
O novo Taycan
 Alma elétrica.
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O que torna um automóvel  
desportivo elétrico no primeiro  
Porsche totalmente elétrico?



Um símbolo que  
confere alma ao metal.



Uma bateria que  
armazena arrepios na pele. 

O Taycan contém em si uma herança que se exprime em performance. A mais recente tecnologia de propulsão garante 
que a sua potência possa ser reproduzida muitas vezes: dois motores síncronos de interação permanente (PSM)  
com 560 kW (761 CV) de potência “Overboost” na função “Launch Control” catapultam o Taycan Turbo S dos  
0 aos 100 km/h em 2,8 segundos. Com uma performance no arranque de 1,2 g, acelera nos primeiros metros  
mais  rapidamente do que a força da gravidade – sendo, assim, mais rápido do que um paraquedista em queda livre.
 
Para os valores de emissões de CO₂, autonomia elétrica, consumo de eletricidade e classe de eficiência,  
consulte a página 83 e seguintes.



Um cabo  
que alimenta sonhos. 
A alma da Porsche significa potência. Em todos os aspetos. É o que demonstra o Taycan até no carregamento: 
com a sua arquitetura de 800 volts, é possível atingir uma potência de carregamento até 270 kW. Desta 
forma, é possível obter em 5 minutos1) uma autonomia até 100 km (WLTP) sob condições ideais2), tornando o 
veículo pronto para aquilo que o condutor passa o dia a pensar: a condução.

 
Para os valores de emissões de CO₂, autonomia  
elétrica, consumo de eletricidade e classe  
de eficiência, consulte a página 83 e seguintes.

 
1) Para Taycan Turbo S y Taycan 4S con Batería Performance: 5,5 min.
2)  Condições ideais: posto de carregamento rápido CCS com >270 kW, >850 V, 

temperatura de bateria de 30 °C a 35 °C e estado de carga de saída de 5%.



Um ecrã  
que apresenta emoções.
O Porsche Advanced Cockpit do Taycan destaca-se pelas tecnologias inovadoras e disponibiliza até quatro ecrãs.  
No centro da atenção do condutor está o Curved Display totalmente digital. Contudo, aquilo que realmente  
define o Taycan é a sensação ao volante: a familiaridade de um Porsche aliada ao irresistível bater do coração.



Uma entrada de ar 
que exprime bem a 
performance.
A alma de um Porsche não se revela apenas em termos de valores interiores. Mas também 
exteriores: à semelhança de todos os Porsche, o Taycan também possui caraterísticas,  
tais como a Flyline típica ou os guarda-lamas enfatizados, nos quais foram integradas   
Air Curtains pela primeira vez – elementos que representam a funcionalidade, a aero-
dinâmica e o caráter desportivo.



Um botão de arranque que 
dá início a uma nova era.
É possível reinventar-se, mantendo-se o mesmo? Acreditamos firmemente que é possível e trabalhamos nisso há 
70 anos. O que todas as gerações Porsche partilham entre si é a sua alma – sob a forma de todos os detalhes  
que possuem. E, assim, também pode dar vida ao novo Taycan do lado esquerdo –  completamente silencioso e 
sem chave. Algumas revoluções são agradavelmente silenciosas.



O Taycan.

O coração: elétrico.  
A alma: Porsche.



O Taycan está preparado para o futuro com o seu 
conceito global inovador. É marcado pelos atributos 
que sempre foram determinantes para qualquer 
Porsche: pura emoção e máximo prazer de condução.

Quando se aproxima do Taycan na sua garagem, 
nada o impede de desfrutar da sua experiência de 
condução personalizada. O veículo está totalmente 
carregado, conhece o destino já transferido pela apli-
cação Porsche Connect, planeou o percurso ade-
quado e encontra-se preparado para iniciar a viagem 
à temperatura ideal escolhida.

Assim que entra, surge a sensação familiar da  
Porsche – aliada às mais recentes tecnologias. O 
Porsche Advanced Cockpit destaca-se pelo Curved 
Display totalmente digital de 16,8˝, um elemento 
de comando de 8,4˝ integrado na consola central  
e um ecrã central de 10,9˝. Aí encontrará constan-
temente, por exemplo, as informações relevantes 
para si em Notificações. Se preferir concentrar todos 
os seus sentidos na condução, basta selecionar a 
vista reduzida que apresenta apenas conteúdos rele-
vantes para a condução, tais como a velocidade  
e o modo de condução. De forma tão pura como a 
experiência do automóvel desportivo que se encontra 
subjacente.

Segue-se o primeiro toque no pedal – e a alma 
Porsche do Taycan é revelada: dois motores síncronos 
de interação permanente com até 460 kW  
(625 CV) no Taycan Turbo S fornecem a sua força 
total desde o arranque e permitem múltiplas ace-
lerações  consecutivas. O baixo centro de gravidade 
assegura um desempenho em curva excecional, 
permitindo à sua pulsação ganhar logo andamento – 
tal como se espera de um Porsche.

O conforto e a autonomia estão em primeiro plano, 
além do design e da performance. Se desejar, o 
 veículo planeia o percurso de forma eficiente e torna 
as viagens longas confortáveis. As possibilidades  
de carregamento rápido tornam as paragens curtas. 
Através da arquitetura de 800 volts, pelo caminho 
pode carregar até 100 km de autonomia em cinco 
minutos1) (WLTP) sob condições ideais2). 

O Porsche Recuperation Management (PRM) inteli-
gente regula-se automaticamente ou pode ser 
ajustado ativamente pelo condutor – em função da 
situação de condução. Graças a uma regeneração 
de energia eficiente, durante a viagem são recupera-
dos adicionalmente quilómetros valiosos. Para uma 
condução simultaneamente desportiva e eficiente – 
tipicamente Porsche. 

Assim, nada o impede de fazer a próxima viagem.

 
1) Para Taycan Turbo S y Taycan 4S con Batería Performance: 5,5 min. 
2)  Condições ideais: posto de carregamento rápido CCS com >270 kW,  

>850 V, temperatura de bateria de 30 °C a 35 °C e estado de carga de 
saída de 5%. 

 
Para os valores de emissões de CO₂, autonomia 
 elétrica, consumo de eletricidade e classe de 
 eficiência, consulte a página 83 e seguintes.

Um dia no Taycan. 
Um dia no Taycan22 23



Para ver o �lme de lançamento do Taycan, aceda a:  
www.porsche.com/taycan-highlights

Modelos.
 
Para os valores de emissões de CO₂, autonomia elétrica, consumo de eletricidade e classe de e�ciência, consulte a página 83 e seguintes.

Taycan Turbo

 ◼ até 460 kW (625 CV)
 ◼   até 500 kW (680 CV) e potência  

“Overboost” na função “Launch Control”
 ◼  850 Nm de binário máximo no modo  

“Launch Control”
 ◼  dos 0 aos 100 km/h em 3,2 segundos  

na função “Launch Control”
 ◼ Velocidade máxima de 260 km/h
 ◼ Bateria Performance Plus

Taycan Turbo S

 ◼ até 460 kW (625 CV)
 ◼  até 560 kW (761 CV) e potência  

“Overboost” na função “Launch Control”
 ◼  1.050 Nm de binário máximo no modo  

“Launch Control”
 ◼  dos 0 aos 100 km/h em 2,8 segundos  

na função “Launch Control”
 ◼ Velocidade máxima de 260 km/h
 ◼ Bateria Performance Plus

Modelos

Taycan 4S

 ◼ até 320 kW (435 CV)
 ◼  até 390 kW (530 CV) e potência  

“Overboost” na função “Launch Control” 
 ◼  640 Nm de binário máximo no modo  

“Launch Control”
 ◼  dos 0 aos 100 km/h em 4,0 segundos  

na função “Launch Control”
 ◼ Velocidade máxima de 250 km/h
 ◼  Bateria Performance (a título opcional,  

Bateria Performance Plus)
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Design exterior.

Purista, expressivo, intemporal. Três caraterísticas 
que descrevem qualquer Porsche – em especial 
aquele que transporta o nosso ADN para uma nova 
era automóvel. 

Para este efeito, a estrutura de propulsão total-
mente elétrica do Taycan oferece-nos novos espaços 
que utilizámos de forma rigorosa. A dimensão com-
pacta do motor elétrico torna possível um  contorno 
do capot dianteiro especialmente plano. Deste modo, 
surge o capot típico da Porsche com os guarda- 
lamas evidenciados. 

As entradas de ar laterais na parte da frente das  
rodas dianteiras – as designadas Air Curtains –  
melhoram ainda mais a aerodinâmica direcionando 
o ar admitido sobre as rodas como uma cortina e 
 minimizando, assim, as turbulências. Imediatamente  
acima encontra-se o destaque da parte dianteira:  
os faróis em LED Matrix de quatro pontos que con-
jugam todas as funções de iluminação num só 
componente e que parecem estar em suspenso. 

A silhueta está marcada por uma Flyline dinâmica e 
plana. Puxadores das portas nivelados à superfície e 
de extensão automática abrem a cabine do veículo 
com uma posição do banco rebaixada e desportiva. 

O tejadilho está disponível em duas opções: a versão 
com contornos bem de�nidos em Alumínio leve e 
rebaixada no centro cria uma forma típica do desporto 
automóvel. Em alternativa, o tejadilho de Vidro �xo 
panorâmico assegura uma sensação de espaço ampla 
e leve. 

O design da secção traseira causa impacto através 
do grupo de óticas envolvente em vidro, bem como 
o logótipo “PORSCHE” em imitação de vidro. em 
cima, situa-se o Porsche Active Aerodynamics (PAA) 
na forma de um sistema de aileron traseiro com  
três níveis. 

A cabine afunila em direção à traseira e os guarda-
lamas atrás são bem pronunciados, como é típico 
da Porsche. E, uma vez que não existe sistema de 
escape, o Taycan não necessita das saídas de gases: 
ganhando mais espaço para um difusor traseiro 
contínuo com um design de lamelas desportivo. Um 
veículo que reÀete o futuro – e que, no entanto, 
permite reconhecer imediatamente a alma Porsche.

Descubra o Filme Design em www.porsche.com/taycan-design

Design exterior26 27



Por fora, um Porsche é facilmente reconhecível 
como tal – pura linguagem das formas. E também 
no habitáculo do novo Taycan é possível sentir  
os inequívocos genes da Porsche. A arquitetura do 
interior é desportiva, reduzida e clara na sua versão 
base. Salta à vista a Wing que se estende a partir 
da consola central e que parece estar suspensa. Os 
ecrãs inovadores no cockpit são claramente conce-
bidos em função do condutor e permitem visualizar 
permanentemente as informações mais importantes, 
mesmo em viagens dinâmicas.

A consola central com inclinação para a frente realça 
a posição do banco do condutor rebaixada e des-
portiva. Este tem à sua disposição bancos ajustáveis 
com regulação em 8 vias ou, a título opcional, em 
141) ou 182) vias, equipados com encostos de cabeça 
esguios. Os entalhes no design da bateria integrada 
na parte inferior do chassis permitem igualmente 
viagens confortáveis nos lugares traseiros.

Ao volante, tem a sensação de que o Taycan foi 
concebido especificamente para se adaptar a si. O 
passageiro da frente e os passageiros traseiros 
 viajam com o mesmo conforto e caráter desportivo 
em bancos de peso reduzido com forte apoio lateral. 
Se desejar, o Taycan encontra-se também disponível 
com uma configuração de bancos 4+1.

Além da bagageira com capacidade de 81 litros à 
frente para bagagem mais pequena, a bagageira 
traseira oferece um espaço de arrumação com capa-
cidade de 366 litros3), que é possível aumentar 
opcionalmente de forma flexível graças aos encostos 
traseiros individualmente rebatíveis. Ou seja, é 
claro que o Taycan é um automóvel desportivo elé-
trico de alta tecnologia. E, simultaneamente, é 
como todos os seus antecessores, especialmente 
versátil.

 
1) De série no Taycan Turbo.
2) De série no Taycan Turbo S.
3) 407 litros no Taycan 4S.

Design interior.
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Design interior

 
1 Bagageira dianteira
2 Bagageira traseira
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3D 1.455
altifalantes Burmester®

Sistema de som 
High-End Surround

watts

Conduzir um Porsche é sempre uma experiência 
emocional. Para personalizar ainda mais esta sen-
sação, pode conferir ao seu veículo o seu toque 
pessoal, de fábrica, através da seleção dos materiais. 
No interior, tem ao seu dispor pele lisa, pele Club 
Olea escurecida por processos naturais e um interior 
sustentável sem pele em diversas cores. Além 
disso, oferecemos-lhe elementos decorativos em 
alumínio, carbono ou madeira Paldao escuro com 
poros abertos. Os Pacotes de detalhes permitem a 
personalização de detalhes de interior selecionados 
e, desta forma, uma assinatura pessoal no seu veículo. 
O tapete e outros elementos no interior são com-
postos por fio Econyl sustentável. Trata-se de uma 
fibra reciclada produzida, entre outros, a partir de 
redes de pesca usadas. 

Adicionalmente, o Taycan possui a título opcional 
uma iluminação ambiente que transmite ainda 
maior sofisticação ao habitáculo. Naturalmente que 
a cor e a intensidade luminosa podem ser adaptadas 
ao seu gosto pessoal.

Se o volante desportivo multifunções de série não 
for ainda suficientemente desportivo, a sensação de 
condução em desporto automóvel pode ser maxi-
mizada com o volante desportivo GT multifunções1) 

opcional: equipado com um seletor de modos e 
marca das 12 horas. 

A inovadora climatização Advanced Climate Control 
(de 2 ou 4 zonas) não é visível, mas sente-se – o 
desenvolvimento rigoroso dos clássicos sistemas de 
climatização automática. As saídas de ar sem lamelas 
são acionadas eletricamente através do Porsche 
Communication Management (PCM), com navegação 
online. e permitem uma circulação e distribuição  
de ar precisa. 

Os sistemas de som disponíveis a título opcional no 
Porsche Taycan comprovam igualmente que a 
 potência da energia elétrica pode gerar emoções: o 
sistema de som BOSE® Surround2), com 710 watts 
de potência total, traz entretenimento para o habi-
táculo. No sistema de som 3D High-End Surround 
da Burmester®, 1.455 watts e 21 altifalantes  
com subwoofer ativo garantem momentos de prazer 
musical durante a viagem.

A sensação Porsche em cada lugar –  
para todos os sentidos e diretamente ao entrar.

 
1)  Em conjugação com o Pacote Sport Chrono; de série no Taycan Turbo S.
2) De série no Taycan Turbo e Taycan Turbo S.

Design interior 3130



Chamamos “Advanced” ao cockpit do Taycan, pois é 
avançado em muitos aspetos. Utiliza tecnologia 
para se simplificar a si próprio – e, simultaneamente, 
para fascinar. 

Os botões mecânicos foram quase totalmente 
substituídos por comandos digitais. Desta forma, o 
interior surge muito organizado. O mesmo princípio 
de organização é aplicado aos ecrãs. Existem até 4 
ecrãs – intuitivos, focados e com um manusea-
mento direto. Tal como se espera de um Porsche. 
Basta entrar, engrenar a velocidade D e arrancar. Para 
quem preferir ativar manualmente o Taycan, à es-
querda existe um botão de arranque – porque, tam-
bém aqui, permanecemos fiéis às nossas raízes. 

A disposição é igualmente concebida em função do 
condutor, como é típico da Porsche: no centro 
das atenções encontra-se o painel de instrumentos, 
composto por um Curved Display de 16,8˝ e painel 
de comando externo com Direct Touch Control 
para a configuração das funções de iluminação e de 
chassis. O ecrã é curvo e côncavo – sendo um  
dos primeiros Curved Displays a ser montado num 
automóvel. Este painel de instrumentos exibe 
três mostradores circulares configuráveis: manifesta-
mente Porsche, mas aplicado de forma virtual. Em 
alternativa, pode escolher entre cinco indicações: 
nomeadamente um mapa Full HD alargado, o indi-
cador de potência ou uma vista reduzida. 

Cockpit.
Cockpit

Volante desportivo GT multifunções  
com botão de recuperação

Seletor de modos

Curved Display de 16,8˝ 

Ecrã do passageiro com 10,9˝Ecrã central de 10,9˝

Painel de comando tátil para  
as funções de iluminação

Painel de comando tátil  
para as funções do chassis

Advanced Climate Control 
(2 ou 4 zonas)

Consola central com 
Direct Touch Control
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Interação.

A sua unidade de comando central para áudio, 
navegação e comunicação: o novo Porsche  
Communication Management (PCM) com navega-
ção online. A visualização do PCM no ecrã central  
de 10,9˝ no painel de comandos é individualmente 
configurável, pelo que as funções principais podem 
ser consultadas diretamente. A navegação convence 
através de uma interface clara – e das funções 
 inovadoras, tais como o ecrã de percurso que indica 
todos os detalhes do trajeto e os pontos de carre-
gamento planeados, além dos engarrafamentos, 
resumindo-os numa linha temporal clara.

Igualmente novo: o contexto principal Notificações. 
As notificações recebidas dos dispositivos conec-
tados ou do veículo são aqui recolhidas e organizadas. 
Mal a situação de condução o permita, poderá 
 consultá-las em grupo - ou ouvi-las em voz alta. 
Assim, estará sempre up to date.

Na consola central existe outro elemento digital, 
o elemento de comando de 8,4˝ integrado na 
consola central, que lhe dá acesso à navegação, redes 

sociais, telefone, configurações e Apple CarPlay 
através de uma barra de menus que pode ser 
desativada. Aí poderá igualmente abrir e fechar a 
bagageira e as tampas das tomadas do veículo (em 
função dos equipamentos) e visualizar o carrega-
mento, apresentado com estado de carga da bateria. 

Dependendo do equipamento do seu Taycan, o 
ParkAssist com Surround View e o modo SPORT 
podem também ser ativados e desativados na 
barra de ícones. 

Igualmente confortável é o comando por voz aper-
feiçoado que pode ser controlado no Taycan por 
linguagem natural. Por conseguinte, o controlo por 
voz pode ser ativado, por exemplo, através do 
comando “Hey Porsche”. Além disso, é possível, pela 
primeira vez, interagir multimodalmente com o 
comando por voz: basta tocar no mapa no ecrã central 
e dizer, por exemplo, “Leva-me ali.”

Adicionalmente, o Taycan oferece a título opcional 
um ecrã de passageiro de 10,9˝ que, nomeada-

mente, permite o acesso a funções de navegação e 
infoentretenimento. O passageiro pode ajudar no 
planeamento do percurso ou visualizar os dados no 
painel de instrumentos através do mosaico especial 
no cockpit. Para os passageiros no banco traseiro, 
está disponível, a título opcional, um ecrã tátil de 
5,9˝ nos lugares traseiros que dispõe de uma 
superfície com teclas sensíveis ao toque através da 
qual é possível controlar funções de conforto, tais 
como temperatura, ventilação ou aquecimento dos 
bancos.

 
1 Ecrã tátil de 5,9˝ nos lugares traseiros
2  Curved Display de 16,8˝ com três  

instrumentos circulares personalizáveis
3  Ecrã central de 10,9˝
4 Elemento de comando de 8,4˝ integrado na consola central 
5 Ecrã de passageiro de 10,9˝ com mosaico especial no cockpit

2

1

3

5

4
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O alicerce do Taycan é a sua potente bateria Per-
formance baseada na mais recente tecnologia de 
iões de lítio – tanto em termos energéticos como 
estáticos: esta está integrada na parte inferior do 
chassis, tendo todo o veículo sido construído à sua 
volta – aqui é especialmente visível a nossa metodo-
logia Purpose-Design. O centro de gravidade baixo  
e a propulsão individual no eixo dianteiro e traseiro 
proporcionam uma distribuição de peso e uma 
estabilidade de condução otimizadas. A posição do 
banco é rebaixada, semelhante à do Porsche 911. 
Além disso, a bateria possui entalhes práticos – para 
bancos traseiros confortáveis e desportivos, perma-
necendo simultaneamente a Flyline plana do veículo. 

O seu grande potencial é criado pela bateria do 
Taycan com células com formato em bolsa, cuja 
química das células foi otimizada para uma per-
formance máxima mantendo-se uma grande auto-
nomia: ao seu dispor tem 33 módulos com um 
total de 396 células na versão maior (bateria Perfor-
mance) e 28 módulos com um total de 336 células 
na versão mais compacta, de série no Taycan 4S.

A bateria baseia-se ainda numa tecnologia de  
800 volts em vez dos até agora habituais 400 volts. 
O efeito: maior performance no carregamento e na 
propulsão com secções transversais do cabo mais 
pequenas, o que tem um efeito positivo no peso 
total. A refrigeração assegura em qualquer situação 
uma alimentação de energia otimizada do motor.  
E graças a uma estrutura da bateria especialmente 
robusta são garantidos níveis de segurança espe-
cialmente elevados mesmo em caso de acidente.

A nova tecnologia de bateria – o componente  
principal do seu Taycan – traz apenas vantagens:  
potência elevada e, simultaneamente, uma   
grande autonomia. 

 
Para os valores de emissões de CO₂, autonomia 
elétrica, consumo de eletricidade e classe de  
eficiência, consulte a página 83 e seguintes.

Bateria.
Bateria

Sistema de gestão da bateria

Cabos de alta voltagem

Módulo celular

Estrutura da bateria

Refrigeração

Placa de proteção

5

4

2

1

3

6

4

4

5

6

2
1

3

3
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O que já foi aplicado ao lendário modelo 356 de 
1948, aplica-se ainda mais ao novo Taycan: um 
conceito de veículo que encarna a mudança dos 
tempos em termos automobilísticos necessita de 
uma alma com a distinção Porsche.

A chave para a criação de um motor de excelência 
estava na aplicação contínua da metodologia  
Purpose-Design: nenhum compromisso quanto à 
interação perfeita dos componentes de propulsão. 
Assim, no Taycan 4S, no Taycan Turbo e no Taycan 
Turbo S estão montados dois motores síncronos  
de interação permanente – um em cada eixo – e 
a bateria de alto desempenho está integrada no 
fundo da parte inferior do chassis. O efeito: uma ex-
celente dinâmica de condução e uma tração inte-
gral que, nos diversos modos de condução, pode ser 
configurada de forma otimizada para o escalona-
mento entre eficiência e dinâmica. 

O conceito dos motores síncronos de interação per-
manente oferece uma alta densidade de potência e, 
simultaneamente, um rendimento excecional. Neste 
modelo de motor elétrico, os ímanes permanentes 
geram um campo magnético natural no rotor do 
motor elétrico. Juntamente com a designada “tecno-
logia Hair Pin” no estator, que permite um maior 
 nível de enchimento de cobre e uma refrigeração mais 
eficaz, é possível alcançar um tipo de construção 
compacto, um peso reduzido e um elevado grau de 
eficiência. Tanto a autonomia como a potência 
permanente do motor beneficiam do elevado grau 
de eficiência.

Uma nova caixa automática de 2 velocidades no 
eixo traseiro assegura notoriamente uma maior 
 dinâmica. A aceleração inicial beneficia da primeira 
velocidade muito curta, enquanto a segunda velo-
cidade longa proporciona margens de aceleração 
para viagens a alta velocidade.

A interação dos componentes de propulsão resulta 
em valores relativos à condução que entusiasmam 
quer ao nível técnico, quer emocional: com 560 kW 
(761 CV) de potência “Overboost” na função “Launch 
Control”, ambos os seus motores aceleram o Taycan 
Turbo S dos 0 aos 100 km/h em 2,8 segundos.  
Para experienciar uma performance no arranque 
ao mesmo nível que um superdesportivo como o 
918 Spyder – e com uma elevada reprodutibilidade: 
são possíveis diversas acelerações reproduzíveis 
 sucessivas até uma velocidade máxima de 260 km/h. 

Esta é a E-Performance como só é possível encon-
trar num Porsche. 

 
Para os valores de emissões de CO₂, autonomia  
elétrica, consumo de eletricidade e classe  
de eficiência, consulte a página 83 e seguintes.

Tração.
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O Taycan foi construído para estar confortável a 
qualquer velocidade. E, por ser um Porsche, possui 
sistemas inteligentes para que o seu condutor 
sinta o mesmo. 

Adapte o seu veículo às suas necessidades, utili-
zando os quatro modos de condução disponíveis. 
Com estes, pode ajustar de forma otimizada e para 
cada situação diversos sistemas do veículo, tais 
como as lamelas de ar de refrigeração, o aileron tra-
seiro, a gestão térmica, o motor ou o chassis.

No modo Normal, o veículo desloca-se entre e�ciên-
cia, conforto e dinâmica de forma perfeitamente 
equilibrada. O modo de condução para todos os que 
não querem de�nir um modo de condução.

No modo SPORT, os sistemas estão de�nidos para 
emotividade e desempenho elevados. O amorte-
cimento e a Àexibilidade da mola são con�gurados 
para uma condução desportiva, a refrigeração da 
bateria é intensi�cada e o chassis torna-se mais �rme.

Se selecionar SPORT PLUS1), os sistemas são no-
vamente a�nados. O chassis seleciona o nível mais 
baixo, as lamelas de ar de refrigeração na secção 
dianteira abrem-se quando necessário e outros sis-
temas, tais como o eixo traseiro direcional ou o 
chassis, são preparados para a performance máxima.

No modo Individual1), as con�gurações do veículo  
podem ser combinadas com base nos modos de 
condução Normal, SPORT ou SPORT PLUS. 

A função Launch Control também assegura uma 
aceleração máxima: pode ser ativada nos modos 
SPORT e SPORT PLUS, preparando todos os sistemas 
para uma partida semelhante à dos automóveis  
de competição – e transmitindo para a estrada uma 
potência incrível: nos primeiros 2,5 segundos, o 
Taycan Turbo S cobre uma distância maior do que 
um 918 Spyder.

No modo Range, todo o veículo está orientado para 
a eficiência máxima. O arranque é realizado em 
segunda velocidade – tal como no modo Normal. 
Adicionalmente, a velocidade máxima é limitada  
e a climatização é reduzida, embora seja possível 
efetuar definições individuais. 

 
1)  Os modos SPORT PLUS e Individual fazem parte do Pacote Sport Chrono, 

de série no Taycan Turbo S. 

 
Para os valores de emissões de CO₂, autonomia 
elétrica, consumo de eletricidade e classe  
de eficiência, consulte a página 83 e seguintes.
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2

Para aceder ao Porsche Electric Sport Sound: www.porsche.com/taycan-sound

Especialmente concebido para viagens dinâmicas,  
o Taycan possui o sistema Porsche Active 
 Aerodynamics composto por um aileron traseiro 
adaptativo e entradas de ar controláveis. O aileron 
traseiro tem três níveis de extensão, dependendo da 
situação de condução: aos 90 km/h, 160 km/h e 
200 km/h demonstra como um veículo elétrico se 
torna num automóvel desportivo e como um auto-
móvel desportivo se torna num Porsche. A última 
etapa da performance assegura a estabilidade de 
condução máxima e o potencial dinâmico mais ele-
vado – ideal para tempos por volta rápidos nos 
 circuitos de competição.

As lamelas de ar de refrigeração controladas per-
mitem um equilíbrio ideal entre aerodinâmica e 
arrefecimento dos travões e do motor, o que reduz 
a resistência aerodinâmica, beneficiando a auto-
nomia. O resultado no Taycan Turbo é um notável 
coeficiente aerodinâmico de 0,22, que pode ser 
alcançado no modo Range e no nível baixo quando 
as lamelas de ar de refrigeração estão fechadas.

As jantes são igualmente otimizadas em termos 
aerodinâmicos. Consoante o modelo, as jantes de 
série de 19˝, 20˝ ou mesmo 21˝ marcam conside-
ravelmente o design. 

A título opcional, a travagem do seu Taycan está  
a cargo do Porsche Surface Coated Brake (PSCB) 
com pinças dos travões em Branco – de série no 
Taycan Turbo. Um revestimento exclusivo de carbo-
neto de tungsténio otimiza a capacidade de 
 resposta e diminui a suscetibilidade ao desgaste 
dos travões, além de reduzir significativamente a 
formação de pó dos travões.

Pode também optar pelo Porsche Ceramic 
 Composite Brake (PCCB) extremamente leve – de 
série no Taycan Turbo S. O nosso sistema de tra-
vagem de alto desempenho tem a sua origem no 
desporto automóvel e garante uma distância de 
travagem curta, especialmente em situações de 
sobrecarga dos travões. 

Até em termos acústicos, o Taycan proporciona uma 
experiência totalmente nova: desloca-se de forma 
praticamente silenciosa – apenas é percetível o som 
exterior em conformidade com os requisitos legais. 
Para uma acústica de fundo única nas viagens dinâ-
micas, está adicionalmente disponível o Porsche 
Electric Sport Sound – um sistema que torna o som 
de arranque próprio do veículo e o seu caráter 
 inovador ainda mais emocionante, tanto fora como 
dentro do habitáculo. O feedback perfeito para o 
seu pé direito.

 
1 Aileron traseiro extraído
2  Porsche Ceramic Composite Brake (PCCB):  

diâmetros dos discos dos travões à frente 420 mm e atrás 410 mm
3 Jante Taycan Turbo Aero de 20˝

Performance
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Recuperação.

Um Porsche é sempre um automóvel desportivo – e, 
por isso, deve ser projetado para prestações des-
portivas e uma resistência máxima. Também tivemos 
isso em conta em termos de recuperação, ou seja,  
a regeneração eficiente da energia de travagem. Os 
motores elétricos funcionam como geradores em 
caso de necessidade, assegurando, deste modo, a 
desaceleração. 

Para a recuperação no Taycan, desenvolvemos o 
Porsche Recuperation Management (PRM) que 
trabalha de forma inovadora e consegue regenerar 
até 90% da energia de travagem. Deste modo, 
numa travagem ativa é ativada, em primeiro lugar, a 
recuperação. O travão mecânico – controlado de 
forma inteligente pelo sistema de travagem apto 
para conjugar travões adicionais – apenas intervém 
caso seja necessária uma eficiência de travagem 
mais elevada. 

Desta forma, consegue melhorar significativamente 
a resistência do seu veículo e uma parte da energia 
cinética é transformada em mais quilómetros de 
prazer de condução: com uma potência de recupera-
ção elevada de 265 kW, consegue redirecionar 

energia de volta para a bateria. Ou, mais precisa-
mente: no dia-a-dia, em estilo de condução despor-
tiva, por exemplo, pode atingir cerca de um terço 
da sua autonomia exclusivamente por recuperação. 
Em caso de desaceleração por recuperação de 
200 a 0 km/h, é possível recuperar energia elétrica 
até 4 km de autonomia.

Além disso, integrámos no PRM, além do pedal do 
travão, o pedal do acelerador, unindo assim de 
forma otimizada a condução desportiva e a eficiência. 
Os três modos de recuperação disponíveis podem 
ser ajustados comodamente através de um botão no 
volante para máximo controlo e personalização.

Se colocar o sistema em “Off”, a recuperação através 
do pedal do acelerador é desativada e o Taycan 
pode “velejar”, fazendo uso eficiente da energia 
cinética. Se o sistema estiver ligado, existe uma 
desaceleração moderada quando se retira o pé do 
pedal do acelerador. No modo “automático”, a 
desaceleração é realizada automaticamente – con-
trolada de forma inovadora pelo uso de sensores 
ambientais, por exemplo, quando um veículo mais 
lento segue adiante.

 
Para os valores de emissões de CO₂, autonomia 
elétrica, consumo de eletricidade e classe de  
eficiência, consulte a página 83 e seguintes.

 
1 Botão no volante para alterar os níveis de recuperação

200 0
km/h 4km de autonomia.

é possível recuperar energia  
elétrica su�ciente para maisaEm caso de desaceleração por recuperação de 

1
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Como em qualquer Porsche, também no Taycan o 
chassis é a rainha das modalidades técnicas. Todas 
as tecnologias de chassis da Porsche são utilizadas 
para colocar em sintonia a performance e o conforto. 
Uma vantagem clara em termos de comportamento 
de condução é o centro de gravidade baixo atingido 
através da bateria integrada na zona inferior do piso.

Os sistemas inteligentes aplicados ao chassis aju-
dam-no a colocar o seu potencial na estrada. A 
maioria destes sistemas já provou o seu valor noutros 
modelos Porsche.

A suspensão pneumática adaptativa garante um 
equilíbrio perfeito entre conforto e performance. 
Para uma aerodinâmica otimizada e, por conseguinte, 
um coe�ciente aerodinâmico melhorado: mais 
 autonomia com performance máxima.

A estabilidade adicional é conferida ao chassis pelo 
Porsche Active Suspension Management (PASM): 
uma regulação eletrónica dos amortecedores que 
ajusta a força de amortecimento ao estado do piso  

e ao estilo de condução. Desta forma, os movimentos 
indesejados da carroçaria são eliminados e o conforto 
é superior.

O eixo traseiro direcional também controla as rodas 
traseiras em função da velocidade no mesmo sen-
tido ou em sentido contrário às rodas dianteiras. Tal 
signi�ca que a distância entre eixos é virtualmente 
reduzida ou aumentada de acordo com a situação. 
Para um reforço da estabilidade de condução a 
velocidades elevadas, maior aceleração transversal 
em estradas urbanas e um diâmetro de viragem 
menor no dia-a-dia.

Além disso, a estabilização das oscilações da carro-
çaria Porsche Dynamic Chassis Control Sport 
(PDCC Sport) assegura uma dinâmica de condução 
desportiva. O sistema, também utilizado noutras 
gamas, compensa quase totalmente a inclinação  
lateral e permite aos pneus transpor mais potência 
para a estrada. Assim, as trepidações do veículo em 
pisos irregulares são reduzidas.

O Porsche Torque Vectoring Plus (PTV Plus) au-
menta a dinâmica de condução e a estabilidade. Em 
função do ângulo e da velocidade da direção, da 
 posição do pedal do acelerador, do ângulo do volante 
e da velocidade, o sistema melhora o comporta-
mento e a precisão da direção mediante travagens 
seletivas na roda traseira esquerda ou direita. A 
 velocidades elevadas e ao acelerar à saída das curvas, 
o bloqueio transversal eletrónico do diferencial 
traseiro com distribuição do binário totalmente va-
riável garante o reforço da estabilidade de condução 
e da tração. 

Para que estes sistemas possam cooperar na per-
feição, desenvolvemos o Porsche 4D-Chassis- 
Control: um controlador de chassis integrado que 
coordena os aparelhos que comandam os compo-
nentes individuais do chassis e os a�na na perfeição – 
para um equilíbrio perfeito do sistema eletrónico  
de potência em qualquer situação.

Chassis.
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Sistemas de assistência.
Sistemas de assistência

Conduzir um automóvel desportivo significa con-
centrar-se totalmente na experiência de condução. 
E, simultaneamente, ter a certeza de que nada 
 perturbará esta experiência. 

O Cruise Control Adaptativo (ACC) regula automa-
ticamente a distância em relação aos veículos da 
frente – para maior conforto em estradas urbanas 
e autoestradas.

Como parte do Porsche InnoDrive inteligente com 
Cruise Control Adaptativo, a antecipação do per-
curso pelo sistema é alargada até 3 km. As informa-
ções recolhidas pelos sistemas de radar e de vídeo 
são conjugadas com os dados do sistema de nave-
gação, os limites de velocidade e os traçados da 
estrada são reconhecidos muito antes de se aproxi-
mar deles, e a velocidade e estratégia de condução 
são adaptadas de acordo com o modo de condução 
selecionado. Tudo isto é conseguido em conformi-
dade com os critérios da Porsche. Assim, conseguirá 
um maior prazer de condução e mais eficiência a 
cada metro percorrido. 

A manutenção ativa na faixa de rodagem, que man-
tém o Taycan a meio da faixa de rodagem e com 
distância em relação ao veículo da frente através de 
uma condução longitudinal e transversal combinada, 

é parte integrante deste sistema – tal como o 
assistente de engarrafamento, que conserva o veí-
culo dentro da faixa de rodagem em situações de 
engarrafamento, para um maior conforto em viagens 
longas. 

O assistente de mudança de faixa indica, em caso de 
manobras de mudança de faixa, se algum veículo  
se encontra no ângulo morto – o que é muito prático 
em viagens na autoestrada. À noite, o assistente  
de visão noturna presta-lhe apoio através de uma 
câmara de infravermelhos – peões e animais sur-
gem como imagem térmica e ainda salientados  
com cores.

Através do Acesso Comfort, é reconhecido um 
código de acesso memorizado na chave, podendo 
deixar a sua chave do veículo no bolso. Para poder 
arrancar de modo confortável, o Taycan dispõe de 
um botão E-Power à esquerda do volante ou então 
basta engrenar uma velocidade.

O Surround View permite-lhe uma maior precaução 
nas manobras manuais de entrada ou saída de 
estacionamento. Assim, cada metro percorrido no 
Taycan torna-se uma experiência de condução –  
a qualquer velocidade.
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Carregamento. 

Velocidade máxima. 
Mesmo imobilizado.



Em termos de tempo de carregamento e de auto-
nomia, o Taycan também demonstra o que é ser um 
verdadeiro Porsche. Como acreditamos que um 
 automóvel desportivo deve estar sempre pronto para 
arrancar, fazemos tudo para permitir um carrega-
mento descomplicado e integrado no dia-a-dia. Pois 
o único pensamento a ocupar a sua mente deveria 
ser para onde conduzir a seguir.

O nosso conceito de carregamento inicia no veículo: 
a bateria Performance com a mais recente tecno-
logia de iões de lítio baseia-se num nível de tensão 
de de 800 volts e, desta forma, num sistema idêntico 
ao do nosso veículo de corridas de longa distância,  
o 919 Hybrid. Uma tensão mais elevada não signi�ca 
apenas signi�cativamente mais potência e, graças 
às secções transversais do cabo mais reduzidas, 
menos peso, mas sobretudo tempos de carrega-
mento mais curtos.

Uma vez que não pensamos somente no produto, 
mas igualmente no mundo em que este está inserido, 

a Porsche participa na construção de uma infrae-
strutura de carregamento abrangente: com soluções 
próprias e também em conjunto com parceiros – 
por exemplo, ao longos das autoestradas.

Desta forma, já existem em todo o mundo milhares 
de possibilidades à disposição para carregamentos 
rápidos. Em conjugação com o Porsche Charging 
Service, oferecemos-lhe, em diversos países euro-
peus e durante três anos, o acesso a uma rede de 
estrutura de carregamento rápido de crescimento 
contínuo da IONITY, sem pagamento da taxa de 
base.1)  

O Porsche Turbo Charging está ainda a alargar a rede 
de carregamento da Porsche em Centros Porsche 
Oficiais selecionados. Aqui poderá carregar até 
100 km de autonomia em 5 minutos2) (WLTP) sob 
condições ideais3). Graças ao carregador de bordo 
(DC) de 50 kW (opcionalmente também de 150 kW), 
poderá além disso utilizar comodamente estações 
de carga de 400 volts públicas.

Acrescem inúmeras possibilidades de carregamento 
de corrente alternada (AC), por exemplo, em res-
taurantes e hotéis, bem como em muitos centros 
de cidades. Poderá utilizar comodamente todos  
os pontos de carregamento através do Porsche  
Charging Service (incluído na aplicação Porsche 
Connect). 

Todas estas razões tornam o seu Taycan não  
só adequado para o futuro, mas também versátil  
no dia-a-dia.
 
1)  Apenas através do Porsche Charging Service em estações de carga da 

IONITY na Europa.
2) Para Taycan Turbo S y Taycan 4S con Batería Performance: 5,5 min. 
3)  Condições ideais: posto de carregamento rápido CCS com >270 kW, 

>850 V, temperatura de bateria de 30 °C a 35 °C e estado de carga de 
saída de 5%.  

 
Para os valores de emissões de CO₂, autonomia  
elétrica, consumo de eletricidade e classe  
de e�ciência, consulte a página 83 e seguintes.

Conceito de  
carregamento.
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O carregamento na própria garagem é para muitos 
a solução mais natural, uma vez que se integra de 
forma elegante no dia-a-dia. Para tal, basta abrir a 
tampa elétrica da tomada do veículo1) e ligar o cabo 
de alimentação ao seu veículo – não é necessário 
fazer mais nada. 

Para efetuar o carregamento, deverá utilizar o Mobile 
Charger Plus de série2) que está ligado à sua rede 
elétrica. A título opcional, poderá utilizar o Mobile 
Charger Connect com ecrã tátil para efetuar o car-
regamento. Poderá fixar o Mobile Charger Connect à 
parede da sua garagem na doca de carregamento 
disponível a título opcional. A aplicação Porsche 
Connect permite a consulta do tempo de carrega-
mento residual ou do carregamento da bateria. 

Pode utilizar o temporizador de carregamento no 
Porsche Communication Management (PCM) com 
navegação online do seu veículo ou na aplicação 
Porsche Connect para definir a hora a que o seu 
veículo deverá estar pronto para arrancar no dia 
seguinte. 

Para que possa carregar o seu Taycan em casa rápida 
e facilmente, oferecemos-lhe o Porsche Home 
Energy Manager: um dispositivo de comando inteli-
gente, montado no painel elétrico, que está em 
 permanente comunicação com o seu carregador. O 
dispositivo assegura que os consumidores elétricos 
em sua casa sejam suficientemente alimentados 
com energia enquanto o veículo está a carregar na 
garagem. Também poderá utilizar sua própria 
energia solar de forma eficiente.

Naturalmente, também estamos disponíveis para o 
ajudar na verificação da sua instalação elétrica.  
De modo a obter uma primeira estimativa das suas 
possibilidades de carregamento pessoais, recomen-
damos o nosso Charging Pre-Check. O seu Centro 
Oficial Porsche irá ajudá-lo em caso de questões 
 relativas ao seu resultado e ainda lhe oferece a 
possibilidade de realizar um Home Check detalhado 
no local relativamente à instalação elétrica.

O seu Centro Oficial Porsche irá ajudá-lo em caso 
de questões e na seleção de um técnico de insta-
lação adequado.

 
1) Disponível a título opcional; de série no Taycan Turbo S.
2) Disponível apenas a partir de meados de 2020.

Carregamento em casa.
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O nosso ADN determina que não pensemos em  
veículos, mas sim em conceitos. Assim, o conceito 
do Taycan não termina no automóvel – nem mesmo 
nos limites da cidade: com parceiros como, por 
exemplo, a IONITY e a Electrify America, oferecemos, 
já hoje, uma rede com milhares de possibilidades  
de carregamento. Além disso, a nossa rede de potentes 
carregadores turbo próprios nos Centros Oficiais 
Porsche está a crescer continuamente. Já é possível 
encontrar hoje em muitos Centros Oficiais Porsche 
as rápidas estações de carga de 800 volts, nas 
quais o Taycan pode carregar até 270 kW. Acrescem 
milhares de estações de carga públicas nos centros 
das cidades e em locais selecionados, tais como 
hotéis ou restaurantes de luxo, graças à rede Porsche 
Destination Charging.

Em viagem, os sistemas inteligentes no veículo 
 ajudam-no numa gestão da autonomia eficiente. O 
Charging Planner1) planeia para si o próximo percur-
so, incluindo as paragens para carregamento, para 
lhe permitir uma viagem confortável sem um pla-
neamento de carregamento complicado. Por outro 
lado, com o Porsche Intelligent Range Manager 

disponível a título opcional em países selecionados, 
poderá ajustar com precisão sistemas relevantes 
em viagens de longo curso em que tenha inserido um 
destino no sistema de navegação, de maneira a 
 minimizar o tempo de viagem, incluindo as paragens 
para carregamento. A velocidade máxima e o ar 
condicionado são ajustados para que alcance a 
máxima autonomia com o maior conforto e a melhor 
performance possível. Além disso, o sistema infor-
ma-o proativamente durante a viagem, caso possa 
reduzir o seu tempo de condução com outra con-
figuração de veículo,e sugere essa configuração 
através de um pop-up. 

Graças ao Porsche Charging Service, o carrega-
mento em postos públicos é ainda mais fácil: com a 
aplicação Porsche Connect, poderá encontrar 
postos de carregamento em muito países, iniciar o 
carregamento e proceder ao pagamento. Não é 
necessário um registo no respetivo fornecedor. A 
gestão dos carregamentos e o seu pagamento são 
realizados de forma cómoda através da sua conta 
Porsche ID. 

Carregamento em viagem.

As possibilidades de carregamento atuais podem 
ser consultadas a qualquer momento através do 
Porsche Communication Management do seu Taycan 
ou online em www.porsche.com/taycan-charging.
 
1) Não disponível em todos os países.
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Porsche Connect. 

Uma ligação profunda  
ao seu veículo.



 
1 Navegação Plus

Porsche Connect.

O Porsche Connect liga-o ao seu Taycan e, por sua 
vez, o seu Taycan ao mundo – antes, durante e 
depois da viagem. O sistema alarga as funções já 
existentes no veículo a serviços digitais e aplica-
ções inteligentes e permite, graças ao novo processo 
de registo, uma experiência de ligação individual ao 
veículo – mesmo em caso de utilização por diversos 
condutores.

Pela primeira vez após a aquisição do veículo, poderá 
também comprar na Porsche Connect Store fun-
ções individuais – dependendo da sua con�guração 
do veículo – através de Function on Demand (FoD). 

A base do Porsche Connect é o módulo de comuni-
cação LTE. Este assegura uma ligação de dados 
otimizada no seu Taycan e com o seu smartphone 
ou tablet. No novo Pacote Porsche Connect com 
volume de dados, poderá utilizar confortavelmente 
todos os serviços – incluindo rádio na Internet  
e streaming de música. Em muitos países, poderá 
também adquirir um pacote de dados para esta-
belecer ligação à Internet com os seus terminais 
móveis. 

No Taycan, o Porsche Connect foi alargado a novos 
serviços. A começar pelo Voice Pilot que lhe permite 
um comando por voz intuitivo e natural, através  
do comando “Hey Porsche”. O seu veículo reagirá a 
afirmações como “Tenho frio”. É igualmente possível 
uma utilização multimodal através de comando tátil  
e por voz: aponte para o mapa e diga, por exemplo, 
“Inicia o sistema de navegação para aqui”.

Durante a viagem, a navegação Plus consulta cons-
tantemente as informações de trânsito em tempo 
real, para que se possa desviar de engarrafamentos e 
poupar tempo. Os postos de carregamento relevantes 
serão sincronizados com o Charging Planner1), o que 
lhe permite planear o percurso para destinos mais 
distantes com carregamentos intercalares e, por 
meio do seu perfil de condução, atualizar e otimizar 
permanentemente o percurso. 

Os postos de carregamento são selecionados auto-
maticamente e integrados no seu percurso – 
incluindo a indicação da energia restante, o tempo 
de carregamento e o tempo total de viagem. Este 
serviço pode ser igualmente utilizado através da 
aplicação Porsche Connect. Os postos de carrega-
mento e outros destinos, tais como restaurantes ou 
hotéis, podem ser selecionados em tempo real 
utilizando a Pesquisa.

Não perca de vista o seu percurso durante a viagem 
com o prático ecrã de percurso. Este permite-lhe 
obter uma apresentação clara das informações rele-
vantes para si a partir das informações de trânsito 
em tempo real, do planeamento dos carregamentos 
e das paragens intercalares – para que se possa 
concentrar totalmente no prazer de condução ao 
volante.

 
1) Não disponível em todos os países.

Porsche Connect

1
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Poderá utilizar o Radio Plus através do Porsche 
Communication Management (PCM) do seu Taycan 
que assegura um prazer musical constante através 
da combinação da rádio na Internet integrada no 
PCM e a comutação automática e ininterrupta entre 
as fontes de rádio FM/DAB e rádio online.  

Além disso, suporta o Apple CarPlay. Uma opção 
mais inteligente e segura de utilizar o seu iPhone 
no seu Taycan. Com o CarPlay pode obter direções, 
enviar e receber mensagens e muito mais. O CarPlay 
pode ser facilmente controlado através do PCM  
ou do sistema de reconhecimento de voz, Siri – para 
que se possa concentrar totalmente na estrada.

Outro destaque do Taycan é a integração perfeita 
do Apple Music diretamente no PCM. Basta tocar 
no ícone Apple Music para ouvir em streaming mais 
de 60 milhões de músicas sem publicidade e de 
playlists, consoante o seu estado de espírito em 
termos de condução. Ou crie o seu próprio emissor 
personalizado com as músicas de rádio que desejar 
no Apple Music. Os novos proprietários de um  
Taycan terão direito ao Apple Music gratuitamente 
durante seis meses.1)

Com a aplicação Porsche Connect, terá ainda a 
possibilidade, através do Car Control, de verificar, a 
qualquer momento, informações importantes sobre 
o estado do veículo, como o fecho das portas e a 

pressão dos pneus. O serviço E-Control informa-o 
ainda sobre as funções de E-Mobility, como o estado 
de carga e a autonomia atual, sendo igualmente pos-
sível verificar a velocidade do carregamento em direto. 

Receberá as alterações do estado através de uma 
notificação da aplicação. Se tiver instalado o Porsche 
Mobile Charger Connect e o Porsche Home Energy 
Manager em casa, poderá ativar perfis de carrega-
mento inteligentes e proceder ao carregamento de 
forma otimizada em termos de preço e até solares. 
Poderá determinar a temperatura do seu Taycan 
antes de iniciar a viagem com o serviço Climate que 
lhe permite arrefecer ou aquecer o habitáculo, 
mesmo que o seu veículo não esteja a ser carregado. 
Ambas as funções podem também ser previamente 
programadas por temporizador. Em seguida, o  
Car Finder leva-o precisamente ao seu veículo.

E, se o pior acontecer, o seu Taycan está protegido 
pelo Porsche Vehicle Tracking System (PVTS) com 
um sistema de deteção de roubo independente. 
Para mais informações sobre o Pacote Car Security, 
consulte a Porsche Connect Store.

Para que as suas deslocações à oficina sejam, no 
futuro, mais eficientes, iremos oferecer futuramente 
a possibilidade de efetuar atualizações online do 
software no seu Taycan. Assim, o seu veículo terá 
sempre a versão mais atual do software.

Porsche Connect

A sua música preferida  
em viagens. 

Para ouvir confortavelmente no seu Taycan mais  
de 60 milhões de músicas sem publicidade.

 
1) Consoante o país. O Apple Music requer uma subscrição.
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My Porsche.

O Pacote Porsche Connect com todos os serviços 
está incluído no mundo inteiro por 3 anos. As funções 
estarão disponíveis a partir do momento em que 
adquirir o veículo. 

Todas as funções da sua aplicação Porsche Connect 
integram-no a si e ao seu Taycan num ecossistema 
abrangente que lhe permite interagir com o veículo 
através de multimédia. Com a ajuda do My Porsche, 
e o acesso online ao seu perfil Porsche, poderá não 
só consultar todas as informações relevantes sobre 
o seu veículo, mas também, por exemplo, enviar 
antecipadamente o percurso planeado para o seu 
automóvel ou contactar o seu Centro Porsche. 
Para poder utilizar este serviço, receberá a sua  
Porsche ID pessoal. 

A própria configuração dos seus serviços Porsche 
Connect também é possível desta forma. Visite a 
Porsche Connect Store e conheça a gama de servi-
ços do Porsche Connect. Prolongue o seu período 
contratual ou reserve serviços adicionais. Controlo 
total sobre o seu Taycan – nas suas mãos.

Para mais informações, consulte  
www.porsche.com/connect
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Personalização.

A alma do veículo.  
A sua assinatura.



Cores.  
1)  Visite www.porsche.com/taycan-visualizer ou contacte o seu Centro 

Oficial Porsche e descubra todas as cores e interiores já disponíveis.

Cores

Interior parcialmente em pele. Interior em pele lisa bicolor. Interior bicolor sem pele. Pacotes de interior.

Preto Preto/Vermelho Bordeaux Preto/Cinzento Ardósia Carbono mate
Porsche Exclusive Manufaktur

Cinzento Ardósia Preto/Bege Calcário Azul Grafite/Cinzento Ardósia Alumínio texturado

Interior parcialmente em pele bicolor. Preto/Giz Interior em pele Club Olea. Madeira Paldao escuro com poros abertos

Preto/Bege Calcário Amora/Cinzento Ardósia Castanho Trufa Pacotes de detalhes.

Interior em pele, pele lisa. Interior sem pele. Preto Basalto Preto

Interior em pele  
bicolor Club Olea.Preto Preto Prata Escuro

Cinzento Ardósia Azul Grafite Preto Basalto/Bege Atacama Neodímio 

Amora Cinzento Ardósia Preto Basalto/Castanho Meranti pintado na cor da carroçaria
Porsche Exclusive Manufaktur

Cores de carroçaria.1) Interior.1) 

Cores lisas. Azul Gentiana metalizado Bege Café metalizado

Branco Prata Dolomite metalizado Cores especiais.

Preto Verde Mamba metalizado Vermelho Carmim

Cores metalizadas. Azul Gelado metalizado Azul Neptuno

 
Preto Jet metalizado Mogno metalizado Crayon

Cinzento Vulcano metalizado Frozenberry metalizado Cinzento Gelo metalizado

Branco Carrara metalizado Cherry metalizado
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1 Jante Taycan Turbo Aero de 20"
2 Jante Sport Aero de 20"
3   Jante Mission E Design de 21˝ pintada na cor da carroçaria 

Porsche Exclusive Manufaktur
4  Jante Mission E Design de 21" pintada em Preto (brilhante) 

Porsche Exclusive Manufaktur
5  Jante Taycan Exclusive Design de 21"  

Porsche Exclusive Manufaktur
6  Jante Taycan Exclusive Design de 21" pintada  

em Ouro (acetinado)  
Porsche Exclusive Manufaktur

7  Jante Taycan Exclusive Design de 21" com Aeroblades  
em Carbono  
Porsche Exclusive Manufaktur

 
Estão disponíveis mais jantes no Porsche Car Configurator.

Jantes. Tequipment.

Com a gama de acessórios da Porsche, poderá 
mandar equipar o seu automóvel de forma  
personalizada. Para conhecer a gama completa de 
acessórios, consulte www.porsche.com/�nder

Jantes 

7

4

3

61

2 5
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Porsche Exclusive Manufaktur.

A sua inspiração. A nossa paixão. 

Isto só é possível com originalidade, entusiasmo e 
amor ao detalhe. E começa, desde logo, pelo 
aconselhamento personalizado. Porque o que conta 
é apenas uma coisa: satisfazer os seus desejos 
individuais, transformando assim “um” Porsche no 
“seu” Porsche.

Como vamos satisfazer estes desejos? Com calma  
e cuidado – fabrico manual de precisão e com 
materiais de elevada qualidade, como pele ou Car-
bono. Assim nasce um produto feito com dedicação 
e conhecimentos artesanais. Ou, por outras palavras: 
a mistura certa de caráter desportivo, conforto, 
design e o seu gosto pessoal. Ou seja, um Porsche 
com a sua assinatura individual.

Colocamos ao seu dispor uma ampla gama de pos-
sibilidades de enobrecimento. Tanto a nível estético 
como técnico. Para o exterior e o interior. Desde 
alterações pontuais a modificações mais abrangen-
tes. Pois a sua inspiração é a nossa paixão. 

Deixe-se inspirar pelos exemplos que  
apresentamos nas páginas seguintes e aceda a  
www.porsche.com/exclusive-manufaktur para 
saber tudo sobre a configuração destes automóveis 
extraordinários.

A nossa ampla experiência remonta bem atrás no 
tempo. Porque desde o início que a Porsche se dedica 
à realização dos desejos dos seus clientes. Até 
1986, chamávamos-lhe programa de desejos espe-
ciais, depois passou a ser Porsche Exclusive e hoje  
é designada como Porsche Exclusive Manufaktur.

Temos amor ao que fazemos. Temos amor ao nosso 
trabalho. Cada pesponto, cada centímetro quadrado 
de pele, cada pequeno detalhe merece toda a nossa 
dedicação. Passamos a nossa experiência e paixão, 
juntamente com a sua inspiração, para o veículo – 
transformando, assim, sonhos em realidade. Direta-
mente da fábrica.
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O seu toque �nal. 
O Taycan Turbo em Prata Dolomite metalizado e Verde Mamba metalizado.

 ◼  Óticas com logótipo “PORSCHE”  
em Azul Glaciar e função Welcome1) 

 ◼  Designação do modelo pintada em 
Preto (brilhante) 

 ◼ Pacote SportDesign em carbono2)

 
Para os valores de emissões de CO₂, autonomia 
elétrica, consumo de eletricidade e classe  
de  eficiência, consulte a página 83 e seguintes.

Porsche Exclusive Manufaktur

  
1) Apenas disponível a partir de 02/2020.
2) Para o Taycan Turbo e o Taycan 4S, com disponibilidade prevista a partir de 06/2020.

Jantes Taycan Ex-
clusive Design de 21˝  
com Aeroblades em 
Carbono

Pacote SportDesign

Moldura superior do  
retrovisor exterior em  
carbono1)

Pacote de 
detalhes 
pintados na or 
da carroçaria

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

Pacote SportDesign em carbono2)

Projetores nas portas em  
LED do logótipo “PORSCHE”

Designação do  
modelo nas portas  
em Preto

Jantes Mission 
E Design de 21˝  
pintadas na cor 
da carroçaria
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O Taycan Turbo com interior em Preto/Bege Calcário.1)

Porsche Exclusive Manufaktur

 
1)  Aceda a www.porsche.com/exclusive-manufaktur para a  

configuração completa do veículo
2) Apenas disponível a partir de 02/2020.

 
Para os valores de emissões de CO₂, autonomia 
elétrica, consumo de eletricidade e classe de  
eficiência, consulte a página 83 e seguintes.

Escudo Porsche nos encostos de cabeça2)

Logótipo “PORSCHE” na 
tampa do compartimento de 
arrumação da consola central

Proteções das soleiras das portas  
em carbono mate iluminadas

Pacote de detalhes pintados na cor da carroçaria

Cintos de segurança em Bege Calcário

Pacote de interior em 
Carbono Azul mate

Painel de comandos do  
volante em Carbono mate

Mostrador do cronómetro Sport Chrono em Branco
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Dados técnicos. 

Não se trata de um novo padrão  
de referência. Mas sim de muitos.



Dados técnicos.
Dados técnicos

Dimensões

Propulsão Porsche E-Performance
Designação 
Versão da bateria 

Turbo S 
Bateria Performance Plus

Turbo 
Bateria Performance Plus

4S
Bateria Performance Plus

4S
Bateria Performance

Motor elétrico no eixo dianteiro Motores síncronos  
de interação permanente

Motores síncronos  
de interação permanente

Motores síncronos  
de interação permanente

Motores síncronos  
de interação permanente

Motor elétrico no eixo traseiro Motores síncronos  
de interação permanente

Motores síncronos  
de interação permanente

Motores síncronos  
de interação permanente

Motores síncronos  
de interação permanente

Potência (kW/CV) até 460/625 até 460/625 até 360/490 até 320/435

Potência  com “Overboost”   
na função “Launch Control” (kW/CV) até 560/761 até 500/680 até 420/571 até 390/530

Binário máximo 
na função “Launch Control” (Nm) 1.050 850 650 640

Prestações

Velocidade máxima (km/h) 260 260 250 250

Aceleração 0–100 km/h 
na função “Launch Control” (s) 2,8 3,2 4,0 4,0

Aceleração 0–200 km/h 
na função “Launch Control” (s) 9,8 10,6 12,9 13,3

Recuperação da aceleração  
(80–120 km/h) (s) 1,7 1,9 2,3 2,3

Carregamento
Designação 
Versão da bateria 

Turbo S 
Bateria Performance Plus

Turbo 
Bateria Performance Plus

4S
Bateria Performance Plus

4S
Bateria Performance

Capacidade bruta da bateria (kWh) 93,4 93,4 93,4 79,2

Capacidade líquida da bateria (kWh) 83,7 83,7 83,7 71

Tempo de carregamento para corrente alternada  
(AC) com 11 kW (0–100%) (horas) 9 9 9 8

Potência máxima de carregamento  
em corrente contínua (DC) (kW) 270 270 270 225

Tempo de carregamento para corrente contínua (DC)  
com 50 kW para 100 km (WLTP) (min.) 31 28 28 31

Tempo de carregamento para até 100 km (WLTP) em 
corrente contínua (DC) com performance máxima de 
carregamento sob condições1) ótimas (minutos)

5,5 5 5 5,5

Tempo de carregamento para corrente contínua (DC) 
com 50 kW (5–80%) (min.) 93 93 93 93

Tempo de carregamento desde 5% até 80% em   
corrente contínua (DC) com performance máxima de 
carregamento sob condições1) ótimas (minutos)

22,5 22,5 22,5 22,5

 
1)  Condições ideais: posto de carregamento rápido CCS com >270 kW, >850 V, temperatura de bateria de 30 °C a 35 °C e estado de carga de saída de 5%.

1.379 mm*/
1.381 mm**/
1.378 mm***

14,3°*/
14,8°**/ 
14,1°***

*4S/**Turbo/***Turbo S

4.963 mm

2.144 mm 1.966 mm
2.900 mm

127 mm*/128 mm**/126 mm***

11,2°*/ 
11,2°**/ 
11,0°***

10,5°*/
10,6°**/
10,5°***
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Dados técnicos

 
1) Segundo a Norma Europeia, o peso em vazio dos veículos é calculado com os equipamentos de série. Os equipamentos opcionais aumentam esse valor. O valor indicado tem em consideração 75 kg para o condutor.
2)  Dados definidos em conformidade com o método de medição exigido por lei. Desde o dia 1 de setembro de 2017, alguns veículos novos foram homologados de acordo com o WLTP (Worldwide Harmonized Light Vehicles Test Procedure ou 

Procedimento de Teste Global Harmonizado para Veículos Ligeiros), um procedimento de teste que mede de modo mais realista o consumo de combustível e as emissões de CO₂. A partir de 1 de setembro de 2018, o WLTP irá substituir o Novo 
Ciclo Europeu de Condução (NEDC). Devido ao facto de as condições de teste serem mais realistas, o consumo de combustível e os valores das emissões de CO₂ obtidos de acordo com o WLTP serão, em muitos casos, superiores àqueles que 
são obtidos de acordo com o NEDC. Isto poderá corresponder a alterações no cálculo e valores de tributação dos veículos a partir de 1 de setembro de 2018. Poderá encontrar mais informação sobre as diferenças entre o WLTP e o NEDC em 
www.porsche.com/wltp. Atualmente, continuamos a ser obrigados a fornecer os valores de NEDC, independentemente do teste utilizado. A comunicação adicional dos valores WLTP é voluntária até ao seu uso obrigatório. No que respeita aos 
veículos novos que são homologados de acordo com o WLTP, os valores NEDC serão derivados dos valores WLTP durante o período de transição. Visto que os valores NEDC são comunicados em intervalos, estes não se relacionam com um veículo 
único individual e não constituem parte da oferta. Estes são utilizados apenas como forma de comparação entre diferentes tipos de veículos. As caraterísticas adicionais e acessórios (equipamentos, modelos de pneus, etc.) podem mudar os 
parâmetros principais, como o peso, resistência ao rolamento e aerodinâmica e, em conjunto com as condições meteorológicas e as condições de trânsito, assim como o tipo de condução individual, podem afetar o consumo de combustível, o 
consumo de eletricidade, as emissões de CO₂ e os valores de performance de um veículo.

Chassis
Designação 
Versão da bateria 

Turbo S 
Bateria Performance Plus

Turbo 
Bateria Performance Plus

4S
Bateria Performance Plus

4S
Bateria Performance

Diâmetro de viragem (m) – 11,7 11,7 11,7

Diâmetro de viragem em combinação com  
o eixo traseiro direcional (m)

11,2 11,2 11,2 11,2

Discos de travões no eixo dianteiro  
Diâmetro/espessura (mm)

420/40 415/40 360/36 360/36

Discos de travões no eixo traseiro  
Diâmetro/espessura (mm)

410/32 365/28 358/28 358/28

Pesos

Peso em vazio de acordo com a DIN (kg) 2.295 2.305 2.220 2.140

Peso em vazio segundo a diretiva CE (kg)1) 2.370 2.380 2.295 2.215

Peso máximo admissível (kg) 2.870 2.880 2.880 2.880

Capacidade de carga máxima com o sistema 
de transporte no tejadilho da Porsche (kg)

75 75 75 75

Volume

Volume da bagageira traseira (l) 366 366 407 407

Volume da bagageira dianteira (l) 81 81 81 81

Autonomia/Consumo/Emissões2)

Designação 
Versão da bateria 

Turbo S 
Bateria Performance Plus

Turbo 
Bateria Performance Plus

4S
Bateria Performance Plus

4S
Bateria Performance

Consumo de eletricidade em baixo (kWh/100 km) 23,7–21,6 23,0–20,1 23,8–19,8 22,9–19,1 

Consumo de eletricidade em médio (kWh/100 km) 22,3–20,4 22,3–19,3 22,3–18,4 21,6–17,8 

Consumo de eletricidade em alto (kWh/100 km) 22,7–21,3 22,8–19,4 22,4–18,4 22,5–18,3

Consumo de eletricidade em extra-alto (kWh/100 km) 28,0–26,5 28,1–23,8 27,7–22,4 27,7–22,2 

Consumo de eletricidade em combinado (kWh/100 km) 25,7–24,5 26,7–23,0 26,2–22,0 25,7–21,1 

Consumo de eletricidade em Cidade (kWh/100 km) 22,9–20,9 22,6–19,6 22,9–19,0 22,1–18,3 

Emissões de CO₂ em combinado  (g/km) 0–0 0–0 0–0 0–0 

Autonomia em combinado (km) 388–412 381–450 386–463 333–407 

Autonomia em cidade (km) 433–473 432–497 436–524 382–466 

Autonomia de longa distância (km) 340 370 365 320
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I. Autonomia
As autonomias determinadas no ciclo de referência WLTP permitem uma comparação entre todos os 
construtores. Estas também incluem o ganho de autonomia através da recuperação (recuperação de 
energia durante a travagem). A autonomia relativa a viagens de longo curso adicionalmente indicada 
fornece um valor de orientação para viagens de distâncias mais longas, tendo por base um ciclo parcial 
de WLTP para viagens de longo curso, tendo igualmente em conta os equipamentos auxiliares (por 
exemplo, ar condicionado). Certos fatores como, por exemplo, estilo de condução, condições de trânsito, 
topografia, velocidade, utilização de equipamentos auxiliares (por exemplo, climatização, infoentrete-
nimento, etc.), temperatura exterior, número de ocupantes, carga transportada e modo de condução 
selecionado (por exemplo, Sport) podem ter uma influência negativa em termos da autonomia real.

II. Bateria
Uma bateria de iões de lítio está sujeita a um processo de envelhecimento e desgaste físico e químico, 
o que reduz a sua capacidade, dependendo do comportamento de utilização e das condições ambientais, 
o que resulta numa menor autonomia e mais tempo de carregamento à medida que a idade da bateria 
aumenta. Devido à influência da temperatura no desempenho da potência do acionamento e da carga  
da bateria, bem como na vida útil da bateria, deverá ter-se em conta o seguinte ao estacionar, conduzir 
e carregar:
•  Evitar, na medida do possível, temperaturas ambiente contínuas acima de 30 °C, por exemplo, ao 

estacionar sob a luz solar direta.
•  No caso de temperaturas ambiente inevitavelmente superiores a 30 °C com o veículo parado, ligue  

o veículo à rede elétrica após o funcionamento e carregue a bateria de alta voltagem com corrente 
alternada (AC) até um estado de carga máximo de 85%

•  Se o veículo estiver parado mais de duas semanas, a temperatura ambiente deverá situar-se, se possível, 
entre 0 °C e 20 °C e a carga da bateria deverá ser mantida entre 20% e 50% durante a imobilização.

•  Para um tempo de carregamento o mais curto possível, é ideal uma temperatura da bateria de aprox. 
30 °C a 35 °C.

•  Para os carregamentos diários do veículo, deverá ser definido um estado de carga máxima da bateria 
de alta voltagem de aproximadamente 80%.

III. Carregamento 
As potências e os tempos de carregamento indicados dependem de diversos fatores: em geral, a 
potência e o tempo de carregamento podem variar em função de fatores, tais como a potência instalada 
disponível da infraestrutura de energia do país, da instalação doméstica do cliente, da temperatura,  
do pré-condicionamento do habitáculo, do estado de carga e da idade da bateria, devido aos limites 
físicos e químicos. Desta forma, os tempos de carregamento podem aumentar significativamente em 
relação aos valores indicados. O valor máximo do tempo de carregamento em corrente contínua (DC) 
para um aumento do estado de carga de 5% para 80%, pressupõe um posto de carregamento rápido 
CCS (Combined Charging System) com > 270 kW e > 850 V, bem como uma temperatura de bateria 
de 30 °C a 35 °C. O estado de carga no início do carregamento não pode ultrapassar os 5 %. Aplicam-se 
os mesmos requisitos ao cálculo do tempo de carregamento indicado para uma autonomia WLTP de 
100 km. Por razões de ordem física e química, a velocidade de carregamento diminui assim que a bateria 
se aproximar da sua capacidade total. Por essa razão, geralmente faz sentido carregar a bateria com 
um carregador rápido de corrente contínua (DC) até 80% ou em função da autonomia necessária. A 
utilização predominante de postos de carregamento rápido CCS conduz, a longo prazo, a um aumento 
dos tempos de carregamento. Para o carregamento rápido habitual com corrente contínua (DC), 
recomenda-se uma potência de carregamento de 50 kW, no máximo. Para o carregamento em casa, 
recomenda-se o carregamento com corrente alternada (AC). Com a utilização de uma ficha industrial 
fêmea (AC) poderá atingir uma maior eficiência e um tempo de carregamento substancialmente inferior 
relativamente ao carregamento numa tomada doméstica.

IV. Propulsão
Em termos gerais, a potência de propulsão disponível nos veículos com bateria elétrica depende de 
diversos fatores como, por exemplo, a duração da exigência de potência, a tensão e a temperatura da 
bateria. A potência indicada está disponível por um período mínimo de 10 s, a potência “Overboost”  
ao utilizar o “Launch Control” de série por um período mínimo de 2,5 s. Uma condução especialmente 
desportiva ou o carregamento num posto de carregamento rápido podem levar a um aumento da 
 temperatura da bateria e, assim, a uma diminuição temporária da potência de propulsão. Devido a 
 condições físicas, a potência máxima necessária para atingir os valores de aceleração indicados 
pode ser solicitada várias vezes seguidas, mas não consecutivamente.

Indicações importantes

Indicações importantes. 
1) Ruído de rolamento reduzido Ruído de rolamento médio Ruído de rolamento elevado

Pneus
Tipo de pneu Dimensões Classe de eficiência de combus-

tível/Atrito de rolamento
Classe de aderência em piso 
molhado

Ruído de rolamento externo1) 
Classe

Ruído de rolamento externo 
(dB)

Pneus de verão

225/55 R 19 B B 72

275/45 R 19 B B 73

225/55 R 19 B A 71

275/45 R 19 B A 72

225/55 R 19 B A 71

275/45 R 19 B A 71

245/45 R 20 B A 71

285/40 R 20 B A 71

265/35 ZR 21 C A 72

305/30 ZR 21 C A  73

265/35 ZR 21 C A  72

305/30 ZR 21 C A  72

Por razões logísticas e de produção, não é possível efetuar a encomenda específica de um determinado modelo de pneu.
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