porsche Connect zyskujesz dostęp do wielu
przydatnych usług i funkcji, które pomagają przed
podróżą Twoim Porsche 911, podczas niej oraz po jej
zakończeniu. Sterujesz nimi z łatwością przy użyciu
aplikacji Porsche Connect, systemu PCM lub My
Porsche. Dzięki dostępowi do Porsche Connect
z pakietem nawigacji oraz systemów informacji
i rozrywki masz więcej czasu na to, co w życiu
naprawdę ważne.
W skład Porsche Connect wchodzi lokalizator – usługa
umożliwiająca odnalezienie wszelkich celów w ciągu
zaledwie paru sekund. Potrzebujesz parkingu pod
dachem, by dojść pieszo do celu, nie moknąc przy tym
w deszczu? A może dobrej restauracji na spotkanie
z przyjaciółmi, wybranej na podstawie recenzji innych
gości? Wszystko to możesz w ciągu chwili wyszukać
z kabiny swojego Porsche.
Pilot obsługi głosowej to Twój system komend
głosowych, dzięki któremu możesz przez cały czas
skupiać wzrok na drodze. Po prostu mówisz mu, dokąd
chcesz jechać – na przykład wskazujesz atrakcję, jaka

1
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czeka na Ciebie u celu Twojej podróży. Pilot zrozumie
i wykona komendę, nawet jeśli nie podasz mu
konkretnego adresu.
Apple CarPlay
Korzystając z Porsche Connect, możesz także używać
w samochodzie aplikacji ze swojego iPhone’a – dzięki
aplikacji Apple CarPlay. Pozwala ona łatwo i bezpiecznie
używać podczas jazdy różnych aplikacji, np. telefonu,
muzyki lub wiadomości – poprzez PCM lub Siri, czyli
interfejs służący do rozpoznawania głosu, opracowany
przez firmę Apple.
My Porsche
Każde Porsche możesz skonfigurować według swoich
preferencji i to samo dotyczy Porsche Connect.
Przy użyciu My Porsche spersonalizujesz wiele funkcji
i usług Porsche Connect online – na stronie
www.porsche.com/myporsche – tak, by odpowiadały
one Twoim potrzebom. Planuj trasy swoich podróży
i przesyłaj cele do systemu nawigacji w samochodzie.
Sprawdź bieżący poziom paliwa w zbiorniku swojego
Porsche i pobierz dane z ostatniej trasy. Upewnij się,
że drzwi i okna w pojeździe są zamknięte.

Dzięki My Porsche możesz także dodawać kolejnych
użytkowników, na przykład członków rodziny
lub przyjaciół, by również oni mogli mieć dostęp
do niektórych funkcji Twojego samochodu sportowego.
 orsche Connect Store
P
Chciałbyś przedłużyć pierwotny okres subskrypcji?
A może dokupić kolejne usługi Porsche Connect?
Odwiedź sklep internetowy Porsche Connect Store
na stronie www.porsche.com/connect-store i dowiedz
się więcej na temat oferty Porsche Connect.
Dowiedz się o wszystkich innych usługach, aplikacjach
i funkcjach online – włącznie z ich dostępnością
w Twoim kraju i dla Twojego modelu Porsche. Pamiętaj,
że paleta naszych usług jest nieustannie wzbogacana:
wszystkie najnowsze informacje na ten temat
znajdziesz na stronie www.porsche.com/connect.
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Informacje na temat ruchu przekazywane w czasie rzeczywistym
Lokalizator
Aplikacje
Wiadomości
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Nawet my nie umiemy zajrzeć
w przyszłość. Ale jesteśmy już blisko.
Systemy oświetlenia i systemy wspomagające kierowcę

Oświetlenie.
Reflektory wszystkich modeli Porsche 911
są wyposażone w najnowocześniejsze rozwiązania
techniczne, którym zawdzięczają szybkość
reagowania i siłę światła. A także natychmiastową
rozpoznawalność: gdy widzisz czteropunktowe
światła dzienne w połączeniu ze światłami mijania,
od razu wiesz, że to Porsche. Cechą wspólną
wszystkich modeli Porsche 911 jest tylny ciągły pas
świetlny z trójwymiarowymi tylnymi lampami po
bokach. Tutaj też wszystkie funkcje są realizowane
przy użyciu najnowocześniejszej techniki diodowej.
A trzecie światło hamowania jest umieszczone
dokładnie pośrodku.
Diodowe reflektory główne z systemem Porsche
Dynamic Light System Plus (PDLS Plus)
Reflektory diodowe z systemem Porsche Dynamic
Light System Plus (PDLS Plus) są wyposażone
w takie funkcje jak: dynamiczna regulacja zasięgu,
dynamiczne doświetlanie zakrętów i regulacja
zasięgu zależna od prędkości jazdy, a także
w system asystenta świateł drogowych.
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Wszystko to służy jak najlepszemu oświetleniu
bliskiego pola, obszarów po bokach i obszaru
dalekiego zasięgu – czyli zwiększeniu
bezpieczeństwa.
Diodowe reflektory główne z mozaikową wiązką
światła i systemem Porsche Dynamic Light System
Plus (PDLS Plus)
Jeszcze lepsze rozpoznanie drogi przed samochodem
zapewniają diodowe reflektory główne z mozaikową
wiązką światła i systemem asystenta świateł
drogowych. Reflektory te strategicznie wyłączają
wybrane segmenty stałego stożka świetlnego świateł
drogowych. Osiemdziesiąt cztery indywidualnie
sterowane diody dostosowują się do sytuacji przed
samochodem, przyciemniając się lub gasnąc zależnie
od bieżących potrzeb. Pojazdy poprzedzające
i nadjeżdżające z przeciwka zostają wyłączone
z obszaru oświetlonego, a jednocześnie przestrzenie
pomiędzy pojazdami i po bokach nadal otrzymują
pełne oświetlenie.

Aby poprawiać koncentrację wzroku kierowcy
na trajektorii jazdy, światła nie tylko selektywnie
przygasają, wyłączając z jasno oświetlanego
obszaru nadjeżdżające pojazdy, lecz także mocniej
akcentują obszar na prawo od centrum wiązki.
Ponadto z obszaru jasnego oświetlenia wyłączane
są też silnie odblaskowe tablice znaków drogowych,
dzięki czemu kierowca nie jest oślepiany odbiciem
własnych świateł. Diodowe reflektory główne z
mozaikową wiązką światła i systemem Porsche
Dynamic Light System Plus (PDLS Plus) są również
wyposażone w funkcję elektronicznego doświetlania
zakrętów, która poprzez włączanie lub wyłączanie
poszczególnych diod mozaiki optymalnie oświetla
zakręty przed samochodem.

1
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1 Diodowe reflektory główne
2 Diodowe reflektory główne z systemem PDLS Plus
3 Diodowe reflektory główne z mozaikową wiązką światła
i systemem PDLS Plus
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Systemy wspomagające kierowcę.
Rzadki luksus w dzisiejszych czasach: móc w pełni
skupić się na tym, co masz bezpośrednio przed
sobą. Na przykład na najbliższym zakręcie.
Aby to zapewnić, nowe Porsche 911 zostało
wyposażone w szereg systemów wspomagających,
dzięki którym możesz zawsze pozostać sobą.
Tryb jazdy Porsche WET¹⁾
Porsche 911 jest wyposażone w tryb Porsche WET
– nowatorski system, który pomaga kierowcom
podczas jazdy po mokrych drogach. Przy użyciu
czujników umieszczonych w nadkolach przednich
kół system wyczuwa obecność rozprysków wody.
W ten sposób wykrywa jazdę po mokrej

nawierzchni i odpowiednio przygotowuje działanie
systemów PSM i PTM. Ponadto informuje kierowcę
o wykrytej mokrej nawierzchni i zaleca ręczne
przestawienie trybu jazdy na WET. Jeżeli kierowca
włącza ten tryb, do sytuacji odpowiednio
dopasowują się systemy PSM, PTM, aerodynamiki,
PTV Plus oraz czułość reakcji układu napędowego.
Asystent hamowania i unikania kolizji
Standardowy system asystenta hamowania
i unikania kolizji jest w stanie obniżać ryzyko kolizji
z pojazdami i pieszymi w granicach możliwości,
jakie daje współczesna technika. W pierwszej fazie
system wykrywa zagrożenie przy użyciu przedniej
kamery i ostrzega kierowcę sygnałami dźwiękowym
i wizualnym o obecności samochodów,
rowerzystów lub pieszych w strefie potencjalnie
kolizyjnej.

1) Tryb jazdy WET nie może zastąpić prawidłowej techniki prowadzenia samochodu, właściwie dobranej do różnych warunków drogowych i pogodowych.
Należy go traktować tylko i wyłącznie jako ułatwienie dla kierowcy.
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W drugiej fazie, jeżeli samochód nadal zbliża się
zbyt szybko do wykrytych pojazdów, rowerzystów
lub pieszych, system sam uruchamia hamulce.
W razie konieczności kierowca może również
w każdej chwili zahamować, wykonując nawet
pełne hamowanie awaryjne. Jeżeli jednak kierowca
nie reaguje, system autonomicznie uruchamia
hamowanie awaryjne, by uniknąć kolizji lub
przynajmniej zminimalizować jej skutki.
Asystent utrzymania pasa ruchu wraz z funkcją
rozpoznawania znaków drogowych
Asystent utrzymania pasa ruchu przy użyciu
kamery automatycznie wykrywa linie rozdzielające
pasy ruchu na jezdni. System ten odciąża kierowcę,
pomagając mu utrzymać kierunek jazdy poprzez
impulsy na kierownicy.
Wbudowany system rozpoznawania znaków
drogowych wykrywa – przy użyciu kamer
i na podstawie danych nawigacji – ograniczenia
prędkości oraz strefy objęte zakazem wyprzedzania,
a nawet wnioskuje (np. na podstawie znaków
wskazujących początek i koniec obszaru

zabudowanego) o obowiązywaniu miejscowych
przepisów ruchu drogowego. Odpowiednie
informacje są wyświetlane na konsoli wskaźników.
Przewagą jego działania nad informacjami
zgromadzonymi w bazie danych nawigacji jest
wykrywanie ograniczeń prędkości stosowanych
tymczasowo.
Kolejną cechą systemu rozpoznawania znaków
drogowych jest ostrzeganie o zakrętach.
Na podstawie danych nawigacji oraz danych
z kamery rozpoznającej znaki drogowe system
wyświetla na konsoli wskaźników strzałki
ostrzegawcze, pokazujące kierunek ostrych
zakrętów, do których pojazd się zbliża – jeszcze
na długo przed dojechaniem do samych zakrętów.
Jaką korzyść z tego czerpiesz? Podwyższony
komfort. A także mniejszy stres, zwłaszcza
na długich trasach pokonywanych mniejszymi
drogami.

Asystent zmiany pasa ruchu z asystentem skrętu
Przy użyciu czujników radarowych system
asystenta zmiany pasa ruchu kontroluje obszar
za Twoim Porsche 911 oraz obszary po bokach,
przypadające na martwe pola widzenia
w lusterkach. Jeżeli zmieniasz kierunek jazdy,
by wjechać na sąsiedni pas, a inny pojazd szybko
zbliża się do Twojego samochodu od tyłu lub
zajmuje martwe pole widzenia, system nadaje
wizualny sygnał ostrzegawczy widoczny
w lusterkach zewnętrznych. Dzięki temu zyskujesz
większy komfort, szczególnie podczas jazdy
na autostradzie.
Asystent skrętu pomaga przy manewrach
wykonywanych z niskimi prędkościami. Jeżeli
wjeżdżasz powoli na skrzyżowanie z zamiarem
skręcenia, a czujniki – w granicach możliwości
technicznych – wykrywają obiekty zbliżające się
od tyłu w obszarze martwych pól widzenia,
asystent skrętu nadaje wizualny sygnał
ostrzegawczy.

1 Ekran systemu utrzymania pasa ruchu
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Asystent widoczności nocnej
Asystent widoczności nocnej dostarcza kierowcy
informacji również o tym, co kryje się po zmroku
poza zasięgiem światła reflektorów. Kamera
na podczerwień wykrywa pieszych i duże zwierzęta,
zanim jeszcze wychwyci je wiązka świateł
samochodowych. Kierowcę ostrzega obraz
termiczny pokazywany na konsoli wskaźników:
wykryty człowiek lub zwierzę są wyświetlani
w kolorze żółtym lub czerwonym. Jeżeli wykryte
obiekty znajdują się w niebezpiecznie małej
odległości od pojazdu, towarzyszy temu sygnał
dźwiękowy. Jednocześnie włączony zostaje system
Kontroli Dystansu Zatrzymania. W połączeniu
z systemem Porsche Dynamic Light System Plus
(PDLS Plus) z mozaikową wiązką światła funkcja
wskaźnika świetlnego uruchamia trzykrotny krótki
błysk wiązki światła reflektorów skierowanej
na pieszego idącego poboczem lub skrajem jezdni,
by zwrócić uwagę kierowcy na potencjalne
niebezpieczeństwo.

Asystent parkowania – przodem i tyłem
Stanowiący wyposażenie standardowe system
asystenta parkowania ostrzega kierowcę sygnałem
dźwiękowym o obecności przeszkód zarówno
za samochodem, jak i przed nim. Sygnał ten jest
uzupełniany wizualnym ostrzeżeniem,
wyświetlanym na ekranie środkowym, które
pokazuje schematyczny obraz samochodu.
Kamera cofania
Kamera cofania ułatwia precyzyjne parkowanie
i manewrowanie tyłem. Pomoc polega na
wyświetlaniu na ekranie systemu PCM obrazu
z kamery i dynamicznych linii wskazujących ruch
samochodu przewidywany na podstawie
aktualnego położenia kierownicy.

Asystent parkowania z funkcją widoku otoczenia
(Surround View)
Funkcja widoku otoczenia (Surround View)
uzupełnia działanie kamery cofania przy użyciu
trzech dodatkowych kamer o wysokiej
rozdzielczości, umieszczonych w pasie przednim
i w dolnej części obudów obu lusterek
zewnętrznych. Na podstawie informacji
dostarczanych przez wszystkie cztery kamery
system generuje całościowy wirtualny obraz
samochodu i najbliższego otoczenia widzianych
z góry i wyświetla go na ekranie PCM. Ponadto
kierowca może przełączać obrazy z różnych kamer,
aby zyskać lepszą widoczność na przykład przy
wyjeżdżaniu z ciasnych zaułków.

1 Ekran asystenta widoczności nocnej
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W pełni ponadczasowa cecha stylistyczna:
osobowość.
Personalizacja

Porsche Exclusive Manufaktur.
Nasze ogromne doświadczenie gromadziliśmy długo
i cierpliwie. Porsche od początku było nastawione
na realizację życzeń klientów – zajmował się
tym nasz oddział życzeń specjalnych. Do 1986 r.
program personalizacji nosił nazwę Porsche
Sonderwunschprogramm, w kolejnych latach –
Porsche Exclusive. Obecnie funkcjonuje pod nazwą
Porsche Exclusive Manufaktur.
Kochamy naszą pracę i jej efekty. Każdemu ręcznie
nakładanemu szwowi, każdemu skrawkowi szlachetnej
skóry, każdemu misternemu detalowi poświęcamy tyle
samo staranności i pasji. Nasze doświadczenie
i tę niezwykłą pasję przenosimy na samochód –
kierując się Twoją inspiracją. W ten sposób realizujemy
marzenia. Bezpośrednio w naszym atelier.

Twoja inspiracja.
Nasza pasja.

Wszystko, co robimy, jest możliwe do urzeczywistnienia
tylko dzięki takim wartościom jak oryginalność,
entuzjazm i staranność w wykonaniu każdego
najmniejszego detalu, które rodzą się już na etapie
konsultacji. Bo zawsze pamiętamy przede wszystkim
o jednym: działamy po to, by spełniać Twoje wyjątkowe
życzenia i każdorazowo móc sprostać Twoim
wymaganiom. W ten sposób przekształcamy

standardowe Porsche w to jedyne i niepowtarzalne –
w Twoje Porsche.
W jaki sposób udaje nam się spełniać wszystkie Twoje
życzenia? Dzięki konsekwencji i najwyższej dbałości.
Osiągamy to metodami autentycznego rzemiosła,
wykorzystując najlepsze materiały, takie jak: skóra,
Alcantara®, włókno węglowe, aluminium i szlachetne
gatunki drewna. W efekcie tworzymy produkt zrodzony
z naszego entuzjazmu, zaangażowania i biegłości, który
łączy w sobie sportowy charakter, komfort i styl,
a jednocześnie odzwierciedla Twój gust. Tworzymy
Porsche z Twoim indywidualnym DNA.
Oferujemy bogatą gamę personalizacji – modyfikacje
wizualne i techniczne zarówno na zewnątrz, jak
i wewnątrz samochodu, począwszy od pojedynczego
elementu, a skończywszy na zmianach szerokich
i gruntownych. Bo Twoja inspiracja jest naszą pasją.
Zainspiruj się przykładami, jakie przedstawiamy
na następnych stronach, wejdź na:
www.porsche.com/exclusive-manufaktur i dowiedz się,
w jaki sposób skonfigurować swój pojazd, by stał się
naprawdę niepowtarzalny.
Personalizacja
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Przykład personalizacji
z Porsche Exclusive Manufaktur.

2

Porsche 911 Carrera 4S w kolorze Crayon

4

Pakiet SportDesign, zewnętrzne nakładki progowe
SportDesign, lekki dach z włókna węglowego,
górne partie obudowy lusterek zewnętrznych
z włókna węglowego, oznaczenie modelu
lakierowane na kolor Black (wysoki połysk)

2

Pasy bezpieczeństwa w kolorze Lizard Green,
Godło Porsche na zagłówkach

3

Koła na obręczach Carrera Exclusive Design
o średnicy 20/21 cali lakierowane na kolor Black
(wysoki połysk), system PCCB z zaciskami
hamulcowymi lakierowanymi na kolor Black
(wysoki połysk)

4

Osłony reflektorów diodowych z mozaikową wiązką
światła i systemem Porsche Dynamic Light
System Plus (PDLS Plus) w kolorze Black

5

Pakiet wykończenia wnętrza elementami
z matowego włókna węglowego, tarcze
obrotomierza i stopera Pakietu Sport Chrono
w kolorze Lizard Green, pakiet wykończenia
wnętrza ze szwami ozdobnymi w kolorze
kontrastowym (Crayon), pokrywa schowka
na konsoli środkowej obszyta Alcantarą® z logo
„PORSCHE”, wielofunkcyjna kierownica sportowa
GT z wieńcem obszytym Alcantarą®, elementy
wykończenia kierownicy włóknem węglowym

3

Prawdziwy klasyk zawsze podda się reinterpretacji.

1

1

5
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Przykład personalizacji
z Porsche Exclusive Manufaktur.
1

Wewnętrzne osłony progów ze szczotkowanego
aluminium w kolorze Dark Silver, podświetlane

2

Oparcia foteli sportowych Plus obszyte skórą
ze wstawkami ozdobnymi w kolorze Dark
Paldao: skóra z otwartymi porami

3

Pakiet wykończenia wnętrza elementami
ze skóry Dark Paldao z otwartymi porami,
godło Porsche na pokrywie schowka na konsoli
środkowej

4

Logo „911” lakierowane

5

Obręcze Carrera Exclusive Design o średnicach
20/21 cali (przód/tył), zaciski hamulcowe
lakierowane na kolor Black (wysoki połysk),
reflektory diodowe z mozaikową wiązką światła
w kolorze Black, z systemem Porsche Dynamic
Light System Plus (PDLS Plus), zewnętrzne
nakładki progowe SportDesign, lusterka
zewnętrzne lakierowane

1

2

Nieskrępowana swoboda.
Jeszcze zanim usiądziesz za kierownicą.
Porsche 911 Carrera S Cabriolet w kolorze Aventurine Green Metallic
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3

4

5

Kolory nadwozia.
Tradycyjne kolory nadwozia

Kolory metaliczne nadwozia

White

Carrara White Metallic

Racing Yellow

Dolomite Silver Metallic

Aventurine Green Metallic

Gentian Blue Metallic

Specjalne kolory nadwozia

Specjalne kolory nadwozia

Crayon

Lizard Green

Lava Orange

Guards Red

GT Silver Metallic

Night Blue Metallic

Carmine Red

Black

Agate Grey Metallic

Jet Black Metallic

Miami Blue

Blue

Brown

Red

Kolory dachu

Black
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Kolory nadwozia według próbek
Wybieraj z bogatej gamy lakierów tradycyjnych
i metalicznych, włącznie z wieloma historycznymi
i klasycznymi kolorami Porsche.
Kolor nadwozia według Twojego wyboru
Podkreśl indywidualność swojego Porsche kolorem
przygotowanym specjalnie według Twojej próbki.

Kolory wnętrza.
Standardowe kolory wnętrza
Wyposażenie standardowe i pakiet
wykończenia wnętrza skórą

Standardowe kolory wnętrza
Wnętrze wykończone skórą¹⁾

Wnętrze w dwóch kolorach
wykończone skórą

Black

Black

Black and Bordeaux Red
(podsufitka i dywanik: Black)

Slate Grey

Slate Grey

Black and Mojave Beige
(podsufitka i dywanik: Black)

Standardowe kolory wnętrza
w dwóch kolorach

Black and Mojave Beige

Wnętrze wykończone skórą klubową
Wnętrze wykończone skórą¹⁾

Wnętrze wykończone skórą
ze środkowymi partiami siedzeń
obitymi skórą Sport-Tex Square¹⁾

Pasy i inne detale wykończenia

Wstawki ozdobne
Porsche Exclusive Manufaktur

Slate Grey and Crayon
(podsufitka i dywanik: Slate Grey)

Truffle Brown

Black

Dark Silver

Lakierowane

Porsche Exclusive Manufaktur

Black and Island Green
(podsufitka i dywanik: Black)

Agave Green

Light Silver

Ze skóry

Porsche Exclusive Manufaktur

Bordeaux Red

Wstawki ozdobne

Szczotkowane
aluminium

Porsche Exclusive Manufaktur

Graphite Blue

Dark Silver Diamar

Drewno Dark Paldao Porsche Exclusive Manufaktur
z otwartymi porami²⁾

1) Opcjonalnie dostępne szwy ozdobne w kolorze kontrastowym Crayon.
2) Drewno jest surowcem naturalnym, dlatego mogą występować miejscowe różnice w kolorze i ziarnie.

Matowe włókno

Porsche Exclusive Manufaktur

Personalizacja
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Wzbogacona
personalizacja
wnętrza.
Życzyłbyś sobie jeszcze więcej swobody twórczej
w zakresie projektu wnętrza swojego samochodu?
Dzięki oferowanym przez Porsche Exclusive
Manufaktur pakietom wnętrz ze szwami ozdobnymi
i środkowymi partiami siedzeń obitymi skórą
w kolorze kontrastowym możesz urządzić swoje
Porsche 911 według osobistych preferencji, dodając
nawet własne akcenty. Pakiety te są dostępne we
wszystkich standardowych i naturalnych kolorach
skóry, jak również w kolorach wybranych
na podstawie próbek.

Skóra: Black
Szwy ozdobne: Racing Yellow

Skóra: Graphite Blue
Szwy ozdobne: Pebble Grey

Skóra: Truffle Brown
Szwy ozdobne: Mojave Beige

Skóra: Bordeaux Red
Szwy ozdobne: Crayon

Skóra: Black
Szwy ozdobne: Speed Blue

Skóra: Black
Środkowe partie siedzeń obite skórą: Crayon
Szwy ozdobne: Guards Red

Skóra: Slate Grey
Środkowe partie siedzeń obite skórą: Black
Szwy ozdobne: Orange

Skóra: Black
Środkowe partie siedzeń obite skórą:
Island Green

Skóra: Slate Grey
Środkowe partie siedzeń obite skórą: Crayon
Szwy ozdobne: Racing Yellow

Skóra: Bordeaux Red
Środkowe partie siedzeń obite skórą: Black

Bez względu na to, czy pakiety te zamawia się
oddzielnie, czy łącznie, zawsze uzyskuje się efekt
harmonii wizualnej, dzięki której Twoje Porsche 911
nabiera nowej, niezwykle ważnej własności: staje się
jedyne w swoim rodzaju. Niepowtarzalne –
tak samo jak Ty.
Zainspiruj się przedstawionymi tutaj połączeniami
kolorów lub wejdź na stronę www.porsche.com
i wypróbuj nasz Konfigurator Porsche.
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Pakiet wykończenia wnętrza ze szwami ozdobnymi
i środkowymi partiami siedzeń obitymi skórą w kolorze kontrastowym

Najciekawsze przykłady personalizacji.

Reflektory diodowe z mozaikową wiązką światła i systemem PDLS Plus

Burmester® High-End Surround Sound System

Koło na obręczach RS Spyder Design o średnicy 20/21 cali

Kierownica sportowa GT

Pakiet Sport Chrono

Sportowy układ wydechowy w kolorze Black

Hamulce z systemem Porsche Ceramic Composite Brake (PCCB)

Personalizacja
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Najciekawsze przykłady personalizacji z oferty
Porsche Exclusive Manufaktur.

Reflektory diodowe z mozaikową wiązką światła i systemem PDLS Plus,
z osłonami w kolorze Black

Porsche Exclusive Manufaktur

Felgi lakierowane na kolor nadwozia

Porsche Exclusive Manufaktur

Logo „911” lakierowane

Porsche Exclusive Manufaktur

Pasy bezpieczeństwa w kolorze Racing Yellow

Porsche Exclusive Manufaktur

Górne partie obudowy lusterek zewnętrznych z włókna węglowego

Porsche Exclusive Manufaktur

Tarcza stopera Pakietu Sport Chrono w kolorze Racing Yellow

Porsche Exclusive Manufaktur

Pakiet wykończenia wnętrza elementami lakierowanymi

Porsche Exclusive Manufaktur

Lakierowany kluczyk w etui z Alcantary®

Porsche Exclusive Manufaktur

Personalizacja
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Konfigurator
Porsche.

Porsche Tequipment.
Korzystając z programu Porsche Tequipment, czyli
z naszej oferty akcesoriów opracowanych specjalnie
do Porsche 911, możesz w pełni dostosować swój
pojazd do własnych preferencji. Program Porsche
Tequipment od samego początku jest objęty tymi
samymi zasadami co produkowane przez nas
samochody: oferuje produkty projektowane,
testowane i sprawdzane w Ośrodku Rozwojowym
Porsche w Weissach przez tych samych inżynierów
i projektantów Porsche, którzy zbudowali Twój
samochód. Wszystkie akcesoria są opracowane
z myślą o całym pojeździe i precyzyjnie dopasowane
do Twojego Porsche.
A co z oryginalną gwarancją na samochód? Zupełnie
nic. Bez względu na to, jakie produkty z programu
Porsche Tequipment zainstalujemy na Twoje
zamówienie, gwarancja pozostanie w pełni
obowiązująca.
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Więcej informacji na temat oferty Porsche
Tequipment otrzymasz w swoim Porsche Centrum.
Wszystkie produkty Tequipment możesz też znaleźć
online na stronie www.porsche.com/tequipment.
Zeskanuj kod QR, by przejść bezpośrednio na stronę
naszej „Wyszukiwarki akcesoriów Tequipment”
i szczegółowo obejrzeć wszystkie produkty.

1

2
1 Boksy dachowe
Wysokiej jakości boksy dachowe o pojemności ok. 320 l
lub ok. 520 l z tworzywa sztucznego, dostępne
w kolorze Black (wysoki połysk)
2 Zestaw kosmetyków samochodowych
Produkty do konserwacji karoserii i kabiny optymalnie dobrane
pod kątem składu i możliwości zastosowania w Twoim Porsche
3 Zestaw kosmetyków do felg i opon letnich
Gwarancja pełnej indywidualności, zwinności prowadzenia oraz
bezpieczeństwa. I jeszcze większej przyjemności płynącej
z jazdy Twoim Porsche

Marzenie o Porsche 911 może przybierać różne
kształty i kolory. Korzystając z Konfiguratora
Porsche, możesz szybko i intuicyjnie sprawdzić, jaki
styl wybranego przez Ciebie modelu Porsche 911
odpowiada Ci najbardziej. Zanim spełnisz swoje
marzenie, już teraz możesz stworzyć własną,
spersonalizowaną konfigurację – nie tylko
na ekranie komputera czy tabletu, lecz także
na smartfonie. Swój samochód możesz
wyświetlać w dowolnie wybranych widokach
perspektywicznych i w postaci animacji 3D.
A także korzystać przez cały czas z indywidualnych
wskazówek, by łatwiej było Ci podjąć te naprawdę
ważne decyzje. Znajdź Konfigurator Porsche
na stronie www.porsche.com i poznaj świat
fascynacji Porsche w całej swej pełni.
Czekamy na Ciebie w Twoim Porsche Centrum.
Jesteśmy do Twojej dyspozycji, gotowi
odpowiedzieć na wszelkie pytania na temat
Twojego nowego Porsche.

3

Panorama.
Porsche Exclusive Manufaktur
W Porsche Exclusive Manufaktur
spełniamy indywidualne życzenia
naszych klientów. Szyjemy na miarę.
Ręcznie. Z najwyższą starannością
i pasją. Po to, by coś, co już i tak jest
wyjątkowe, przeobrazić w coś zupełnie
niepowtarzalnego. Znajdź nas: www.
porsche.com/exclusive-manufaktur.

Odbiór z fabryki
Wyrusz w pierwszą podróż swoim
nowym Porsche prosto z fabryki:
z Zuffenhausen, poznając fascynujące
dzieje naszej marki i historyczny
budynek – Werk 1. Albo z Lipska,
gdzie zapoznasz się ze swoim nowym
nabytkiem bezpośrednio na torze
wyścigowym.

Program Porsche Tequipment
Personalizacji swojego Porsche możesz
dokonać w dowolnej chwili po zakupie
samochodu, korzystając z naszej oferty
akcesoriów posprzedażowych.
Wszystkie nasze produkty są dostępne
również w Internecie, na stronie
www.porsche.com/tequipment.
Znajdziesz je za pomocą wyszukiwarki
akcesoriów Tequipment.

 orsche Driver’s Selection
P
Stroje sportowe, modele, zegarki,
wyroby skórzane, bagaż – a wszystko
to zaprojektowane i dopasowane
specjalnie do bagażników Porsche.
Do tego wiele akcesoriów: w zasadzie
nieskończone możliwości oddawania
się swojemu zamiłowaniu do Porsche,
na drodze i poza nią.

Porsche Travel Experience
Przeżyj fascynującą przygodę
i poczuj siłę Porsche.
Nocuj w pięciogwiazdkowych
hotelach i jedz w najlepszych
restauracjach. Na całym świecie.
Aby dowiedzieć się więcej, zadzwoń
pod numer +49 711 911‑23360.
E-mail: info@porschetravelclub.de.

Porsche Experience
Poszerzaj swoje umiejętności
i poznawaj swoje Porsche wraz
ze Szkołą Jazdy Sportowej Porsche.
Zadzwoń pod numer +49 711 91123364 i dowiedz się, jakie imprezy
organizujemy na najsłynniejszych
torach wyścigowych świata. E-mail:
info@porschesportdrivingschool.de.

Program Porsche Assistance
Ciesz się spokojem i zaufaniem dzięki
naszemu ekskluzywnemu
programowi pomocy w razie awarii
lub kolizji. Dla nabywców nowych
Porsche uczestnictwo w programie
jest bezpłatne.

Program Porsche Approved
Chcemy zapewnić, że nasze pojazdy
zachowują swą bezawaryjność i wartość
bez względu na to, czy są nowe, czy
pochodzą z drugiej ręki. Dlatego
samochody objęte programem Porsche
Approved na całym świecie spełniają
najściślejsze normy jakościowe Porsche,
a każdy z nich jest chroniony gwarancją
Porsche Approved.

 sługi finansowe Porsche
U
Odkryj nasze usługi finansowe
i spełnij swoje marzenie
o samochodzie sportowym,
korzystając z oferowanych przez nas
rozwiązań. To proste.
Zindywidualizowane. Skrojone
na miarę.

Kluby Porsche
Od czasu powstania pierwszego klubu
Porsche w 1952 r. liczba tych organizacji
wzrosła do 675 na całym świecie,
a przybliżona liczba ich członków
przekroczyła już 200 tys. osób. Aby
dowiedzieć się więcej, wejdź na stronę
www.porsche.com/clubs lub zadzwoń
pod numer +49 711 911-77578. E-mail:
communitymanagement@porsche.de.

Christophorus
Nasze wydawane pięć razy w roku
czasopismo dla właścicieli Porsche
przedstawia wiadomości, wywiady
i bogaty wybór artykułów
stanowiących wszechstronny
przekrój świata Porsche. Artykuły
dostępne online znajdziesz
na stronie www.porsche.com/
christophorus-magazine.

Program Porsche Classic
Twoje specjalistyczne źródło
oryginalnych części zamiennych
Porsche oraz usług restaurowania
pojazdów, przeznaczone dla
wszystkich klasyków Porsche.
Aby dowiedzieć się więcej, odwiedź
stronę www.porsche.com/classic.

 uzeum Porsche
M
Ponad 80 pojazdów zgromadzonych
w naszej siedzibie w StuttgarcieZuffenhausen czeka, by zabrać Cię
w podróż po dziejach marki Porsche.
Obejrzyj tak kultowe modele, jak 356,
911 i 917, prezentowane w atmosferze,
jakiej nie doświadczysz w żadnym
innym miejscu na świecie.
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Program Porsche Service
To Twój partner wyspecjalizowany
w zakresie wszystkich modeli
Porsche – zarówno aktualnych, jak
i dawnych oraz współczesnych
klasyków. Program oferuje czynności
serwisowe, rutynowe przeglądy
eksploatacyjne i naprawy specjalne.

Porsche Centrum
Twoje Porsche Centrum chętnie
pomoże Ci we wszystkim, co jest
związane z zakupem i posiadaniem
Twojego Porsche. Znajdziesz u nas
także bogatą ofertę produktów i usług,
m.in. oryginalne części zamienne oraz
najwyższej jakości akcesoria Porsche.

Panorama
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Ponadczasowość.
Wyrażona w liczbach.
Dane techniczne

Porsche 911 Carrera / Porsche 911 Carrera Cabriolet

Porsche 911 Carrera 4 / Porsche 911 Carrera 4 Cabriolet

Liczba cylindrów

6

6

Pojemność skokowa

2981 cm³

2981 cm³

Moc maksymalna (DIN)
przy obr./min

283 kW (385 KM)
6500

283 kW (385 KM)
6500

Maks. moment obrotowy
przy obr./min

450 Nm
1950–5000

450 Nm
1950–5000

Silnik

Porsche 911 Carrera

Porsche 911 Carrera Cabriolet

Porsche 911 Carrera 4

Porsche 911 Carrera 4 Cabriolet

Długość

4519 mm

4519 mm

4519 mm

4519 mm

Szerokość (wraz z lusterkami zewnętrznymi)

1852 mm (2024 mm)

1852 mm (2024 mm)

1852 mm (2024 mm)

1852 mm (2024 mm)

Wysokość

1298 mm

1297 mm

1298 mm

1297 mm

Rozstaw osi

2450 mm

2450 mm

2450 mm

2450 mm

Pojemność bagażnika

132 l

132 l

132 l

132 l

Pojemność zbiornika paliwa

64 l

64 l

67 l

67 l

Współczynnik oporu powietrza (Cd)

0,29

0,29

0,29

0,30

Wymiary / współczynnik oporu powietrza

Układ przeniesienia napędu
Napęd na koła:

tylne

na cztery koła

Przekładnia

8-biegowa Porsche Doppelkupplung (PDK)

8-biegowa Porsche Doppelkupplung (PDK)

Masa własna
DIN

1505 kg

1575 kg

1555 kg

1625 kg

Podwozie

(WE)¹⁾

1580 kg

1650 kg

1630 kg

1700 kg

Zawieszenie kół przednich

w układzie MacPherson (sprężyna śrubowa ze współśrodkowym
amortyzatorem)

w układzie MacPherson (sprężyna śrubowa ze współśrodkowym
amortyzatorem)

Dopuszczalna masa całkowita

1960 kg

2015 kg

1985 kg

2040 kg

Zawieszenie kół tylnych

Tylna oś wielowahaczowa (multi-link)

Tylna oś wielowahaczowa (multi-link)

Układ kierowniczy

Przekładnia zębatkowa

Przekładnia zębatkowa

289 km/h

Średnica zawracania

11,2 m

11,2 m

Hamulce

Czterotłoczkowe, jednoczęściowe, aluminiowe stałe zaciski
hamulcowe z przodu i z tyłu

Czterotłoczkowe, jednoczęściowe, aluminiowe stałe zaciski
hamulcowe z przodu i z tyłu

Koła

Felgi, przód: 8,5 J × 19 ET 52
Felgi, tył: 11,5 J × 20 ET 67

Felgi, przód: 8,5 J × 19 ET 52
Felgi, tył: 11,5 J × 20 ET 67

Opony

Opony, przód: 235/40 ZR 19
Opony, tył: 295/35 ZR 20

Opony, przód: 235/40 ZR 19
Opony, tył: 295/35 ZR 20

Osiągi
Prędkość maksymalna

293 km/h

291 km/h

291 km/h

Przyspieszenie 0–100 km/h

4,2 s

4,4 s

4,2 s

4,4 s

Przyspieszenie 0–100 km/h z systemem Launch Control²⁾

4,0 s

4,2 s

4,0 s

4,2 s

Przyspieszenie 0–200 km/h

14,5 s

15,2 s

14,9 s

15,6 s

Przyspieszenie 0–200 km/h z systemem Launch Control²⁾

14,2 s

14,9 s

14,6 s

15,3 s

1) Masa jest obliczana zgodnie z odpowiednimi dyrektywami WE i odnosi się do pojazdów z wyposażeniem wyłącznie standardowym. Elementy wyposażenia opcjonalnego zwiększają masę pojazdu. Podane wartości obejmują masę kierowcy wynoszącą 75 kg.
2) W połączeniu z Pakietem Sport Chrono.
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Porsche 911 Carrera S / Porsche 911 Carrera S Cabriolet

Porsche 911 Carrera 4S / Porsche 911 Carrera 4S Cabriolet

Liczba cylindrów

6

6

Pojemność skokowa

2981 cm³

2981 cm³

Moc maksymalna (DIN)
przy obr./min

331 kW (450 KM)
6500

331 kW (450 KM)
6500

Maks. moment obrotowy
przy obr./min

530 Nm
2300–5000

530 Nm
2300–5000

Silnik

Porsche 911 Carrera S

Porsche 911 Carrera S Cabriolet

Porsche 911 Carrera 4S

Porsche 911 Carrera 4S Cabriolet

Długość

4519 mm

4519 mm

4519 mm

4519 mm

Szerokość (wraz z lusterkami zewnętrznymi)

1852 mm (2024 mm)

1852 mm (2024 mm)

1852 mm (2024 mm)

1852 mm (2024 mm)

Wysokość

1300 mm

1299 mm

1300 mm

1299 mm

Rozstaw osi

2450 mm

2450 mm

2450 mm

2450 mm

Pojemność bagażnika

132 l

132 l

132 l

132 l

Pojemność zbiornika paliwa

64 l

64 l

67 l

67 l

Współczynnik oporu powietrza (Cd)

0,29

0,30

0,29

0,30

Wymiary / współczynnik oporu powietrza

Układ przeniesienia napędu
Napęd na koła:

tylne

na cztery koła

Przekładnia

8-biegowa Porsche Doppelkupplung (PDK)

8-biegowa Porsche Doppelkupplung (PDK)

Masa własna
DIN

1515 kg

1585 kg

1565 kg

1635 kg

Podwozie

(WE)¹⁾

1590 kg

1660 kg

1640 kg

1710 kg

Zawieszenie kół przednich

w układzie MacPherson (sprężyna śrubowa ze współśrodkowym
amortyzatorem)

w układzie MacPherson (sprężyna śrubowa ze współśrodkowym
amortyzatorem)

Dopuszczalna masa całkowita

1985 kg

2040 kg

2010 kg

2065 kg

Zawieszenie kół tylnych

Tylna oś wielowahaczowa (multi-link)

Tylna oś wielowahaczowa (multi-link)

Układ kierowniczy

Przekładnia zębatkowa

Przekładnia zębatkowa

304 km/h

Średnica zawracania

11,2 m

11,2 m

Hamulce

Sześciotłoczkowe, jednoczęściowe, aluminiowe stałe zaciski
hamulcowe z przodu
Czterotłoczkowe, jednoczęściowe, aluminiowe stałe zaciski
hamulcowe z tyłu

Sześciotłoczkowe, jednoczęściowe, aluminiowe stałe zaciski
hamulcowe z przodu
Czterotłoczkowe, jednoczęściowe, aluminiowe stałe zaciski
hamulcowe z tyłu

Koła

Felgi, przód: 8,5 J × 20 ET 53
Felgi, tył: 11,5 J × 21 ET 67

Felgi, przód: 8,5 J × 20 ET 53
Felgi, tył: 11,5 J × 21 ET 67

Opony

Opony, przód: 245/35 ZR 20
Opony, tył: 305/30 ZR 21

Opony, przód: 245/35 ZR 20
Opony, tył: 305/30 ZR 21

Osiągi
Prędkość maksymalna

308 km/h

306 km/h

306 km/h

Przyspieszenie 0–100 km/h

3,7 s

3,9 s

3,6 s

3,8 s

Przyspieszenie 0–100 km/h z systemem Launch Control²⁾

3,5 s

3,7 s

3,4 s

3,6 s

Przyspieszenie 0–200 km/h

12,4 s

13,1 s

12,7 s

13,4 s

Przyspieszenie 0–200 km/h z systemem Launch Control²⁾

12,1 s

12,8 s

12,4 s

13,1 s

1) Masa jest obliczana zgodnie z odpowiednimi dyrektywami WE i odnosi się do pojazdów z wyposażeniem wyłącznie standardowym. Elementy wyposażenia opcjonalnego zwiększają masę pojazdu. Podane wartości obejmują masę kierowcy
wynoszącą 75 kg.
2) W połączeniu z Pakietem Sport Chrono.
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Porsche 911
Carrera

Porsche 911
Carrera
Cabriolet

Porsche 911
Carrera 4

Porsche 911
Carrera 4
Cabriolet

Porsche 911
Carrera S

Porsche 911
Carrera S
Cabriolet

Porsche 911
Carrera 4S

Porsche 911
Carrera 4S
Cabriolet

Zużycie paliwa w cyklu niskim w l/100 km

17,8–18,3

18,0–18,3

17,9–18,3

18,0–18,3

16,9

16,9

17,8–18,3

18,0–18,4

Zużycie paliwa w cyklu wysokim w l/100 km

8,5–9,0

8,6–9,1

8,4–9,1

8,6–9,3

8,3–8,8

8,5–9,1

8,7–9,2

8,9–9,6

Zużycie paliwa w cyklu mieszanym w l/100 km

9,9–10,6

10,1–10,8

10,0–10,8

10,2–10,9

9,9–10,4

10,1–10,7

10,4–11,0

10,6–11,3

Emisje CO₂ w cyklu mieszanym w g/km

226–241

231–245

229–245

233–249

225–237

229–244

237–250

242–258

Zużycie paliwa / emisje¹⁾

Filtr cząstek stałych

Tak

Tak

Tak

Tak

Tak

Tak

Tak

Tak

Norma emisji

Euro 6dTEMPEVAP-ISC

Euro 6dTEMPEVAP-ISC

Euro 6dTEMPEVAP-ISC

Euro 6dTEMPEVAP-ISC

Euro 6dTEMPEVAP-ISC

Euro 6dTEMPEVAP-ISC

Euro 6dTEMPEVAP-ISC

Euro 6dTEMPEVAP-ISC

Typ opon

Wymiary

Klasa wydajności paliwowej /
oporów toczenia

Klasa przyczepności
na mokrej nawierzchni

Zewnętrzny hałas toczenia*
(klasa)

Zewnętrzny hałas toczenia
(dB)

Opony letnie

235/40 ZR 19

E

A–B

295/35 ZR 20

E

A–B

245/35 ZR 20

E

A–B

–

69–70

305/30 ZR 21

E

A–B

–

72–73

70–71
73

Ze względów logistycznych i technicznych związanych z procesem produkcji nie jesteśmy w stanie przyjmować zamówień na ogumienie konkretnych marek.
Niski hałas toczenia,
średni hałas toczenia,
wysoki hałas toczenia.
*

1) Dane na podstawie świadectw homologacji typu. Od 1 września 2018 r. wszystkie nowe pojazdy wprowadzane do obrotu w Unii Europejskiej muszą być badane i homologowane zgodnie z procedurą WLTP określoną w Rozporządzeniu Komisji
(UE) 2017/1151. WLTP zapewnia bardziej rygorystyczne warunki badania i bardziej realistyczne wartości zużycia paliwa i emisji CO2 w porównaniu do stosowanej to tej pory metody NEDC. O szczegóły zapytaj Autoryzowanego Dealera Marki
Porsche. Montaż akcesoriów w pojeździe może mieć wpływ na poziom zużycia paliwa i emisji CO2 oraz może nastąpić najwcześniej po pierwszej rejestracji pojazdu, wyłącznie na Państwa życzenie. Więcej informacji na temat WLTP na stronie:
www.porsche.pl/porsche-wltp/. Niektóre elementy wyposażenia są opcjonalne i dostępne tylko za dodatkową opłatą. Dostępność wyposażenia oraz opcji, z uwagi na lokalne przepisy i ograniczenia, może różnić się na poszczególnych rynkach.
Informacje na temat wyposażenia standardowego i opcjonalnego otrzymasz w najbliższym Porsche Centrum. Wszystkie informacje dotyczące parametrów, konstrukcji, osiągów, wymiarów, mas, zużycia paliwa i klasy efektywności opon są
poprawne zgodnie z naszą najlepszą wiedzą w chwili przekazywania ich do druku. Porsche zastrzega sobie prawo do zmiany danych technicznych oraz innych informacji o produktach bez uprzedzenia. Rzeczywiste kolory mogą się różnić od
kolorów przedstawionych na ilustracjach. Zastrzega się prawo do błędów i pominięć. Wszystkie produkowane obecnie samochody marki Porsche są wykonywane z materiałów spełniających pod względem możliwości odzysku i recyklingu
wymagania określone w normie ISO 22628 i są zgodne z europejskimi świadectwami homologacji wg dyrektywy 2005/64/WE. Volkswagen Group Polska Sp. z o.o. podlega obowiązkowi zapewnienia wszystkim użytkownikom samochodów
marki Porsche sieci odbioru pojazdów po wycofaniu ich z eksploatacji, zgodnie z wymaganiami ustawy z 20 stycznia 2005 r. o recyklingu pojazdów wycofanych z eksploatacji (tj. Dz.U. 2018 r. poz. 578). Więcej informacji dotyczących ekologii
znajdą Państwo na stronie www.porsche.pl/o-porsche/zrownowazony-rozwoj-w-porsche/.
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