Os modelos 911 GTS
Fomos ainda mais longe
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Sua força interior finalmente
encontrou o seu par.

A ideia 911 GTS.
Uma voz interna que nos impele. A vontade de dar
tudo. A fome insaciável por mais. É exatamente
essa a força interior que se manifesta nos novos
modelos 911 GTS.
GTS. 3 letras que causaram furor pela primeira vez
no 904 GTS, em 1963. E que, desde então, unem
o desempenho de circuitos de corrida à alta
esportividade no dia a dia. Nos modelos 911 GTS,
essas letras permitem 22 kW (30 CV) e 50 Nm a
mais do que nos modelos 911 Carrera S.

Assim como opções “picantes” para temperar o
design, os equipamentos e a dinâmica de direção.
GTS. Carros esporte com um conceito feito para
aqueles que veem no desempenho máximo a sua
razão de viver. Pois eles não saberiam viver de outra
maneira.
Os modelos 911 GTS.

Informações sobre consumo de combustível, emissões de CO₂ e a classe de eficiência
estão disponíveis a partir da página 118.
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Oito bons motivos para
elevar um pouco os seus objetivos.

Os destaques.
Potentes motores boxer biturbo de 6 cilindros.
Com incríveis 331 kW (450 CV) e um torque de
550 Nm, uma rotação máxima esportivamente alta
e menos consumo de combustível, comparado ao
antecessor.

sensação de direção ainda mais direta. Opcional:
a direção de eixo traseiro para uma elevada
estabilidade e agilidade.

Esportividade reforçada.
Pacote Sport Chrono com seletor de modos no
volante esportivo GT para 4 modos de direção e um
botão SPORT Response para uma reação com o
máximo desempenho.

Design arrojado
Parte dianteira SportDesign, retrovisores externos
SportDesign e traseira larga. Faróis principais com
luzes diurnas LED de 4 pontos e lanternas traseiras
tridimensionais escurecidas. O arco Targa vem
pintado na cor Preto. Interior: em Alcantara® e
frisos decorativos em alumínio anodizado em Preto.

Dinâmica de direção otimizada.
Rodas 911 Turbo S de 20 polegadas em Preto com
travamento central, Porsche Torque Vectoring
(PTV), modelos Coupé com suspensão esportiva
PASM incluindo rebaixamento em 20 mm para uma

Som possante de carro esporte.
Com ele, é possível ouvir em alto e bom som cada
cavalo-vapor: o sistema de escape esportivo com
saídas de escape dispostas centralmente em Preto
(alto brilho).

Informações sobre consumo de combustível, emissões de CO₂ e classe de eficiência
estão disponíveis a partir da página 118.
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A ideia 911 GTS

Ótima tração
O Porsche Traction Management (PTM) aprimorado
garante nos modelos de tração integral uma
excelente aderência à pista e a melhor aceleração
possível – mesmo em pistas molhadas e na neve.
Alto desempenho de frenagem.
Uma alta potência do motor pede um ótimo
desempenho de frenagem. Esse é o papel do
sistema de freio com discos com um diâmetro
de 350 mm na frente e 330 mm atrás.
Ampla oferta de Informações e entretenimento.
Sempre a bordo: o inovador Porsche
Communication Management (PCM), Connect Plus,
AppleR CarPlay, modulo de communicacao LTE,
acesso a internet sem fio, Porsche Car Connect,
servicos Porsche Connect e aplicativo Porsche
Track Precision.

Design

Quando a força de vontade
se transforma em design.

Exterior.
Na nossa opinião, acreditar em suas próprias
convicções é um dever. Por isso, os modelos
911 GTS, com seu design arrojado e destaques
em Preto, mostram de forma clara que o alto
desempenho não começa só nas ruas.

O design de luzes estabelece novos padrões. Faróis
principais bixênon com o sistema de iluminação
Porsche Dynamic Light System (PDLS)
surpreendem pela forte personalidade das luzes
diurnas LED de 4 pontos.

A fronte é robusta, devido à parte dianteira e suas
formas claras e, sobretudo, funcionais. Amplas
entradas de ar aumentam o fluxo de ar, destacando
a esportividade dos modelos GTS.

As rodas personificam o puro automobilismo. As
rodas 911 Turbo S de 20 polegadas pintadas na cor
Preto (acetinado) com travamento central
destacam-se graças às dimensões especialmente
largas de fantástica aderência e desempenho de
corrida. Sob encomenda, estão disponíveis rodas
Carrera S de 20 polegadas no design de 10 raios.

Design
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A traseira está ainda mais musculosa. Ela é 44 mm
mais larga do que no 911 Carrera S – uma direção
mais dinâmica, sensível a cada curva.
Visual marcante: o friso de destaque entre as
lanternas traseiras escurecidas dos modelos
911 Carrera GTS com tração traseira. Assim como
as saídas de escape duplas centrais do sistema de
escape esportivo de série, ele também vem na cor
Preto.

Reservado para os modelos com tração integral:
o painel ativo da lanterna traseira com tecnologia
LED. Para uma alta luminosidade. E um design
distinto.
Resumindo: todos os detalhes estão
consistentemente sintonizados entre si.
Para um desempenho surpreendente e visual
impressionante. E para um carro esporte
que merece a denominação GTS.

Design
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Um ícone de estilo não segue todas as modas.
Ao contrário, ele é quem lança as tendências
que atravessam os tempos. Essa máxima tem
impulsionado o 911 Targa desde sempre. Tudo
que pudemos agregar a essa máxima foi a
esportividade indomável de um GTS.

No 911 Targa 4 GTS, o legendário arco Targa vem na
cor Preto. Também nesta cor: a inscrição “targa”
embaixo das guelras.
No total, o 911 Targa 4 GTS está mais estiloso e
mais arrojado. Assim, acima de tudo, ele está mais
próximo de um certo alguém: de si próprio.

No 911 Targa 4 GTS, forma e função são quase
sinônimos. Desde a sua dianteira característica até
a traseira de formato largo. Sobretudo : no teto do
Targa, que se abre e fecha de forma totalmente
automática em apenas 20 segundos.

Design
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Há coisas que você não
pode delegar a ninguém.

Interior.
De que vale um motor interno sem um destino
certo? Mais importante é um interior que permite a
máxima concentração ao essencial. Por meio de um
processamento rápido de todas informações das
quais você necessita enquanto está dirigindo.
Para concretizar esta ideia de forma especialmente
esportiva: o seletor de modos com botão SPORT
Response no volante esportivo GT para escolher
entre 4 modos de direção. Ou o arranjo claro dos
5 instrumentos redondos e o comando intuitivo
do Porsche Communication Management (PCM)
incluindo módulo de navegação on-line por tela
multitouch ou comando de voz.

Os materiais possuem, ao mesmo tempo, alta
qualidade e esportividade. A primeira evidência: a
inscrição do modelo na cor Preto nos frisos dos
estribos laterais.
Outra evidência é o emprego de Alcantara®,
material testado e aprovado em corridas. Ele tem
uma ótima aderência e está presente no aro do
volante, bem como na alavanca seletora. Além
disso, nos puxadores, no apoio de braço dos painéis
das portas, na tampa do compartimento do
console central e – no caso dos modelos Coupé –
no revestimento do teto. Os centros dos bancos
também vêm em Alcantara®. Além disso, os
encostos da cabeça dos bancos têm a inscrição
“GTS” bordada. E os bancos traseiros? Nos modelos
Coupé, há uma opção sem eles.

Design
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Pacote do interior GTS.
Tudo pode ser melhorado. Até mesmo aquilo que já
chegou aos seus limites. A prova disso é o pacote
do interior GTS feito para contrastes esportivos.
O revestimento opcional em couro com itens
adicionais em Alcantara® recebe destaques nas
cores contrastantes Vermelho Carmim ou Prata.
As inscrições “GTS” nos encostos da cabeça
vêm bordados em cor contrastante. Além disso:
diversas costuras decorativas e a inscrição
“PORSCHE” nos tapetes. E até os cintos de
segurança e o mostrador do conta-giros vêm
em cor contrastante.

Para dar um toque ainda mais esportivo: carbono.
Este material extremamente leve aparece nos frisos
decorativos do painel de comando e nas portas,
assim como no console central. Bem próximo do
automobilismo mesmo.
O pacote do interior GTS dá aos novos modelos
911 GTS uma originalidade funcional e visual ainda
maior. Para a sua interpretação bem pessoal de
esportividade. E para o seu GTS bem pessoal.

Design
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Desempenho

Nós nos permitimos agregar
450 CV à sua força interior.

Propulsão.
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Por trás do aumento de potência estão motores
boxer biturbo com 6 cilindros, injeção direta de
gasolina (DFI) e VarioCam Plus. Eles desenvolvem
respeitáveis 331 kW (450 CV) a 6.500 rpm.
O torque máximo de 550 Nm é obtido em um platô
incrivelmente amplo, entre 2.150 e 5.000 rpm.

Para reduzir as emissões de partículas, todos os
modelos possuem um filtro de partículas e cumprem,
portanto, o padrão de emissões Euro 6d-TEMP.
O processo de regeneração necessário do filtro
de partículas ocorre de forma independente e
despercebida.
Com o Launch Control ativado, o 911 Carrera GTS
salta de 0 a 100 km/h em apenas 3,7 s. Velocidade
máxima: 310 km/h.
Vale uma boa dose de adrenalina: o legendário
som do motor boxer. Com o botão SPORT ou
SPORT PLUS ativado, ele já garante arrepios no
ponto morto.

Torque (Nm)

Potência (kW)

Motor.
Biturbo. Eis a nossa resposta à sua sede por
desempenho. Isto quer dizer torque máximo –
mesmo em baixas rotações. E acrescente-se a isso
a elevada potência rotacional máxima de um 911.
Nos modelos GTS, ainda estão reservados 22 kW
(30 CV) a mais, em comparação com os modelos
911 S.

Informações sobre consumo de combustível, emissões de CO₂ e a classe de eficiência
estão disponíveis a partir da página 118.
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Turbocompressor.
A motorização dos novos 911 GTS é biturbo. Ela
dispõe de 2 turbocompressores com um sistema
de refrigeracao do ar de admissão por linha de
cilindros. Aqui são empregados 2 turbocompressores
de gás de escape perfeitamente adaptados à
cilindrada e à potência do motor. Esta estrutura
minimiza o momento de inércia da propulsao e
permite, junto de uma rápida regulagem da pressão
de admissão, uma reacção imediata do motor.
Assim, os novos turbocompressores vencem os
preconceitos. E alcançam, no seu lugar: novos
níveis de torque e um desempenho transmitido
imediatamente ao motorista. Sob a forma de
aceleração instantâneo e de impulso indomável.
Como uma fonte suplementar – também para seu
estoque de adrenalina.

Sistema de escape esportivo.
Com o sistema de escape esportivo, os modelos
911 GTS estabelecem novos padrões, também no
que diz respeito ao som. 2 catalisadores e um
silenciador final acabam em 2 saídas de escape
posicionadas centralmente na cor Preto (alto brilho).
Para uma ressonância impressionante e um som
intenso de carro esporte, típico do 911. Porsche
100%. Para arrepiar com um simples aperto de botão.

Desempenho
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Para todos aqueles que sempre vão
além da marcha atual.

Transmissão.
Sistema de embreagem dupla Porsche
Doppelkupplung (PDK).
Um pedaço de Le Mans, uma página da história do
automobilismo escrito pela Porsche: o otimizado
sistema de embreagem dupla Porsche
Doppelkupplung (PDK) de 7 marchas. Ele dispõe de
um modo manual, bem como de um modo
automático.

Mudanças de marcha extremamente rápidas
reforçam o caráter esportivo ainda mais. Em
milissegundos e sem interrupção de torque. E isso
mesmo com valores de aceleração ainda melhores
e um consumo ainda mais reduzido.

Sensação automobilística pura: no modo manual, a
direção de mudança de marcha é análoga aos
carros de corrida – aumentar marcha é para trás;
diminuir, para a frente.

Informações sobre consumo de combustível, emissões de CO₂ e a classe de eficiência
estão disponíveis a partir da página 118.
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Se você já tem algo em mente,
não se deixe influenciar por ninguém.

Mesmo que esse alguém seja o clima.
Porsche Traction Management (PTM).
Os modelos 911 GTS de tração integral unem alta
potência a uma ótima transmissão. O sistema ativo
de tração integral Porsche Traction Management
(PTM) garante uma distribuição apropriada de
forças para as mais variadas condições de estrada
e clima.
A embreagem multidisco controlada
eletronicamente e totalmente variável do PTM
distribui a força de propulsão entre o eixo traseiro
acionado permanentemente e o eixo dianteiro de
forma ainda mais rápida e precisa do que antes.

Para isso, os sensores controlam continuamente,
entre outras coisas, as rotações de todas as
4 rodas, as acelerações transversais e longitudinal
do veículo e o ângulo da direcção.
Desta forma, o PTM assegura, em combinação com
o sistema Porsche Stability Management (PSM),
uma tração acima da média e, assim, uma
excelente propulsão – especialmente na faixa
limite de dinâmica de direcção.

Desempenho

29

Você segue sua própria trajetória de forma coerente.
Mesmo em curvas.

Chassi.
Porsche Active Suspension Management (PASM)
e chassi esportivo PASM.
O PASM é um sistema eletrônico para o ajuste dos
amortecedores que regula de forma contínua a
força de amortecimento em cada roda –
dependendo do estilo de direção e das condições
da estrada. Além disso, a carroceria foi rebaixada
em 10 mm.

Assim, não só é gerado menos empuxo no eixo
dianteiro como também mais downforce no eixo
traseiro. A aerodinâmica assim aprimorada propicia
ainda mais desempenho – e, ao mesmo tempo, alto
conforto.

Os modelos Coupé do 911 GTS vêm equipados com
a suspensão esportiva PASM. Com ela, a carroceria
fica 10 mm mais baixa. As molas são mais duras e
curtas, os estabilizadoras transversais no eixos
dianteiro e traseiro têm agora uma maior
resistência à torção. A borda da asa dianteira é
maior e o aerofólio traseiro se estende ainda mais.

Desempenho

31

Direção de eixo traseiro.
Disponível opcionalmente nos novos modelos
911 GTS: a direção de eixo traseiro. Para ainda
mais desempenho e aptidão para o dia a dia.
A vantagem no dia a dia: a baixas velocidades,
o sistema move as rodas traseiras na direção
contrária às dianteiras. Para um raio de giro menor
e uma sensível facilidade na hora de estacionar.
A vantagem durante a direção esportiva: a altas
velocidades, o sistema move as rodas traseiras no
mesmo sentido tomado pelas rodas dianteiras.
Conferindo mais estabilidade e agilidade – para
o máximo desempenho.

Porsche Dynamic Chassis Control (PDCC).
O PDCC – opcional nos modelos 911 GTS em
combinação com o eixo traseiro direcional – é
um sistema para estabilização de rolagem que
minimiza a inclinação lateral do carro nas curvas.
E diminui o balanço lateral do veículo em pistas
onduladas.
E quais as vantagens disso? Uma melhor dinâmica
de direção, um comportamento de direção ainda
maior e mais conforto nas ruas – a qualquer
velocidade.
Ou seja: o carro e os pneus estao mais firmes na
pista e você passara de modo mais tranquilo e mais
rapido pela curva. Assim, o PDCC cria novos
padrões de desempenho, conforto e prazer de
direção.

Desempenho
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Pacote Sport Chrono.
O pacote Sport Chrono permite um ajuste ainda
mais esportivo do chassi, motor e câmbio. E o
catapultam a novas esferas automobilísticas.
Com a participação essencial do seletor de modos
no volante derivado do Spyder 918. Sem ter de
tirar a mão do volante, você pode escolher entre
4 opções: Normal, SPORT, SPORT PLUS, bem como
o modo individual, que permite que você ajuste o
veículo ainda mais individualmente ao seu estilo de
direção.

A função Launch Control proporciona a aceleração
de arranque máxima. Além disso, você pode
selecionar a função estratégia de mudança de
marcha “Circuito de corrida”. Assim, o sistema PDK
opera com trocas de marcha extremamente rápidas
e pontos de troca ideais, para uma aceleração
máxima. Com a função SPORT Response, acionado
por meio do botão central do seletor de modos, o
motor e a transmissão são preparados para a
entrega de potência mais rápida possível. Ou seja:
máxima capacidade de reação – por 20 segundos.
Um temporizador gráfico no painel de instrumentos
indica quanto tempo a função ainda estará
disponível.

1 Seletor de modos

1
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Também faz parte do pacote Sport Chrono: os
suportes dinâmicos do motor. O sistema
controlado eletronicamente minimiza vibrações
e balanços perceptíveis de todo o trem de força,
especialmente do motor. E combina as vantagens
dos suportes para motor rigidos e macios.
Em resumo: ele aumenta a estabilidade como
o conforto.

Além disso, agora, o pacote Sport Chrono inclui o
aplicativo Porsche Track Precision. Com ele, você
pode medir tempos de volta e dados do veículo, e
registrá-los no seu smartphone, para gerenciar,
compartilhar e comparar os resultados com outros
motoristas. Para isso, o aplicativo recorre ao GPS e
aos dados altamente precisos do computador de
bordo, ajudando você a aprimorar o seu
desempenho ao volante. Análises em forma de
gráficos e vídeo indicam cada milissegundo onde
está o potencial de aprimoramento. A cada volta.

Desempenho
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Porsche Stability Management Sport (PSM Sport).
Nos modelos 911 GTS, o remodelado Porsche
Stability Management (PSM) – um sistema de
controle automático para estabilização nos limites
da dinâmica veicular – recebeu um modo Sport.
Esse modo possibilita dirigir de uma maneira bem
mais esportiva, enquanto o PSM permanece ativo
em segundo plano. Para uma sensação mais forte
ainda.
Porsche Torque Vectoring Plus (PTV Plus).
O sistema para aumento da dinâmica de direção e
da estabilidade age com freadas controladas nas
rodas traseiras e um bloqueio do diferencial
traseiro.

Em um modo de direção dinâmico, ao começar a
manobra na curva com a direção, a roda traseira
interna é freada levemente. Isso possibilita um
impulso de rotação adicional na direção tomada e,
assim, uma entrada direta e dinâmica na curva.
O bloqueio do diferencial traseiro tem controle
eletrônico, sendo equipado com uma distribuição
de torque totalmente variável. Para uma melhor
tração e mais estabilidade – graças ao Porsche
Stability Management (PSM), mesmo em pistas
com superfícies diferentes, bem como na chuva ou
na neve.

Sistema de elevação do eixo dianteiro.
Altamente apto para o uso no dia-a-dia: o sistema
de elevação disponível sob solicitação. Ele eleva a
dianteira do seu 911 GTS em aprox. 40 mm – até
uma velocidade de aprox. 35 km/h. Assim, o
sistema garante que meios-fios, rampas e entradas
de garagem não sejam mais desafios esportivos.

Desempenho
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Caso o seu motor interno
peça uma pausa.

Segurança.
Freios.
No eixo dianteiro, são utilizados os freios com pinça
vermelha fixa em monobloco de alumínio com
6 pistões. As rodas traseiras são freadas com pinça
fixa em monobloco de alumínio com 4 pistões.
O diâmetro do disco de freio está a altura de sua
elevada potência: 350 mm na frente, 330 mm
atrás. Para uma alta estabilidade e um excelente
desempenho de frenagem.

Desempenho
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Porsche Ceramic Composite Brake (PCCB).
Eficiência comprovada no automobilismo: o freio
de cerâmica Porsche Ceramic Composite Brake
(PCCB) opcional. Nos novos modelos 911 GTS, o
diâmetro dos discos perfurados de cerâmica do
PCCB é de 410 mm na frente e 390 mm atrás –
para um maior desempenho de frenagem.
O PCCB derivado do 911 Turbo S possui no eixo
dianteiro pinças fixas de alumínio monobloco de
6 pistões e pintadas em amarelo, e pinças fixas de
alumínio monobloco de 4 pistões no eixo traseiros,
também pintadas em amarelo. Elas fornecem
uma pressão de frenagem significativamente
aumentada e, principalmente, constante durante
a frenagem.

Especialmente sob altas cargas há condições
favoráveis para distâncias de frenagem curtas.
Além disso, a segurança na frenagem a altas
velocidades aumenta devido à excelente resistência
ao efeito de fading do PCCB.
Outra vantagem do sistema de freios de cerâmica
está na leveza dos discos: eles são cerca de 50%
mais leves do que os discos de ferro fundido
comuns de fabricação e dimensão semelhantes.
O resultado: melhor aderência à pista e aumento
do conforto de direção e de rodagem, sobretudo
em pistas irregulares. Assim como mais agilidade e
um melhor manuseio.

Desempenho
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Nem todos os grandes espetáculos
projetam sombras.

Luz.
Faróis principais bixênon incl.
Porsche Dynamic Light System (PDLS).
Os faróis principais bixênon de série dispõem de
uma regulagem dinâmica do feixe de luz, um
sistema de limpadores e de faróis dinâmicos que
movem os faróis principais para a curva de acordo
com o ângulo de direção e a velocidade na curva.
Eles não são somente responsáveis pela boa
visibilidade, mas pelo ótimo visual. As luzes diurnas
LED de 4 pontos estão embutidas nos faróis. O
visual de 4 pontos também está presente nas luzes
de freio em LED. Junto com as lanternas traseiras
tridimensionais escurecidas, elas são o toque
marcante dos modelos 911 GTS.

Faróis principais LED pretos incl. sistema de
iluminação Porsche Dynamic Light System Plus
(PDLS Plus).
Alta segurança combinada com um design
esportivo: faróis principais LED na cor Preto
incluindo PDLS Plus estão disponíveis
opcionalmente. Eficiente e de longa vida útil,
a tecnologia LED proporciona, além disso, uma
direção sem fadiga, graças à sua cor de luz
semelhante à da luz do dia.
Uma característica especial do PDLS Plus: o farol
alto dinâmico. Uma câmera reconhece as luzes de
veículos vindo na direção contrária e daqueles que
estão à sua frente. De acordo com a situação,
a luz alta dinâmica adapta o alcance da luz
continuamente e suavemente. Assim, você pode
reconhecer a tempo o trajeto da pista, pedestres
ou fontes de riscos, sem impedir outros veículos.

Desempenho
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Conforto e
Informações
e entretenimento

Conforto nem sempre é sinônimo
de pulsação tranquila.

Conforto.
Os modelos 911 GTS têm tudo que você precisa no
volante: grande ergonomia, informações precisas,
conforto esportivo. Para a volta perfeita. Todos os
dias.
Instrumentos.
Esportivos, sem ser moda. Determinados, sem
“firulas”. Os 5 instrumentos redondos fornecem
sobretudo uma coisa: informações. Eles as
fornecem rápida e precisamente. Com um visual
como você espera da Porsche. E com um contagiros no centro das atenções. Seu mostrador tem a
inscrição “GTS”. O painel de instrumentos com tela
colorida de alta resolução e 4,6 polegadas fornece
constantemente os dados do computador de
bordo.

Volante esportivo GT.
Nos modelos 911 GTS, o volante esportivo GT com
diâmetro reduzido e Alcantara® aderente garante
um manuseio particularmente esportivo. Ele está
equipado com 2 paddles de mudança em liga leve
maciça. Os raios vêm na cor Preto, os insertos na
cor Prata são parafusados. Sempre à mão: o seletor
de modos e o botão SPORT Response.

Conforto e Informações e entretenimento
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Bancos esportivos Plus.
Equipados de série: os bancos esportivos Plus em
couro com uma faixa central em Alcantara®.
Eles possuem um ajuste elétrico da altura e do
encosto, assim como um ajuste mecânico do
comprimento. Os apoios laterais da almofada do
banco e do encosto foram estofados firmemente
para uso esportivo, oferecendo um excelente
apoio lateral. Característica marcante: a inscrição
“GTS” bordada nos encostos da cabeça.

Bancos esportivos em concha.¹⁾
Opção automobilística: os bancos esportivos em
concha com encosto dobrável, airbag para o tórax
e ajuste mecânico de comprimento. O banco
em concha é feito de polímero reforçado com fibra
de vidro e de carbono, com uma superfície em
carbono.

Também disponíveis sob consulta: bancos
esportivos adaptáveis Plus em couro. Com o ajuste
elétrico de 18 vias da posição do banco, entre
outros, das almofadas laterais. Inclui ampla função
de memória e um ajuste elétrico da coluna do
volante.

1) Os sistemas de proteção para crianças não podem ser combinados com bancos esportivos tipo concha.
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Aproveite mais os dias
do seu dia a dia.

Porsche Connect.
O Porsche Connect amplia as funções do veículo
existentes com serviços e aplicativos inteligentes.
Todos se destinam a tornar a conexão entre o
motorista e o carro ainda mais interligada. Para
aumentar o fascínio Porsche. E para lidar com os
desafios diários de forma rápida e fácil.
O Porsche C
 ommunication M
 anagement (PCM)
incl. módulo de navegação on-line.
O PCM é sua unidade de comando central para
áudio, navegação e comunicação. A geração
atual, com preparação para celular, interfaces
de áudio e comando de voz, dispõe de uma tela
tátil de 7 polegadas com alta resolução, com a
qual a maioria das funções do veículo podem ser
controladas com facilidade.

Enquanto dirige, você pode desfrutar suas músicas
preferidas com o drive de CD/DVD, cartões SD,
disco rígido interno de 10 GB (jukebox), conexão
USB, por exemplo, para seu iPhone® ou,
simplesmente, ouvir rádio.

módulo de telefone LTE com leitor de cartão SIM,
para um alto conforto no manuseio e ótima
qualidade de voz. Além disso, o módulo Connect
Plus permite o uso de vários serviços
Porsche Connect.

Connect Plus.
O módulo Connect Plus garante a conectividade
dentro de seu Porsche, pois com ele você pode
integrar perfeitamente seu smartphone ao seu
veículo.

Com isso, você ganha mais tempo no seu dia a dia
e deixa o seu modelo 911 GTS cuidando de suas
múltiplas tarefas – tendo, assim, mais tempo para
dirigir o seu Porsche.

Um compartimento para smartphone no console
central transmite o sinal de seu celular à antena do
veículo, economizando, assim, bateria – para uma
ótima recepção do sinal do celular. Outro item é o
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1

2

Serviços Porsche Connect.¹⁾
Com o módulo Connect Plus, você tem acesso a
serviços úteis oferecidos em vários pacotes de
serviços. Neles estão incluídas, por exemplo, as
informações do tráfego em tempo real. Assim,
antes de ligar o carro você já sabe qual é a rota
mais rápida até o seu destino. Enquanto dirige, as
informações de tráfego em tempo real são
continuamente atualizadas, otimizando assim a sua
rota. Para usar os serviços Porsche Connect, está
disponível pela primeira vez um cartão SIM
integrado ao veículo, o qual é compatível com LTE e
possui volume de dados incluído. Desta forma, não
é mais necessário usar seu próprio cartão SIM. Para
usar o hotspot Wi-Fi, bem como as funções de

streaming de música, está disponível também um
pacote de dados Wi-Fi no Porsche Connect Store.
É claro, se desejar, você pode continuar a usar seu
próprio cartão SIM. Para tal, é necessário um
contrato pago com um provedor de telefonia móvel
de sua preferência.
Aplicativos Connect.
O Porsche Connect oferece, além de serviços
inteligentes, 2 aplicativos para smartphone:
o Porsche Car Connect, que serve para consultar
dados do veículo ou como controle-remoto de
determinadas funções do veículo via smartphone
ou Apple Watch®. Outro componente do Porsche
Car Connect é o Porsche Vehicle Tracking System
(PVTS) com reconhecimento de furto.

O segundo aplicativo é o Porsche Connect. Com
ele, antes da partida, você envia destinos ao seu
Porsche. Logo que seu smartphone se conectar
com o PCM, seus destinos são exibidos no veículo
e você pode iniciar a navegação imediatamente.
O calendário de seu smartphone também pode ser
visualizado diretamente no PCM, podendo iniciar
uma navegação com os endereços fornecidos.
Além disso, graças à função integrada de streaming
de música, o aplicativo Porsche Connect lhe dá
acesso a milhões de títulos de música.
Em www.porsche.com/connect, você pode
encontrar mais informações sobre os serviços
e aplicativos disponíveis.

1 Destinos no aplicativo
2 Calendário
3 Apple® CarPlay

3

1) Os serviços Porsche Connect incluem um período de gratuidade que pode variar em sua duração por pacote de serviços e por país, mas é de, no mínimo, 3 meses. Certos países não dispõem de serviços Porsche Connect ou de nem
todos os serviços Porsche Connect. Em certos países, além disso, o preço incluirá um cartão SIM integrado incluindo volume de dados para utilização de serviços Porsche Connect selecionados. Ademais, nesses países, é possível adquirir no
Porsche Connect Store um pacote de dados para usar o hotspot Wi-Fi, bem como os outros serviços Porsche Connect, como, p. ex., streaming de música por meio do cartão SIM integrado. Um cartão SIM próprio também pode ser utilizado
para a conexão. Mais informações sobre os períodos de gratuidade incluídos, bem como sobre os custos subsequentes e a disponibilidade de serviços individuais em seu país, estão disponíveis on-line em www.porsche.com/connect ou na
sua concessionária Porsche.

Conforto e Informações e entretenimento

55

Apple® CarPlay.
Com o Apple® CarPlay, você conecta seu iPhone® ao
seu Porsche e pode usar alguns de seus aplicativos
direto na tela central de seu Porsche Communication
Management (PCM). Via reconhecimento de
voz Siri®, você usa aplicativos confortavelmente
enquanto dirige, concentrando-se totalmente na
estrada.

My Porsche.
Todos os veículos Porsche podem ser configurados
de acordo com suas preferências. O Porsche
Connect também: com o My Porsche – em
www.porsche.com/myporsche – você pode
gerenciar seu 911 GTS e personalizar serviços de
acordo com seus interesses. Por exemplo,
completando novos destinos para seu sistema de
navegação ou selecionando suas fontes de notícias,
que mantêm você informado em qualquer trajeto.
Além disso, você sempre pode criar novos usuários
no My Porsche – por exemplo, a família ou amigos.

Porsche Connect Store.
Deseja prolongar seu período de gratuidade incluído
dos seus serviços? Ou adquirir serviços adicionais do
Porsche Connect? Visite o Porsche Connect Store
em www.porsche.com/connect-store e conheça as
ofertas e opções do Porsche Connect.
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A música sempre soa
onde você está.

Sistemas de som.
Pacote de som Plus.
O pacote de som Plus proporciona um som
excelente: 8 alto-falantes com 150 watts de
potência. Através do amplificador integrado no
Porsche Communication Management (PCM),
o som é perfeitamente adaptado no interior
do veículo ao motorista e ao passageiro.
Sistema de som Surround da BOSE®.
Ele foi desenvolvido especialmente para os
modelos 911 e ajustado especificamente para a
acústica interior do veículo: o sistema de som
opcional Surround da BOSE®.
O sistema de áudio tem 12 alto-falantes
inteiramente ativos e canais de amplificadores
incluindo um woofer de alto desempenho

patenteado, de 100 watts e integrado à carroceria.
O projeto do sistema totalmente ativo permite uma
adaptação ideal de cada alto-falante no interior do
veículo e transforma seu 911 GTS em uma sala de
concertos. Uma sala de concertos extremamente
rápida. A potência total: 555 watts.
Sistema de som High-End Surround da
Burmester®.
As ruas são talvez o último lugar no mundo onde
você pode ouvir música sem perturbações. Motivo
suficiente para aumentar este prazer no estilo
Porsche – junto com o mais notável fabricante de
sistemas de som de alta qualidade.

O resultado: desempenho de som no mais alto nível,
concebido especificamente para o seu 911 GTS.
Assim é que ele soa em números: 12 canais de
amplificador com 821 watts de potência total,
12 alto-falantes, incluindo um subwoofer ativo com
amplificador classe D de 300 watts, mais de
1.340 cm² de área total de membrana, resposta de
frequência de 35 Hz até 20 kHz.
Aqui, o sistema Burmester® utiliza o subwoofer de
carroceria patenteado, que substitui os alto-falantes
subwoofer separados, conhecidos de outros
sistemas. Todos os alto-falantes são perfeitamente
compatíveis entre si e fornecem um som espacial
natural e rico em textura, mesmo nos mais altos
níveis de volume.

1 Sistema de som High-End Surround da Burmester®

1
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Um carro esporte que não é para
qualquer um. Mas para todos os dias.

Resumo.
Um design que esbanja esportividade em cada
fibra. Uma suspensão que aceita qualquer
desafio. E um motor boxer biturbo que leva às
ruas o desempenho das pistas de corrida.
Fomos ainda mais longe.
Os modelos 911 GTS.

Resumo
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Personalização

Acreditamos no amor pelo carro esporte.
E aos detalhes.

Personalização.
Imagine por um momento, se tudo fosse possível.
Se você pudesse construir o carro esporte dos
seus sonhos. Sem limitações. Com uma grande
variedade de cores e de materiais. Com
desempenho e personalidade elevados. Assim
como fez Ferry Porsche, naquela época, em seu
primeiro Porsche, o 356 n° 1.
Nas páginas seguintes, mostramos como um carro
dos sonhos pode ser. Nelas, apresentamos essas
opções de um modo claro para você. A ampla
gama de cores, bem como inúmeras opções de
personalização oferecem a possibilidade de conferir
personalidade ao seu 911. Deixe-se inspirar pelas
páginas seguintes – e dê asas ao seu espírito
criativo.

As possibilidades são muitas e quase não há
limites. Por exemplo, no Porsche Exclusive
Manufaktur, no qual você pode ampliar ainda mais
as possibilidades de deixar o seu 911 do jeito que
deseja. Com o mais alto nível – direto de fábrica.
E, na maior parte, com trabalho feito à mão.
Mais informações sobre esta suprema forma de
personalização estão disponíveis nas páginas
seguintes. Aliás: marcamos respectivamente todas
as ofertas de personalização da Porsche Exclusive
Manufaktur. Você ficará fascinado com a variedade
de opções.
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A inspiração é sua. A paixão é nossa.

Porsche Exclusive Manufaktur.
Nossa experiência já vem de muito tempo. Pois
desde o começo a Porsche se dedicou à realização
dos desejos dos clientes. Até 1986, ainda o
chamávamos de “Programa de pedidos especiais”,
e depois, de Porsche Exclusive. Hoje, chama-se
Porsche Exclusive Manufaktur.
Nós amamos o que fazemos. Nós amamos nosso
trabalho. Em cada costura, cada centímetro
quadrado de couro, em todos os pequenos detalhes,
dedicamos a mesma devoção. Compartilhamos
nossa experiência e paixão acrescidas com sua
inspiração para criar um veículo. Desta forma,
transformamos sonhos em realidade. Diretamente
da fábrica.
Isso só é possível com originalidade, entusiasmo e
amor aos detalhes. E já começa na consultoria
pessoal. Pois o que sempre ansiamos é: realizar seus
desejos individuais e, assim, transformar “um”
Porsche no “seu” Porsche.

Como realizamos esses desejos? Com tranquilidade
e dedicação – em precisos trabalhos executados à
mão e materiais de alta qualidade, tais como couro,
Alcantara®, carbono ou alumínio. Assim, criamos
um produto feito de dedicação e da refinada arte
do trabalho manual. Em outras palavras: a
intersecção ideal entre caráter esportivo, conforto,
design, e seu gosto bem pessoal. Enfim, um
Porsche com a sua assinatura.
Nós lhe oferecemos várias opções de personalização.
Visualmente e tecnicamente. Para o exterior e
o interior. Da alteração pontual a extensas
modificações. Pois a sua inspiração é a nossa
paixão.
Deixe-se inspirar pelos nossos exemplos
nas próximas páginas e saiba em
www.porsche.com/exclusive-manufaktur
tudo sobre a configuração destes carros
excepcionais.

Porsche Exclusive Manufaktur | Personalização
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Um exemplo de configuração da
Porsche Exclusive Manufaktur.
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1

Pacote SportDesign, inscrição “PORSCHE”
e descrição do modelo pintadas, lâminas de
entrada de ar na tampa traseira pintadas,
parte inferior traseira pintada

2

Rodas Carrera S de 20 polegadas pintadas
na cor Preto (acetinado)

3

Mostrador do cronômetro Sport Chrono em
Branco

4

Pacote S
 portDesign, faróis principais LED em
Preto incl. Porsche Dynamic Light System Plus
(PDLS Plus), rodas Carrera S de 20 polegadas
pintadas em Preto (acetinado), concha superior
do retrovisor externo SportDesign e triângulo
da janela em carbono

5

Pacote ampliado do interior com costuras
decorativas e faixas centrais do banco em
couro e na cor Giz, cintos de segurança em Azul
Miami, túnel central dianteiro em couro, pacote
do interior em carbono, tapetes individuais em
carbono com debrum de couro, mostradores do
painel de instrumentos na cor Branco

Personalização | Porsche Exclusive Manufaktur

1

2

3

Não se pode copiar
um estilo pessoal.

O 911 Targa 4 GTS em Azul Miami.
4

5

Um exemplo de configuração da
Porsche Exclusive Manufaktur.
1

Pacote SportDesign, inscrição “PORSCHE” e
descrição do modelo pintadas, lâminas de
entrada de ar na tampa traseira pintadas, parte
inferior traseira pintada

2

Pacote SportDesign, faróis principais LED
pretos incl. Porsche Dynamic Light System
Plus (PDLS Plus), revestimento dos estribos
pintado

3

Pacote do interior, guia do cinto de segurança
do banco esportivo tipo concha, moldura do
painel de controle e lâminas dos jatos de ar
pintadas, quebra-sóis em Alcantara®, brasão
da Porsche nos apoios de cabeça, cintos de
segurança em Vermelho Bordeaux, tapetes
individuais com debrum de couro, tampa do
compartimento com inscrição do modelo,
túnel central dianteiro em couro

2

Para chegar ao alto desempenho,
é preciso superar a si próprio.

O 911 Carrera 4 GTS em Preto intenso metálico.
1

3
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Cores do exterior.
Cores lisas do exterior.

Cores metálicas do exterior.

Cores especiais do exterior.

Cores individuais do exterior.
Escolha a partir de uma ampla gama de cores simples e metálicas
com uma variedade de cores históricas Porsche e clássicos da cor.

Branco

Branco Carrara metálico

Cinza Ágata metálico

Lava Alaranjada

Livre escolha da cor do exterior.
Amarelo Racing

Azul Meia-Noite metálico

Vermelho Real

Prata GT metálico

Preto intenso metálico

Azul Miami

Giz

Preto

Preto
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Destacar a individualidade do seu Porsche através de uma cor
desenvolvida especialmente para você com base no seu padrão de cor.

Vermelho Carmim

Azul

Marrom

Vermelho

Cores | Personalização

Hora de mostrar suas cores.
Cores individuais do exterior.

Cores do interior.

Pacotes do interior.

Equipamento de série em Preto
com itens em Alcantara®.
Couro/pintura soft-touch.
Cor do interior.

Revestimento em couro na cor Preto
incl. itens adicionais em Alcantara®²⁾.
Couro/Alcantara®/pintura soft-touch.
Cor do interior.

Revestimento em couro nas cores
de série do interior.
Painel de comando/revestimento/
bancos.

Revestimento em couro nas cores
especiais do interior.
Painel de comando/revestimento/
bancos.

Revestimento em couro bicolor do
interior. Painel de comando/
revestimento/bancos.

Preto

Preto-Vermelho Carmim

Preto

Vermelho Bordeaux
(revestimento do teto: Preto)

Preto-Bege Luxor
(revestimento do teto e tapete: Preto)

Preto-Prata

Cinza Ágata

Azul Grafite

Preto-Vermelho Bordeaux
(revestimento do teto e tapete: Preto)

Revestimento em couro Sport Tex.

Couro natural do interior.
Painel de comando/revestimento/
bancos.

Preto

Espresso

Azul Grafite-Giz

Azul Grafite-Giz
(revestimento do teto e tapete: Azul Grafite)

Interior bicolor
Couro natural.
Painel de comando/revestimento/
bancos.

Espresso-Conhaque
(revestimento do teto e tapete: Espresso)

Carbono¹⁾

Porsche Exclusive Manufaktur

pintado

Porsche Exclusive Manufaktur

Alumínio
escovado

Porsche Exclusive Manufaktur

Couro

Porsche Exclusive Manufaktur

Revestimento do teto em Alcantara® (modelos Coupé) ou em tecido Preto (modelos Cabriolet e Targa).
1) Também disponível como volante decorado através da Porsche Exclusive Manufaktur.
2) Os seguintes itens foram concebidos com linha de costura em Vermelho Carmim ou prateada: inscrição “GTS” nos encostos da cabeça, inscrição “PORSCHE”
nos tapetes, costuras das bordas dos tapetes, costuras dos bancos dianteiros e traseiros, costuras dos equipamentos em couro. Adicionalmente: mostrador
do conta-giros e bordas dos cintos de segurança com acabamento em cor contrastante, frisos decorativos do painel de comando e painel da porta, assim
como console central, em carbono.
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Cores possíveis do interior.

Preto

Vermelho Bordeaux

Espresso

Preto-Bege Luxor

Cinza Ágata

Preto-Vermelho Bordeaux

Espresso-Conhaque

Azul Grafite-Giz

Azul Grafite-Giz (Sport Tex)

Preto (Sport Tex)

Azul Grafite
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Combinações de cores especialmente recomendadas: exterior e interior.
Preto

Preto
(Sport Tex)

Cinza Ágata

Azul Grafite

Vermelho
Bordeaux

Espresso

Branco

●

●

●

●

●●

Amarelo Racing

●

●

●

Vermelho Real

●

●

●

Preto

●

●

●

●

●●

●

Giz

●

●

●

●

●●

●

Lava Alaranjada

●

●

●

Vermelho Carmim

●

●

Azul Miami

●

●

EspressoConhaque

PretoBege Luxor

PretoVermelho
Bordeaux

Azul Grafite-Giz

Azul GrafitePacote GTS
Pacote do
Giz
Cor de contraste: interior GTS
(Sport Tex)
Vermelho
Cor de contraste:
Carmim
Prata

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

Cores lisas

●

●

●
●

●

Personalização | Cores

Porsche Exclusive Manufaktur

Pacote do interior em alumínio escovado

Porsche Exclusive Manufaktur

●
●

● Combinação de cores especialmente recomendada
Combinação de cores recomendada
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Pacote do interior em couro

● Capota em Preto
● Capota em Vermelho
● Capota em Azul
● Capota em Marrom

Cores | Personalização
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Combinações de cores especialmente recomendadas: exterior e interior.
Preto

Preto
(Sport Tex)

Cinza Ágata

Azul Grafite

Vermelho
Bordeaux

Espresso

Branco Carrara metálico

●

●

●

●

●●

●

Azul Meia-Noite metálico

●●

●●

●●

Prata GT metálico

●

●

●

●

●●

●

Cinza Ágata metálico

●

●

●

Preto intenso metálico

●

●

●

●

●●

Carbono

●

●

●

●

●

●

Alumínio escovado

●

●

●

●

●

●

EspressoConhaque

PretoBege Luxor

PretoVermelho
Bordeaux

Azul Grafite-Giz

Azul GrafitePacote GTS
Pacote do
Giz
Cor de contraste: interior GTS
(Sport Tex)
Vermelho
Cor de contraste:
Carmim
Prata

●

●

●

●

●

●

●

●

●

Cores metálicas

●

●
●●

●

●
●

●

●

●

●

●

●

●

Pacotes do interior

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

● Combinação de cores especialmente recomendada
Combinação de cores recomendada
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● Capota em Preto
● Capota em Vermelho
● Capota em Azul
● Capota em Marrom

Pacote do interior em carbono

Porsche Exclusive Manufaktur
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Liberdade criativa com a Porsche Exclusive Manufaktur.

Pacotes do interior com costuras decorativas e faixas
centrais do banco em couro e cor diferente.
Você quer ainda mais liberdade criativa no interior
do veículo? Os pacotes do interior com costuras
decorativas e faixas centrais dos bancos em couro
e cor diferente da Porsche Exclusive Manufaktur
permitem criar em seu 911 um design bem
personalizado e arrematar o interior com outros
destaques visuais. Os pacotes estão disponíveis
em todas as cores de série. Não importa se
combinadas ou não – o resultado sempre é
um conjunto de visual harmonioso, que torna o
seu 911 sobretudo isto: um veículo exclusivo.
Tal como você.

Couro na cor Preto,
costura em Amarelo Racing

Couro na cor Azul Grafite,
costura na cor Cinza Cascalho

Couro na cor Espresso,
costura na cor Bege Luxor

Couro na cor Vermelho Bordeaux,
costura na cor Giz

Couro na cor Preto,
costura na cor Verde Acid

Couro na cor Preto,
faixa central do banco em couro na cor
Giz, costura na cor Vermelho Real

Couro na cor Cinza Ágata,
faixa central do banco em couro na cor
Preto, costura na cor Lava Alaranjada

Couro na cor Espresso,
faixa central do banco em couro na cor
Bege Luxor, costura na cor Creme

Couro na cor Cinza Ágata,
faixa central do banco em couro na cor
Giz, costura em Amarelo Racing

Couro na cor Vermelho Bordeaux,
faixa central do banco em couro na cor
Preto, costura na cor Prata GT

Deixe-se inspirar pelas novas combinações de
cores. Ou visite em www.porsche.com o Porsche
Car Configurator para configurar seu veículo.

Pacote do interior com costuras decorativas em cor diferente
Pacote ampliado do interior com costuras decorativas em cor diferente
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Onde a tradição e o futuro estão unidos.
Uma seleção das nossas opções de personalização.

Teto corrediço/elevadiço elétrico de vidro (página 95)

86

Personalização

Arco Targa na cor Prata (página 92)

Porsche Torque Vectoring Plus (PTV Plus) (página 39)

Inscrição “911” na cor Preto (página 93)

Porsche Dynamic Chassis Control (PDCC) (página 91)

Eixo traseiro direcional (página 91)

Personalização

87

Onde tornar algo excepcional ainda mais excepcional?
Na Porsche Exclusive Manufaktur.

88

Faróis princ. LED Pretos
incl. Dynamic Light System Plus (PDLS Plus) (página 95)

Porsche Exclusive Manufaktur

Concha superior do retrovisor externo e triângulo da janela
SportDesign em carbono (página 93)

Porsche Exclusive Manufaktur

Pacote do interior em carbono (página 106)

Porsche Exclusive Manufaktur

Tampa do tanque em visual de alumínio (página 93)

Pacote SportDesign (página 93)

Porsche Exclusive Manufaktur

Pacote SportDesign (página 93)

Porsche Exclusive Manufaktur

Tampa do compartimento com inscrição do modelo (página 103)

Porsche Exclusive Manufaktur

Chave do veículo pintada com carteira da chave em couro (página 100) Porsche Exclusive Manufaktur

Personalização

Porsche Exclusive Manufaktur

Personalização
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Código

Motor.

Sistema de embreagem dupla Porsche Doppelkupplung (PDK, 7 marchas)

Descrição

●

– ● – – 082

Sistema de escape esportivo na cor Preto (alto brilho)

●

●

●

●

●

Série

Transmissão.
●

●

●

●

●

Série

Chassi esportivo PASM (– 20 mm)

●

●

– – – Série

Suspensão PASM (– 10 mm)

◼

◼

●

●

●

475

Porsche Dynamic Chassis Control (PDCC)

●

●

●

●

●

352

Porsche Dynamic Chassis Control (PDCC) incl.
chassi esportivo PASM (– 20 mm)

●

●

– – – 031

Porsche Ceramic Composite Brake (PCCB)

●

●

●

●

●

450

Direção de eixo traseiro

●

●

●

●

●

470

Sistema de elevação do eixo dianteiro

●

●

●

●

●

474

Servodireção Plus

●

●

●

●

●

658

Porsche Dynamic Chassis Control (PDCC)

Personalização | Equipamento personalizado

Porsche Ceramic Composite Brake (PCCB)

Sistema de elevação do eixo dianteiro

– não disponível

90

Código

Chassi.

Tanque de combustível de 90 litros

Sistema de embreagem dupla Porsche Doppelkupplung (PDK, 7 marchas)

911 Carrera GTS
911 Carrera 4 GTS
911 Carrera GTS Cabriolet
911 Carrera 4 GTS Cabriolet
911 Targa 4 GTS

911 Carrera GTS
911 Carrera 4 GTS
911 Carrera GTS Cabriolet
911 Carrera 4 GTS Cabriolet
911 Targa 4 GTS

Descrição

código/opção mediante custo adicional

●

Série

opcional sem custo

Equipamento personalizado | Personalização
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Código

Rodas.

Aro da roda pintado com a cor do exterior

Porsche Exclusive Manufaktur

911 Carrera GTS
911 Carrera 4 GTS
911 Carrera GTS Cabriolet
911 Carrera 4 GTS Cabriolet
911 Targa 4 GTS

911 Carrera GTS
911 Carrera 4 GTS
911 Carrera GTS Cabriolet
911 Carrera 4 GTS Cabriolet
911 Targa 4 GTS

Descrição

Descrição

Rodas 911 Turbo S de 20 polegadas com travamento central, pintadas na cor Preto (acetinado)

●

●

●

●

●

Série

Inscrição “911” em Preto

◼

◼

◼

◼

◼

911

Rodas Carrera S de 20 polegadas pintadas na cor Preto (acetinado)

◼

◼

◼

◼

◼

433

Ausência da descrição do modelo nas portas

◼

◼

◼

◼

◼

712

Rodas pintadas na cor Prata (só rodas Carrera S de 20 polegadas)

◼

◼

◼

◼

◼

346

Ausência da descrição do modelo

◼

◼

◼

◼

◼

498

Aro da roda pintado na cor do exterior¹⁾
Porsche Exclusive Manufaktur

●

●

●

●

●

XD9

Suporte básico de sistema de transporte no teto

●

●

– – – 549

Pacote SportDesign²⁾
Porsche Exclusive Manufaktur

●

●

●

●

●

XAT

Concha inferior do retrovisor externo pintada³⁾
Porsche Exclusive Manufaktur

●

●

●

●

●

CNL

Concha superior do retrovisor externo SportDesign em carbono
Porsche Exclusive Manufaktur

●

●

●

●

●

XJW

Triângulo da janela em carbono
Porsche Exclusive Manufaktur

●

●

●

●

●

CSX

Tampa do tanque em visual de alumínio
Porsche Exclusive Manufaktur

●

●

●

●

●

XYB

Pintura metálica

●

●

●

●

●

Código

Cores especiais

●

●

●

●

●

Código

Cores individuais

●

●

●

●

●

Código

Arco Targa em Prata

– – – – ◼ 590

Roda pintada em Preto (acetinado)

1) Somente em combinação com rodas Carrera S de 20 polegadas.
2) Pintura na cor do exterior.
3) Sem especificação ao contrário no ato da encomenda, a pintura é efetuada na cor do exterior.

Personalização | Equipamento personalizado

Sem inscrição do modelo

Exterior.

Exterior.

92

Código

– não disponível

codigo/opção mediante custo adicional

●

Série

Concha inferior do retrovisor externo pintada

Porsche Exclusive Manufaktur

Concha superior do retrovisor externo
SportDesign e triângulo da janela em carbono

Porsche Exclusive Manufaktur

opcional sem custo

Equipamento personalizado | Personalização
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Inscrição “PORSCHE” e descrição do modelo
pintadas

Descrição

Código

Exterior.

Porsche Exclusive Manufaktur

Descrição

●

Tampa dos limpadores de farol pintada¹⁾
Porsche Exclusive Manufaktur

●

Tampa dos limpadores de farol pintada
em cor do exterior diferente
Porsche Exclusive Manufaktur

●

●

●

●

●

CGU

Revestimento pintado dos estribos¹⁾
Porsche Exclusive Manufaktur

●

●

●

●

●

XAJ

Parte inferior traseira pintada²⁾
Porsche Exclusive Manufaktur

●

●

●

●

●

CNG

Inscrição “PORSCHE” pintada³⁾
Porsche Exclusive Manufaktur

●

●

●

●

●

CWL

Inscrição “PORSCHE” e descrição do modelo pintadas³⁾
Porsche Exclusive Manufaktur

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

XAX

Faróis principais bixênon incl. Porsche Dynamic Light System (PDLS)

●

●

●

●

●

Série

●

●

●

●

XEY

XUB

Faróis principais LED na cor Preto incl. Porsche Dynamic Light System Plus (PDLS Plus)
Porsche Exclusive Manufaktur

●

Retrovisores internos e externos antirreflexivos automáticos e sensor integrado de chuva

●

●

●

●

●

P13

Retrovisor externo dobrável eletricamente incl. iluminação da área próxima à porta⁴⁾

●

●

●

●

●

748

Pacote design de iluminação

●

●

●

●

●

630

Iluminação atrás da área para os pés
Porsche Exclusive Manufaktur

●

●

●

●

●

CEE

Limpador de para-brisas traseiro

●

●

– – ● 425

Teto corrediço/elevadiço elétrico

●

●

– – – 651

Teto corrediço/elevadiço elétrico de vidro

●

●

– – – 653

Vidro do para-brisa com gradação de cinza

●

●

●

Escurecimento do vidro para privacidade
Porsche Exclusive Manufaktur

●

●

– – – XPL

CWJ
CWM

●

●

567

Escurecimento do vidro para privacidade
1)
2)
3)
4)

Personalização | Equipamento personalizado

Retrovisores externos dobráveis eletricamente
incl. iluminação da área próxima à porta

Climatização e vidros.

Pacote design de iluminação

94

Código

Luz e visibilidade.

Lâminas da entrada de ar na tampa traseira, pintadas¹⁾
Porsche Exclusive Manufaktur

Inscrição “PORSCHE” e inscrição “911” pintadas³⁾
Porsche Exclusive Manufaktur

911 Carrera GTS
911 Carrera 4 GTS
911 Carrera GTS Cabriolet
911 Carrera 4 GTS Cabriolet
911 Targa 4 GTS

Porsche Exclusive Manufaktur

911 Carrera GTS
911 Carrera 4 GTS
911 Carrera GTS Cabriolet
911 Carrera 4 GTS Cabriolet
911 Targa 4 GTS

Lâminas da entrada de ar na
tampa traseira pintadas

Pintura na cor do exterior.
Sem especificação ao contrário no ato da encomenda, a pintura é efetuada na cor do exterior.
Pintura na cor do exterior ou em Preto (alto brilho).
Em combinação com esta opção, os modelos 911 GTS vêm com retrovisores externos do 911 Carrera.

– não disponível

código/opção mediante custo adicional

●

Série

Porsche Exclusive Manufaktur

opcional sem custo

Equipamento personalizado | Personalização
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Código

Bancos e opcionais para os bancos.

Bancos esportivos adaptáveis Plus

911 Carrera GTS
911 Carrera 4 GTS
911 Carrera GTS Cabriolet
911 Carrera 4 GTS Cabriolet
911 Targa 4 GTS

911 Carrera GTS
911 Carrera 4 GTS
911 Carrera GTS Cabriolet
911 Carrera 4 GTS Cabriolet
911 Targa 4 GTS

Descrição

Descrição

Código

Conforto e sistemas de assistência.

Bancos esportivos Plus (4 modos, elétricos)

●

●

●

●

●

Série

Piloto automático

●

●

●

●

●

454

Bancos esportivos totalmente eletrônicos (14 modos, elétricos)
com pacote de memória e ajuste elétrico da coluna de direção

●

●

●

●

●

P06

Piloto automático adaptável

●

●

●

●

●

456

Assistente para ponto cego (para mudança de pista)

●

●

●

●

●

457

Bancos esportivos adaptáveis Plus (18 modos, elétricos)
com pacote de memória e ajuste elétrico da coluna de direção

●

Assistente de estacionamento traseiro

●

●

●

●

●

635

Assistente de estacionamento dianteiro e traseiro

●

●

●

●

●

636

Assistente de estacionamento dianteiro e traseiro incl. câmera de marcha a ré

●

●

●

●

●

638

Bancos esportivos em concha

Piloto automático adaptável

●

●

●

●

●

●

●

●

●

P07
P03

Bancos esportivos em concha com pacote de memória
incl. ajuste elétrico da coluna de direção

●

●

●

●

●

P01

Porsche Entry & Drive²⁾

●

●

●

●

●

625

Aquecimento dos bancos

●

●

●

●

●

342

HomeLink® (abridor da garagem livremente programável)³⁾

●

●

●

●

●

608

Ventilação dos bancos

●

●

●

●

●

541

Indicação de limite de velocidade

●

●

●

●

●

631

Ausência dos bancos traseiros

◼

◼

– – – 713

Porsche Vehicle Tracking System Plus (PVTS Plus)¹⁾

●

●

●

●

●

7I2

Sistema de fixaçao ISOFIX para assento infantis no banco dianteiro do passageiro

●

●

●

●

●

899

Extintor de incêndio

●

●

●

●

●

509

Indicação de limite de velocidade

Segurança.

Bancos esportivos em concha

Assistente de estacionamento dianteiro e traseiro incl. câmera de marcha a ré
1) Relevante em alguns países para a classificação do seguro de automóvel. Favor consultar sua empresa seguradora ou seu Centro Porsche /
sua concessionária Porsche.
2) O sistema Porsche Entry & Drive corresponde ao nível de tecnologia atual. Porém não podemos excluir totalmente a possibilidade de que os
códigos de chave das chaves eletrônicas possam ser interceptados e usados para abrir o automóvel ou furtá-lo.
3) Compatível com quase todos os acionamentos de portas de garagens e de portões externos convencionais.
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– não disponível

código/opção mediante custo adicional

●

Série

opcional sem custo
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Código

Interior.

Multifunções e aquecimento de volante

Mostradores do painel de instrumentos
na cor Branco

Descrição

●

●

●

●

●

489

Tapetes

●

●

●

●

●

810

Pacote para fumantes

●

●

●

●

●

583

Rede para objetos na área do passageiro

◼

●

●

●

●

581

Mostradores coloridos do painel de instrumentos
Porsche Exclusive Manufaktur
– Amarelo Racing
– Branco
– Vermelho Real

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

XFR
XFJ
● ● ● ● ● XFG

Mostrador colorido do cronômetro Sport Chrono
Porsche Exclusive Manufaktur
– Amarelo Racing
– Branco
– Vermelho Real

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

XHP
XHN
XSH
XSX
XHU
XHX
XHY

Pacote do interior, pintado¹⁾
Porsche Exclusive Manufaktur

◼

◼

◼

◼

◼

EKA/EKB

Moldura do painel de controle do ar condicionado pintada¹⁾
Porsche Exclusive Manufaktur

●

●

●

●

●

CHL

Cintos de segurança coloridos
Porsche Exclusive Manufaktur
– Bege Luxor
– Amarelo Racing
– Cinza Prata
– Vermelho Real
– Vermelho Bordeaux
– Giz
– Azul Miami

– não disponível

código/opcao mediante custo adicional

Mostrador do cronômetro Sport Chrono
em Branco

Porsche Exclusive Manufaktur

Cintos de segurança Cinza Prata

Porsche Exclusive Manufaktur

Pacote do interior, pintado

Porsche Exclusive Manufaktur

XGL
XGM
● ● ● ● ● XGN
●

Porsche Exclusive Manufaktur

Personalização | Equipamento personalizado

Código

Interior.

Multifunções e aquecimento de volante

1) Pintura na cor do exterior.

98

911 Carrera GTS
911 Carrera 4 GTS
911 Carrera GTS Cabriolet
911 Carrera 4 GTS Cabriolet
911 Targa 4 GTS

911 Carrera GTS
911 Carrera 4 GTS
911 Carrera GTS Cabriolet
911 Carrera 4 GTS Cabriolet
911 Targa 4 GTS

Descrição

●

Série

opcional sem custo

Equipamento personalizado | Personalização

99

Descrição

Código

Interior.

Guia de passagem do cinto de seg. do banco
esp. em concha, pintada

Porsche Exclusive Manufaktur

911 Carrera GTS
911 Carrera 4 GTS
911 Carrera GTS Cabriolet
911 Carrera 4 GTS Cabriolet
911 Targa 4 GTS

Porsche Exclusive Manufaktur

911 Carrera GTS
911 Carrera 4 GTS
911 Carrera GTS Cabriolet
911 Carrera 4 GTS Cabriolet
911 Targa 4 GTS

Lâminas dos jatos de ar pintadas

Descrição

Jatos de ar pintados¹⁾
Porsche Exclusive Manufaktur

●

Lâminas dos jatos de ar pintadas¹⁾
Porsche Exclusive Manufaktur

●

●

●

●

●

CDN

Guia de passagem do cinto de segurança do banco esportivo em concha, pintada¹⁾
Porsche Exclusive Manufaktur

●

●

●

●

●

CMT

Chave do veículo pintada, com carteira da chave em couro²⁾
Porsche Exclusive Manufaktur

●

●

●

●

●

●

●

●

●

CTR

DFS

Interior em couro.
Equipamento de série na cor Preto incl. Alcantara®

●

●

●

●

●

Série

Revestimento em couro na cor Preto incl. itens adicionais em Alcantara®

●

●

●

●

●

Código

Pacote do interior GTS

●

●

●

●

●

088

Porsche Exclusive Manufaktur

Revestimento em couro na cor de série

●

●

●

●

●

Código

Revestimento em couro Sport Tex

●

●

●

●

●

Código

Revestimento em couro em cor especial

●

●

●

●

●

Código

Revestimento em couro na combinação bicolor

●

●

●

●

●

Código

Revestimento em couro natural

●

●

●

●

●

Código

Revestimento em couro natural bicolor

●

●

●

●

●

Código

Revestimento em couro em cor personalizada

●

●

●

●

●

Código

Aro do volante e alavanca seletora em couro liso na cor Preto

◼

◼

◼

◼

◼

858

Quebra-sóis em couro

Porsche Exclusive Manufaktur

Pacote do interior em couro³⁾
Porsche Exclusive Manufaktur

◼

◼

◼

◼

◼

EKC/EKD

Pacote adicional do interior com painel de comando em couro³⁾
Porsche Exclusive Manufaktur

●

●

●

●

●

CZW

Pacote adicional do interior com painel da porta em couro³⁾
Porsche Exclusive Manufaktur

●

●

●

●

●

CXM

Pacote adicional do interior com banco traseiro em couro³⁾
Porsche Exclusive Manufaktur

●

●

●

●

●

CXN

Quebra-sóis em couro³⁾
Porsche Exclusive Manufaktur

●

●

●

●

●

XMP
Pacote do interior GTS

1) Sem especificação ao contrário no ato da encomenda, a pintura é efetuada na cor do exterior.
2) Sem especificação ao contrário no ato da encomenda, a pintura é efetuada na cor do exterior
e o revestimento em couro é efetuado na cor do interior.
3) Revestimento em couro na cor do interior.

Personalização | Equipamento personalizado

Pacote do interior em couro

Interior em couro.

Revestimento em couro na cor Preto incl. itens adicionais em Alcantara®

100

Código

– não disponível

código/opção mediante custo adicional

●

Série

opcional sem custo

Equipamento personalizado | Personalização
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Descrição

Código

Interior em couro.

Jatos de ar revestidos em couro

Tampa da caixa de fusíveis revestida
em couro

Porsche Exclusive Manufaktur

Código

Interior em couro.
●

●

●

●

●

XZM

Tampa da caixa de fusíveis em couro²⁾
Porsche Exclusive Manufaktur

●

●

●

●

●

CUJ

Moldura do painel de controle do ar condicionado em couro¹⁾
Porsche Exclusive Manufaktur

●

●

●

●

●

CHK

Travas do cinto de segurança em couro¹⁾
Porsche Exclusive Manufaktur

●

●

●

●

●

CDT

Moldura do painel de instrumentos em couro¹⁾
Porsche Exclusive Manufaktur

●

●

●

●

●

XNG

Revestimento dos estribos internos em couro¹⁾
Porsche Exclusive Manufaktur

●

●

●

●

●

XTG

Revestimento da coluna de direção em couro¹⁾
Porsche Exclusive Manufaktur

●

●

●

●

●

XNS

Interior do revestimento dos estribos em couro com costura decorativa em cor diferente¹⁾
Porsche Exclusive Manufaktur

●

●

●

●

●

XVB

Revestimento da coluna de direção em couro com costura decorativa em cor diferente¹⁾
Porsche Exclusive Manufaktur

●

●

●

●

●

XVA

Encostos do banco esportivo Plus em couro¹⁾
Porsche Exclusive Manufaktur

●

●

●

●

●

XWK

Brasão da Porsche nos apoios da cabeça
Porsche Exclusive Manufaktur

●

●

●

●

●

XSC

Encostos do banco esportivo Plus em couro com costura decorativa em cor diferente¹⁾
Porsche Exclusive Manufaktur

●

●

●

●

●

XVC

Jatos de ar revestidos em couro²⁾
Porsche Exclusive Manufaktur

●

●

●

●

●

CTK

Molduras do cinto de segurança em couro³⁾
Porsche Exclusive Manufaktur

●

●

●

●

– CTH

Lâminas dos jatos de ar revestidas em couro²⁾
Porsche Exclusive Manufaktur

●

●

●

●

●

CZV

Túnel central traseiro com costuras decorativas¹⁾
Porsche Exclusive Manufaktur

●

●

●

●

●

XHS

Pacote de personalização alavanca seletora do PDK
Porsche Exclusive Manufaktur

●

●

●

●

●

CTL

Tampa do compartimento com inscrição do modelo¹⁾
Porsche Exclusive Manufaktur

●

●

●

●

●

XUV

Tampa do compartimento com brasão da Porsche¹⁾
Porsche Exclusive Manufaktur

●

●

●

●

●

XPT

Porsche Exclusive Manufaktur

Personalização | Equipamento personalizado

Descrição

Túnel central dianteiro em couro¹⁾
Porsche Exclusive Manufaktur

1) Revestimento em couro na cor do interior.
2) S
 em especificação ao contrário no ato da encomenda, o revestimento em couro é efetuado na cor do interior.
3) Revestimento em couro na cor da coluna A.

102

911 Carrera GTS
911 Carrera 4 GTS
911 Carrera GTS Cabriolet
911 Carrera 4 GTS Cabriolet
911 Targa 4 GTS

Porsche Exclusive Manufaktur

911 Carrera GTS
911 Carrera 4 GTS
911 Carrera GTS Cabriolet
911 Carrera 4 GTS Cabriolet
911 Targa 4 GTS

Brasão da Porsche nos apoios da cabeça

– não disponível

código/opção mediante custo adicional

●

Série

Tampa do compartimento com inscrição
do modelo

Porsche Exclusive Manufaktur

Tampa do compartimento com brasão
da Porsche

Porsche Exclusive Manufaktur

opcional sem custo
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Descrição

Código

Interior em couro.

Quebra-sóis em Alcantara®

Pacote do interior em alumínio escovado

Porsche Exclusive Manufaktur

Porsche Exclusive Manufaktur

Descrição

Personalização | Equipamento personalizado

Código

Alavanca seletora do PDK em alumínio

Porsche Exclusive Manufaktur

Pedais e apoio de pés em alumínio

Porsche Exclusive Manufaktur

Frisos dos estribos da porta em aço inoxidável

Porsche Exclusive Manufaktur

Interior em alumínio/aço inoxidável.

Tapetes individuais com bordas em couro
Porsche Exclusive Manufaktur

●

●

●

●

●

CFX

Pacote do interior em alumínio escovado
Porsche Exclusive Manufaktur

◼

◼

◼

◼

◼

EKJ/EKK

Pacote do interior com costuras decorativas em cor diferente
Porsche Exclusive Manufaktur

●

●

●

●

●

XVS

Alavanca seletora do PDK em alumínio escovado
Porsche Exclusive Manufaktur

◼

◼

◼

◼

◼

XYH

Pacote ampliado do interior com costuras decorativas em cor diferente
Porsche Exclusive Manufaktur

●

●

●

●

●

XVL

Alavanca seletora do PDK em alumínio
Porsche Exclusive Manufaktur

●

●

●

●

●

XYA

Faixas centrais do banco em couro e cor diferente
Porsche Exclusive Manufaktur

●

●

●

●

●

XVN

Pedais e apoio de pés em alumínio
Porsche Exclusive Manufaktur

●

●

●

●

●

EFA

Frisos dos estribos da porta em aço inoxidável
Porsche Exclusive Manufaktur

●

●

●

●

●

X70

Interior em Alcantara®.
Pacote adicional do interior: painel da porta revestido em couro/Alcantara®
Porsche Exclusive Manufaktur

●

●

●

●

●

CLP

Frisos dos estribos da porta em aço inoxidável iluminados
Porsche Exclusive Manufaktur

●

●

●

●

●

XXB

Quebra-sóis em Alcantara®
Porsche Exclusive Manufaktur

●

●

●

●

●

XLU

Frisos dos estribos da porta em aço inoxidável, personalizados e iluminados
Porsche Exclusive Manufaktur

●

●

●

●

●

CXC

Tampa do compartimento em Alcantara® com a inscrição “PORSCHE”
Porsche Exclusive Manufaktur

●

●

●

●

●

XLG

Tampa do compartimento em Alcantara® com o brasão da Porsche
Porsche Exclusive Manufaktur

●

●

●

●

●

XLJ

Molduras da saída do cinto de segurança em Alcantara®
Porsche Exclusive Manufaktur

●

●

– – ● CLN

– não disponível
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911 Carrera GTS
911 Carrera 4 GTS
911 Carrera GTS Cabriolet
911 Carrera 4 GTS Cabriolet
911 Targa 4 GTS

Tapetes individuais com bordas em couro

código/opção mediante custo adicional

●

Série

opcional sem custo
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Descrição

Código

Interior em carbono.

Frisos dos estribos da porta em carbono
iluminados

Tapetes em carbono com bordas em couro

Porsche Exclusive Manufaktur

Descrição

Pacote do interior em carbono
Porsche Exclusive Manufaktur

●

●

●

●

●

EKG/EKH

Porsche Communication Management (PCM) incl.
módulo de navegação on-line, comando de voz e preparação para celular

●

●

●

●

●

Série

Volante esportivo em carbono incl. multifunções e aquecimento do volante
Porsche Exclusive Manufaktur

●

●

●

●

●

XHW

●

●

●

●

●

Série

Alavanca seletora do PDK em carbono
Porsche Exclusive Manufaktur

●

●

●

●

●

XHJ

Connect Plus com Apple® CarPlay, módulo de comunicação LTE com leitor de cartão SIM,
compartimento para smartphone, acesso à internet sem fio, Porsche Car Connect, bem como
inúmeros serviços Porsche Connect
Rádio digital

●

●

●

●

●

QV3

Frisos dos estribos da porta em carbono
Porsche Exclusive Manufaktur

●

Sistema de som Surround da BOSE®

●

●

●

●

●

9VL

Sistema de som High-End Surround da Burmester®

●

●

●

●

●

9VJ

Frisos dos estribos da porta em carbono iluminados
Porsche Exclusive Manufaktur

●

Frisos dos estribos da porta em carbono personalizados e iluminados
Porsche Exclusive Manufaktur

●

●

●

●

●

CXE

Tapetes em carbono com bordas em couro
Porsche Exclusive Manufaktur

●

●

●

●

●

CHM

Tapetes individuais em carbono com bordas em couro
Porsche Exclusive Manufaktur

●

●

●

●

●

CHN

●

●

●

●

●

●

●

●

X69
XXD

Porsche Communication Management (PCM)

Connect Plus

Entrega na fábrica.
Entrega na fábrica em Zuffenhausen

●

●

●

●

●

900

Entrega na fábrica em Leipzig incl. instrução de direção dinâmica

●

●

●

●

●

S9Y

Porsche Exclusive Manufaktur

Personalização | Equipamento personalizado

Código

Áudio e comunicação.

Sistema de som High-End Surround da Burmester®

– não disponível
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911 Carrera GTS
911 Carrera 4 GTS
911 Carrera GTS Cabriolet
911 Carrera 4 GTS Cabriolet
911 Targa 4 GTS

Alavanca seletora do PDK em carbono

código/opção mediante custo adicional

●

Série

opcional sem custo
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Acessórios, desenvolvidos para uma vida intensa,
365 dias por ano.
Porsche Tequipment.
Com os produtos Porsche Tequipment
desenvolvidos especialmente para seu 911, você
cria seu carro conforme seus desejos. Nos produtos
do Porsche Tequipment, são aplicadas desde o
início as mesmas diretrizes que para os veículos:
tudo projetado, testado e inspecionado no Centro
de Desenvolvimento em Weissach. Pelos mesmos
engenheiros e designers da Porsche que criam os
veículos. Tudo concebido visando o veículo como
um todo e sob medida para seu Porsche.

Mais detalhes sobre o Porsche Tequipment no seu
Centro Porsche ou na sua concessionária Porsche.
Ou visite-nos diretamente no nosso site em
www.porsche.com/tequipment. Escaneando o
código QR, você acessa diretamente o nosso
localizador de acessórios Tequipment, onde pode
visualizar todos os produtos em detalhe.

1

E a garantia? Continua valendo sem restrições. Seja
qual for o produto Tequipment que instale através
da concessionária Porsche.
2

1 Caixas de teto
Caixas de plástico trancáveis na cor Preto (alto brilho)
ou no visual Platina, com cerca de 320 ou 520 litros de volume.
2 Kits de cuidados
Produtos de limpeza para interior e exterior adequados
perfeitamente a seu Porsche.
3 Conjuntos completos de rodas de verão
Para uma alta individualidade, agilidade e segurança.
E ainda mais prazer de dirigir.
4 Localizador de acessórios Tequipment
108
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3

4

Porsche Car Configurator.

O caminho para seu Porsche.

O sonho do 911 possui muitas formas e cores. Com
o novo Porsche Car Configurator, você descobre de
forma rápida e intuitiva como os modelos 911
combinam perfeitamente com você.

Consultoria.
No seu Centro Porsche, nós o
ajudamos com prazer em qualquer
dúvida sobre o seu novo Porsche.
Claro que também quando se tratar
das opções de personalização da
Porsche Exclusive Manufaktur.

No caminho para o carro dos seus sonhos na vida
real, agora você pode criar a sua configuração
pessoal não só usando o seu computador e tablet,
mas também o seu smartphone. Em perspectivas
selecionáveis livremente e com animações 3D.
Recomendações individuais o ajudam na tomada
de decisões.
Em www.porsche.com, você encontra o Porsche
Car Configurator e muito mais sobre a fascinação
Porsche.

Nos nossos Centros de Clientes em
Zuffenhausen, Atlanta, Los Angeles,
Dubai e Xangai, mostramos a você
tudo o que é possível. Aqui você pode
selecionar materiais e cores de
pintura, além de elaborar

detalhadamente o seu Porsche no
Porsche Car Configurator.
Entrega na fábrica.
Então, começa a expectativa – pelo
dia da entrega. Por que não buscar
seu novo Porsche direto na fábrica?
Em Zuffenhausen ou Leipzig – cada
uma destas fábricas tem o seu
charme próprio.
Em Zuffenhausen, você pode sentir –
e vivenciar – a lenda Porsche em
cada esquina. Pois além de uma

Consultoria da Porsche Exclusive Manufaktur
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Porsche Car Configurator

detalhada explicação sobre o veículo
na fábrica número 1, você ainda
obtém uma visão sobre toda a
história da Porsche – durante uma
visita ao Museu da Porsche. Com
os modelos lendários de 7 décadas
de história do carro esporte.
Em Leipzig, você é o piloto de
corrida. Com um Porsche similar
ao encomendado, e ao lado de
um instrutor experiente. Ele lhe
apresenta todas as funções. E o
potencial de seu novo Porsche.
“On-road”, no nosso circuito. Ou
“off-road”, no nosso próprio circuito
off-road.

Em ambas as unidades, fazem parte
de seu programa: uma visita guiada
pela fábrica, um almoço requintado
de 3 pratos e inúmeras memórias que
ficarão para sempre.
Agende uma entrega na fábrica
através do seu Centro Porsche / sua
concessionária Porsche. No qual você
obtém todas as informações sobre a
disponibilidade atual, formalidades e
regulamentos específicos de cada país.

Circuito de Corrida Porsche e Centro de Atendimento ao Cliente

Entrega na fábrica
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Porsche Service
É seu parceiro ideal para manutenção,
cuidados ou consertos especiais
de todos os atuais modelos Porsche,
tanto os mais novos, como os
mais antigos.

Concessionária/revendedora Porsche
Aqui você será atendido por profis
sionais experientes, absolutamente
confiáveis. Nossas parceiras oferecem
uma variedade de serviços, peças
de reposição originais, acessórios e
equipamentos da mais alta qualidade.

Porsche Exclusive Manufaktur
Na Porsche Exclusive Manufaktur,
realizamos pedidos individuais de
clientes. O trabalho, sob medida.
Feito à mão. Com dedicação e empenho. Para tornar extraordinário o que
já é especial. www.porsche.com/
exclusive-manufaktur

Porsche Tequipment
Com a linha de acessórios da Porsche,
você pode equipar seu carro a seu
feitio. A linha completa de acessórios
também pode ser encontrada on-line,
em www.porsche.com/tequipment,
no localizador de acessórios
T
 equipment.

 orsche Driver’s Selection
P
Seja moda de estilo casual esportivo,
acessórios inteligentes ou bagagem
de tamanhos especialmente
otimizados para os porta-malas –
o amplo leque de produtos torna
possível viver a fascinação Porsche
muito além das pistas.

 orsche Travel Experience
P
Experimente a fascinação pela
Porsche em rotas incríveis, enquanto
desfruta de hotéis e restaurantes de
primeira classe, nas localidades
mais belas do mundo. Informações
pelo telefone +49 711 911-23360.
E-mail: travel@porscheexperience.de

Porsche Track Experience
Aqui você pode aprimorar suas
habilidades ao volante, conhecer
melhor seu Porsche e pilotá-lo
em autódromos nacionais e
internacionais. Informações pelo
telefone +49 711 911-23364. E-mail:
track@porscheexperience.de

Clubes da Porsche
Fundado em 1952, o Clube da
Porsche conta com 675 unidades e
mais de 200.000 sócios que vivem
e divulgam os valores e o fascínio
pela marca Porsche. Saiba mais em
www.porsche.com/clubs ou pelo
telefone +49 711 911-77578. E-mail:
communitymanagement@porsche.de

Assistência da Porsche
Ela lhe oferece um serviço de
mobilidade exclusivo, confiável e de
alta qualidade, e é automaticamente
disponibilizada no ato da compra de
um carro novo.

Veículos Seminovos
Porsche Approved
Para que a confiabilidade e o valor
de seu carro novo ou seminovo
sejam mantidos, nós garantimos os
mais altos padrões de qualidade da
Porsche, em todo o mundo, com o
selo de garantia Porsche Approved.

 orsche Financial Services
P
Descubra os nossos serviços de
financiamento e realize seu sonho
de ter um carro esportivo com as
soluções que temos disponíveis.
Sem complicações. Individualizados.
Personalizados.

Christophorus
Nossa revista dedicada aos
clientes, publicada cinco vezes ao
ano, traz novidades e interessantes
matérias e entrevistas sobre a marca
Porsche. Em www.porsche.com/
christophorus-magazine
encontram-se, também, todos
os artigos gratuitamente.

Porsche Classic
Seu parceiro para peças
originais, consertos e restaurações
de Porsche clássicos. Em
www.porsche.com/classic
você pode saber mais sobre o
P
 orsche Classic.

Museu da Porsche
Mais de 80 veículos conduzem
você pela impressionante História
da P
 orsche, na sede de Stuttgart-
Zuffenhausen. Aqui estão expostos,
em uma atmosfera única, ícones
como o 356, 911 e 917.

 orsche na Internet
P
Em www.porsche.com, você
experimenta a fascinação pela
Porsche também na internet.

3
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Os atuais catálogos/revistas Porsche Experience, Porsche Driver’s Selection e Porsche Tequipment podem ser obtidos em sua concessionária/seu Centro Porsche.
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911 Carrera GTS/
911 Carrera GTS Cabriolet

911 Carrera 4 GTS/911 Carrera 4 GTS Cabriolet/
911 Targa 4 GTS

Quantidade de cilindros

6

6

Velocidade máxima

310 km/h

308 km/h

308 km/h

306 km/h

Cilindrada

2.981 cm³

2.981 cm³

Aceleração 0–100 km/h, Sport Plus

3,7 s

3,6 s

3,8 s

3,7 s

Potência (DIN)
com rotação

331 kW (450 CV)
6.500 rpm

331 kW (450 CV)
6.500 rpm

Aceleração 0–160 km/h, Sport Plus

7,9 s

8,1 s

8,2 s

8,4 s

Torque máx.
com rotação

550 Nm
2.150–5.000 rpm

550 Nm
2.150–5.000 rpm

Aceleração 0–200 km/h, Sport Plus

12,4 s

12,8 s

12,8 s

13,2 s

Aceleração intermediária (100-200 km/h)

8,7 s

9,2 s

9,0 s

9,5 s

Compressão

10,0 : 1

10,0 : 1

Motor

911 Carrera 4 GTS

911 Carrera GTS Cabriolet

911 Carrera 4 GTS Cabriolet

Desempenhos do veículo

Transmissão
Propulsão

Traseira

Tração integral

PDK

7 marchas

7 marchas

Peso sem carga (tara)

PDK

PDK

PDK

PDK

DIN

1.470 kg

1.515 kg

1.540 kg

1.585 kg

De acordo com a diretriz CE¹⁾

1.545 kg

1.590 kg

1.615 kg

1.660 kg

Peso total permitido

1.935 kg

1.965 kg

1.985 kg

2.015 kg

Dimensões/Valor cx

Chassi
Eixo dianteiro

911 Carrera GTS

Eixo amortecedor McPherson

Conjunto de suspensão McPherson

Eixo traseiro

Suspensão traseira multibraço

Suspensão traseira multibraço

Direção

Sistema de direção de relação variável, servodireção
eletromecânica

Sistema de direção de relação variável, servodireção,
eletromecânica

Raio de giro

11,1 m, com direção de eixo traseiro: 10,7 m

11,1 m, com eixo traseiro direcional: 10,7 m

Sistema de freio

Pinças monobloco em alumínio com 6 pistões na dianteira, pinças
monobloco em alumínio com 4 pistões na traseira, discos
ventilados internamente e perfurados, pinças de freio na cor
Vermelho

Pinças monobloco em alumínio com 6 pistões na dianteira, pinças
monobloco em alumínio com 4 pistões na traseira, discos
ventilados internamente e perfurados, pinças de freio na cor
Vermelho

Sistema de estabilização de direção

Porsche Stability Management (PSM)
incluindo ABS com funções de frenagem adicionais

Porsche Stability Management (PSM)
incluindo ABS com funções de frenagem adicionais

Rodas

ED: 9 J x 20 PM 51
ET: 12 J x 20 PM 63

ED: 9 J x 20 PM 51
ET: 12 J x 20 PM 63

Pneus

ED: 245/35 ZR 20
ET: 305/30 ZR 20

ED: 245/35 ZR 20
ET: 305/30 ZR 20

Comprimento

4.528 mm

4.528 mm

4.528 mm

4.528 mm

Largura (com retrovisores externos)

1.852 mm (1.978 mm)

1.852 mm (1.978 mm)

1.852 mm (1.978 mm)

1.852 mm (1.978 mm)

Altura

1.284 mm

1.284 mm

1.291 mm

1.293 mm

Entre-eixos

2.450 mm

2.450 mm

2.450 mm

2.450 mm

Volume do porta-malas

125 I

125 l

125 I

125 l

Capacidade do tanque (volume de recarga)

64 I

67 l

64 I

67 l

Coeficiente aerodinâmico

cx = 0,31

cx = 0,31

cx = 0,32

cx = 0,32

1) Conforme norma da CE, o peso sem carga é válido para veículos com equipamento de série. O acréscimo de equipamentos opcionais altera esse cálculo. No valor exibido, foram considerados 75 kg para o motorista.
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911 Carrera GTS

911 Carrera 4 GTS

911 Carrera GTS Cabriolet

911 Carrera 4 GTS Cabriolet

sim (filtro de partículas
de gasolina)

sim (filtro de partículas
de gasolina)

sim (filtro de partículas
de gasolina)

sim (filtro de partículas
de gasolina)

Velocidade máxima

306 km/h

Aceleração 0–100 km/h, Sport Plus

3,7 s

Aceleração 0–160 km/h, Sport Plus

8,4 s

Aceleração 0–200 km/h, Sport Plus

13,2 s

Aceleração intermediária (100–200 km/h)

9,5 s

Peso sem carga (tara)

PDK

DIN

Desempenho do veículo

Consumo¹⁾/emissão¹⁾/classes de eficiência²⁾
Filtro de partículas
Urbano, em l/100 km

11,2

11,7

11,2

12,3

Rodoviário, em l/100 km

7,4

7,2

7,5

7,2

Combinado, em l/100 km

8,8

8,9

8,8

9,1

Emissões de CO₂ combinado, em g/km

201

203

202

207

Emissões de CO₂ no fornecimento de combustível
Suíçaem g/km

46

47

46

48

911 Targa 4 GTS
Consumo¹⁾/emissão¹⁾/classes de eficiência²⁾
Filtro de partículas

sim (filtro de partículas
de gasolina)

Urbano, em l/100 km

12,3

Rodoviário, em l/100 km

7,2

Combinado, em l/100 km

9,1

Emissões de CO₂ combinado, em g/km

207

1.605 kg

Emissões de CO₂ no fornecimento de combustível
para Suíça em g/km

48

Norma de emissões

Euro 6d-TEMP

Euro 6d-TEMP

Euro 6d-TEMP

Euro 6d-TEMP

De acordo com a diretriz CE³⁾

1.680 kg

Norma de emissões

Euro 6d-TEMP

Classe de eficiência na Alemanha²⁾

F

F

F

F

Peso total permitido

2.040 kg

Classe de eficiência na Alemanha²⁾

F

Classe de eficiência na Suíça²⁾
O valor médio das emissões de CO₂ de todos os carros novos
vendidos na Suíça é 137 g/km.

G

G

G

G

G

Comprimento

4.528 mm

Largura (com retrovisores externos)

1.852 mm (1.978 mm)

Classe de eficiência na Suíça²⁾
O valor médio das emissões de CO₂ de todos os
veículos novos vendidos na Suíça é de 137 g/km.

Altura

1.291 mm

Distância entre eixos

2.450 mm

Volume do porta-malas

125 I

Tanque de combustível (volume de recarga)

67 l

Coeficiente aerodinâmico

cx = 0,32

1) Os valores de consumo e emissões especificados foram determinados de acordo com os procedimentos de medição legalmente prescritos. Desde o dia 1º de setembro de 2017, alguns veículos novos já foram homologados no âmbito
do Procedimento Mundial Harmonizado para Testes de Veículos Leves (Worldwide Harmonized Light Vehicles Test Procedure, WLTP), um método de ensaio mais realista para medir o consumo de combustível e as emissões de CO₂ –
com certificação por tipo. Desde o dia 1º de setembro de 2018, o WLTP está substituindo o novo Ciclo Europeu de Direção (NEDC). Devido às condições de teste mais realistas, os valores de consumo de combustível e de emissões de
CO₂ determinados de acordo com o WLTP são, em muitos casos, superiores aos determinados de acordo com o NEDC. Como resultado, a partir do dia 1º de setembro de 2018, podem ocorrer alterações na tributação de veículos.
Mais informações sobre as diferenças entre o WLTP e o NEDC podem ser encontradas em www.porsche.com/wltp. Atualmente, independentemente do procedimento de certificação empregado, os valores NEDC ainda precisam ser
comunicados em caráter vinculativo. A divulgação adicional dos valores do WLTP pode ser voluntária até o seu uso se tornar legalmente vinculativo. No que diz respeito aos veículos novos certificados de acordo com a WLTP, os valores NEDC
serão, portanto, derivados dos valores WLTP e indicados durante o período de transição. Na medida em que os valores NEDC são declarados como intervalos, eles não se referem a um único veículo individual e não fazem parte da oferta. Eles
servem apenas para fins de comparação entre os diferentes tipos de veículos. Equipamentos e acessórios adicionais (componentes opcionais, formato do pneu, etc.) podem alterar parâmetros relevantes do veículo, como o peso, a resistência
de rolagem e a aerodinâmica e – juntamente com as condições meteorológicas e de trânsito, assim como o comportamento de direção individual – ainda podem influenciar o consumo de combustível, o consumo de energia, as emissões de
CO₂, assim como o desempenho de direção de um veículo. Mais informações sobre o consumo oficial de combustível e as emissões específicas oficiais de CO₂ de veículos de passeio novos podem ser encontradas nas “Diretrizes de Consumo
de Combustível, CO₂ e Consumo de Eletricidade de Veículos de Passeio Novos”, que estão disponíveis gratuitamente em todos os pontos de venda e na DAT.
2) Válido apenas nos países citados.
3) Conforme norma da CE, o peso sem carga é válido para veículos com equipamento de série. O acréscimo de equipamentos opcionais altera esse cálculo. No valor exibido, foram considerados 75 kg para o motorista.
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Peso sem carga (tara)/Dimensões/Valor cx

Tipo de pneu

Tamanho

Classe de eficiência do combustível/
resistência de rolagem

Classe de aderência em
pistas molhadas

Ruído externo de rolagem*
Classe

Ruído externo de rolagem
(dB)

Pneus de verão

245/35 ZR 20

E

B–A

71

305/30 ZR 20

E

B–A

74–73

Por razões de logística e produção, lamentamos não ser possível atender a pedidos de uma marca específica de pneu.
Ruído de rolagem baixo,
Ruído de rolagem médio,
Ruído de rolagem alto.
*
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