O 911

À frente do seu tempo
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“No início procurei ao meu redor o automóvel dos meus sonhos,
mas não o consegui encontrar. Por isso, decidi construí-lo eu mesmo.”
Ferry Porsche

O sonho do automóvel desportivo.
É preciso lutar por um grande sonho. E

Esta atitude está presente em cada

E, para nós, não se trata de acrescentar

também por uma visão ousada. A próxi-

Porsche construído desde 1948. Está

CV à potência. Mas sim de mais ideias

ma vitória? É rara aquela que se obtém

presente no mais pequeno parafuso e

por CV. De motores mais eficientes, não

sem esforço. Muitas vezes também é

em cada vitória em competição. Está

maiores. De um design que segue princí-

preciso lutar contra algo: contra resistên-

também presente em cada ideia. Porque

pios e não a moda. De um automóvel

cias, contra convenções. E contra for-

os nossos engenheiros não se contentam

desportivo que pode ser conduzido no

mas de pensar bem enraizadas.

com 100 %. Eles lutam para obter aquela

dia-a-dia.

percentagem decisiva. Por aquele segunPor muito que lutemos contra ou a favor

do que decide se triunfamos ou chora-

Só quando todos estes elementos

de algo: sem paixão, tenacidade e per-

mos. Pelo sinónimo de engenharia que

estiverem reunidos poderemos falar de

sistência não chegaremos a lado ne-

“Dr. Ing.” representa no nome da nossa

Intelligent Performance. Da essência da

nhum. Ferry Porsche deu tudo pelo auto-

empresa e por viver, uma e outra vez, o

marca Porsche. E do seu futuro. É por

móvel desportivo dos seus sonhos. O

fascínio pelo automóvel desportivo.

ele que lutamos. Tal como no primeiro

seu sonho tornou-se realidade – não por-

dia. Por um sonho que continue a fazer

que tenha hesitado, esperado ou tido

bater o nosso coração.

sorte. Mas sim porque conseguiu superar-se.

Fascínio pelo automóvel desportivo
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Comecemos pelo princípio.
Ou seja, pelo topo.
O 911.
Trata-se de tudo. De um padrão de refe-

Todas as vitórias em competição. Os so-

completo, mais potente e mais económi-

rência inabalável. De um automóvel des-

nhos. Os nossos fãs. Milhares de ideias.

co do que nunca. Um automóvel despor-

portivo sem nenhum outro à sua altura.

Guardamo-los nos nossos corações.

tivo tão atrativo como no primeiro dia.

Em vez disso, olhamos em direção ao fu-

É essa a nossa tradição. E o nosso

turo. Por ele, arriscamos tudo. Metemos

futuro.

Que fascina geração após geração. E
que traduz a nossa paixão.
O nosso olhar segue em frente. Nunca

mãos à obra. Para nos tornarmos ainda

para o lado, nunca para trás. Porque o

melhores. E lutarmos. Para defender a

passado já lá vai. Por muito glorioso que

posição de liderança. Sempre com o ob-

possa ter sido.

jetivo de construir um 911 que seja mais

O 911.

Fascínio pelo automóvel desportivo

Existe uma boa razão para tornar a olhar em frente.
E muitos argumentos convincentes.
Aprecia argumentos – e gosta de filmes?

Os destaques do 911.
Caráter desportivo: apto para o
circuito de competição
Seletor de quatro modos no volante
desportivo GT multifunções e botão
SPORT Response para a máxima
capacidade de resposta.

Leia o código ou visite www.porsche.com/911-models-highlights para ver o vídeo.

Infoentretenimento: ligado ao mundo

Design: mais apurado

Potência e eficiência: acrescidas

Som: mais 911

Connect Plus, Apple ® CarPlay, módulo
do telefone LTE com leitor de cartões
SIM, compartimento para smartphone,
Porsche Car Connect e serviços
Porsche Connect.

Design das secções dianteira e traseira
com luzes diurnas com quatro pontos em
LED, óticas traseiras tridimensionais e
luzes de travagem de quatro pontos.

Motores biturbo para maior potência,
binário nitidamente mais elevado, alta rotatividade e menor consumo.

O sistema de escape desportivo com
saídas de escape centrais relembra a
origem do 911: o circuito de competição.

Segurança: reforçada

Dinâmica de condução: extraordinária

Assistente de mudança de faixa e sistema
de travagem aperfeiçoado – mais prazer
de condução com mais segurança.

O eixo traseiro direcional aumenta a
estabilidade e a agilidade.

Descontração: diária

Controlo: em todas as estações do ano

Sistema de elevação – para uma maior
altura ao solo em rampas. Suspensão
adaptativa em todos os veículos – para
mais conforto no dia-a-dia.

Porsche Traction Management (PTM)
aperfeiçoado – para um comportamento
de condução harmonioso e tração optimizada.
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Uma inovação é uma tradição
aperfeiçoada para se tornar em algo novo.
O design.
O design do 911 mostra de onde vimos e

Um ícone? Mas apenas porque o aperfei-

A secção dianteira com entradas de ar

quais são as nossas origens. No entanto,

çoámos. Os nossos designers tornaram

de grandes dimensões confere-lhe uma

mostra também em que direção é que

o 911 mais preciso do que nunca. E,

aparência extremamente desportiva.

pensamos e como encaramos o futuro.

dessa forma, esboçaram o seu futuro.

Nas entradas de ar exteriores, as tam-

Com um design de iluminação marcante

pas de ar de refrigeração ativas contro-

A linguagem das formas, as proporções

e as caraterísticas luzes diurnas com

lam a aerodinâmica e a refrigeração

e as linhas seguem a tradição do 911.

quatro pontos em LED, integradas nos

conforme o tipo de condução.

Com guarda-lamas mais elevados do que

faróis bi-xénon. Com indicadores de mu-

o capot dianteiro, faróis com linhas arre-

dança de direção de contornos vincados.

Resumindo: de frente, o 911 mostra que

dondadas, uma linha do tejadilho descen-

Para um Porsche que, mesmo ao longe,

é um devorador de asfalto. O futuro tor-

dente e vidros laterais em forma de vérti-

continua a ser facilmente reconhecido

na-o ainda mais voraz.

ce. A imagem geral: baixo, largo, plano.

como um 911.

Proporções de um automóvel desportivo
com raízes no circuito de competição.

Design
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Na traseira, encontra-se a peça central

As óticas traseiras tridimensionais com

As saídas de escape individuais são em

do 911: o motor. É aqui que bate o seu

tecnologia LED são especialmente mar-

aço inoxidável. Nos modelos S, são du-

coração desde 1963. E, agora, com

cantes. Para uma aparência escultural

plas. Inspiradas no 911 GT3: as saídas de

mais intensidade do que nunca. Isso

que também é típica do 918 Spyder. Ou

escape centrais do sistema de escape

levou a uma alteração dos parâmetros

seja, um design para o futuro, aliado a

desportivo opcional. Neste caso, a

de design.

uma tecnologia adaptada aos novos tem-

forma, a função e o som formam uma

pos.

unidade.

ção e só depois sobre a forma: um

Caraterístico dos modelos com tração in-

Incisiva, desportiva, intemporal. A traseira

motor de combustão sem ar não tem

tegral: o grupo de óticas traseiras envol-

apresenta contornos bem definidos, tor-

potência. É isso que ensina a física.

vente. Este estende-se até às óticas tra-

nando-se mais larga, imponente e podero-

Um motor Porsche precisa de muito

seiras e realça a traseira 44 mm mais

sa. É essa a nossa teoria da evolução.

ar para respirar. É isso que ensina a

larga dos modelos com tração integral.

Por isso, falamos primeiro sobre a fun-

competição automóvel. O motor sobrealimentado dos modelos 911 Carrera e
911 Targa 4 recebe uma quantidade de
ar nunca vista. Graças à disposição longitudinal das lamelas da grelha do capot
traseiro.

Design
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Design do 911 Targa e do 911 Cabriolet.

O arco com o logótipo “targa” por baixo

Os modelos 911 Cabriolet também se

Um 911 lendário, um clássico, um auto-

das guelras laterais e o elegante óculo

distinguiram desde sempre pelas suas

móvel desportivo de sonho – “o Targa”

traseiro arredondado conferem aos mo-

virtudes de condução descapotável. Para

ocupou sempre uma posição especial na

delos 911 Targa 4 uma elegância intem-

passeios descontraídos em estradas

Porsche. Concebido há 50 anos como

poral.

costeiras. Mas também para a caça à

cabriolet seguro, tornou-se num ícone do
design graças ao seu arco caraterístico.

curva em estradas de montanha. Tanto
Uma das suas caraterísticas técnicas é a

numas como noutras, estes modelos

tração integral de série. Para uma estabi-

destacam-se pelo forte ímpeto de avan-

O arco Targa, inicialmente em cor Prata,

lidade de condução adicional que também

çar, pela elevada agilidade e pela anteci-

passou a ser Preto em 1975. Hoje, a

se reflete no design: com uma carroçaria

pação de cada metro de asfalto.

opção é sua, pois o arco também está

44 mm mais larga e com o grupo de óti-

disponível opcionalmente em Preto

cas traseiras envolvente na traseira.

(acetinado). A sua elegância é comum a
ambas as versões.

O que tem o design a ver com isto? Tudo.
Porque além de possuírem uma inovadora

Quando fechado, o 911 Targa apresenta

capota de lona com uma silhueta tão ele-

o perfil do 911 original, aliado ao confor-

gante como a dos modelos 911 Coupé,

Com o sistema de tejadilho totalmente

to de um coupé. Uma vez aberto o tejadi-

os modelos 911 Cabriolet surpreendem

automático de 7.ª geração, os nossos

lho, o 911 Targa volta a ser igual a si pró-

por atingirem uma performance quase

engenheiros aperfeiçoaram tecnicamente

prio: um ícone de estilo que não segue

idêntica à de um 911 fechado graças ao

a ideia do Targa.

modas e com muita tradição – e ainda

coeficiente aerodinâmico muito reduzido

mais futuro.

e ao uso de materiais leves. Mais uma
vez, a forma e a função formam uma unidade. Uma estética especial.

Design

Sistema de tejadilho.

Os materiais do tejadilho são tão van-

ção dos ruídos durante a condução com

guelras laterais, superfície em alumínio e

Capota.

A capota abre ou fecha em cerca de

O que ouvirá em vez disso? O poderoso

O sistema de tejadilho automático dos

guardistas quanto o próprio conceito

o tejadilho fechado. Um defletor de vento

a logótipo “targa” de ambos os lados.

A capota de lona dos modelos

13 segundos, mesmo em andamento até

som Porsche.

modelos 911 Targa 4 é inovador – e ex-

geral. A tensão da capota de lona é efe-

extensível está integrado na calha frontal

911 Cabriolet possui o óculo traseiro fixo

uma velocidade de cerca de 50 km/h.

tremamente estável. Com o veículo para-

tuada de forma otimizada por dois ele-

da capota.

do, permite abrir e fechar o tejadilho em

mentos em magnésio e o óculo traseiro

cerca de 20 segundos, de forma total-

aquecido é laminado para maior seguran-

A proteção anticapotamento do arco

mente automática. Oferece uma integra-

ça. Em combinação com o revestimento

ção visual perfeita atrás dos bancos
traseiros, destacando-se pela sua elegância.

Ou seja: o sistema de tejadilho propor-

em vidro e três elementos estruturais em

Os modelos 911 Cabriolet dispõem de

ciona uma sensação de condução próxi-

magnésio integrados. Estes garantem a

O interior da capota é forrado com um

um defletor de vento elétrico de série.

ma à de um 911 Coupé e a experiência

estabilidade da capota – e tornam-na ex-

tecido insonorizante e resistente ao

Este assegura viagens sem capota com

Targa cumpre os mais elevados requisi-

de condução idêntica à de um desportivo

tremamente leve. Além disso, é lisa e rígi-

calor. Consequências percetíveis: tempe-

um mínimo de correntes de ar. Com um

insonorizante do forro interior da capota,

tos de segurança. E de design. Inspira-se

descapotável.

da, o tecido fica imaculadamente estica-

raturas interiores estáveis e uma redu-

nível reduzido de ruídos do vento.

está garantida uma surpreendente redu-

na forma clássica do Targa original: com

do e as linhas do design são elegantes.

ção eficaz dos ruídos aerodinâmicos.
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Design

Design interior.

O volante desportivo fala a língua da com-

O habitáculo de um Porsche esconde

petição automóvel. O design inspira-se no

mais de 60 anos de experiência na cons-

918 Spyder e alia o estilo ao purismo e à

trução de automóveis desportivos. Isso

elevada funcionalidade.

sente-se. Nos materiais, com boa aderência e de qualidade superior. E isso

De série nos modelos 911 Carrera

vê-se. No design desportivo. O que é

e 911 Targa: o Porsche Communication

evidente em cada segundo de condução.

Management (PCM) – inclui, entre outros,

Graças aos elevados níveis de ergonomia

navegação online com comando por voz

e conforto.

e informações de trânsito em tempo
real.

Ou seja, não é um desportivo rotineiro,
mas um desportivo para o dia-a-dia.

A tradição ao encontro da inovação.

O que é evidente logo que se entra:

O resultado: futurismo à maneira da

com espaço de sobra para a cabeça

Porsche.

e para as pernas.
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Como podemos defender a nossa posição?
Estando sempre um passo à frente.
Tradição e futuro com o princípio 911.
Construção.

Acresce ainda um motor compacto na

Motor, chassis, carroçaria. Em cada

traseira para a propulsão otimizada.

componente do 911 escondem-se muitos

A sua posição garante uma elevada tra-

anos de experiência, milhares de ideias e

ção e acentua a sensação de condução

horas de desenvolvimento incontáveis. A

única do 911.

mais pequena inovação encheria as páginas de um livro. Mas é apenas através

O local lógico para a bagagem num des-

da interação entre cada peça que nasce

portivo com motor traseiro: na dianteira.

um princípio: um conceito geral harmo-

Para um bom conforto de viagem, para

nioso ou – como os nossos engenheiros

uma versatilidade notável no dia-a-dia –

costumam dizer – o desenho técnico

e para a extrema originalidade de um

único do 911.

automóvel desportivo genuíno.

Este princípio faz com que o 911 seja

É esta a base perfeita para o máximo

futurista desde 1963. A instalação de

caráter desportivo que poderá transpor

2+2 bancos forma o conceito ideal para

para a estrada, dia após dia.

um desportivo compacto e de raça pura
que, ainda assim, oferece espaço de
sobra e uma sensação de amplitude.

Princípio

31

O verdadeiro inimigo: não é outro automóvel.
Mas sim cada grama.
A construção de peso reduzido.
Para vencer a luta contra o tempo e

finos que, ainda assim, apresentam valo-

obter uma potência eficiente, é neces

res de rigidez elevados. Além disso, utili-

sário renunciar ao supérfluo. Por isso,

zamos alumínio e magnésio em áreas

a construção de peso reduzido é outro

mais extensas, como por exemplo, no te-

dos princípios fundamentais do 911.

jadilho, na parte inferior da carroçaria,
na parte dianteira, nas portas, na secção

No entanto, este tipo de construção só

traseira, nos guarda-lamas, no capot e

é inteligente se for utilizado o material

na tampa da bagageira.

correto no local ideal do veículo. Isso
também contribui para a harmonia do

A elevada eficiência do material reduz

conceito Porsche. Porque uma carroça-

não só o peso total como também o con-

ria sem rigidez não proporciona agilidade.

sumo. Esta construção faz do 911 o desportivo mais leve do segmento. Uma

Alumínio
Aço com liga de boro
Aço multifásico (ultrarresistente)
Aço microligado (altamente resistente)
Aço de estampagem profunda

Neste contexto, a dinâmica e o conforto

posição de liderança que nos faz sentir

de condução são igualmente indissociá-

tão orgulhosos como qualquer uma das

veis. Por isso, para a estrutura, os

nossas vitórias em competição.

nossos engenheiros utilizam aços muito

Princípio
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Como tornar o princípio 911 ainda mais intenso:
com um simples “S”.
Um 911, dois tipos de motor.
O 911 foi concebido desde o início como

Modelos 911 Carrera e 911 Targa 4.

De série em todos os modelos: a regu

um automóvel desportivo de raça pura,

O elevado caráter desportivo é a

lação eletrónica dos amortecedores,

com uma potência de 96 kW (130 CV).

principal caraterística dos modelos

Porsche Active Suspension Management

Logo em 1966, começou a circular o

911 Carrera e do 911 Targa 4. Isto

(PASM). Mais uma prova de que o

primeiro modelo S com um motor mais

porque a sobrealimentação torna os

911 procura ainda mais performance –

potente. O 911 S 2.0 Coupé convertia a

seus motores não só eficientes, mas

sem descurar um elevado conforto.

potência do motor Boxer de 6 cilindros

também extremamente potentes.

em 118 kW (160 CV) e serviu de modelo

Em números: 272 kW (370 CV). O

Os modelos base estão equipados com

para inúmeras versões de competição

elevado binário de 450 Nm é dispo

jantes de liga leve de 19˝. Estas são tão

do 911.

nibilizado, de forma surpreendente,

marcantes como as saídas de escape

a partir das 1.700 rpm. Uma promes-

individuais – e tão caraterísticas como

O 911 segue esta tradição até aos dias

sa de performance que chega ao

o som que produzem.

de hoje. Com 6 cilindros, 3,0 litros de ci-

condutor sem desvios – através de

lindrada e 272 kW (370 CV) ou 309 kW

um amplo regime de rotações.

(420 CV) no modelo S.
Ambos os motores estão à altura das
exigências dos nossos tempos. Graças à
sobrealimentação, geram mais potência –
com menos cilindrada e com consumos
mais baixos.

Para os valores do consumo de combustível e emissões de CO2, consulte a página 151 e seguintes.

Princípio

Modelos 911 Carrera S e 911 Targa 4S.

Os modelos 911 Carrera S e o 911 Targa 4S

direcional e o sistema de regulação do

nobloco em Vermelho com 6 êmbolos à

Os modelos S elevaram o conceito de

estão equipados com jantes de liga leve

chassis Porsche Dynamic Chassis

frente e com pinças de alumínio de tipo

performance a novos patamares. Com

de 20˝. A tração é melhorada pelo

Control (PDCC).

monobloco com 4 êmbolos atrás. Outra

um motor biturbo capaz de debitar

Porsche Torque Vectoring (PTV) de série.

309 kW (420 CV). O binário máximo de

A regulação eletrónica dos amortecedo-

O aumento de potência vem sempre

escape duplas em aço inoxidável. “S” é

500 Nm é disponibilizado às 1.700 rpm.

res, Porsche Active Suspension Manage-

acompanhado de um aumento da segu-

sinónimo de puro caráter desportivo.

ment (PASM), também é de série. A título

rança. Por isso, os modelos S estão equi-

opcional, estão disponíveis o eixo traseiro

pados com pinças de alumínio de tipo mo-

35

caraterística dos modelos S: as saídas de

Para os valores do consumo de combustível e emissões de CO2, consulte a página 151 e seguintes.

Principal equipamento de série dos modelos 911 Carrera
e 911 Targa 4

Principal equipamento de série complementar
dos modelos S

–– Motor Boxer biturbo de 6 litros com 272 kW (370 CV)
e 450 Nm
–– Jantes Carrera de 19˝
–– Pinças de alumínio de tipo monobloco em Preto com
4 êmbolos à frente e atrás
–– Discos dos travões com diâmetro de 330 mm à frente e atrás
–– Duas saídas de escape individuais em aço inoxidável polido
–– Porsche Active Suspension Management (PASM)
–– Botão SPORT
–– Porsche Communication Management (PCM)
com navegação online
–– Navegação online, entre outros, com informações de trânsito
em tempo real

–– Motor Boxer biturbo de 6 litros com 309 kW (420 CV) e 500 Nm
–– Jantes Carrera S de 20˝
–– Pinças de alumínio de tipo monobloco em Vermelho com 6 êmbolos
à frente e pinças de alumínio de tipo monobloco com 4 êmbolos atrás
–– Discos dos travões com diâmetro de 350 mm à frente e de 330 mm atrás
–– Duas saídas de escape duplas em aço inoxidável polido
–– Porsche Torque Vectoring (PTV) ou Porsche Torque Vectoring Plus
(PTV Plus)

Princípio

Colocar questões filosóficas.
Responder com uma performance excecional.
Tração traseira e integral.
Uma questão de fé para os fãs do 911,

Duas filosofias inconciliáveis? Falemos

estrada e uma performance superior.

uma questão de performance para os fãs

então de uma terceira: o design. Os mo-

Simultaneamente, como é óbvio. No

da tecnologia: tração traseira ou integral?

delos 911 com tração integral possuem

inverno. No dia-a-dia. Em situações de

uma carroçaria 44 mm mais larga, o que

condução extremas.

A resposta pode ser diferente em ambos

lhes permite pisar o asfalto com mais fir-

os casos, mas nenhuma é incorreta.

meza. Uma impressão que é reforçada

Quem só reconhece o verdadeiro 911 no

pelo grupo de óticas traseiras, principal-

tempo: os modelos 911 Targa 4. A sua

modelo com tração traseira, não pode

mente depois de escurecer.

tração integral alia elevados níveis de

esquecer-se de recuar até ao lendário

Mais do que simples veículos para o bom

tração e estética.

rali Paris–Dakar de 1984, onde o

Mais uma caraterística dos modelos com

Porsche 953 com tração integral, inspi-

tração integral: máxima superioridade.

Tração traseira ou tração integral?

rado no 911, fez história em termos des-

Em todas as curvas e em todas as esta-

Independentemente da sua preferência,

portivos e técnicos. Para além disso,

ções do ano. O sistema ativo de tração

a visão do mundo mais fascinante é, e

ambas as versões garantem prazer de

integral Porsche Traction Management

continua a ser, a filosofia prática. Na

condução nas curvas.

(PTM) distribui a potência pelas quatro

Porsche, tem tudo a ver com a estrada

rodas em função das necessidades.

há mais de 60 anos.

Assim, garante uma melhor aderência à

O seu coração bate por uma tradicional tração traseira?

A sua paixão é a performance de uma tração integral?

Leia o código ou visite www.porsche.com/911-Carrera-2-highlights

Leia o código ou visite www.porsche.com/911-Carrera-4-highlights

para ver o vídeo.

para ver o vídeo.
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Podemos esconder-nos na sombra da própria tradição.
Ou ultrapassar os nossos limites.
Os motores.
Na Porsche não existem convenções.

Os motores biturbo de 6 cilindros dos

7.500 rpm e um binário máximo de

0 aos 100 km/h em apenas 3,9 s. Atinge

Ideias proibidas? Nem pensar. A única

modelos 911 Carrera e Targa 4 com

450 Nm atingido logo às 1.700 rpm.

uma velocidade de ponta de 306 km/h.

coisa que conta é a seguinte pergunta:

3,0 litros de cilindrada retomam este

como podemos tornar-nos ainda melho-

princípio e aperfeiçoam-no de forma ino-

Nos modelos 911 Carrera com transmis-

Há algo que não pode ser traduzido em

res? Por outras palavras: é possível rede-

vadora. Mais precisamente: graças ao

são Porsche Doppelkupplung (PDK), isto

números: o som lendário do motor Boxer

finir os limites da tecnologia? É possível

fortíssimo impulso da aceleração mesmo

traduz-se numa aceleração dos 0 aos

de 6 cilindros de um 911. Mas até este

conciliar aparentes contradições? Sim, é.

em regimes de rotação baixos, comple-

100 km/h em apenas 4,4 s e numa velo-

pode ser sentido de forma ainda mais in-

Com a Intelligent Performance.

mentado pela alta rotatividade típica

cidade máxima de 293 km/h.

tensa.

do motor de um desportivo como um
O 911 responde às perguntas sobre o

911 Carrera. Ou seja, os níveis elevados

O motor dos modelos S com turbocom-

futuro do automóvel desportivo com

de pressão e rotação são associados a

pressores de grandes dimensões e siste-

performance. Com eficiência. E com

um bom doseamento da potência e a

ma de escape independente assegura

emoções. Um princípio que já foi revo

um consumo surpreendentemente baixo,

uma propulsão ainda mais impressionan-

lucionário no passado: em 1974, com

graças à redução da cilindrada.

te. A potência do motor: 309 kW (420 CV)

o primeiro 911 Turbo.

e um binário máximo de 500 Nm. DisponiOs números falam por si: 272 kW

bilizado às 1.700 rpm. Com transmissão

(370 CV), regimes de rotação até

Porsche Doppelkupplung (PDK) e Launch
Control, o 911 Carrera S acelera dos

Para os valores do consumo de combustível e emissões de CO2,

Prepare-se para ultrapassar os limites.

consulte a página 151 e seguintes.

Leia o código ou visite www.porsche.com/911-engines para ver o vídeo.

Motor
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Uma das principais caraterísticas dos
motores biturbo: o comportamento de
condução excecionalmente direto e uma
maior amplitude de binário, disponível
logo nos baixos regimes de rotação.
Combinada com uma alta rotatividade –
e o som lendário do motor Boxer de
6 cilindros do 911. Em suma: uma alta
performance que é imediatamente sentida pelo condutor.

Para os valores do consumo de combus
tível e emissões de CO2, consulte a
página 151 e seguintes.

Motor

Turbocompressor.

velmente a potência dos motores. Isso

compactos, adaptados à cilindrada e à

Se soa bem em termos técnicos, o som

Entradas de ar de refrigeração ativas.

Face à geração anterior, a cilindrada foi

deve-se aos turbocompressores do 911.

potência do motor. Este tipo de cons

também é poderoso e inconfundível.

Destinadas à redução do consumo no

nos modos SPORT, SPORT PLUS ou PSM

trução minimiza o binário de inércia do

O de um 911. E uma performance que

dia-a-dia e ao aumento da potência na

Sport, as lamelas abrem-se para
otimizar a refrigeração do motor.

reduzida de forma significativa, com o

cia aerodinâmica. Caso necessário, ou

objetivo de reduzir os consumos. Porque

Os modelos 911 estão equipados com

motor e melhora a capacidade de res-

é imediatamente sentida pelo condutor.

condução desportiva: as lamelas de ar

temos uma grande responsabilidade en-

motores biturbo. Estes dispõem de dois

posta. O que os turbocompressores dei-

Sob a forma de aceleração direta.

de refrigeração ativas nas entradas de ar

quanto construtores de automóveis des-

turbocompressores com intercooler, um

xam para trás: as ideias pré-concebidas.

E do ímpeto de avançar quando o

dianteiras. Tal como no 918 Spyder, as

Assim, é alimentada apenas a quantidade

portivos. Porém, aumentámos considera-

por cada bancada de cilindros. São utili-

Em vez disso, permitem atingir valores

motor desenvolve a potência máxima.

lamelas fecham-se automaticamente du-

de ar de refrigeração realmente necessá-

zados dois turbocompressores bastante

de binário muito elevados.

rante a condução para reduzir a resistên-

ria. Isto é eficiência. Com inteligência.

1

2

1 Turbocompressor
2 Entradas de ar de refrigeração ativas fechadas
3 Entradas de ar de refrigeração ativas abertas

3
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Tecnologias eficientes.

Sistema de escape desportivo.

A função Auto Start-Stop desliga o motor

O sistema de escape desportivo disponí-

a uma velocidade inferior a 7 km/h e

vel a título opcional para o 911 possui

em desacelerações médias. Por exem-

dois catalisadores e um silenciador tra-

plo, quando se aproxima de um semá

seiro, que termina em duas saídas de es-

foro vermelho. Quando retira o pé da

cape centrais. Estas estão disponíveis

embraiagem ou, nos veículos com trans

em aço inoxidável de aspeto brilhante,

missão PDK, quando aciona o pedal

em Preto ou Prata. Para um visual que

do acelerador, o motor é novamente

mais facilmente se encontra nos circui-

ligado – de forma rápida e cómoda.

tos de competição. Para uma ressonância impressionante e o som poderoso

Em determinadas situações de condu-

de um automóvel desportivo, como seria

ção, está disponível, em conjugação com

de esperar do 911. Porsche a 100 %.

a transmissão Porsche Doppelkupplung

Para sentir arrepios com o premir de

(PDK), a chamada função “Velejar”. O

um botão.

motor é desacoplado para evitar o seu
efeito de travagem. O veículo aproveita
a sua energia cinética de forma ideal,
podendo rodar longas distâncias.
1

2

3

1 Sistema de escape desportivo
2 Saídas de escape individuais dos modelos base do 911
3 Saídas de escape duplas dos modelos 911 S

Motor

Sempre alguns milissegundos à frente do seu tempo.
A transmissão.
Caixa manual de 7 velocidades.

As seis primeiras relações têm um esca-

de caixa, uma embraiagem é aberta

Purista, direta, precisa. Passagens de

Transmissão Porsche Doppelkupplung
(PDK).

lonamento desportivo, sendo a veloci

enquanto a outra é fechada ao mesmo

caixa curtas e uma transição otimizada

A transmissão Porsche Doppelkupplung

dade máxima atingida na 6.ª relação.

tempo. Para passagens de caixa em

entre as relações. A caixa manual de

de 7 velocidades otimizada, com modo

A 7.ª relação é especialmente orientada

milésimos de segundos.

7 velocidades alia um vincado caráter

manual e automático, está disponível

para os baixos consumos.

desportivo a passagens de caixa rápi-

como opção. Para passagens de caixa

das. Em conjugação com o Pacote Sport

extremamente rápidas sem interrupção

A transmissão PDK é composta por duas

Chrono opcional e com o modo SPORT

do binário do motor. E tudo isso com

engrenagens de comando de rotação in-

ou SPORT PLUS ativado, a função de

valores de aceleração ainda melhores

tegradas numa caixa. Esta transmissão

aceleração intermédia dinâmica assegu-

e um consumo mais reduzido.

dupla une as duas engrenagens de co-

ra o regime de rotação ideal para as
No modo manual, o sentido de engrena-

de transmissão separados que correm al-

condução com mais emoção e um som

gem é idêntico ao dos veículos de com-

ternadamente por união de força com o

impressionante.

petição – para trás para engrenar uma

motor. Assim, a força do motor desloca-

mudança superior, para a frente para en-

-se por uma engrenagem de comando de

Uma indicação no conta-rotações mostra

grenar uma velocidade inferior. Para uma

rotação e uma embraiagem, encontran-

qual a velocidade engrenada. A indicação

sensação de condução igual à do circui-

do-se a relação seguinte previamente

para a passagem à relação superior no

to de competição.

acionada na segunda engrenagem de

painel de instrumentos ajuda o condutor
a reduzir ainda mais os consumos.

1

2

mando de rotação através de dois veios

reduções de caixa, uma experiência de

1 Caixa manual de 7 velocidades
2 Transmissão Porsche Doppelkupplung (PDK)

comando de rotação. Nas passagens
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Chuva incessante, neve, folhas secas, sol.
As condições perfeitas para uma condução desportiva.
Porsche Traction Management (PTM).
Essencial em todos os modelos 911

Por exemplo, se as rodas traseiras der-

com tração integral: o Porsche Traction

raparem ao acelerar, uma intervenção

Management (PTM).

mais intensa do acoplamento de lamelas
canaliza mais força de tração para o

O acoplamento de lamelas totalmente va-

eixo dianteiro.

riável do PTM com comando eletrónico,
inspirado no 911 Turbo, distribui a potên-

Desta forma, a ação combinada do PTM

cia entre o eixo traseiro de tração per-

e do Porsche Stability Management (PSM)

manente e o eixo dianteiro.

garante a distribuição de força mais adequada para proporcionar uma tração ex-

A monitorização permanente das condi-

celente em todas as situações de aderên-

ções de rolamento permite uma reação

cia, bem como um comportamento de

imediata às diferentes situações: os

condução harmonioso em condições limite.

sensores controlam continuamente a
rotação das quatro rodas, a aceleração
longitudinal e transversal do veículo e
também o ângulo da direção.
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Porsche Torque Vectoring (PTV)
e Porsche Torque Vectoring Plus
(PTV Plus).

a dinâmica de condução e a estabilidade,

maior força de tração à roda traseira

PTV Plus, a regulação é elétrica e 

Quais são as vantagens para si? Uma

O que mais? Um enorme prazer de

trabalha com travagens criteriosas nas

do lado exterior da curva e permitindo

dispõe de uma distribuição de binário

elevada estabilidade dinâmica transver-

condução nas curvas.

rodas traseiras, assim como com um

um impulso acrescido na direção

totalmente variável. Juntamente com

sal do veículo e uma excelente tração.

De série nos modelos S e opcional nos

bloqueio do diferencial traseiro.

pretendida. O resultado é uma entrada

o Porsche Stability Management (PSM),

Uma agilidade máxima de condução a

direta e dinâmica nas curvas.

o sistema revela todas as suas vanta-

qualquer velocidade – um comporta

gens em termos de estabilidade de

mento excelente ao entrar nas curvas
e alternâncias de direcão equilibradas.

modelos 911 Carrera 4 e no 911 Targa 4:
PTV em conjugação com a caixa manual

Numa condução desportiva, ao rodar o

ou PTV Plus em conjugação com a trans-

volante, a roda traseira do lado interior

No PTV, o bloqueio do diferencial tra

condução tanto em pisos mistos como

missão PDK. Este sistema, que aumenta

da curva é travada, conferindo uma

seiro é regulado mecanicamente; no

em pisos molhados ou neve.
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Chassis

O caminho para o futuro tem altos e baixos.
E muitas curvas.
O chassis.

 orsche Active Suspension Management
P
(PASM).

O PASM tem dois modos selecionáveis

Porsche Stability Management (PSM).

base nestes valores, o PSM calcula a di-

e ao controlo da tração (ASR). Para

através de um botão na consola central:

Todos os modelos 911 estão equipados

reção de marcha efetiva e enceta trava-

níveis elevados de estabilidade de

De série em todos os modelos 911: a

no modo Normal, o amortecimento é

de série com Porsche Stability Manage-

gens seletivas de cada uma das rodas

condução e segurança e uma agilidade

regulação eletrónica dos amortecedores

confortável e desportivo, enquanto no

ment (PSM) – um sistema automático de

para evitar que se desviem da trajetória

excecional.

(PASM). Esta permite regular de forma

modo Sport é desport ivo e firme.

controlo da estabilidade em condições

desejada.

contínua a força de amortecimento de

extremas. Os sensores detetam perma-

cada roda, de acordo com o estado do

Resultado notável para si: mais estabili-

nentemente o sentido da marcha, a velo-

Ao acelerar sobre diferentes tipos de

piso e o estilo de condução.

dade de condução, mais conforto e mais

cidade de circulação, a velocidade da

pisos, o PSM melhora a tração graças ao

performance. 

guinada e a aceleração transversal. Com

diferencial automático dos travões (ABD)
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Jantes.

Todos os modelos S possuem, de série,

As jantes de grandes dimensões melho-

A título opcional, estão disponíveis ou-

Direção assistida eletromecânica.

eletromecânica só consome energia

multiplicação variável. Com a agilidade já

Os modelos 911 Carrera e o 911 Targa 4

jantes de liga leve de 20˝. O visual é di-

ram a tração e a performance em circui-

tras jantes de 20˝ como equipamentos

Estatisticamente, os veículos circulam

quando se roda efetivamente o volante.

conhecida e elevado conforto na respos-

vêm equipados, de série, com jantes

nâmico e desportivo. Os pneus são mais

to fechado. O atrito de rolamento e o

de personalização.

90 % das vezes a direito. Os nossos en-

de 19˝. O material: liga leve. O design:

largos, para dar resposta à potência.

peso dos pneus são comparativamente

genheiros identificaram aqui um poten-

Além disso, estamos muito bem prepara-

reduzidos, o que diminui os valores de

cial de poupança de energia. É que, ao

dos para os restantes 10 %. Com a típica

consumo.

contrário das bombas hidráulicas con-

direção Porsche, que oferece um manu-

vencionais, o motor elétrico da direção

seamento sensível e direto e uma des-

desportivo e clássico.

1 Jante Carrera de 19˝
2 Jante Carrera S de 20˝
3 Jante Carrera Classic de 20˝
4 Jante RS Spyder Design de 20˝
5 Jante 911 Turbo de 20˝
6 Jante Carrera Sport de 20˝ Exclusive

Para os valores do consumo de combustível e emissões de CO2, consulte a página 151 e seguintes.

1

2

3
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ta às solicitações da estrada. Puramente

4

eficiente.

5

6

Chassis

Direção assistida Plus.

O diâmetro de viragem torna-se menor,

40 mm – até uma velocidade de aproxi-

Ou simplesmente: os pneus e o veículo

A título opcional, está disponível a dire-

o comportamento à entrada das curvas

madamente 35 km/h. Este sistema ga-

aderem melhor à estrada e você descre-

ção assistida Plus, que contribui para o

claramente mais dinâmico e o estaciona-

rante que os lancis, rampas e entradas

ve a curva de forma mais rápida e des-

conforto. Se circular a velocidade reduzi-

mento notavelmente mais fácil.

de garagem deixem de representar um

contraída. Deste modo, o sistema PDCC

desafio desportivo. 

estabelece novos padrões em termos de

da, esta facilita muito as manobras, incluindo o estacionamento.

performance, conforto e prazer de con-

Vantagem numa condução desportiva: a

Eixo traseiro direcional.

rodas traseiras no mesmo sentido que

Porsche Dynamic Chassis Control
(PDCC).

Disponível a título opcional em todos os

as rodas dianteiras. A estabilidade au-

O PDCC – disponível como opção para

modelos S: o eixo traseiro direcional.

menta, graças à extensão virtual da dis-

todos os modelos S em conjugação com

Este aumenta tanto a performance como

tância entre eixos, assim como a agilida-

o eixo traseiro direcional – é um sistema

a versatilidade no dia-a-dia. Para uma

de, devido à direção simultânea das

de estabilização ativa das oscilações da

manobrabilidade excecional e uma esta-

rodas dianteiras e traseiras. Em suma,

carroçaria, que minimiza a inclinação do

bilidade de condução nitidamente acres-

influencia a máxima performance de con-

veículo nas curvas. Para além disso,

cida.

dução. De forma extremamente positiva.

reduz as trepidações do veículo em

velocidades elevadas, o sistema vira as

1

dução.

pisos irregulares.
Vantagem no dia-a-dia: a velocidades re-

Sistema de elevação do eixo dianteiro.

duzidas, o sistema vira as rodas trasei-

Especialmente versátil no dia-a-dia: o sis-

Que diferença faz? Oferece uma dinâmica

ras no sentido contrário à direção das

tema de elevação, disponível a título op-

melhorada, um comportamento de con-

rodas dianteiras, o que provoca uma re-

cional para todos os modelos. Este eleva

dução ainda mais neutro, assim como

dução virtual da distância entre eixos.

a parte dianteira do 911 em cerca de

mais conforto na estrada – a qualquer
velocidade.

2

3
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1 Porsche Dynamic Chassis Control (PDCC)
2 Eixo traseiro direcional
3 Sistema de elevação do eixo dianteiro

Deseja manobrabilidade acrescida?
Leia o código ou visite www.porsche.com/rear-axle-steering para ver o vídeo.
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Mais alguns segundos de avanço.
À flor da pele.
Sistemas de alta performance.
Botão SPORT.

Pacote Sport Chrono.

Com o modo SPORT PLUS ativado, o

da para passagens extremamente curtas

Com o botão SPORT, poderá optar entre

Adrenalina com o premir de um botão,

Porsche Active Suspension Management

e pontos de passagem de caixa ideais

um comportamento mais confortável ou

com arrepios incluídos: o Pacote Sport

(PASM) e – nos modelos S – o Porsche

para uma aceleração máxima.

desportivo: se premir o botão, a gestão

Chrono opcional com aplicação Porsche

Dynamic Chassis Control (PDCC) opcio-

eletrónica do motor comanda o motor

Track Precision (PTPA) e seletor de

nal, bem como o eixo traseiro direcional

Para uma performance sem compromis-

de modo mais agressivo. A dinâmica do

modos no volante. As suas funções permi-

opcional, garantem um amortecimento

sos com passagens de mudanças ativas.

motor torna-se mais direta.

tem uma afinação ainda mais desportiva

mais desportivo e um comportamento

do chassis, do motor e da transmissão.

mais rigoroso ao entrar nas curvas.

Nos veículos com transmissão Porsche

A terceira função: SPORT Response – ativada através do botão na parte central

Doppelkupplung (PDK), a passagem para

Sem retirar completamente a mão do vo-

Em conjugação com a transmissão PDK,

do seletor de modos. O motor e a caixa

uma mudança superior realiza-se mais

lante, poderá optar entre quatro modos:

o Pacote Sport Chrono oferece três

de velocidades são preparados para um

tarde e a passagem para uma mudança

Normal, SPORT, SPORT PLUS e Individual,

funções adicionais. A primeira função:

rápido desenvolvimento de potência. Ou

inferior realiza-se mais cedo. O sistema

que lhe permite adaptar ainda mais o veí-

Launch Control. Esta permite uma acele-

seja: máxima capacidade de resposta –

de escape desportivo opcional é ativado.

culo ao seu próprio estilo de condução.

ração no arranque semelhante à dos

durante aprox. 20 segundos. Um tempo-

automóveis de competição. A segunda

rizador gráfico no painel de instrumentos

função: Estratégia de circuitos de com-

indica durante quanto tempo a função

petição. A transmissão PDK é direciona-

ainda se encontra disponível.

Mude para uma condução desportiva.
Leia o código ou visite www.porsche.com/high-performance para ver o vídeo.
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O cronómetro no tablier faz parte do

com comando eletrónico minimiza as os-

aplicação Porsche Track Precision, que

PSM Sport.

Chassis desportivo PASM.

eixos dianteiro e traseiro apresentam

bém cria força descendente no eixo tra-

Pacote Sport Chrono. Para a visualização,

cilações e vibrações percetíveis de todo

lhe permite medir os tempos por volta e

Em conjugação com o Pacote Sport

Disponível a título opcional para os

uma maior resistência à torção. O lábio

seiro. A aerodinâmica assim melhorada

armazenamento e avaliação dos tempos

o conjunto propulsor, especialmente do

os dados do trajeto. Poderá visualizar,

Chrono opcional, o PSM é alargado a

modelos S do Coupé: o chassis desporti-

da secção inferior dianteira tem uma

traduz-se num aumento da performance,

por volta medidos, bem como de percur-

motor. E reúne as vantagens de um apoio

gerir, partilhar e comparar essas informa-

um modo SPORT adicional. Este permite

vo PASM. Em comparação com o chassis

forma mais desportiva e o aileron trasei-

mantendo um elevado conforto.

sos alternativos, o PCM passou a incluir

firme ou suave do motor. Ou seja: aumen-

ções com outros condutores através do

uma condução notoriamente mais des-

PASM, este rebaixa a carroçaria em mais

ro tem uma maior amplitude de exten-

um indicador de performance. Também

ta tanto a estabilidade como o conforto

smartphone. Através de análises gráficas

portiva, enquanto o PSM permanece

10 mm. As molas são mais firmes e cur-

são. Não só reduz ainda mais a força

incluídos no Pacote Sport Chrono: os

de condução. Além disso, a partir de

e de uma análise de vídeo, o seu poten-

ativo em segundo plano. Para uma

tas e os estabilizadores transversais nos

ascendente no eixo dianteiro, como tam-

apoios dinâmicos do motor. O sistema

agora, o Pacote Sport Chrono inclui a

cial de aperfeiçoamento é indicado a

experiência de condução mais intensa.

cada milissegundo. Volta após volta.
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meio ambiente
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Já para Ferry Porsche era impensável parar.
Com uma exceção.
Os travões.
As caraterísticas do sistema proporcio-

350 mm à frente, 330 mm atrás. Para

Porsche Ceramic Composite Brake
(PCCB).

uma maior performance de travagem e

Com provas dadas na competição auto-

especialmente em situações de sobre-

resistência.

móvel: o Porsche Ceramic Composite

carga dos travões. Além disso, o sistema

Brake (PCCB), disponível como opção. No

reforça a segurança de travagem a alta

Queremos acelerar tudo. Até mesmo o

O diâmetro dos discos dos travões:

progresso. O mesmo se aplica à aceleração negativa. Porque existe potencial no
que toca aos travões.

nam uma distância de travagem curta,

Por isso, adaptámos as dimensões do

As pinças dos travões de uma só peça

911, os discos dos travões em cerâmica

velocidade, graças à elevada resistência

sistema de travagem do 911 ao aumento

são fechadas em todos os modelos. As

perfurados do PCCB têm um diâmetro de

ao sobreaquecimento do PCCB. Outra

da potência. Os modelos base do 911

vantagens: uma maior resistência à de-

410 mm à frente e 390 mm atrás – para

vantagem do sistema de travões em ce-

contam com travões com pinças de alu-

formação, um melhor comportamento do

uma eficiência de travagem acrescida.

râmica reside no peso extremamente

mínio de tipo monobloco com 4 êmbolos,

ponto de contacto mesmo com cargas

anodizadas a Preto. O diâmetro dos

extremas e um peso inferior. O curso do

O PCCB, inspirado no 911 Turbo S,

cerca de 50 % mais leves do que os dis-

discos dos travões: 330 mm à frente

pedal é curto e o ponto de contacto é

dispõe de pinças de alumínio de tipo

cos de fundição cinzenta com o mesmo

e atrás.

preciso. Os discos de travões são perfu-

monobloco pintadas em Amarelo com

tipo de construção e dimensões seme-

baixo dos discos de travões: estes são

rados para assegurar uma maior eficácia

6 êmbolos no eixo dianteiro e de

lhantes. Resultado: uma melhor aderên-

Os modelos S dispõem de pinças de

de travagem em piso molhado e uma

pinças de alumínio de tipo monobloco

cia à estrada, bem como um aumento do

alumínio de tipo monobloco em Vermelho

refrigeração otimizada.  

com 4 êmbolos no eixo traseiro. Estas

conforto de condução e rodagem, espe-

com 6 êmbolos à frente e de pinças

garantem uma elevada e, sobretudo,

cialmente em pisos irregulares. Para

de alumínio de tipo monobloco com

constante pressão de travagem duran-

uma maior agilidade e uma melhor mano-

4 êmbolos atrás. As partes centrais dos

te a desaceleração.

brabilidade.

discos do eixo dianteiro são em alumínio.

1

2

3

1 Sistema de travagem de série dos modelos base do 911
2 Sistema de travagem de série dos modelos 911 S
3 Porsche Ceramic Composite Brake (PCCB)

É difícil fazê-lo travar?
Leia o código ou visite www.porsche.com/brakes para ver o vídeo.

Segurança e meio ambiente

Airbags e Porsche Side Impact
Protection System (POSIP).

Sistema de proteção anticapotamento.

A inovadora tecnologia de airbag dos mo-

sistema de proteção anticapotamento de

delos 911: airbags de grandes dimensões

extensão automática oferece uma

para o condutor e o passageiro da frente,

elevada proteção em caso de capota-

que são acionados em dois níveis, confor-

mento. Os dois arcos de segurança en-

me a gravidade e o tipo do acidente.

contram-se ocultos atrás dos bancos

Nos modelos 911 Carrera Cabriolet, o

traseiros e são pré-tensionados por um
Além disso, todos os modelos 911 estão

mecanismo de mola. O sensor de capo-

equipados de série com Porsche Side

tamento monitoriza permanentemente

Impact Protection System (POSIP). Este

as variações de inclinação da carroçaria,

sistema é composto pela proteção con-

a aceleração longitudinal e transversal,

tra impactos laterais nas portas e por

bem como o contacto com a estrada.

dois airbags laterais de cada lado: nos

Numa situação de emergência, faz dis

flancos dos bancos está integrado um

parar os arcos de segurança numa fra-

airbag para o tórax e nos painéis das

ção de segundo. No 911 Targa 4 e no

portas um airbag para a cabeça, que se

911 Targa 4S, o sistema de proteção an-

desdobra de baixo para cima a partir dos

ticapotamento em aço existente por

painéis das portas. Com um volume de

baixo da cobertura em alumínio do arco

10 litros cada, nos airbags para o tórax,

Targa oferece a máxima proteção em

e de 15 litros cada nos airbags para a

caso de capotamento.

cabeça, estes airbags oferecem um elevado potencial de proteção no caso de
impactos laterais.
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Visionário?
Pode dizer-se que sim.
O conceito de iluminação.
Caraterística técnica inovadora e, simulta-

Porsche Dynamic Light System (PDLS).

à frente e no sentido contrário. Os máxi-

Como opção, está disponível o Porsche

Faróis em LED com Porsche Dynamic
Light System Plus (PDLS Plus).

neamente, um traço de personalidade:
os faróis bi-xénon de série, que integram

Dynamic Light System (PDLS). A luz de

Segurança elevada aliada a um design

feixe luminoso de forma contínua. Assim,

luzes diurnas com quatro pontos em LED.

curva dinâmica vira os faróis principais

desportivo: opcionalmente, estão dispo-

consegue identificar mais cedo o traçado

O design caraterístico da iluminação con-

em função do ângulo da direção e da ve-

níveis faróis em LED com PDLS Plus. Efi-

da estrada, peões ou outras fontes de

fere ao 911 o seu rosto inconfundível.

locidade de circulação na curva, para

ciente e com uma elevada durabilidade,

perigo, sem estorvar os outros utentes

uma melhor iluminação nas curvas ou ao

a tecnologia LED promove uma condu-

da via.

A mais moderna tecnologia LED é utiliza-

virar. Ou seja: quando se aproximar de

ção sem fadiga graças à sua cor idêntica

da em todas as funções das óticas tra-

uma curva, a luz já lá chegou antes de si.

à luz do dia.

seiras. Para uma capacidade de resposta

A regulação dos faróis em função da ve-

rápida e uma elevada luminosidade. À

locidade faz igualmente parte do PDLS,

Uma particularidade do PDLS Plus: os

semelhança das luzes diurnas, as luzes

tal como as luzes para condições clima-

máximos dinâmicos. Uma câmara reco-

de travagem também dispõem de quatro

téricas adversas.

nhece as luzes dos veículos que circulam

mos dinâmicos adaptam o alcance do

pontos em LED. 

Gostaria de ver mais?
Leia o código ou visite www.porsche.com/lighting para ver o vídeo.
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Porsche e sustentabilidade.
Não é uma contradição. É um compromisso.
Meio ambiente.
Numa época marcada pelas alterações

recuperação de energia elétrica, entra-

Combustível.

climáticas a nível mundial e, em especial,

das de ar de refrigeração ativas e

Todos os modelos da Porsche e, conse-

pela discussão sobre as emissões de

função “Velejar” em conjugação com a

quentemente também os modelos do

CO2, qualquer construtor de automóveis

transmissão Porsche Doppelkupplung

911, já estão preparados para a utiliza-

se interroga sobre a resposta a dar. A

(PDK). Por outro lado, os catalisadores

ção de combustível com um teor máximo

nossa é: elevada performance com ele-

com regulação Stereo-Lambda assegu-

de 10 % de etanol, por exemplo, “E10”.

vada eficiência.

ram uma depuração dos gases de esca-

O uso de etanol traduz-se numa melhoria

pe eficiente.

Consumo.

do equilíbrio de CO2, uma vez que o biocombustível é produzido à base de plan-

Os veículos da Porsche demonstram que

Reciclagem.

até mesmo os automóveis desportivos

A construção de peso reduzido inteligen-

potentes podem atingir valores de consu-

te sempre fez parte da Porsche. Este

mo e de emissões moderados na respec-

princípio continua a ser aplicado com

tiva categoria.

coerência através do uso de poliuretano
leve, alumínio e magnésio. Todos os ma-

Isto é alcançado através da utilização efi-

teriais utilizados são facilmente reciclá-

ciente do combustível, bem como com

veis. Utilizamos também plástico recicla-

as tecnologias eficientes Auto Start-Stop,

do sempre que este material satisfaça

sistema de gestão térmica, sistema de

os nossos elevados padrões técnicos.

tas que absorvem CO2 da atmosfera.

Conforto e
infoentretenimento
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Aqui pode sentir a tradição da Porsche.
E tocar o seu futuro.
O interior.
O condutor deve antecipar sempre o pas

Pode contar com o contributo dos cinco

Além disso, apresenta o mapa do sistema

Igualmente disponível para os modelos

so seguinte. Sem nunca perder a visão

instrumentos circulares desportivos.

de navegação com informações de trânsi-

911: o interior em pele Sport-Tex, à esco-

geral. Por isso, no habitáculo, tudo gira

Acima de tudo, fornecem-lhe uma coisa:

to em tempo real, emite avisos ou informa

lha em Preto ou na combinação bicolor

em torno do que vem a seguir: o veículo

informações. De forma rápida e exata.

o condutor sobre as definições de comu-

Azul Grafite/Giz. Além de extremamente

da frente, a próxima curva, a próxima

Com um visual que se espera de um

nicação e áudio.

respirável, o Sport-Tex garante um bom

manobra.

Porsche. E com um conta-rotações

Isso só acontece se existirem sinergias

apoio e deixa uma boa impressão no

que, naturalmente, merece um lugar

Da tecnologia futurista ao conforto de

olhar. Igualmente desportivo é o padrão

de destaque – ao centro.

sportivo. Os materiais são de elevada

de costura específico dos bancos des-

qualidade e puristas. São utilizados pele

portivos Plus, com parte dos pespontos

e Alcantara , entre outros.

decorativos em cor de contraste.

entre tecnologia e design e entre caráter
desportivo e conforto. Uma prova disso

Tecnologias de série que o levam

é o volante desportivo com design puris-

mais além: o Porsche Communication

ta e elevada ergonomia. Mais uma prova:

Management (PCM) com navegação

Além das cores de interior, Cinzento

a consola central com inclinação para a

online e ecrã tátil de 7˝. Além disso,

Ágata e Preto, existem muitas outras

frente. O princípio que rege ambos: a

o PCM irá ligá-lo ao mundo digital

possibilidades de personalização com vi-

orientação para o condutor. O mesmo se

através do módulo Connect Plus.

suais bicolores e cores especiais, ou

aplica às definições do chassis ou do ar

®

com materiais como o carbono, o alumí-

condicionado com duas zonas de regula-

O painel de instrumentos com ecrã a

ção individual. Não precisa de procurar

cores de 4,6˝ apresenta constantemente

muito tempo nos submenus, podendo

os dados do computador de bordo, como,

concentrar-se no essencial: o prazer de

por exemplo, o conta-quilómetros diário,

condução.

o tempo de viagem ou o consumo médio.

nio e madeiras de elevada qualidade.

Conforto

Volante desportivo.

Disponível a título opcional para todos

Porsche Entry & Drive.*

Leve, funcional, com design de raios: o

os volantes: multifunções e aquecimento

Com o sistema opcional Porsche

volante desportivo de série. Inspirado no

do volante. Com a opção multifunções, é

Entry & Drive pode deixar a sua chave

volante do 918 Spyder, o pequeno amor-

possível operar confortavelmente várias

do carro no bolso. Assim que colocar

tecedor de impacto e o anel decorativo

funções de áudio, telefone e navegação,

a mão à volta do puxador da porta ou

à volta do escudo Porsche acentuam o

bem como o ecrã a cores e o computa-

aproximar a mão do escudo Porsche

caráter desportivo.

dor de bordo.

na tampa da bagageira, o Porsche
Entry & Drive comunica automatica

Em combinação com a transmissão PDK,

Pacote de iluminação design.

mente com a chave e pede o código

o volante desportivo dispõe de duas pati-

Funcional e esteticamente bem pensado:

de acesso nela memorizado. Se o có

lhas de comando em liga leve. Os cursos

o Pacote de iluminação design, disponí-

digo estiver correto, a porta e ou a

das patilhas foram encurtados e as pas-

vel como opção. Inclui a iluminação em

tampa da bagageira são destrancadas.

sagens de mudanças são ainda mais rá-

LED de intensidade regulável na consola

No arranque e estacionamento é utiliza-

pidas. Opcional: o volante desportivo GT

do tejadilho, na zona dos puxadores de

do um botão que serve de interruptor

com raios em Preto e menor diâmetro.

portas, nos compartimentos de arruma-

da ignição.

O painel decorativo e as patilhas são em

ção das portas, no espaço para os pés à

Prata e os painéis dos raios são aparafu-

frente, bem como nos lugares traseiros. 

sados. Para um visual digno dos circuitos de competição?
Com certeza. Mas, acima de tudo, para
uma sensação de condução idêntica à da
competição automóvel.

*O sistema Porsche Entry & Drive corresponde ao mais
avançado nível de evolução técnica. No entanto, não
é possível excluir totalmente a possibilidade de os
códigos das chaves eletrónicas serem intercetados e
utilizados para abrir ou roubar o veículo.
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Procuramos novos destinos há mais de 60 anos.
Por isso, aprendemos a dar valor a bancos de boa qualidade.
Conforto.

1

2

Bancos desportivos.

elétrico da altura e do encosto do banco,

Aquecimento e ventilação dos bancos.

Os bancos desportivos são confortáveis

bem como com uma regulação mecânica

Para todos os bancos está disponível um

Pré-instalação para fixação de cadeiras
de criança.*

e mantêm-no numa posição segura

da posição longitudinal. Os flancos do

sistema de aquecimento, que abrange o

A pré-instalação para cadeiras de criança

mesmo em condução dinâmica em per-

assento e do encosto são mais firmes e

assento, o encosto e os flancos dos ban-

com ISOFIX, incluindo Top Tether (apenas

cursos sinuosos. Estão equipados com

desportivos e oferecem um melhor apoio

cos dianteiros. A ventilação dos bancos

nos modelos Coupé), é de série nos ban-

ajuste elétrico da altura e do encosto do

lateral.

também é disponibilizada como opção

cos traseiros. É possível encomendar

(exceto nas bacquets desportivas e no

uma pré-instalação ISOFIX para o banco

Disponíveis como opção: os bancos de

interior em pele Sport-Tex) – para uma

do passageiro, com a possibilidade de de-

sportivos Plus adaptativos em pele. Com

sensação térmica agradável e seca,

sativar o airbag.

Opcionais: os bancos desportivos com

regulação elétrica em 18 posições, in-

mesmo em dias muito quentes.

ajuste elétrico. Por exemplo, para a regu-

cluindo os flancos dos bancos. Contam

lação adicional do apoio lombar, bem

ainda com função de memória e regula-

Bancos traseiros.

como da inclinação e da profundidade do

ção elétrica da coluna da direcão.

Conforto extraordinário para um despor

banco, bem como com uma regulação
mecânica da posição longitudinal.

tivo: os bancos traseiros. A zona de

Bagageira.

abrangente função de memória e da re-

Bacquets desportivas.*

arrumação por trás dos bancos traseiros

O volume da bagageira dos modelos 911 é

gulação elétrica da coluna da direção.

Opcionais: as bacquets desportivas com

oferece espaço adicional para guardar

de 145 litros – 125 litros nos modelos

encosto rebatível, airbag para o tórax

objetos ou alguma bagagem. Graças

911 com tração integral. A bagageira é

Bancos desportivos Plus.

incorporado e regulação manual da posi-

aos encostos rebatíveis, os modelos

totalmente revestida com materiais à

Os bancos desportivos Plus em pele

ção longitudinal. A estrutura do banco

911 Carrera Coupé dispõem, atrás, de

prova de riscos.

fazem parte da lista de opções e tam-

é fabricada em plástico reforçado com

260 litros e os modelos 911 Carrera

bém são disponibilizados com ajuste

fibras de vidro e de carbono.

Cabriolet e 911 Targa de 160 litros.

assento. Estes contam ainda com uma

3

*A s bacquets desportivas não permitem a utilização
de sistemas de retenção infantil de segurança de
crianças.

1 Bancos traseiros
2 Bagageira
3 Bancos (banco desportivo, banco desportivo com ajuste elétrico, banco desportivo Plus,
banco desportivo Plus adaptativo em pele Sport-Tex, bacquet desportiva)

Recoste-se e descontraia.
Leia o código ou visite www.porsche.com/comfort para ver o vídeo.
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Os ventos de mudança na construção de automóveis desportivos
têm efeitos secundários agradáveis.
Climatização e vidros.
Climatização.

riores frias, o sistema mantém os vidros

prazer de condução a céu aberto. Além

De série em todos os modelos: climatiza-

desembaciados. Através de um sensor

disso, o defletor de vento em rede prote-

ção automática de duas zonas com

solar, o sistema de ar condicionado reco-

ge das correntes de ar e proporciona um

campo de ventilação ampliado e regula-

nhece e compensa automaticamente a

maior conforto acústico.

ção individual da temperatura para o

incidência forte de luz solar para o con-

condutor e o passageiro. Um filtro de

dutor e o passageiro.

poeiras com carvão ativado retém partí-

Teto de abrir/inclinar em vidro.
O teto de abrir/inclinar elétrico encontra-

culas, pólen e odores e filtra as poeiras

Teto de abrir/inclinar.

-se disponível, a título opcional, em

finas do ar, impedindo que cheguem ao

Opcional para os modelos 911 Coupé: o

vidro temperado matizado. A cortina

habitáculo. O sensor automático de con-

teto de abrir/inclinar elétrico. Abre para

para o Sol elétrica integrada reduz a

trolo do ar mede permanentemente a

a parte exterior do veículo. Uma vanta-

indesejável incidência da luz. O tipo de

qualidade do ar, reduz o nível da humi

gem: não afeta a liberdade de movimen-

construção, a liberdade de movimentos

dade e comuta, se necessário, para o

tos da cabeça. Outra vantagem: graças

da cabeça e a área aberta do tejadilho

modo de recirculação do ar. Duas fun-

à construção especial, a área aberta é

em vidro são idênticos aos do teto de

ções adicionais: com temperaturas exte-

particularmente grande. Para um maior

abrir/inclinar normal.
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Para quem privilegia a condução desportiva.
Mas sem sobressaltos.
Os sistemas de assistência.
Sistema de controlo da velocidade de
cruzeiro.

Além disso, se detetar uma redução da

tram no ângulo morto. Sobretudo em au-

A câmara de marcha-atrás opcional facili-

distância do veículo da frente, o sistema

toestrada, o assistente de mudança de

ta o estacionamento e as manobras em

Está disponível a título opcional, em

prepara o sistema de travagem. Em caso

faixa contribui para um maior conforto

marcha-atrás. Para tal contribui a ima-

combinação com a transmissão Porsche

de risco de colisão iminente, o condutor

e segurança. Contudo, não intervém na

gem da câmara, bem como as linhas de

Doppelkupplung (PDK). Este sistema con-

é alertado através de um sinal acústico e

condução e pode ser desativado em

orientação dinâmicas no ecrã do PCM

trola, de forma totalmente autónoma, a

visual. Adicionalmente, é acionado um

qualquer altura.

que ilustram o percurso com a posição

velocidade do seu 911 em função da dis-

breve impulso de travagem. Em caso de

tância em relação ao veículo da frente.

travagem de emergência por parte do

ParkAssist.

Para isso, um sensor de radar monitoriza

condutor, a travagem iniciada é reforça-

Através de quatro sensores discretos na

Indicação de limite de velocidade.

a área à frente do seu veículo. Quando

da, dentro de determinados limites do

secção traseira, são identificados obstá-

Com base numa câmara, a indicação de

ajusta uma determinada velocidade e se

sistema, através do servofreio.

culos por meio de um sinal acústico.

limite de velocidade informa o condutor

Os sons intermitentes ajudam a perceber

sobre limites de velocidade, interdições

a distância para o obstáculo.

de ultrapassagem e respectiva suspen-

aproxima de um automóvel que circula à

atual do volante.

sua frente a uma velocidade inferior, o

Assistente de mudança de faixa (LCA).

sistema reduz a velocidade através da

O assistente de mudança de faixa opcio-

desaceleração ou de uma ligeira trava-

nal monitoriza as áreas atrás do veículo

Opcionalmente, está também disponível

gem, até que fique à distância previa-

e nos ângulos mortos através de senso-

o ParkAssist para a secção dianteira

mente definida. O seu 911 passa a man-

res de radar. A partir de uma velocidade

com quatro sensores adicionais. O aviso

ter essa distância em relação ao veículo

de 15 km/h, o sistema alerta o condutor,

é acústico e adicionalmente visual, atra-

da frente. Caso este continue a travar, o

através de um sinal visual no triângulo da

vés da representação esquemática de

sistema de controlo da velocidade de

janela, para a presença de veículos que

uma perspetiva aérea do automóvel no

cruzeiro também reduz a velocidade,

se aproximam por trás, ou que se encon-

ecrã central.

inclusivamente até à imobilização.

são através do ecrã no painel de instrumentos ou do ecrã do PCM.
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Música do futuro?
Obrigatória.
Os sistemas de som.
Sistema de som BOSE® Surround.
Especialmente desenvolvido para os

Sistema de som High-End Surround
da Burmester®.

patenteado montado diretamente na es-

modelos 911 e ajustado de forma ideal

A estrada é, talvez, um dos últimos locais

trutura, que vem substituir os subwoofers

à acústica específica do habitáculo do

do mundo onde ainda é possível ouvir mú-

separados conhecidos de outros siste-

veículo: o sistema de som Surround da

sica sem interrupções. Motivo suficiente

mas. Os filtros analógicos e digitais

BOSE , disponível a título opcional. O

para intensificar este prazer à boa manei-

foram definidos especialmente para o

sistema áudio dispõe de 12 altifalantes

ra Porsche – em colaboração com o mais

local de montagem. Para uma reprodu-

ativos e canais de amplificador, incluindo

conceituado fabricante alemão de siste-

ção de agudos inconfundível pela preci-

um robusto subwoofer patenteado de

mas de som de alta qualidade.

são, clareza e ausência de distorções,

ração a tiva do sistema permite a adapta-

O resultado: uma performance sonora

Motion Transformer, AMT).

ção ideal de cada altifalante ao habitácu-

ao mais alto nível, especialmente ajusta-

lo, transformando o 911 numa sala

da ao seu 911. Traduzindo em números:

Os chassis dos altifalantes foram ajusta-

de concertos. Extremamente rápida,

12 canais de amplificador com uma

dos com precisão entre si e proporcio-

por sinal. A potência total: 555 watts.

potência total superior a 821 watts,

nam uma acústica natural e diversificada,

12 altifalantes incluindo subwoofer

mesmo em volumes elevados.

®

alta potência com 100 watts. A configu-

foram utilizados tweeters de fita (Air

ativo com amplificador de 300 watts de
classe D, uma área total de membrana
superior a 1.340 cm2 e uma resposta
de frequência de 35 Hz a 20 kHz.

1
1 Sistema de som High-End Surround da Burmester ®

O sistema Burmester ® utiliza o subwoofer
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Aproveite ao máximo o seu dia-a-dia.
Porsche Connect.
O Porsche Connect alarga as funções já

para telemóvel, interfaces áudio e co-

Connect Plus.

Além disso, o módulo Connect Plus per-

existentes no veículo a serviços e aplica-

mando por voz, dispõe de um ecrã tátil

Com o módulo Connect Plus, usufruirá

mite a utilização de diversos serviços

ções inteligentes. O seu objetivo é tornar

de 7˝ de alta resolução que permite con-

da máxima conetividade no seu Porsche.

Porsche Connect, para que aproveite ao

ainda mais próxima a relação entre o

trolar com simplicidade as principais

Com o módulo Connect Plus, pode inte-

máximo o seu dia-a-dia e deixe o multi-

condutor e o veículo. Intensificar o fascí-

funções do veículo.

grar o seu smartphone de forma ideal no

tasking a cargo do seu modelo 911,

nio Porsche. E superar os desafios do

seu veículo. Um compartimento para

ficando com mais tempo para conduzir

Enquanto viaja, poderá ouvir a sua músi-

smartphone na consola central transfere

o seu Porsche.

ca preferida através do leitor de CD/DVD,

o sinal do seu telemóvel para a antena

O Porsche Communication Management
(PCM) com navegação online.

de cartões SD, do disco rígido interno

do veículo, de modo a poupar bateria e a

de 10 GB (Jukebox), da ligação USB, por

otimizar a receção. Inclui também um

O PCM é a sua unidade de comando cen-

exemplo, para o seu iPhone ®, ou simples-

módulo do telefone LTE com leitor de

tral para áudio, navegação e comunica-

mente ouvir rádio.

cartões SIM, que garante um excelente

dia-a-dia com simplicidade e rapidez.

ção. A geração atual, com pré-instalação

conforto de utilização e a qualidade de
conversação ideal.

Porsche Connect

Serviços Porsche Connect.*

ços Porsche Connect. Desse modo, já

Porsche Car Connect para consultar

Também poderá aceder ao calendário do

O módulo Connect Plus dá-lhe acesso a

não terá de utilizar o seu próprio cartão

dados do veículo ou para controlar à dis-

seu smartphone diretamente no PCM,

serviços úteis, que são disponibilizados

SIM. Para utilizar os hotspots WLAN e

tância determinadas funções do veículo

bem como iniciar a navegação com base

em três pacotes: serviços de navegação

as funções de streaming de música, é

através do smartphone ou do Apple

nos endereços memorizados. Além disso,

e infoentretenimento, serviços Connect

igualmente disponibilizado um pacote de

Watch ®. O Porsche Car Connect inclui

a função de streaming de música integra-

App e serviços Car Connect. Estes in-

dados WLAN na Porsche Connect Store.

também o Porsche Vehicle Tracking

da na aplicação Porsche Connect dá-lhe

cluem, por exemplo, as informações de

Naturalmente, poderá continuar a usar o

System (PVTS), com função de deteção

acesso a milhões de títulos.

trânsito em tempo real. Assim, saberá

seu cartão SIM, se desejar. Para isso, é

antirroubo.

como chegar mais rapidamente ao seu

necessário celebrar um contrato separa-

destino antes de iniciar a viagem. Enquan-

do pago com uma operadora de serviços

A segunda é a aplicação Porsche Connect,

mais informações sobre os serviços e

to conduz, as informações de trânsito em

móveis à sua escolha.

através da qual pode enviar destinos para

aplicações disponíveis.

tempo real são constantemente atualiza-

2
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Em www.porsche.com/connect obterá

o seu Porsche antes de iniciar a viagem.

das, otimizando o seu percurso. Pela pri-

Aplicações Connect.

Assim que ligar o seu smartphone ao PCM,

meira vez, é disponibilizado um cartão

Para além de serviços inteligentes, o

os seus destinos são indicados no veículo,

SIM integrado com pacote de dados com-

Porsche Connect oferece ainda 2 aplica-

permitindo-lhe iniciar diretamente a nave

patível com LTE para a utilização de servi-

ções para smartphone:

gação.

*Os serviços Porsche Connect (incluindo os serviços Car Connect, mas com exceção dos serviços Safety e Security) incluem um período de utilização gratuito que pode variar em
função do pacote de serviços e do país, mas sempre com duração mínima de 3 meses. Em determinados países, a oferta de serviços Porsche Connect pode ser inexistente ou
limitada. Em determinados países, é disponibilizado, sem acréscimo de custo, um cartão SIM integrado com pacote de dados para a utilização de serviços Porsche Connect
selecionados. Para utilizar os hotspots WLAN e outros serviços Porsche Connect, p. ex. o streaming de música, através do cartão SIM integrado, é ainda disponibilizado para venda
nesses países um pacote de dados WLAN através da Porsche Connect Store. Em alternativa, pode ser utilizado qualquer cartão SIM para estabelecer uma ligação de dados.
Para mais informações sobre os períodos de utilização gratuitos, os custos posteriores e a disponibilidade de cada serviço no seu país, aceda a www.porsche.com/connect
ou visite o seu Centro Oficial Porsche.

Porsche Connect

Apple® CarPlay.

Porsche Connect Store.

O Apple ® CarPlay permite-lhe ligar o

Pretende continuar a utilizar os seus

iPhone ® ao seu Porsche e aceder direta-

serviços após o período de utilização

mente a algumas aplicações através do

gratuita? Ou adquirir serviços

ecrã central do Porsche Communication

Porsche Connect adicionais? Visite

Management (PCM). Com a tecnologia de

a Porsche Connect Store em

reconhecimento de voz Siri ®, utiliza co-

www.porsche.com/connect-store

modamente aplicações em viagem e con-

e conheça a gama de serviços e as

centra-se totalmente na estrada.

possibilidades do Porsche Connect.

Portal Porsche Connect.
Cada Porsche pode ser configurado de
acordo com as suas preferências. O
mesmo se aplica ao Porsche Connect.
No Portal Porsche Connect, poderá gerir
o seu Porsche e personalizar os seus
serviços Connect com base nos seus interesses – por exemplo, criando novos
destinos para o seu sistema de navegação ou selecionando as fontes de notícias preferidas, para depois as ouvir
em voz alta no veículo. Além disso,
pode adicionar novos utilizadores no
Portal Porsche Connect, por exemplo,
familiares ou amigos.
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Personalização

Acreditamos no amor ao automóvel desportivo.
E ao detalhe.
Personalização.
Imagine que tudo era possível. Que pode-

equipamentos personalizados, poderá

Saiba mais sobre esta requintada

ria construir o automóvel desportivo dos

dar personalidade ao seu 911. Deixe-se

forma de personalização nas páginas

seus sonhos. Sem restrições. Com uma

inspirar pelas páginas seguintes – e dê

que se seguem. Além disso, todas as

vasta diversidade de cores e materiais.

asas ao seu espírito criativo.

possibilidades de personalização da

Com personalidade e performance acres-

Porsche Exclusive estão devidamente

cidas. Foi o que fez Ferry Porsche com

As possibilidades são muitas. Os limites,

assinaladas. Ficará fascinado com tudo

o seu primeiro Porsche: o 356 n.º 1.

quase nenhuns. Por exemplo, na produ-

o que é possível fazer.

ção Porsche Exclusive, onde poderá
Nas páginas que seguem, mostramos-lhe

personalizar o seu 911 totalmente de

que formas pode assumir um automóvel

acordo com os seus desejos. Ao mais

de sonho. Todas as opções foram organi-

alto nível – diretamente da fábrica.

zadas de um modo claro por temas. Com

E com um abrangente trabalho manual.

a vasta paleta de cores e os inúmeros
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A transição entre trabalho artesanal
e conhecimento artesanal é impercetível.
A produção Porsche Exclusive.
A nossa ampla experiência remonta bem

através do fabrico manual de precisão

atrás no tempo. Porque desde o início

e com materiais de elevada qualidade,

que a Porsche se dedica à personaliza-

como pele, Alcantara®, carbono, mogno

ção dos desejos dos seus clientes. Até

ou alumínio.

1986, chamávamos-lhe programa de desejos especiais – hoje é designada como

A mais-valia para si? Um produto feito

produção Porsche Exclusive. A filosofia

com dedicação e conhecimentos artesa-

permaneceu a mesma. É uma promessa.

nais. Ou, por outras palavras: a mistura
certa de caráter desportivo, conforto,

Temos amor ao que fazemos. Temos

design e o seu gosto pessoal. Ou seja,

amor ao nosso trabalho. Cada costura,

um Porsche com a sua assinatura.

cada centímetro quadrado de pele, cada
pequeno detalhe merece toda a nossa

Colocamos ao seu dispor uma ampla

dedicação. É assim que transformamos

gama de possibilidades de personaliza-

os sonhos em realidade. E é assim que

ção. Tanto a nível estético como técnico.

criamos exemplares únicos. Diretamente

Para o exterior e o interior. Desde

da fábrica.

alterações pontuais a modificações mais
abrangentes. Deixe-se inspirar pelos

Isso só é possível com originalidade, in

exemplares únicos que apresentamos

spiração e entusiasmo – e começa desde

nas páginas seguintes e aceda a

logo pelo aconselhamento. Porque o que

www.porsche.com/exclusive para saber

conta é apenas uma coisa: os seus dese-

tudo sobre a respetiva configuração.

jos. Concretizados com calma e cuidado
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Por vezes, até a própria vida
é um concerto de desejos.
O 911 Carrera 4S em Amarelo Racing.
O desporto automóvel foi sempre uma

PDLS Plus, as óticas traseiras escureci-

força impulsionadora. A ela junta-se

das, a designação do modelo em Preto

agora a sua imaginação. Bem como o

nas portas e as saídas de escape despor-

poder das mãos.

tivas em Preto.

O 911 Carrera 4S em Amarelo Racing com

O amor ao detalhe também se vê no inte-

Pacote SportDesign personaliza o poder

rior. E em cada elemento trabalhado à

criativo: o seu e o nosso. A cada toque,

mão. A prova? O Pacote de interior alarga-

conseguimos dar-lhe um pouco mais

do com pespontos decorativos em cor de

de personalidade e caráter desportivo.

contraste em Amarelo Racing. Este replica

Vários elementos do exterior são em

harmoniosamente a cor da carroçaria e

Amarelo Racing – em contraste com as

cria elementos de destaque desportivos

jantes Carrera Sport de 20˝ pintadas em

no interior. Várias partes são revestidas a

Preto (brilhante) e com outros pormenores

pele ou a carbono. Os cintos de seguran-

pintados em Preto. Para uma maior indivi-

ça e os mostradores na cor do exterior

dualidade no exterior contribuem, entre

completam o visual. Poderoso e dinâmico.

outros, os faróis em LED em Preto com

Um 911 que deixa a sua marca.

1 Pacote SportDesign, jantes Carrera Sport de 20˝ pintadas em Preto (brilhante), faróis em LED em Preto com
Porsche Dynamic Light System Plus (PDLS Plus), cobertura do sistema de limpeza dos faróis e molduras inferiores dos retrovisores exteriores SportDesign pintadas em Preto (brilhante), molduras superiores dos retrovisores
exteriores SportDesign em carbono, designação do modelo nas portas em Preto
2 V idros Privacy, óticas traseiras escurecidas, proteções das embaladeiras pintadas, logótipo “PORSCHE”, designação do modelo e secção inferior da traseira pintados em Preto (brilhante), saídas de escape desportivas em Preto
3 Pacote de interior em carbono, volante desportivo GT e alavanca seletora da transmissão PDK em Alcantara ®,
Pacote de interior alargado com pespontos decorativos em Amarelo Racing, tapetes personalizados em carbono
com pele embutida, partes centrais dos bancos em Alcantara ®, mostradores do painel de instrumentos, cronómetro Sport Chrono e cintos de segurança em Amarelo Racing

1

2

3
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Estilo.
Desde sempre a nossa marca.
O 911 Carrera S Cabriolet em Preto Jet metalizado.

2

Este 911 é uma prova de estilo: o seu.

A noção de estilo também se estende ao

No exterior, domina o nobre Preto J et

interior: o Pacote de interior, o volante

metalizado – em combinação com uma

desportivo multifunções aquecido e o se-

capota em Castanho. O seu v isual exclu-

letor da caixa PDK são em mogno. Des-

sivo, mas simultaneamente desportivo, é

taca-se também a utilização de pele ele-

realçado pelo Pacote SportDesign, pelos

gante e resistente em cor Espresso – por

faróis em LED em Preto, pelas óticas tra-

exemplo, nos encostos dos bancos des-

seiras escurecidas e pela cobertura do

portivos Plus, nas saídas de ar, nos fe-

sistema de limpeza dos faróis em Preto

chos dos cintos de segurança e na

Jet metalizado. Feitas a condizer: as ele-

tampa do compartimento de arrumação

gantes jantes Carrera S de 20˝ pintadas

com escudo Porsche gravado em relevo.

em Platinum (acetinado). As saídas de
escape desportivas e a designação do

Um estilo que não deixa margem para

modelo nas portas em Prata rematam a

dúvidas.

impressão geral deste ícone do estilo.

1

3

1 Pacote de interior em mogno, seletor da caixa PDK em mogno, volante desportivo multifunções em mogno,
aquecido, tampa do compartimento de arrumação com escudo Porsche, saídas de ar em pele, fechos dos cintos
de segurança em pele, tapetes personalizados com pele embutida
2 Pacote SportDesign, jantes Carrera S de 20˝ pintadas em Platinum (acetinado), molduras inferiores dos retrovisores exteriores, secção inferior da traseira e lamelas da entrada de ar na traseira pintadas, designação do modelo
nas portas em Prata, óticas traseiras escurecidas, saídas de escape desportivas em Prata
3 Faróis em LED em Preto e Porsche Dynamic Light System Plus (PDLS Plus), cobertura do sistema de limpeza dos
faróis pintada

O futuro tem bom aspeto.

Porque a vida não é a preto e branco:

e 4 cores especiais. Para além disso,

a vasta palete de cores dos modelos

existem 7 cores interiores e 4 visuais

Personalização.
Cores.

911 abrange 16 cores de carroçaria.

bicolores. Pode ainda optar entre diver-

No total, encontram-se disponíveis

sos Pacotes de interior em carbono,

4 cores lisas, 8 cores metalizadas

alumínio, mogno ou pele.

Personalização

Cores exteriores lisas.

Cores exteriores metalizadas.

Cores exteriores especiais.

Branco

Branco Carrara metalizado

Prata GT metalizado

Laranja Lava

Amarelo Racing

Prata Ródio metalizado

Azul Grafite metalizado

Vermelho Carmim

Vermelho Índico

Azul Safira metalizado

Cinzento Ágata metalizado

Azul Miami

Preto

Azul Noite metalizado

Preto Jet metalizado

Giz

Azul

Castanho

Vermelho

Cores da capota.

Preto
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Cores interiores de série.
Tablier/Revestimentos/Bancos.

Cores interiores de série
Interior em pele.
Tablier/Revestimentos/Bancos.

Cores interiores especiais
Interior em pele.
Tablier/Revestimentos/Bancos.

Interior bicolor
Interior em pele.
Tablier/Revestimentos/Bancos.

Interior em pele natural.
Tablier/Revestimentos/Bancos.

Interior em pele com parte central
dos bancos em Sport-Tex.
Tablier/Revestimentos/Bancos.

Pacotes de interior.

Preto

Preto

Vermelho Bordeaux
(Revestimento do teto: Preto)

Preto/Vermelho Bordeaux
(Revestimento do teto e alcatifa: Preto)

Espresso

Preto com pespontos contrastantes
em Cinzento Escuro

Carbono2)

Exclusive

Alumínio escovado

Exclusive

Azul Grafite/Giz

Mogno1), 2)

Exclusive

Pele

Exclusive

Pintado

Exclusive

Cinzento Ágata

Cinzento Ágata

Castanho Sela
(Revestimento do teto: Preto)

Revestimento do teto em Alcantara ® (modelos Coupé) ou forro da capota em lona preta (modelos Cabriolet e Targa).
1)
2)

A madeira é um produto natural. Por conseguinte, poderão ocorrer variações na cor e nos veios.
Também disponível como volante decorativo através da Porsche Exclusive.

Azul Grafite

Preto/Bege Luxor
(Revestimento do teto e alcatifa: Preto)

Azul Grafite/Giz
(Revestimento do teto e alcatifa: Azul Grafite)

Interior bicolor
Pele natural.
Tablier/Revestimentos/Bancos.

Espresso/Cognac
(Revestimento do teto e alcatifa: Espresso)

Personalização

Possibilidades de cores interiores.
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Preto

Castanho Sela

Espresso

Preto/Bege Luxor

Cinzento Ágata

Vermelho Bordeaux

Espresso/Cognac

Azul Grafite/Giz

Azul Grafite

Preto/Vermelho Bordeaux

Azul Grafite/Giz (Sport-Tex)

Preto (Sport-Tex)

Personalização

Combinações de cores especialmente recomendadas: exterior e interior.
Interior em
pele natural

Equipamento de série/Interior em pele

Preto

Preto
(Sport-Tex)

Cinzento Ágata Castanho Sela

Azul Grafite

Vermelho
Bordeaux

Espresso

Interior em
pele natural
bicolor

Espresso/
Cognac
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Interior em pele bicolor

Preto/
Bege Luxor

Preto/
Vermelho
Bordeaux

Azul Grafite/
Giz

Azul Grafite/
Giz
(Sport-Tex)

Cores exteriores
Branco
Amarelo Racing
Vermelho Índico
Preto
Branco Carrara metalizado
Prata Ródio metalizado

Exclusive

Pacote de interior em pele

Exclusive

Pacote de interior em alumínio escovado

Exclusive

Pacote de interior em carbono

Exclusive

Pacote de interior em mogno

Azul Safira metalizado
Azul Noite metalizado
Prata GT metalizado
Azul Grafite metalizado
Cinzento Ágata metalizado
Preto Jet metalizado
Giz
Laranja Lava
Vermelho Carmim
Azul Miami

Pacotes de interior
Carbono
Alumínio escovado
Mogno1)

1)

A madeira é um produto natural. Por conseguinte, poderão ocorrer variações na cor e nos veios.

Combinações de cores especialmente recomendadas
Combinações de cores recomendadas

Capota em Preto
Capota em Vermelho
Capota em Azul
Capota em Castanho

Personalização

Liberdade criativa através da produção Porsche Exclusive:
pacotes de interior com pespontos decorativos e partes centrais dos bancos em pele em cor de contraste.
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Deseja maior liberdade criativa no habitáculo? Os Pacotes de interior com pespontos decorativos e partes centrais dos
bancos em pele em cor de contraste da
Porsche Exclusive permitem-lhe configurar o seu 911 totalmente de acordo com
os seus desejos e criar elementos de
destaque adicionais no interior. Os pacotes estão disponíveis em todas as cores
de série, especiais e de pele natural,
bem como nas cores personalizadas se-

Pele em Preto
Pesponto decorativo em Amarelo Racing

Pele em Azul Grafite
Pesponto decorativo em Cinzento Seixo

Pele em Castanho Sela
Pesponto decorativo em Bege Luxor

Pele em Vermelho Bordeaux
Pesponto decorativo em Giz

Pele em Preto
Pesponto decorativo em Verde Ácido

Pele em Preto
Parte central do banco em pele em Giz
Pesponto decorativo em Vermelho Índico

Pele em Cinzento Ágata
Parte central do banco em pele em Preto
Pesponto decorativo em Laranja Lava

Pele em Espresso
Parte central do banco em pele em
Bege Luxor Pesponto decorativo em Creme

Pele em Cinzento Ágata
Parte central do banco em pele em Giz
Pesponto decorativo em Amarelo Racing

Pele em Vermelho Bordeaux
Parte central do banco em pele em Preto
Pesponto decorativo em Prata GT

lecionadas. Quer opte por cores individuais ou combinadas – o resultado será
sempre harmonioso e tornará o seu 911,
acima de tudo, num exemplar único. Tal
como você.
Deixe-se inspirar pelas nossas combinações de cores. Em alternativa, aceda a
www.porsche.com para configurar o seu
veículo no Porsche Car Configurator.

Pacote de interior com pespontos decorativos em cor de contraste
Pacote de interior alargado com pespontos decorativos em cor de contraste

Personalização

Onde a tradição e o futuro se unem. Uma seleção das nossas opções de personalização.

Faróis em LED com PDLS Plus (página 73)

Interior em Pele Sport-Tex (página 79)

Jante 911 Turbo de 20˝ (página 59)

Volante desportivo GT (página 81)

Pacote Sport Chrono (página 63)

Chassis desportivo PASM (– 20 mm) (página 65)

Eixo traseiro direcional (página 61)
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Como intensificar a sensação Porsche? Com a Porsche Exclusive.

123

Exclusive

Faróis em LED em Preto com PDLS Plus (página 104)

Exclusive

Óticas traseiras escurecidas (página 104)

Exclusive

Pacote de interior em carbono (página 105)

Exclusive

Jante Carrera Sport de 20˝ (página 59)

Exclusive

Designação do modelo nas portas em Preto (página 104)

Exclusive

Kit de potência do 911 Carrera S (página 124)

Exclusive

Tampa do compartimento de arrumação com designação do modelo (página 137)

Exclusive

Jante Carrera Sport de 20˝ pintada em Platinum (acetinado) (página 104)

Personalização

Designação

N.º-I

Motor.
Sistema de escape desportivo

Chassis.
176

Chassis desportivo PASM (– 20 mm)

–

–

– – – – – –

030

Sistema de escape desportivo em Preto (brilhante)

178

Porsche Dynamic Chassis Control (PDCC)

–

–

–

352

X51

Porsche Dynamic Chassis Control (PDCC)
com chassis desportivo PASM (– 20 mm)

–

–

– – – – – –

XLT

Porsche Ceramic Composite Brake (PCCB)

Exclusive

–

–

–

Saídas de escape desportivas em Prata

–

–

Exclusive

Eixo traseiro direcional
XLP

Saídas de escape desportivas em Preto

Exclusive

Transmissão.
Transmissão Porsche Doppelkupplung (PDK de 7 velocidades)

Exclusive

Saídas de escape desportivas em Prata

Saídas de escape desportivas em Preto
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N.º-I

Sistema de escape desportivo

Kit de potência do 911 Carrera S

Exclusive

Designação

911 Carrera
911 Carrera S
911 Carrera 4
911 Carrera 4S
911 Carrera Cabriolet
911 Carrera S Cabriolet
911 Carrera 4 Cabriolet
911 Carrera 4S Cabriolet
911 Targa 4
911 Targa 4S

Personalização

911 Carrera
911 Carrera S
911 Carrera 4
911 Carrera 4S
911 Carrera Cabriolet
911 Carrera S Cabriolet
911 Carrera 4 Cabriolet
911 Carrera 4S Cabriolet
911 Targa 4
911 Targa 4S

124

250

Porsche Torque Vectoring (PTV) em conjugação com caixa de velocidades manual com bloqueio mecânico transversal do diferencial traseiro

–

–

220

Porsche Torque Vectoring Plus (PTV Plus) em conjugação com
transmissão PDK opcional com bloqueio transversal eletrónico
do diferencial traseiro

–

–

221

–

–

031
450

–

–

–

–

–

470

Sistema de elevação do eixo dianteiro

474

Direção assistida Plus

658

Porsche Ceramic Composite Brake (PCCB)

Performance.
Pacote Sport Chrono com seletor de modos

QR5

de série  
opcional, disponível sem acréscimo de custo  
como número-I/opção disponível com acréscimo de custo   – indisponível
Encontra mais informações sobre os diferentes equipamentos personalizados e os pacotes de equipamento na lista de preços separada.

Pacote Sport Chrono com seletor de modos

Personalização

Designação

N.º-I

Jantes.
Jantes Carrera de 19˝

Exclusive

Braços das jantes pintados na cor da carroçaria

Designação

911 Carrera
911 Carrera S
911 Carrera 4
911 Carrera 4S
911 Carrera Cabriolet
911 Carrera S Cabriolet
911 Carrera 4 Cabriolet
911 Carrera 4S Cabriolet
911 Targa 4
911 Targa 4S

Personalização

911 Carrera
911 Carrera S
911 Carrera 4
911 Carrera 4S
911 Carrera Cabriolet
911 Carrera S Cabriolet
911 Carrera 4 Cabriolet
911 Carrera 4S Cabriolet
911 Targa 4
911 Targa 4S

126

127

N.º-I

Exterior.
–

–

–

–

–

De série

Pintura metalizada

Código

Jantes Carrera S de 20˝

433

Cores especiais

Código

Jantes Carrera Classic de 20˝

427

Cores personalizadas

Jantes RS Spyder Design de 20˝

460

Arco Targa em Preto (acetinado)

Jantes 911 Turbo de 20˝

439

Frisos dos vidros laterais em alumínio

– – – – – –

559

Jantes Carrera Sport de 20˝

XRD

Logótipo “911”

■

■

■

■

■

■

■

■

■

■

911

Supressão da designação do modelo

■

■

■

■

■

■

■

■

■

■

498

– – – – – –

549

Exclusive
Braços das jantes pintados na cor da carroçaria1)

XD9

Exclusive
Jantes pintadas em Preto (brilhante)2)

XDG

Exclusive
Jantes pintadas em Preto Jet metalizado1)

XDL

Exclusive
Jantes pintadas em Platinum (acetinado)1)

XDH

Exclusive
Jantes pintadas em Preto (acetinado)3)

XDK

Exclusive
Tampão do cubo da roda com escudo Porsche a cores

446

Código

– – – – – – – –

Suporte base para o sistema de transporte no tejadilho

591

XAT

Pacote SportDesign

Exclusive
Saia dianteira SportDesign

XAS

Exclusive

Exclusive

Designação do modelo nas portas em Prata

Exclusive

Proteções das embaladeiras pintadas

XYB

Tampa do depósito de combustível em cor de alumínio

Exclusive
Designação do modelo nas portas

Exclusive
–– Preto
–– Prata
Proteções das embaladeiras pintadas 4)

Exclusive
 penas em conjugação com jante Carrera S de 20˝ e Carrera Sport de 20˝.
A
A penas em combinação com jante Carrera S de 20˝, jante Carrera Sport de 20˝ e jante Carrera Classic de 20˝.
A penas em conjugação com jante Carrera S de 20˝.
4)
Pintura na cor da carroçaria.

Logótipo “911”

CAS
CAT

– –

– –

XAJ

1)

2)
3)

Exclusive

Jante pintada em Preto (acetinado)

de série  
opcional, disponível sem acréscimo de custo  
como número-I/opção disponível com acréscimo de custo   – indisponível
Encontra mais informações sobre os diferentes equipamentos personalizados e os pacotes de equipamento na lista de preços separada.

Personalização

Designação

N.º-I

Exterior.
Exclusive

XCS

CNL

Exclusive
DHD

Triângulo da janela em carbono

CSX

Bancos desportivos Plus adaptativos

Bancos desportivos Plus (regulação elétrica, 4 posições)

P05

Bancos desportivos com ajuste elétrico (regulação elétrica, 14 posições)
com Pacote Memória e regulação elétrica da coluna da direção

P06

CAH

Bancos desportivos Plus adaptativos (regulação elétrica, 18 posições)
com Pacote Memória e regulação elétrica da coluna da direção

P07

CNG

Bacquets desportivas

P03

Bacquets desportivas com Pacote Memória e regulação elétrica da
coluna da direção

P01

XAX

Aquecimento dos bancos

342

Ventilação dos bancos

541

Exclusive
Spoiler dianteiro pintado1)

Exclusive
Secção inferior da traseira pintada1)

Exclusive
Lamelas da entrada de ar na porta da bagageira pintadas2)

Exclusive
Cobertura do sistema de limpeza dos faróis

Exclusive
–– pintada
–– pintada em cor contrastante da carroçaria
2)

Pintura na cor da carroçaria, salvo especificação em contrário na encomenda.
Pintura na cor da carroçaria.
Pintura na cor da carroçaria ou em Preto (brilhante).

Bancos e opções para os bancos.

DAR

Exclusive
Pacote de exterior pintado1)

3)

CWM

XJW

Exclusive

2)

CWJ

Exclusive

Moldura superior do retrovisor exterior SportDesign em carbono

1)

CWL

Exclusive
Logótipos “PORSCHE” e “911” pintados3)

Exclusive

Moldura inferior do retrovisor exterior SportDesign pintada
em Preto (brilhante)

XJA

Exclusive
Logótipo “PORSCHE” e designação do modelo pintados3)

Moldura inferior do retrovisor exterior e triângulo da janela pintados
em Preto (brilhante)

Exclusive

Puxador de porta pintado em Preto (brilhante)
Logótipo “PORSCHE” pintado3)

Moldura inferior do retrovisor exterior pintada1)

Logótipo “PORSCHE” e designação do modelo pintados

N.º-I

Exclusive

Exclusive

Exclusive
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Exterior.

Moldura inferior do retrovisor exterior SportDesign pintada
em Preto (brilhante)

Spoiler dianteiro pintado

Designação

911 Carrera
911 Carrera S
911 Carrera 4
911 Carrera 4S
911 Carrera Cabriolet
911 Carrera S Cabriolet
911 Carrera 4 Cabriolet
911 Carrera 4S Cabriolet
911 Targa 4
911 Targa 4S

Personalização

911 Carrera
911 Carrera S
911 Carrera 4
911 Carrera 4S
911 Carrera Cabriolet
911 Carrera S Cabriolet
911 Carrera 4 Cabriolet
911 Carrera 4S Cabriolet
911 Targa 4
911 Targa 4S

128

XUB
CGU
de série  
opcional, disponível sem acréscimo de custo  
como número-I/opção disponível com acréscimo de custo   – indisponível
Encontra mais informações sobre os diferentes equipamentos personalizados e os pacotes de equipamento na lista de preços separada.

Bacquets desportivas

Personalização

Designação

N.º-I

Iluminação e visibilidade.
Faróis bi-xénon com Porsche Dynamic Light System (PDLS)

Climatização e vidros.
603

Teto de abrir/inclinar elétrico

– – – – – –

651

Faróis em LED com Porsche Dynamic Light System Plus (PDLS Plus)

602

Teto de abrir/inclinar elétrico em vidro

– – – – – –

653

Faróis em LED em Preto com
Porsche Dynamic Light System Plus (PDLS Plus)

XEY

Vidros Privacy

– – – – – –
– – – – – –

XPL
XPR

Exclusive

Retrovisores exteriores SportDesign

529

Pacote de iluminação design

630

Óticas traseiras escurecidas

XXP

Exclusive
Retrovisores interior e exteriores com dispositivo automático
antiencandeamento e sensor de chuva integrado

P13

Retrovisores exteriores rebatíveis eletricamente com iluminação
da área circundante

748
CEE

Iluminação do espaço para os pés na traseira

Exclusive
Limpa-vidros traseiro

– – – –

425

–– Óculo traseiro e janelas laterais traseiras
–– Óculo traseiro

1)

Vidros Privacy

2)

O sistema Porsche Entry & Drive corresponde à mais avançada ao mais avançado nível de evolução técnica. No entanto, não é possível excluir
totalmente a possibilidade de os códigos das chaves eletrónicas serem intercetados e utilizados para abrir ou roubar o veículo.
Compatível com a maioria dos motores convencionais para portões exteriores ou de garagem.

Sistema de controlo da velocidade de cruzeiro

Sistemas de conforto e assistência.
Tempostat

454

Sistema de controlo da velocidade de cruzeiro

456

Assistente de mudança de faixa

457

ParkAssist atrás

635

ParkAssist à frente e atrás

636

ParkAssist à frente e atrás com câmara de marcha-atrás

638

Porsche Entry & Drive1)

625

HomeLink (sistema de abertura do portão da garagem
com programação livre)2)

608

Indicação de limite de velocidade

631

®

Exclusive

131

N.º-I

Faróis bi-xénon com Porsche Dynamic Light System (PDLS)

Exclusive

Teto de abrir/inclinar elétrico em vidro

Designação

911 Carrera
911 Carrera S
911 Carrera 4
911 Carrera 4S
911 Carrera Cabriolet
911 Carrera S Cabriolet
911 Carrera 4 Cabriolet
911 Carrera 4S Cabriolet
911 Targa 4
911 Targa 4S

Personalização

911 Carrera
911 Carrera S
911 Carrera 4
911 Carrera 4S
911 Carrera Cabriolet
911 Carrera S Cabriolet
911 Carrera 4 Cabriolet
911 Carrera 4S Cabriolet
911 Targa 4
911 Targa 4S
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de série  
opcional, disponível sem acréscimo de custo  
como número-I/opção disponível com acréscimo de custo   – indisponível
Encontra mais informações sobre os diferentes equipamentos personalizados e os pacotes de equipamento na lista de preços separada.

Indicação de limite de velocidade

ParkAssist à frente e atrás com câmara de marcha-atrás

Personalização

Designação

Volante desportivo GT

N.º-I

Segurança.

Interior.

Porsche Vehicle Tracking System Plus (PVTS Plus)1)

Mostrador do cronómetro Sport Chrono a cores

Fixação ISOFIX para cadeiras de criança no banco do passageiro
da frente

899

Extintor de incêndios

509

Interior.
858

Multifunções e aquecimento do volante

489

Tapetes

810

Rede de arrumo na zona dos pés do passageiro
Mostrador do conta-rotações em Preto

583
■

■
■

■

■
■

■

■
■

■

■
■

■

■

581

■

022

Exclusive
–– Bege Luxor
–– Amarelo Racing
–– Branco
–– Vermelho Índico
–– Vermelho Bordeaux

Exclusive

Mostradores do painel de instrumentos em Vermelho Bordeaux

2)

Exclusive

Mostrador do cronómetro Sport Chrono em Amarelo Racing

Exclusive

Cintos de segurança em Amarelo Racing

Exclusive

Pacote de interior e comando da climatização pintados

XGK
XGL
XGM
XGN
XGP

Em alguns países, é relevante para o valor do seguro automóvel. Informe-se junto da sua companhia seguradora
ou de um Centro Oficial Porsche.
Pintura na cor da carroçaria.

Exclusive
–– Bege Luxor
–– Amarelo Racing
–– Cinzento Prata
–– Vermelho Índico
–– Vermelho Bordeaux
–– Giz
Pacote de interior pintado2)

XHP
XHN
XSH
XSX
XHU
XHX
EKA/EKB

Exclusive

Mostradores do painel de instrumentos a cores

1)

N.º-I

Exclusive
–– Bege Luxor
–– Amarelo Racing
–– Branco
–– Vermelho Índico
–– Vermelho Bordeaux

133

Cintos de segurança a cores

Volante desportivo GT

Pacote de fumadores
Rede de arrumo na zona dos pés do passageiro

Designação

911 Carrera
911 Carrera S
911 Carrera 4
911 Carrera 4S
911 Carrera Cabriolet
911 Carrera S Cabriolet
911 Carrera 4 Cabriolet
911 Carrera 4S Cabriolet
911 Targa 4
911 Targa 4S

Personalização

911 Carrera
911 Carrera S
911 Carrera 4
911 Carrera 4S
911 Carrera Cabriolet
911 Carrera S Cabriolet
911 Carrera 4 Cabriolet
911 Carrera 4S Cabriolet
911 Targa 4
911 Targa 4S

132

Painel do comando do sistema de climatização pintado2)
XFL
XFR
XFJ
XFG
XFB

CHL

Exclusive

de série  
opcional, disponível sem acréscimo de custo  
como número-I/opção disponível com acréscimo de custo   – indisponível
Encontra mais informações sobre os diferentes equipamentos personalizados e os pacotes de equipamento na lista de preços separada.

Personalização

Designação

N.º-I

Interior.
Exclusive

Saídas de ar pintadas1)

Lamelas das saídas de ar pintadas

CDN

Pacote de interior em pele3)

CMT

Pacote suplementar de interior para o tablier em pele3)

DFS

Pacote suplementar de interior para o painel da porta em pele3)
Pacote suplementar de interior traseiro em pele3)
Pacote de interior com pespontos decorativos em cor de contraste

1)
2)

Exclusive

Chave do veículo pintada com porta-chaves em pele

3)

Exclusive

Palas para o Sol em pele

Exclusive

Pacote de personalização da alavanca da caixa de velocidades

CZW
CXM
CXN
XVS

Exclusive

Interior em pele em cor de série

Código

Pacote de interior alargado com pespontos decorativos em cor
de contraste

Interior em pele Sport-Tex

Código

Exclusive

Interior em pele em cor especial

Código

Partes centrais dos bancos em pele em cor de contraste

Interior em pele bicolor

Código

Interior em pele natural

Código

Interior em pele natural bicolor

Código

Interior em pele em cor personalizada

Código

Pintura na cor da carroçaria, salvo especificação em contrário na encomenda.
Pintura na cor da carroçaria e/ou revestimento em pele na cor do interior, salvo especificação em contrário na encomenda.
Revestimento em pele na cor do interior.

Pacote de interior em pele

Exclusive

Interior em pele.

Guia do cinto da bacquet desportiva pintada

Exclusive

Exclusive

Exclusive

Exclusive

EKC/EKD

Exclusive

Exclusive
Chave do veículo pintada com porta-chaves em pele2)

N.º-I

Exclusive

Exclusive
Guia do cinto da bacquet desportiva pintada1)
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Interior em pele.
CTR

Exclusive
Lamelas das saídas de ar pintadas1)

Designação

911 Carrera
911 Carrera S
911 Carrera 4
911 Carrera 4S
911 Carrera Cabriolet
911 Carrera S Cabriolet
911 Carrera 4 Cabriolet
911 Carrera 4S Cabriolet
911 Targa 4
911 Targa 4S

Personalização

911 Carrera
911 Carrera S
911 Carrera 4
911 Carrera 4S
911 Carrera Cabriolet
911 Carrera S Cabriolet
911 Carrera 4 Cabriolet
911 Carrera 4S Cabriolet
911 Targa 4
911 Targa 4S
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XVL

XVN

Exclusive

de série  
opcional, disponível sem acréscimo de custo  
como número-I/opção disponível com acréscimo de custo   – indisponível
Encontra mais informações sobre os diferentes equipamentos personalizados e os pacotes de equipamento na lista de preços separada.

Personalização

Designação

N.º-I

Interior em pele.
XMP

Exclusive
XNG

Exclusive
XNS

Revestimento da coluna da direção em pele com pespontos
decorativos em cor de contraste2)

XTG

Proteções das embaladeiras no interior em pele2)
Proteções das embaladeiras em pele com pespontos decorativos
em cor de contraste2)

XSC

Costas dos bancos desportivos Plus em pele2)

XVB

Exclusive

Tampa do compartimento de arrumação com escudo Porsche

Exclusive

Tapetes personalizados com pele embutida

Exclusive
XWK

Exclusive

Exclusive
Saídas de ar em pele3)

CTK

Exclusive
CZV

Lamelas das saídas de ar em pele3)

Exclusive

Costas dos bancos desportivos Plus em pele com pespontos
decorativos em cor de contraste2)

CTX

Exclusive

Exclusive
Túnel central na parte traseira com pespontos decorativos2)

Pacote de personalização da alavanca seletora da transmissão PDK

CTL

Exclusive
CUJ

Exclusive
Revestimento em pele na cor do pilar A.
2)
Revestimento em pele na cor do interior.
3)
Revestimento em pele na cor do interior, salvo especificação em contrário na encomenda.
1)

de série  
opcional, disponível sem acréscimo de custo  
como número-I/opção disponível com acréscimo de custo   – indisponível
Encontra mais informações sobre os diferentes equipamentos personalizados e os pacotes de equipamento na lista de preços separada.

– –

CTH
XHS

Exclusive
Tampa do compartimento de arrumação com designação do modelo2)

3)

XVC

Exclusive
Tampas das saídas dos cintos de segurança em pele1)

Pacote de personalização da alavanca da caixa de velocidades

Tampa da caixa de fusíveis em pele

CDT

Fechos dos cintos de segurança em pele2)

XVA

Exclusive
Escudo Porsche nos encostos de cabeça

Exclusive

CHK

Exclusive

Exclusive

Tampa da caixa de fusíveis em pele

Painel do comando do sistema de climatização em pele2)

Exclusive

Revestimento da coluna da direção em pele2)

Saídas de ar em pele

N.º-I

Exclusive

Moldura do painel de instrumentos em pele2)

Exclusive

137

Interior em pele.

Palas para o Sol em pele1)

E xclusiveEscudo Porsche nos encostos de cabeça

Designação

911 Carrera
911 Carrera S
911 Carrera 4
911 Carrera 4S
911 Carrera Cabriolet
911 Carrera S Cabriolet
911 Carrera 4 Cabriolet
911 Carrera 4S Cabriolet
911 Targa 4
911 Targa 4S

Personalização

911 Carrera
911 Carrera S
911 Carrera 4
911 Carrera 4S
911 Carrera Cabriolet
911 Carrera S Cabriolet
911 Carrera 4 Cabriolet
911 Carrera 4S Cabriolet
911 Targa 4
911 Targa 4S

136

XUV

Exclusive
Tampa do compartimento de arrumação com escudo Porsche2)

XPT

Exclusive
Tapetes personalizados com pele embutida

CFX

Exclusive

Personalização

Designação

N.º-I

Interior em Alcantara®.
Exclusive

Volante desportivo GT e seletor da caixa PDK em Alcantara®

EKL

Exclusive

N.º-I

Seletor da caixa PDK em alumínio escovado

XYH

Exclusive
EKM

Exclusive

Seletor da caixa PDK em alumínio

XWP

Exclusive
XLU

Exclusive
XLG

Pedais e apoio para o pé em alumínio

Exclusive

Proteções das soleiras das portas em aço inoxidável

Exclusive

Seletor da caixa PDK em carbono

X70

Proteções das soleiras das portas em aço inoxidável, iluminadas

XXB

XLJ

Proteções das soleiras das portas personalizadas em aço inoxidável,
iluminadas

CXC

Exclusive

Exclusive

– – – –

CLN

Interior em carbono.
Pacote de interior em carbono

EKG/EKH

Exclusive

Interior em alumínio/Aço inoxidável.

Volante desportivo em carbono com multifunções e aquecimento
EKJ/EKK

Exclusive
Alavanca da caixa de velocidades em alumínio escovado

Pedais e apoio para o pé em alumínio

EFA

Exclusive

Tampa do compartimento de arrumação em Alcantara ®
com escudo Porsche

Pacote de interior em alumínio escovado

Exclusive

XYA

Exclusive

Tampa do compartimento de arrumação em Alcantara ®
com logótipo “PORSCHE”

Exclusive

Proteções das soleiras das portas em aço inoxidável

Exclusive

Palas para o Sol em Alcantara ®

Molduras das saídas dos cintos de segurança em Alcantara ®

Exclusive

Exclusive

Partes centrais dos bancos revestidas a Alcantara ®

Pacote de interior em alumínio escovado

139

Interior em alumínio/aço inoxidável.

Volante desportivo GT e alavanca da caixa de velocidades em Alcantara ®
Volante desportivo GT e seletor da caixa PDK em Alcantara ®

Exclusive

Designação

911 Carrera
911 Carrera S
911 Carrera 4
911 Carrera 4S
911 Carrera Cabriolet
911 Carrera S Cabriolet
911 Carrera 4 Cabriolet
911 Carrera 4S Cabriolet
911 Targa 4
911 Targa 4S

Personalização

911 Carrera
911 Carrera S
911 Carrera 4
911 Carrera 4S
911 Carrera Cabriolet
911 Carrera S Cabriolet
911 Carrera 4 Cabriolet
911 Carrera 4S Cabriolet
911 Targa 4
911 Targa 4S

138

Alavanca da caixa de velocidades em carbono
XYC

Exclusive

XHW

Exclusive
XHH

Exclusive
Seletor da caixa PDK em carbono

XHJ

Exclusive
Exclusive

Seletor da caixa PDK em alumínio escovado

de série  
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como número-I/opção disponível com acréscimo de custo   – indisponível
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Personalização

Designação

N.º-I

Designação

Interior em carbono.
Exclusive

Proteções das soleiras das portas em carbono, iluminadas

Proteções das soleiras das portas em carbono

Áudio e comunicação.
Porsche Communication Management (PCM) com módulo de navegação
online, comando por voz e pré-instalação para telemóvel

De série

XXD

Connect Plus com navegação online, Apple ® CarPlay, módulo do telefone
LTE com leitor de cartões SIM, compartimento para smartphone, Internet
sem fios1), Porsche Car Connect e diversos serviços Porsche Connect 2)

De série

Rádio digital

QV3

Exclusive
Proteções das soleiras das portas personalizadas em carbono,
iluminadas

CXE

Exclusive
Tapetes em carbono com pele embutida

Sistema de som BOSE® Surround
CHM

Sistema de som High-End Surround da Burmester

Exclusive
Tapetes personalizados em carbono com pele embutida

CHN

Tapetes em carbono com pele embutida

Interior em mogno.
Pacote de interior em mogno

Porsche Communication Management (PCM)

9VL
®

9VJ

Recolha na fábrica.

Exclusive

Exclusive

141

N.º-I

X69

Exclusive
Proteções das soleiras das portas em carbono, iluminadas

911 Carrera
911 Carrera S
911 Carrera 4
911 Carrera 4S
911 Carrera Cabriolet
911 Carrera S Cabriolet
911 Carrera 4 Cabriolet
911 Carrera 4S Cabriolet
911 Targa 4
911 Targa 4S

Personalização

911 Carrera
911 Carrera S
911 Carrera 4
911 Carrera 4S
911 Carrera Cabriolet
911 Carrera S Cabriolet
911 Carrera 4 Cabriolet
911 Carrera 4S Cabriolet
911 Targa 4
911 Targa 4S
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EKE/EKF

Recolha na fábrica em Zuffenhausen

900

Recolha na fábrica em Leipzig com demonstração de condução
dinâmica

S9Y

Connect Plus

Exclusive
Volante desportivo em mogno com multifunções e aquecimento

XHV

Exclusive
Alavanca da caixa de velocidades em mogno

XHC

Exclusive
Seletor da caixa PDK em mogno

Exclusive

Exclusive

Seletor da caixa PDK em mogno

XHD

Para aceder à Internet, pode utilizar o cartão SIM integrado da Porsche ou um cartão SIM próprio com serviço de dados. Para utilizar os
hotspots WLAN através do cartão SIM integrado no veículo, pode adquirir um Pacote de dados WLAN na Porsche Connect Store. Para utilizar
os hotspots WLAN através de um cartão SIM próprio, é necessário celebrar um contrato separado pago com uma operadora de serviços
móveis à sua escolha.
2)
Aceda a www.porsche.com/connect se desejar obter informações detalhadas sobre a gama de possibilidades do Porsche Connect.
1)

de série  
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Sistema de som High-End Surround da Burmester ®
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Personalização

Porsche Tequipment – acessórios
desenvolvidos para 365 dias cheios de atividade.
Com os produtos do Porsche Tequipment

[ 1 ] Kits de produtos de manutenção

especialmente desenvolvidos para o seu

Produtos de cuidado exterior

911, poderá personalizar o seu automó-

e interior, adaptados ao seu Porsche.

vel de acordo com os seus desejos. As
exigências impostas aos produtos da

[ 2 ] Cadeiras de criança

gama Porsche Tequipment são idênticas

Especialmente testadas e homologadas

às dos veículos: todos são desenvolvi-

para os veículos Porsche. Com design

dos, testados e inspecionados no centro

exclusivo.

de desenvolvimento em Weissach.
Pelos mesmos engenheiros e designers

[ 3 ] Tapetes para todas as estações

da Porsche que também criaram os

Design atrativo a combinar com a silhue-

veículos. Concebidos para o veículo e

ta do veículo e com logótipo “PORSCHE”.

1

2

3

4

5

6

adaptados na perfeição ao seu Porsche.

[ 4 ] Caixas de tejadilho
E a garantia? Permanece totalmente in-

Caixas de plástico com fecho em Preto

tacta. Independentemente dos produtos

(brilhante) ou Platinum, com capacidade

Tequipment solicitados ao seu Centro

para cerca de 320 ou 520 litros.

Oficial Porsche.
Para mais informações sobre a gama

[ 5 ] Jogos completos de jantes de
Inverno

Porsche Tequipment, consulte o seu

Elevada individualidade, agilidade e segu-

Centro Oficial Porsche. Conheça a gama

rança. Mais prazer de condução.

completa de acessórios online, em
www.porsche.com/tequipment, utilizando

[ 6 ] Capa de proteção

a pesquisa de acessórios Tequipment.

Cobertura de automóvel à medida para
interior ou exterior com escudo Porsche.
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Porsche Car Configurator

Recolha na fábrica

Porsche Car Configurator.

O caminho para o seu Porsche.

O sonho do 911 conhece muitas formas

Aconselhamento.

talhadamente o seu Porsche no Porsche

do veículo, poderá ficar com uma ideia

trada, no nosso circuito. Ou fora dela,

e cores. Com o Porsche Car Configurator,

O seu Centro Oficial Porsche está sem-

Car Configurator.

de toda a história da Porsche – durante

no nosso percurso todo-o-terreno.

descobrirá, de forma rápida e intuitiva,

pre disponível para esclarecer todas as

de que forma os modelos 911 melhor se

dúvidas relacionadas com o seu novo

Recolha na fábrica.

delos lendários que percorrem mais de

Em ambos os locais, o seu programa

adaptam a si.

Porsche. Naturalmente, também no que

Depois do planeamento, vem a anteci

6 décadas de história da competição

inclui uma visita guiada à fábrica e

respeita às possibilidades de personali-

pação do dia da recolha do veículo.

automóvel.

um almoço requintado. O ponto alto:

zação da Porsche Exclusive.

A recolha na fábrica da Porsche permite

No caminho para a concretização do
automóvel dos seus sonhos, pode agora

145

a visita ao Museu da Porsche. Com mo-

naturalmente, a entrega do seu veículo.

elevar esta experiência a um novo nível.

Em Leipzig, poderá tomar lugar na linha

utilizar não só o PC e o tablet, como

Nos nossos Centros de Serviço a Clientes

Stuttgart ou Leipzig? Ambas as localiza-

de partida. Num Porsche semelhante ao

Para combinar a data da recolha na

também o seu smartphone. Em perspeti-

de Zuffenhausen e Leipzig apresentar-lhe-

ções têm algo de especial.

seu, ao lado de um instrutor experiente.

fábrica, consulte o seu Centro Oficial

vas definidas pelo utilizador ou com

-emos todas as possibilidades. Aqui po-

Este irá mostrar-lhe todas as funções ao

Porsche. Ao efetuá-lo, receberá também

animações em 3D. As recomendações

derá escolher, entre outros, os materiais

Em Stuttgart-Zuffenhausen pode sentir e

longo do percurso. E, obviamente, todo

informações importantes sobre a

individuais irão ajudá-lo a tomar a sua

e a cor exterior, assim como planear de-

reviver o mito Porsche em cada canto.

o potencial do seu novo Porsche. Na es-

disponibilidade atual, as formalidades

decisão.

Para além de uma explicação detalhada

e as circunstâncias específicas locais.

Visite www.porsche.com e descubra o
Porsche Car Configurator, bem como
outros pormenores sobre o fascínio
Porsche.

Aconselhamento Porsche Exclusive

Circuito e Centro de Serviço a Clientes da Porsche

Mundo Porsche.

Centro Oficial Porsche

Porsche Exclusive

Porsche Tequipment

Porsche Driver’s Selection

Porsche Travel Club

Porsche Sport Driving School

Clubes Porsche

Aqui será atendido por profissionais

Aqui terá muitas sugestões para valorizar

Com a gama de acessórios da Porsche,

Com moda desportiva para os tempos

Descubra o fascínio Porsche em per

Melhore a sua segurança de condução

Desde 1952, 660 Clubes Porsche e

experientes e certificados e encontra à

o seu Porsche de acordo com seu gosto

poderá mandar equipar o seu automóvel

livres, acessórios inteligentes ou peças

cursos emocionantes, com hotéis e

em circuitos de competição internacionais

195.000 sócios espalhados pelo mundo

sua disposição uma multiplicidade de

pessoal, a partir da fábrica. Estética

de forma personalizada. Conheça a

de bagagem especialmente otimizadas

restaurantes de topo – nos mais belos

e conheça melhor o seu Porsche.

partilham o fascínio pela marca Porsche.

serviços, peças de origem, equipamentos

e/ou tecnicamente. Trabalho manual em

gama completa de acessórios online, em

para as bagageiras Porsche, esta abran

lugares do mundo. Informações através

Informações através do número

Para mais informações, consulte

e acessórios com a reconhecida qualidade

todos os casos.

www.porsche.com/tequipment, utilizando

gente gama leva o fascínio Porsche

do número +49 711 911-23360.

+49 711 911-23364.

www.porsche.com/clubs ou ligue

a localizador de acessórios Tequipment.

muito para além da estrada.

E-mail: info@porschetravelclub.de

E-mail: info@porschesportdrivingschool.de

+49 711 911-23250.

Porsche.

E-mail: communitymanagement@porsche.de

Serviço Porsche

Porsche Assistance

Porsche Financial Services

“Christophorus”

Porsche Classic

O Museu da Porsche

A Porsche na Internet

Oferece-lhe um precioso serviço de

Programa de Veículos de Re-estreio
Porsche Approved

O seu interlocutor de confiança para
todos os modelos Porsche atuais e para

Taxas de leasing, modelos de financia

A nossa revista para clientes, com

O seu parceiro para obter peças originais

Mais de 80 veículos históricos da

Aceda a www.porsche.com e experimente

mobilidade, fiável e exclusivo, auto

Para assegurar o valor da sua viatura

mento, seguros ou o cartão Porsche –

cinco edições por ano. Com todas as

e serviços de oficina, como reparações

Porsche na nossa sede em Stuttgart-

o fascínio Porsche também na Internet.

clássicos antigos e modernos. Quer

maticamente com a compra de um

nova ou usada, com os elevados padrões

os serviços financeiros da Porsche

novidades, reportagens interessantes

e restauro do seu Porsche clássico. Visite

Zuffenhausen. Aqui pode ver ao vivo

necessite de trabalhos de manutenção

Porsche novo.

de qualidade da Porsche. A nível mundial

Financial Services GmbH são inovadores

e entrevistas sobre a marca Porsche.

www.porsche.com/classic para saber

lendas como o 356, o 911 e o 917,

e com garantia Porsche Approved.

e adaptados ao produto.

Visite www.porsche.com/christophorus

mais sobre o serviço Porsche Classic.

expostos num ambiente único.

ou reparações especiais.

para uma seleção de artigos online.

No seu Centro Oficial Porsche poderá obter os novos catálogos Porsche Tequipment, Porsche Driver’s Selection e Porsche Driving Experience.

Dados técnicos
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Dados técnicos

Dados técnicos.

Dados técnicos

911 Carrera / 911 Carrera Cabriolet

911 Carrera S / 911 Carrera S Cabriolet
Prestações

Motor

911 Carrera S

911 Carrera S Cabriolet

Caixa manual/PDK

Caixa manual/PDK

Caixa manual/PDK

6

6

Velocidade máxima

295 km/h/293 km/h

292 km/h/290 km/h

308 km/h/306 km/h

306 km/h/304 km/h

Cilindrada

2.981 cm3

2.981 cm3

0–100 km/h

4,6 s/4,4 s

4,8 s/4,6 s

4,3 s/4,1 s

4,5 s/4,3 s

Pacote Sport Chrono
(em combinação com a transmissão PDK)
0–100 km/h com Launch Control

–/4,2 s

–/4,4 s

–/3,9 s

–/4,1 s

0–200 km/h

15,3 s/14,8 s

16,0 s/15,5 s

13,7 s/13,2 s

14,4 s/13,9 s

Pacote Sport Chrono
(em combinação com a transmissão PDK)
0–200 km/h com Launch Control

–/14,5 s

–/15,2 s

–/12,9 s

–/13,6 s

Potência (DIN)
às rpm

272 kW (370 CV)
6.500 rpm

309 kW (420 CV)
6.500 rpm

Binário máximo
às rpm

450 Nm
1.700 rpm – 5.000 rpm

500 Nm
1.700 rpm – 5.000 rpm

Taxa de compressão

10,0 : 1

10,0 : 1

Tração

Traseira

Traseira

Recuperação (100–200 km/h), 5.ª velocidade

15,3 s/–

16,2 s/–

13,3 s/–

14,2 s/–

Caixa manual

7 velocidades

7 velocidades

Recuperação da aceleração (100–200 km/h)

–/10,4 s

–/10,9 s

–/9,1 s

–/9,6 s

Transmissão PDK (opcional)

7 velocidades

7 velocidades

Chassis

2)

911 Carrera Cabriolet

Caixa manual/PDK

N.º de cilindros

Transmissão

1)

911 Carrera

Peso em vazio

Caixa manual/PDK

Caixa manual/PDK

Caixa manual/PDK

Caixa manual/PDK

DIN

1.430 kg/1.450 kg

1.500 kg/1.520 kg

1.440 kg/1.460 kg

1.510 kg/1.530 kg

Segundo diretiva CE1)

1.505 kg/1.525 kg

1.575 kg/1.595 kg

1.515 kg/1.535 kg

1.585 kg/1.605 kg

Peso máximo admissível

1.875 kg/1.890 kg

1.925 kg/1.940 kg

1.900 kg/1.915 kg

1.950 kg/1.965 kg

Eixo dianteiro

Independente, tipo McPherson

Independente, tipo McPherson

Eixo traseiro

Independente, multibraços

Independente, multibraços

Direção

Direção de desmultiplicação variável, assistida, hidráulica

Direção de desmultiplicação variável, assistida, hidráulica

Diâmetro de viragem

11,1 m

11,1 m

Sistema de travagem

Pinças de alumínio de tipo monobloco com 4 êmbolos
à frente e atrás, discos ventilados e perfurados

Pinças de alumínio de tipo monobloco com 6 êmbolos à frente,
pinças de alumínio de tipo monobloco com 4 êmbolos atrás,
discos ventilados e perfurados

Comprimento

4.499 mm

4.499 mm

4.499 mm

4.499 mm

Largura (com retrovisores exteriores)

1.808 mm (1.978 mm)

1.808 mm (1.978 mm)

1.808 mm (1.978 mm)

1.808 mm (1.978 mm)

Altura

1.294 mm

1.289 mm

1.296 mm/1.295 mm

1.291 mm/1.290 mm

Sistema de estabilização dinâmica

Porsche Stability Management (PSM)

Porsche Stability Management (PSM)

Distância entre eixos

2.450 mm

2.450 mm

2.450 mm

2.450 mm

Jantes

FR: 8,5 J x 19 (ET 50), TR: 11,5 J x 19 (ET 76)

FR: 8,5 J x 20 (ET 49), TR: 11,5 J x 20 (ET 76)

Volume da bagageira

145 l

145 l

145 l

145 l

Pneus

FR: 235/40 ZR 19, TR: 295/35 ZR 19

FR: 245/35 ZR 20, TR: 305/30 ZR 20

Capacidade do depósito
(volume de enchimento)

64 l

64 l

64 l

64 l

 egundo a Norma Europeia, o peso em vazio dos veículos é calculado com os equipamentos de série. Os equipamentos opcionais aumentam este valor. O valor indicado considera 75 kg para o condutor.
S
Os valores indicados foram determinados de acordo com o procedimento de medição recomendado (Regulamento [CE] n.º 715/2007 na sua versão em vigor). Os dados não se referem a um veículo individual e não fazem parte do produto
oferecido, servindo apenas para efeitos de comparação entre os diferentes tipos de veículos. Cálculo do consumo com base no equipamento de série. Os equipamentos opcionais poderão influenciar o consumo e as prestações.
O consumo de combustível e as emissões de CO2 de um veículo não dependem apenas da utilização eficiente do combustível pelo veículo, mas também são influenciados pelo comportamento de condução e outros fatores não
técnicos. Os atuais modelos da Porsche com motor a gasolina já estão preparados para a utilização de combustível com um teor máximo de 10 % de etanol. Para obter mais informações sobre os veículos individuais, consulte o seu
Centro Oficial Porsche.

Dimensões/Valor cx

Coeficiente de resistência aerodinâmica

cx = 0,29

cx = 0,30

cx = 0,30

cx = 0,30

Consumo/Emissões2)

Caixa manual/PDK

Caixa manual/PDK

Caixa manual/PDK

Caixa manual/PDK

Urbano em l/100 km

11,7/9,9

11,9/9,9

12,2/10,1

12,3/10,2

Extraurbano em l/100 km

6,3/6,0

6,5/ 6,2

6,6/6,4

6,7/6,5

Combinado em l/100 km

8,3/7,4

8,5/7,5

8,7/7,7

8,8/7,8

Emissões de CO2 combinadas em g/km

190/169

195/172

199/174

202/178

151

152

Dados técnicos

Dados técnicos.

Dados técnicos

911 Carrera 4 / 911 Carrera 4 Cabriolet

911 Carrera 4S / 911 Carrera 4S Cabriolet
Prestações

Motor

911 Carrera 4S

911 Carrera 4S Cabriolet

Caixa manual/PDK

Caixa manual/PDK

Caixa manual/PDK

6

6

Velocidade máxima

292 km/h/290 km/h

289 km/h/287 km/h

305 km/h / 303 km/h

303 km/h / 301 km/h

Cilindrada

2.981 cm3

2.981 cm3

0–100 km/h

4,5 s/4,3 s

4,7 s/4,5 s

4,2 s/4,0 s

4,4 s/4,2 s

Pacote Sport Chrono
(em combinação com a transmissão PDK)
0–100 km/h com Launch Control

–/4,1 s

–/4,3 s

–/3,8 s

–/4,0 s

0–200 km/h

15,8 s/15,3 s

16,5 s/16,0 s

14,1 s/13,6 s

14,8 s/14,3 s

Pacote Sport Chrono
(em combinação com a transmissão PDK)
0–200 km/h com Launch Control

–/15,0 s

– / 15,7s

–/13,3 s

–/14,0 s

Potência (DIN)
às rpm

272 kW (370 CV)
6.500 rpm

309 kW (420 CV)
6.500 rpm

Binário máximo
às rpm

450 Nm
1.700–5.000 rpm

500 Nm
1.700–5.000 rpm

Taxa de compressão

10,0 : 1

10,0 : 1

Tração

Integral

Integral

Recuperação (100–200 km/h), 5.ª velocidade

16,0 s/–

16,9 s/–

13,9 s/–

14,8 s/–

Caixa manual

7 velocidades

7 velocidades

Recuperação da aceleração (100–200 km/h)

–/11,0 s

–/11,5 s

–/9,6 s

–/10,1 s

Transmissão PDK (opcional)

7 velocidades

7 velocidades

Chassis

2)

911 Carrera 4 Cabriolet

Caixa manual/PDK

N.º de cilindros

Transmissão

1)

911 Carrera 4

Peso em vazio

Caixa manual/PDK

Caixa manual/PDK

Caixa manual/PDK

Caixa manual/PDK

DIN

1.480 kg/1.500 kg

1.550 kg/1.570 kg

1.490 kg/1.510 kg

1.560 kg/1.580 kg

Segundo diretiva CE1)

1.555 kg/1.575 kg

1.625 kg/1.645 kg

1.565 kg/1.585 kg

1.635 kg/1.655 kg

Peso máximo admissível

1.925 kg/1.940 kg

1.975 kg/1.990 kg

1.950 kg/1.965 kg

2.000 kg/2.015 kg

Eixo dianteiro

Independente, tipo McPherson

Independente, tipo McPherson

Eixo traseiro

Independente, multibraços

Independente, multibraços

Direção

Direção de desmultiplicação variável, assistida, hidráulica

Direção de desmultiplicação variável, assistida, hidráulica

Diâmetro de viragem

11,1 m

11,1 m

Sistema de travagem

Pinças de alumínio de tipo monobloco com 4 êmbolos
à frente e atrás, discos ventilados e perfurados

Pinças de alumínio de tipo monobloco com 6 êmbolos à frente,
pinças de alumínio de tipo monobloco com 4 êmbolos atrás,
discos ventilados e perfurados

Comprimento

4.499 mm

4.499 mm

4.499 mm

4.499 mm

Largura (com retrovisores exteriores)

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

1.295 mm

1.290 mm

1.298 mm

1.293 mm/1.292 mm)

Sistema de estabilização dinâmica

Porsche Stability Management (PSM)

Porsche Stability Management (PSM)

Distância entre eixos

2.450 mm

2.450 mm

2.450 mm

2.450 mm

Jantes

FR: 8,5 J x 19 (ET 50), TR: 11,5 J x 19 (ET 56)

FR: 8,5 J x 20 (ET 49), TR: 11,5 J x 20 (ET 56)

Volume da bagageira

125 l

125 l

125 l

125 l

Pneus

FR: 235/40 ZR 19, TR: 295/35 ZR 19

FR: 245/35 ZR 20, TR: 305/30 ZR 20

Capacidade do depósito
(volume de enchimento)

67 l

67 l

67 l

67 l

 egundo a Norma Europeia, o peso em vazio dos veículos é calculado com os equipamentos de série. Os equipamentos opcionais aumentam este valor. O valor indicado considera 75 kg para o condutor.
S
Os valores indicados foram determinados de acordo com o procedimento de medição recomendado (Regulamento [CE] n.º 715/2007 na sua versão em vigor). Os dados não se referem a um veículo individual e não fazem parte do produto
oferecido, servindo apenas para efeitos de comparação entre os diferentes tipos de veículos. Cálculo do consumo com base no equipamento de série. Os equipamentos opcionais poderão influenciar o consumo e as prestações.
O consumo de combustível e as emissões de CO2 de um veículo não dependem apenas da utilização eficiente do combustível pelo veículo, mas também são influenciados pelo comportamento de condução e outros fatores não
técnicos. Os atuais modelos da Porsche com motor a gasolina já estão preparados para a utilização de combustível com um teor máximo de 10 % de etanol. Para obter mais informações sobre os veículos individuais, consulte o seu
Centro Oficial Porsche.

Dimensões/Valor cx

Coeficiente de resistência aerodinâmica

cx = 0,29

cx = 0,30

cx = 0,30

cx = 0,30

Consumo/Emissões2)

Caixa manual/PDK

Caixa manual/PDK

Caixa manual/PDK

Caixa manual/PDK

Urbano em l/100 km

12,2/10,1

12,4/10,3

12,4/10,3

12,6/10,4

Extraurbano em l/100 km

6,7 / 6,3

6,9/6,5

6,8/6,6

6,8/6,7

Combinado em l/100 km

8,7/7,7

8,9/7,9

8,9/7,9

9,0/8,0

Emissões de CO2 combinadas em g/km

201/177

206/182

204/180

208/184

153

154

Dados técnicos

Dados técnicos.

Dados técnicos

911 Targa 4

911 Targa 4S

Motor

Caixa manual/PDK

6

6

Velocidade máxima

289 km/h / 287 km/h

303 km/h / 301 km/h

Cilindrada

2.981 cm3

2.981 cm3

0–100 km/h

4,7 s/4,5 s

4,4 s/4,2 s

Pacote Sport Chrono
(em combinação com a transmissão PDK)
0–100 km/h com Launch Control

–/4,3 s

–/4,0 s

Potência (DIN)
às rpm

272 kW (370 CV)
6.500 rpm

309 kW (420 CV)
6.500 rpm

Binário máximo
às rpm

450 Nm
1.700–5.000 rpm

500 Nm
1.700–5.000 rpm

0–200 km/h

16,5 s/16,0 s

14,8 s/14,3 s

Taxa de compressão

10,0 : 1

10,0 : 1

Pacote Sport Chrono
(em combinação com a transmissão PDK)
0–200 km/h com Launch Control

–/15,7 s

–/14,0 s

Tração

Integral

Integral

Recuperação (100–200 km/h), 5.ª velocidade

16,9 s/–

14,8 s/–

Caixa manual

7 velocidades

7 velocidades

Recuperação da aceleração (100–200 km/h)

–/11,5 s

–/10,1 s

Transmissão PDK (opcional)

7 velocidades

7 velocidades

Caixa manual/PDK

Chassis

2)

911 Targa 4S

Caixa manual/PDK

N.º de cilindros

Transmissão

1)

911 Targa 4
Prestações

Peso em vazio

Caixa manual/PDK

DIN

1.570 kg/1.590 kg

1.580 kg/1.600 kg

Segundo diretiva CE1)

1.645 kg/1.665 kg

1.655 kg/1.675 kg

Peso máximo admissível

2.000 kg/2.015 kg

2.025 kg/2.040 kg

Comprimento

4.499 mm

4.499 mm

Largura (com retrovisores exteriores)

1.852 mm (1.978 mm)

1.852 mm (1.978 mm)

Altura

1.288 mm

1.293 mm/1.291 mm

Eixo dianteiro

Independente, tipo McPherson

Independente, tipo McPherson

Eixo traseiro

Independente, multibraços

Independente, multibraços

Direção

Direção de desmultiplicação variável, assistida, hidráulica

Direção de desmultiplicação variável, assistida, hidráulica

Diâmetro de viragem

11,1 m

11,1 m

Sistema de travagem

Pinças de alumínio de tipo monobloco com 4 êmbolos
à frente e atrás, discos ventilados e perfurados

Pinças de alumínio de tipo monobloco com 6 êmbolos à frente,
pinças de alumínio de tipo monobloco com 4 êmbolos atrás,
discos ventilados e perfurados

Sistema de estabilização dinâmica

Porsche Stability Management (PSM)

Porsche Stability Management (PSM)

Distância entre eixos

2.450 mm

2.450 mm

Jantes

FR: 8,5 J x 19 (ET 50), TR: 11,5 J x 19 (ET 56)

FR: 8,5 J x 20 (ET 49), TR: 11,5 J x 20 (ET 56)

Volume da bagageira

125 l

125 l

Pneus

FR: 235/40 ZR 19, TR: 295/35 ZR 19

FR: 245/35 ZR 20, TR: 305/30 ZR 20

Capacidade do depósito
(volume de enchimento)

67 l

67 l

 egundo a Norma Europeia, o peso em vazio dos veículos é calculado com os equipamentos de série. Os equipamentos opcionais aumentam este valor. O valor indicado considera 75 kg para o condutor.
S
Os valores indicados foram determinados de acordo com o procedimento de medição recomendado (Regulamento [CE] n.º 715/2007 na sua versão em vigor). Os dados não se referem a um veículo individual e não fazem parte do produto
oferecido, servindo apenas para efeitos de comparação entre os diferentes tipos de veículos. Cálculo do consumo com base no equipamento de série. Os equipamentos opcionais poderão influenciar o consumo e as prestações.
O consumo de combustível e as emissões de CO2 de um veículo não dependem apenas da utilização eficiente do combustível pelo veículo, mas também são influenciados pelo comportamento de condução e outros fatores não
técnicos. Os atuais modelos da Porsche com motor a gasolina já estão preparados para a utilização de combustível com um teor máximo de 10 % de etanol. Para obter mais informações sobre os veículos individuais, consulte o seu
Centro Oficial Porsche.

Dimensões/Valor cx

Coeficiente de resistência aerodinâmica

cx = 0,30

cx = 0,30

Consumo/Emissões2)

Caixa manual/PDK

Caixa manual/PDK

Urbano em l/100 km

12,4/10,3

12,6/10,4

Extraurbano em l/100 km

6,9/6,5

6,8/6,7

Combinado em l/100 km

8,9/7,9

9,0/8,0

Emissões de CO2 combinadas em g/km

206/182

208/184

155

156

Dados técnicos

Dados técnicos

Dados técnicos dos modelos com kit de potência.

157

Etiquetagem dos pneus.

911 Carrera S

911 Carrera S Cabriolet

911 Carrera 4S

911 Carrera 4S Cabriolet

911 Targa 4S

Prestações

Caixa manual/PDK

Caixa manual/PDK

Caixa manual/PDK

Caixa manual/PDK

Caixa manual/PDK

Velocidade máxima

313 km/h/311 km/h

311 km/h/309 km/h

310 km/h/308 km/h

308 km/h/306 km/h

308 km/h/306 km/h

0–100 km/h1)

4,1 s/3,7 s

4,2 s/3,8 s

4,0 s/3,6 s

4,1 s/3,7 s

4,1 s/3,7 s

0–200 km/h1)

13,1 s/12,3 s

13,5 s/12,7 s

13,6 s/12,8 s

14,1 s/13,2 s

14,1 s/13,2 s

Recuperação (100–200 km/h), 5.ª velocidade

12,4 s/–

12,7 s/–

12,8 s/–

13,1 s/–

13,1 s/–

Recuperação da aceleração (100–200 km/h)

–/8,6 s

–/8,9 s

–/9,2 s

–/9,5 s

–/9,5 s

Tipo de pneu

Pneus de verão

Motor
N.º de cilindros

6

6

6

6

6

Cilindrada efetiva

2.981 cm3

2.981 cm3

2.981 cm3

2.981 cm3

2.981 cm3

Potência (DIN)
às rpm

331 kW (450 CV)
6.500 rpm

331 kW (450 CV)
6.500 rpm

331 kW (450 CV)
6.500 rpm

331 kW (450 CV)
6.500 rpm

331 kW (450 CV)
6.500 rpm

Binário máximo
às rpm

550 Nm
2.150–5.000 rpm

550 Nm
2.150–5.000 rpm

550 Nm
2.150–5.000 rpm

550 Nm
2.150–5.000 rpm

550 Nm
2.150–5.000 rpm

Taxa de compressão

10,0: 1

10,0: 1

10,0: 1

10,0: 1

10,0: 1

Consumo/Emissões2)

Caixa manual/PDK

Caixa manual/PDK

Caixa manual/PDK

Caixa manual/PDK

Caixa manual/PDK

Urbano em l/100 km

12,9/10,7

12,9/10,8

13,0/10,9

13,3/11,2

13,3/11,2

Extraurbano em l/100 km

7,3/6,9

7,3/7,0

7,4/7,1

7,6/7,3

7,6/7,3

Combinado em l/100 km

9,4/8,3

9,4/8,4

9,5/8,5

9,7/8,7

9,7/8,7

Emissões de CO2 combinadas em g/km

212/188

214/190

216/192

220/196

220/196

Classe de eficiência
de combustível/
Atrito de rolamento

Classe de aderência
em piso molhado

235/40 ZR 19

E

B–A

–

71–68

295/35 ZR 19

E

B–A

–

74–71

245/35 ZR 20

E

A

71

305/30 ZR 20

E

A

74

Dimensões

Ruído de rolamento
externo *

Ruído de rolamento
externo

Classe

(dB)

Por razões logísticas e de produção, não é possível efetuar a encomenda específica de um determinado modelo de pneu.
* Ruído de rolamento reduzido  
Ruído de rolamento médio  
Ruído de rolamento elevado

1)
2)

Os valores relativos à transmissão PDK são válidos para o modo SPORT PLUS.
Os valores indicados foram determinados de acordo com o procedimento de medição recomendado (Regulamento [CE] n.º 715/2007 na sua versão em vigor). Os dados não se referem a um veículo individual e não fazem parte do produto
oferecido, servindo apenas para efeitos de comparação entre os diferentes tipos de veículos. Cálculo do consumo com base no equipamento de série. Os equipamentos opcionais poderão influenciar o consumo e as prestações.
O consumo de combustível e as emissões de CO2 de um veículo não dependem apenas da utilização eficiente do combustível pelo veículo, mas também são influenciados pelo comportamento de condução e outros fatores não
técnicos. Os atuais modelos da Porsche com motor a gasolina já estão preparados para a utilização de combustível com um teor máximo de 10 % de etanol. Para obter mais informações sobre os veículos individuais, consulte o seu
Centro Oficial Porsche.

Síntese

159

Não se trata de
prever o futuro.
Mas sim de o mudar.
Partimos do zero. Desenvolvemos ideias.
Rejeitamo-las. Aperfeiçoamos o futuro.
E cada newton-metro. Damos o nosso
melhor quando os outros afirmam que
algo é impossível.
E, desse modo, procuramos o motor
mais eficiente, não o maior. Um design
apurado, não apenas agradável ao olhar.
Um desportivo capaz de superar o teste
mais difícil: ser o melhor, dia após dia.
Continuaremos sempre a construir
um 911 diferente. Tal como esperado.
É também nesta tradição que reside
o seu futuro. Não como outros pensam
que o 911 deveria ser. Mas sim como
algo que permanecerá para sempre:
o 911.

Índice alfabético

Índice alfabético.
A

C

Acesso à Internet sem fios

141

Caixa de velocidades manual

E

P

Entradas de ar de refrigeração ativas 45

Pacote de iluminação design

81

System (POSIP)

Eixo traseiro direcional

Pacote Sport Chrono

63

ParkAssist

87

Airbags71

Capota23

Aplicações Connect

Chassis desportivo

65

Aplicação Porsche Track Precision

Chassis desportivo PASM

65

(PTPA)63

Climatização85

Faróis bi-xénon

130

95

61

F

97

Combustível75

Faróis em LED

73

Management (PASM)

Computador de bordo

79

Função Auto Start-Stop

47

Porsche Car Configurator

Assistente de mudança de faixa

87

Conceito de iluminação

73

Porsche Car Connect

I

B

Connect Store

Indicação de limite de velocidade

Bagageira83

Construção29

Bancos

Construção de peso reduzido

97

Interior

56
144
90

Porsche Ceramic Composite Brake
87
25, 79

31

Porsche Stability Management (PSM)57

Sistema de controlo da velocidade

Volante desportivo GT

Porsche Torque Vectoring (PTV)

52

de cruzeiro 

52

Sistema de escape desportivo

47

Porsche Traction Management (PTM) 51

Sistema de som BOSE Surround

89

Portal Porsche Connect

97

Sistema de som High-End Surround

Pré-instalação para telemóvel

93

da Burmester ® 

89

Produção Porsche Exclusive

103

Sistema de tejadilho

22

Sistemas de som

89

(PTV Plus)

83

Conforto83

Volante desportivo

Porsche Torque Vectoring Plus

71

Volantes

Segurança66

Porsche Active Suspension

Apple CarPlay

S

Porsche Side Impact Protection

Personalização101

Aquecimento dos bancos

®

87

Sistema de elevação do eixo dianteiro61

(PCCB)69

Proteção anticapotamento

71

Porsche Communication

PSM Sport

64

®

T

Management (PCM) com

Bacquets desportivas

83

Consumo75

J

navegação online

93

R

Bancos desportivos

83

Cores

Jantes58

Porsche Connect

93

Rádio digital

Porsche Connect Store

97

Reciclagem75

Teto de abrir/inclinar

85

Porsche Dynamic Chassis Control

Recolha na fábrica

Teto de abrir/inclinar em vidro

85

(PDCC)61

Recuperação de energia elétrica

Transmissão de potência

49

Modelos33

Porsche Dynamic Light System

Retrovisores exteriores SportDesign 130

Módulo do telefone

(PDLS)73

(PDK)

Travões69

Bancos desportivos adaptativos
Plus

129

Bancos desportivos com ajuste
elétrico
	

49

Combinações

114

Exterior

108

Interior
129

Bancos desportivos Plus

83

D

Bancos traseiros

83

Dados técnicos

cadeiras de criança

Meio ambiente

75
93

150

Motor37

Porsche Dynamic Light System Plus

Depuração dos gases de escape

75

Motores41

(PDLS Plus)

73

83

Direção assistida

59

Mundo Porsche

Porsche Entry & Drive

81

63

Direção assistida Plus

61

	Pré-instalação para fixação
Botão SPORT

110–113

M

146

Tecnologia eficiente
141
145
75

Tequipment

47
142

Transmissão Porsche Doppelkupplung
49

Turbocompressor44

V
Ventilação dos bancos

83

81
132

161
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