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Descubra o 911 com o aplicativo Porsche AR
Visualizer: Onde quer que este símbolo
apareça, você pode desbloquear seu
conteúdo digital excitante ativando a função
“Escanear imagem”.

Uma lenda num mundo
cheio de lendas.
O fascínio do carro esporte

O sonho do carro esporte.
“No começo, olhei em volta e não
encontrei o carro com o qual
sonhava. Então, decidi construí-lo
eu mesmo.”
Ferry Porsche

É preciso lutar para realizar grandes sonhos. Ou
visões audazes. A próxima vitória? Raramente é
ganha sem esforço. Na maioria dos casos, primeiro
é preciso lutar contra algo: contra resistências,
contra convenções. E contra paradigmas
cristalizados.
Independentemente da luta a favor ou contra, sem
paixão, garra ou perseverança não se chega a lugar
algum. Ferry Porsche deu tudo de si pelo carro
esporte de seus sonhos. E o seu sonho foi
alcançado – não porque ele hesitou, esperou ou
teve sorte. Mas porque ele se superou.

Em todo Porsche que foi construído desde 1948,
existe esta atitude, este espírito de lutador. E isso
pode ser visto no menor parafuso e em cada corrida
que vencemos. E também em toda ideia que temos.
Assim como em nossos engenheiros. Porque eles
lutam até o fim – pelo segundo decisivo que decide
sobre vitórias ou lágrimas. Pelo “Dr. Ing.” no nome
de nossa empresa e para garantir que o fascínio do
carro esporte continue prevalecendo.

Somente quando se integra tudo isso é que
falamos de Intelligent Performance. O núcleo da
marca Porsche. E o seu futuro. Lutamos por isso.
Como no primeiro dia. Por um sonho pelo qual o
nosso coração sempre baterá.

Nosso objetivo principal nunca foi elevar os CV.
Mas sim, ter mais ideias por CV. Para criar motores
mais eficientes, e não maiores. Para criar um design
que siga os princípios e não a moda. Um carro
esporte para se dirigir diariamente.

O fascínio do carro esporte
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Ideia 911.
Com o 911, Ferry Porsche e seu filho Ferdinand
Alexander criaram um ícone de carro esporte que
fascina há mais de 50 anos. O segredo do sucesso:
um conceito global harmônico de design atemporal
e – como nossos engenheiros às vezes o chamam
– de um layout técnico único. 2+2 bancos são o
conceito ideal para um carro esporte compacto,
puro-sangue, capaz de lidar com os desafios da
vida cotidiana. O motor compacto fica na parte
traseira, fornecendo assim uma alta tração e
caracterizando a experiência de direção
inconfundível em um 911. Desde 1963, estamos
constantemente trabalhando para aperfeiçoar
ainda mais a ideia do 911. E nunca estivemos tão
próximo desse objetivo.
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A 8ª geração do 911 é a soma de todos seus
predecessores – ela é, ao mesmo tempo,
retrospectiva e visão do futuro. A silhueta lateral:
legendária. O design: atemporal. A tecnologia:
inspirada em grandes vitórias automobilísticas,
sempre uma ideia à frente dos outros. O resultado
é o 911 em sua expressão mais bela e moderna.
Repleto de lembranças, mas, também, de
referências de como moldamos o futuro do carro
esporte. É isso que faz do 911 uma máquina
atemporal, “Uma Máquina Eterna”.
O 911.
Uma Máquina Eterna.

O que é decisivo para uma boa história:
ela deve ter muitos momentos emocionantes.
Modelos

Destaques.
• Linguagem de design clara e marcante no interior e exterior –
seja no Coupé ou no Cabriolet
• Nova geração de motores com aumento de potência e eficiência nos
modelos 911 básicos e ainda mais esportividade e dinâmica nos modelos S
• Sistema de embreagem dupla Porsche Doppelkupplung (PDK) de 8 marchas,
de série
• Porsche Active Suspension Management (PASM) aprimorado para um
maior conforto e segurança (de série nos modelos 911 Carrera S)
• Novos sistemas de assistência ao motorista, como o assistente de controle
de troca de faixa, incl. reconhecimento de sinais de trânsito ou o assistente
de visão noturna, facilitam a direção
• Faróis principais LED Matrix incl. Porsche Dynamic Light System Plus
(PDLS Plus)
• Rodas de liga leve, de até 20/21 polegadas
• Porsche Communication Management (PCM) incl. módulo de navegação
on-line e Porsche Connect com tela tátil de 10,9 polegadas
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O Atemporal e o contemporâneo
nunca estiveram tão próximos
um do outro.
Design

Exterior.
Basta apenas uma linha para descrever o 911: a
chamada flyline com um longo capô plano, o parabrisa com inclinação acentuada e teto inclinado
suavemente. Ela já caracterizava o 911 original há
mais de 50 anos e encontra mesmo agora, no 911
atual, seu equivalente mais contemporâneo.
Para chegar mais perto do design do 911, é melhor
começarmos onde o coração dele bate: na traseira.
Pois lá está o motor boxer. Ao seu redor, se
acumula uma traseira poderosa, a qual moldou as
proporções do 911 de modo permanente. A traseira
aparece de forma clara e precisamente desenhada.

Linhas retas, uma clara ênfase na horizontal.
A redução ao essencial.
O vidro traseiro parece ter sido alongado e se
funde quase que perfeitamente com a grade preta
na tampa traseira, sobre a qual o motor boxer é
abastecido com ar fresco. Nas lâminas verticais da
grade da tampa traseira, outro ponto de caráter
visual inigualável encontra seu lugar: a terceira luz
do freio também disposta verticalmente.
Diretamente abaixo: o painel ativo da lanterna
traseira que une as lanternas traseiras em formato
tridimensional na tecnologia LED.

Design

17

Visto de frente, o 911 fala do seu passado, mas,
também, revela muito sobre o seu próprio futuro.
Os para-lamas claramente destacados enfatizam
as formas imponentes e o DNA do design. O capô
desenhado com os característicos vincos está se
curvando – assim como a extremidade, que cai reta
até a parte dianteira – em citação e reverência aos
modelos 911 das primeiras gerações.
Até mesmo os faróis principais lembram
novamente da excelência em forma e posição das
primeiras gerações do 911. No interior, no entanto,
é utilizada a tecnologia LED de ponta. Câmeras e
sensores dos sistemas de conforto e assistência
foram discretamente integrados na parte dianteira.
As entradas de ar horizontais permitem o fluxo de
ar controlado por demanda e, portanto, uma
aerodinâmica e refrigeração ideais através das
aletas de refrigeração ativas.

Design
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Interior.
Todo bom design deve ser inovador, assim como a
tecnologia. É por isso que o interior do novo 911
também inova – concentrando-se em antigas
virtudes, mas acrescentando novas possibilidades.
O princípio: precisão analógica se une à integração
digital e, como sempre, estritamente direcionada
ao motorista.
Impressionante é a ênfase horizontal do interior.
Todos os controles relevantes localizados à
esquerda e à direita estão ao alcance do volante
esportivo multifuncional e, com isso, na
proximidade direta do motorista. Um princípio que
já distinguia as 3 primeiras gerações do 911 –
para um design interior claro e leve, assim como
um alto conforto de comando.

No campo visual imediato: o painel de instrumentos
com o conta-giros analógico como elemento
central. À esquerda e à direita estão duas telas
de 7 polegadas de alta resolução que exibem
informações essenciais sobre o veículo em
instrumentos virtuais. Logo ao lado: a tela tátil
de alta resolução de 10,9 polegadas do Porsche
Communication Management (PCM).
O console central é separado do painel de
instrumentos e acomoda apenas algumas teclas
sensíveis ao toque, que são organizadas em grupos
lógicos ao redor da alavanca seletora como parte
do conceito de uso Porsche Advanced Cockpit.
Além disso, há 5 teclas analógicas intencionais
para o acesso direto às funções essenciais da
propulsão e do chassi.

Design
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Lembrar-se de virtudes antigas ...tudo como antes?
Nem um pouco. Na verdade, quase todo o interior
foi aprimorado. Desde o volante, passando pelos
bancos esportivos, até a alavanca seletora. E você
pode sentir isso no primeiro toque. Cada tecla,
cada toque, cada ventilação é de alta qualidade
e foi concebida pensando nos mínimos detalhes.
A háptica exclusiva é sublinhada por frisos com
detalhes decorativos na cor Diamar Darksilver ou,
opcionalmente, em alumínio escovado, carbono
esportivo ou madeira nobre.
Surpreendentemente confortável para um carro
esporte: os bancos traseiros. A área atrás deles
oferece muito espaço de armazenamento. Graças
aos seus encostos dobráveis, os modelos
911 Carrera possuem espaço amplo para bagagens
na parte traseira.
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O pretenso impossível:
o motor que impele
nossos engenheiros.
Propulsão e chassi

Motor.
O motor dos modelos 911 foi projetado como um
biturbo. Características excepcionais: alto torque,
uma reação extraordinariamente direta e um alto
patamar de torque são alcançados mesmo em
baixas rotações. Resumindo: alto desempenho, que
chega imediatamente ao motorista.
Turbocompressor.
Os motores têm 2 turbocompressores, um por linha
de cilindros, assim como a refrigeração do ar de
admissão. A refrigeração do ar de admissão é um
componente importante da turboalimentação por
gás de escape. Ela contribui muito para melhorar o
desempenho e, ao mesmo tempo, reduzir as

emissões. Os dois resfriadores trocaram suas
posições com o filtro de ar. Em vez de lateralmente
nos para-lamas traseiros, os resfriadores estão
agora localizados no meio e centralmente sob a
grade da tampa traseira. Esta posição melhora o
fluxo de entrada e saída do ar de refrigeração.
Resultado: uma eficiência consideravelmente
maior.
Modelos 911 Carrera e modelos 911 Carrera 4.
O motor biturbo 6 cilindros de 3,0 litros dos
modelos 911 Carrera e 911 Carrera 4 gera
impressionantes 283 kW (385 CV). O torque
máximo de 450 Nm é alcancado bem cedo a

1.950 rpm. Com um torque alto assim, o 911 Carrera
com o pacote Sport Chrono e Launch Control chega
em apenas 4,0 segundos de zero a 100 km/h.
A velocidade máxima é de 293 km/h.
Modelos 911 Carrera S e modelos 911 Carrera 4S.
Nos modelos S, a potência é aumentada mais
uma vez. Assim, o motor biturbo 6 cilindros de
3,0 litros gera inacreditáveis 331 kW (450 CV).
E o torque máximo é ainda maior com 530 Nm.
O 911 Carrera 4S atinge os 100 km/h com
pacote Sport Chrono e Launch Control em
apenas 3,4 segundos e tração somente termina
a 306 km/h.

Informações sobre consumo de combustível, emissões de CO₂ e classe de eficiência estão disponíveis na página 102.
Propulsão e chassi
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Mas não apenas a potência e a eficiência do motor
foram aumentadas, os suportes do motor também
estão posicionados mais perto do centro do
veículo. O que soa como uma pequena mudança,
oferece grandes vantagens: uma conexão mais
rígida do motor, o que aumenta visivelmente a
estabilidade. As vibrações são reduzidas e o
conforto de direção ainda mais elevado.

Função Start/Stop automático.
A função Start/Stop automático desliga o motor
a uma velocidade inferior a 7 km/h com uma
desaceleração moderada do carro. Por exemplo,
quando você se aproximar do sinal vermelho.
Assim que você soltar o freio e pisar no pedal do
acelerador, o motor liga novamente – de forma
rápida e confortável.

Aletas de refrigeração ativas.
Projetado para reduzir o consumo na vida cotidiana
e atingir o máximo desempenho em esportes: as
aletas de refrigeração ativas nas entradas de ar
dianteiras. As aletas se fecham automaticamente
durante a viagem, reduzindo assim a resistência
do ar. Quando necessário ou no modo SPORT,
SPORT PLUS ou PSM Sport, as aletas se abrem
e asseguram uma ótima refrigeração do motor.
Assim, o ar de refrigeração é fornecido apenas na
quantidade em que é realmente necessário. Isso
é eficiente. De uma maneira mais inteligente.

Sistema de escape esportivo.
O sistema de escape esportivo proporciona uma
ressonância impressionante e um som intenso
de carro esporte, típico do 911. Ele dispõe de
um silenciador final central que desemboca em
2 saídas de escape laterais. Os tubos de escape
com design independente são feitos de aço
inoxidável e estão disponíveis na cor Prata
ou Preto.

Propulsão e chassi

Transmissão de energia.
Sistema de embreagem dupla Porsche
Doppelkupplung (PDK) de 8 marchas.
O sistema de embreagem dupla Porsche
Doppelkupplungsgetriebe (PDK) aprimorado
de 8 marchas permite trocas de marcha
extremamente rápidas sem interrupção do
torque – em milissegundos. Comparado
com a geração anterior, o PDK de 8 marchas
oferece uma distribuição notavelmente
mais ampla entre conforto, desempenho
e eficiência.
O PDK é composto por duas subtransmissões
montadas em uma única caixa. O sistema de
embreagem dupla aplica a conexão não positiva
e alternada dessas 2 subtransmissões ao motor
por meio de 2 árvores de transmissão distintas.
A potência do motor flui para uma subtransmissão
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e uma embreagem, enquanto a próxima marcha
já está engatada na segunda subtransmissão.
Na troca de marchas, uma embreagem é aberta
ao mesmo tempo em que a outra é fechada.
O resultado é tempos de troca de marcha
extremamente curtos sem interrupção da tração –
resumindo, um ajuste muito esportivo. Isso
pode ser sentido especialmente nas marchas de
1 a 6. Elas são muito esportivas, a velocidade
máxima é alcançada na 6ª marcha.
E a eficiência? Alta também. Porque graças à 8ª
marcha adicional as gradações de ambas as
relações de marchas overdrive (marchas 7 e 8) e
sua conexão com a 6ª marcha estão ainda melhor
coordenadas. Como resultado, as rotações são
mais baixas, mesmo a altas velocidades. Isso
aumenta a eficiência e o conforto em percursos
longos.

Porsche Traction Management (PTM).
Parte essencial de todos os modelos 911 com
tração integral: o Porsche Traction Management
(PTM). A embreagem multidisco controlada
eletronicamente e totalmente variável do PTM
executa a distribuição perfeita do torque entre o
eixo traseiro acionado permanentemente e o eixo
dianteiro. Graças ao monitoramento constante
da condição da dinâmica veicular, é possível
reagir a diversas situações: para isso, os sensores
monitoram continuamente, entre outros, as
rotações de todas as 4 rodas, a aceleração
longitudinal e lateral do veículo assim como o
ângulo da viragem. Se, durante a aceleração,
as rodas traseiras ameaçarem perder atrito e
patinar, uma intervenção mais enérgica da
embreagem multidisco distribui mais torque
para as rodas da frente.

Em combinação com o sistema Porsche Stability
Management (PSM), o PTM assegura uma
distribuição da força adequada para que a
propulsão seja excelente em qualquer situação de
direção, e para que o comportamento de direção
seja particularmente harmonioso mesmo na faixa
limite.
Porsche Torque Vectoring Plus (PTV Plus).
O sistema para aumento da dinâmica de direção e
da estabilidade age com freadas controladas nas
rodas traseiras e um bloqueio do diferencial
traseiro. Em um modo de direção dinâmico, ao
começar a manobra na curva com a direção, a roda
traseira interna é freada levemente. Assim, a roda
traseira externa recebe uma propulsão maior,
possibilitando um impulso de rotação adicional na
direção tomada. O resultado é uma entrada mais
direta e dinâmica na curva.

A trava diagonal do eixo traseiro é controlada
mecanicamente e equipada com uma distribuição
de torque totalmente variável. Assim, junto com o
Porsche Stability Management (PSM) o sistema
usa as suas vantagens em relação à estabilidade de
direção, mesmo em pistas com superfícies
diferentes assim como sobre pistas molhadas ou
com neve.
O que você ganha com isso? Alta estabilidade
dinâmica na diagonal e tração excelente.
Grande agilidade em qualquer velocidade –
com comportamento preciso em curvas e
na transferência balanceada de cargas. Algo
mais? Um grande divertimento nas curvas.

Propulsão e chassi
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Suspensão.
Porsche Active Suspension Management (PASM).
O PASM é o ajuste eletrônico do sistema de
amortecimento. Ele regula ativa e continuamente o
grau de rigidez de amortecimento em função das
condições da pista e do estilo de direção, em cada
uma das rodas – para uma redução dos
movimentos da carroceria e, assim, mais conforto
em uma dinâmica elevada.
O PASM tem 2 ajustes que você pode controlar por
meio de um botão sobre o console central: no
modo Normal, o amortecimento é esportivo e
confortável, no modo Sport ele já é mais esportivo
e firme.
A nova tecnologia de válvulas permite uma
distribuição significativamente mais ampla e um
controle mais preciso – e notavelmente mais
rápido – das forças de amortecimento. Além disso,
pode-se alcançar altas forças de amortecimento,
mesmo a baixas velocidades. Com resultados
notáveis: mais estabilidade, mais conforto e, acima
de tudo, uma esportividade acentuada em qualquer
situação.
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Porsche Stability Management (PSM).
O Porsche Stability Management (PSM) é um
sistema de controle automático para estabilizar a
dinâmica de direção na área limite. Os sensores
registram permanentemente a direção de
movimento do veículo, a velocidade do veículo, a
taxa de guinada assim como a aceleração lateral.
A partir disso, o PSM calcula o sentido real do
movimento e inicia a frenagem direcionada em
rodas individuais, de modo que o veículo não se
desvie da faixa desejada. Na aceleração sobre
diferentes tipos de superfícies, o PSM melhora
a tração por meio das funções de diferencial
automático dos freios (ABD) e de aceleração
antiderrapagem (ASR). Para uma alta estabilidade
de direção e segurança – e, ao mesmo tempo,
uma agilidade excepcional.

Direção do eixo traseiro.
A direção de eixo traseiro aprimora tanto o
desempenho como a aptidão para o dia a dia.
Para uma dirigibilidade particularmente ágil
e um aumento significativo da estabilidade de
direção.
Vantagem na vida cotidiana: em baixas velocidades,
o sistema move as rodas traseiras contra o sentido
tomado pelas rodas dianteiras. Isso leva a um
encurtamento virtual do entre-eixos. O raio de giro
foi reduzido, o comportamento de direção em
curvas torna-se visivelmente mais dinâmico e o ato
de estacionar consideravelmente mais fácil.

Sistema de elevação do eixo dianteiro.
O sistema de elevação do eixo dianteiro
proporciona um maior afastamento da pista.
Ele eleva a dianteira do seu 911 em aprox. 40 mm –
até uma velocidade de aprox. 35 km/h. Assim, o
sistema garante que meios-fios, rampas e entradas
de garagem não sejam mais desafios esportivos.
 orsche Dynamic Chassis Control (PDCC).
P
O PDCC é um sistema para estabilização de
rolagem que minimiza a inclinação lateral do carro
nas curvas. E diminui o balanço lateral do veículo
em pistas onduladas. Para uma melhor dinâmica de
direção, um comportamento de direção ainda maior
e mais conforto nas ruas – a qualquer velocidade.

Vantagem durante a direção esportiva: A altas
velocidades, o sistema move as rodas traseiras no
mesmo sentido tomado pelas rodas dianteiras.
Através da extensão virtual do entre-eixos,
a estabilidade de direção aumenta a agilidade
através da direção simultânea das rodas dianteiras
e traseiras.

Propulsão e chassi
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Freios.
Desacelerar e não se deixar colocar sob pressão.
Dê as costas à meritocracia, pelo menos por um
momento. Quem diria. Quando nossos engenheiros
falam sobre desaceleração, tudo tem que ser
rápido.
O dimensionamento dos sistemas de freio é
concebido e adaptado à potência dos modelos 911.
Por exemplo, os modelos 911 Carrera usam freios
anodizados na cor Preto com pinça de 4 pistões
fixadas em monobloco de alumínio na frente e
atrás. O diâmetro do disco de freio: 330 mm
em ambos os eixos. Os modelos do 911 Carrera S
possuem freios na cor Vermelho com pinça de
6 pistões fixadas em monobloco de alumínio na
dianteira e freios na cor Vermelho com pinça
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de 4 pistões fixados em monobloco de alumínio na
traseira. Os discos de freio têm um diâmetro
dianteiro e traseiro de 350 mm. Para desempenho
e estabilidade de frenagem ainda mais elevados.
 orsche Ceramic Composite Brake (PCCB).
P
Eficiência comprovada no automobilismo: o freio
de cerâmica Porsche Ceramic Composite Brake
(PCCB), disponível como item opcional. No novo
911, os discos de freio de cerâmica perfurados do
PCCB possuem um diâmetro de 410 mm na frente,
e 390 mm atrás – para um maior desempenho
de frenagem. O PCCB possui no eixo dianteiro
pinças fixas de alumínio monobloco de 6 pistões e
pintadas na cor Amarelo, e pinças fixas de alumínio
monobloco de 4 pistões no eixo traseiro, também
pintadas na cor Amarelo. Elas fornecem uma

pressão de frenagem significativamente
aumentada e, principalmente, constante durante
a desaceleração.
Especialmente sob altas cargas há condições
favoráveis para distâncias de frenagem curtas.
Além disso, a segurança na frenagem a altas
velocidades aumenta devido à excelente resistência
ao efeito de fading do PCCB. Outra vantagem do
sistema de freios de cerâmica está na leveza dos
discos: eles são cerca de 50% mais leves do que os
discos de ferro fundido comuns de fabricação e
dimensão semelhantes. O resultado: uma redução
nas massas não suspensas e, portanto, uma melhor
aderência do carro e maior conforto de direção e
rodagem, sobretudo em pistas irregulares. Assim
como maior agilidade e um manuseio aprimorado.

Rodas.
Se há uma coisa importante que se aprende em
70 anos de construção de carros esporte, é nunca
perder a aderência. É por isso que as rodas e os
pneus no eixo traseiro não são apenas mais largos,
mas também maiores do que no eixo dianteiro.
Enquanto a área ampliada de contato dos pneus
otimiza o desempenho, o diâmetro maior das rodas
traseiras aumenta a estabilidade e o conforto.
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Os modelos 911 Carrera estão equipados de série
com rodas Carrera de 19/20 polegadas com 5 raios
duplos, os modelos S com rodas Carrera S de
20/21 polegadas em design de 10 raios. O material:
liga leve, é claro. O design: esportivo-clássico. Ou
seja, atemporal. Você deseja uma constituição
ainda mais dinâmica? Mais delicada? Na cor do
carro? Rodas adicionais de 20/21 polegadas estão
disponíveis sob solicitação em diferentes cores e
modelos.

Roda Carrera de 19/20 polegadas
Roda Carrera S de 20/21 polegadas
Roda Carrera Classic de 20/21 polegadas
Roda RS Spyder Design de 20/21 polegadas
Roda Carrera Exclusive Design de 20/21
polegadas
Porsche Exclusive Manufaktur
6 Roda Carrera Exclusive Design de 20/21
polegadas pintada na cor Aurum (acetinado)
Porsche Exclusive Manufaktur
7 Roda Carrera S de 20/21 polegadas
pintada na cor Preto (alto brilho)
Porsche Exclusive Manufaktur
8 Roda Carrera S de 20/21 polegadas
pintada na cor Azul Genciana metálico
Porsche Exclusive Manufaktur

Propulsão e chassi
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Sistemas de alto desempenho.
Modo SPORT.
Com o botão SPORT, você pode escolher um ajuste
enfatizado mais no esporte ou no conforto:
apertando essa tecla, o sistema de gestão
eletrônica controla o motor de modo ainda mais
esportivo. A dinâmica do motor se torna ainda mais
direta, a mudança para uma marcha mais alta
acontece mais tarde e a redução de marcha ocorre
antes. O sistema de escape esportivo opcional é
ativado.
Pacote Sport Chrono.
Adrenalina com o aperto de um botão, com arrepio
incluído: o pacote opcional Sport Chrono incl.
seletor de modos e o aplicativo Porsche Track
Precision. Suas funções permitem um ajuste ainda
mais esportivo da suspensão, do motor e da
transmissão.
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Com o seletor de modos incl. botão SPORT
Response no volante, você pode escolher entre
5 modos de direção. Estes incluem “Normal”,
“SPORT”, “SPORT PLUS”, o “Modo individual”,
que permite personalizar o veículo de uma
forma ainda mais personalizada ao seu estilo de
direção, bem como o “Modo WET”.
No modo SPORT, o 911 reage com maior dinâmica.
No modo SPORT PLUS, o Porsche Active
Suspension Management (PASM) e o Porsche
Dynamic Chassis Control (PDCC) opcional assim
como a direção do eixo traseiro proporcionam um
amortecimento mais esportivo, maior estabilidade
de rolagem e direção mais direta nas curvas.

Além disso, o pacote Sport Chrono oferece mais
3 funções. Primeira: Launch Control. Esta função
permite a melhor aceleração de arranque possível
no modo SPORT PLUS.
A segunda função é a chamada estratégia de
mudança de marcha “Circuito de corrida”. Nesse
caso, o PDK funciona com tempo de troca de
marchas ainda mais curto, tornando-o ideal
para a aceleração máxima. Com isso, é alcançado
um desempenho otimizado em cada volta e as
trocas de marcha ficam perceptivelmente ativas.
A função SPORT Response é acionada através
do botão do centro do seletor de modos. O motor
e a transmissão são preparados para a entrega
de potência mais rápida possível. O resultado:
capacidade máxima de reação – por aprox.
20 segundos.

1

O cronômetro montado no painel de comando
também faz parte do pacote Sport Chrono. Tal
como os suportes dinâmicos do motor. O sistema
controlado eletronicamente minimiza vibrações
e balanços perceptíveis de todo o trem de força,
especialmente do motor. E combina as vantagens
dos suportes para motor rígidos e macios. Em
resumo: ele aumenta tanto a estabilidade como o
conforto. Além disso, o pacote Sport Chrono inclui
o aplicativo Porsche Track Precision¹⁾. Com ele,
você pode medir tempos de volta e dados do
veículo. Estes podem ser salvos, gerenciados,
compartilhados e comparados via smartphone com
outros motoristas.
PSM Sport.
Em combinação com o pacote Sport Chrono
opcional, o PSM ganhou um modo Sport a mais. Ele
permite um estilo de direção muito mais esportivo,
o PSM permanece ativo em segundo plano. Para
uma experiência de direção ainda mais elevada.

Suspensão esportiva PASM.
A suspensão esportiva PASM também está
disponível pela primeira vez para os modelos
911 Carrera S Cabriolet. A carroceria foi rebaixada
em 10 mm em comparação com o chassi do
PASM, as molas são mais duras e mais curtas, os
estabilizadores transversais nos eixos dianteiro
e traseiro têm agora uma maior resistência à
torção. Os coeficientes de deformação da mola
aumentaram notavelmente, tornando o 911 ainda
mais neutro e equilibrado ao se deslocar na
estrada – e na pista de corridas. Sem restringir
substancialmente a aptidão para o dia a dia.

1 Aplicativo Porsche Track Precision

O lábio dianteiro ficou ainda mais esportivo em
combinação com a suspensão esportiva PASM, o
spoiler traseiro se estende ainda mais. Assim, não
só é gerado menos empuxo no eixo dianteiro como
também mais downforce no eixo traseiro. A
aerodinâmica aprimorada resulta em um aumento
adicional do desempenho – mantendo ao mesmo
tempo níveis de conforto surpreendentemente
altos.

1) Somente é permitido usar este aplicativo em áreas delimitadas. O uso deste produto (sobretudo da gravação de vídeo) em determinados mercados ou eventos pode ser proibido por lei.
Verifique antes do uso do aplicativo a conformidade com as disposições legais locais.
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É bom saber: sim, é possível
fazer história mesmo quando
se estiver sentado.
Conforto e Informações e entretenimento

Interior.
Volante esportivo.
Leve, funcional, com design de raios: o volante
esportivo de série com multifunções. Ele permite o
funcionamento confortável das funções de áudio,
telefone e navegação. O volante esportivo é
ajustável manualmente em comprimento e altura e
possui 2 “paddles” de mudança feitas de liga leve
na cor Darksilver. Os cursos das alavancas são
curtos, o que significa que as operações de troca
de marcha são rápidas e precisas. O pequeno copo
amortecedor com o elegante anel decorativo em
volta do brasão da Porsche sublinha a conotação
esportiva.

Volante esportivo GT.
Emoções do automobilismo ao alcance de suas
mãos: com repouso de polegar e posição de
12 horas e painéis de raio em design independente,
o volante esportivo GT se refere claramente aos
genes do 911 no automobilismo. O elegante anel
decorativo em volta do brasão da Porsche foi
concebido na cor Preto, os “paddles” de mudança
na cor Darksilver. O volante esportivo GT é
revestido com couro e provido de uma costura em
cruz. A pedido, ele também está disponível com
Alcantara®.

Pacote design de iluminação.
Funcional e estético: o pacote design de
iluminação. Ele inclui luzes reguláveis na tecnologia
LED para o console central, para a área das
maçanetas, para o compartimento das portas e
espaço para os pés na dianteira, assim como nos
bancos traseiros.
Acesso confortável.¹⁾
Com o acesso confortável, você pode deixar a
chave do carro no seu bolso. Porque assim que
você tocar na maçaneta ou, assim que a sua mão
se aproxima do brasão na tampa do porta-malas,
o sistema solicita um código de acesso salvo
na chave. Se ele estiver correto, a porta ou a tampa
do porta-malas é destrancada.

1 Volante esportivo
2 Volante esportivo GT

1

2

1) O acesso confortável corresponde ao nível de tecnologia atual. Porém não podemos excluir totalmente a possibilidade de que os
códigos de chave das chaves eletrônicas possam ser interceptados e usados para abrir o automóvel ou furtá-lo.
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Bancos.
Um esporte praticado enquanto está sentado? Nós
vivemos muito bem com esta acusação, pois
sabemos muito bem o quão possante você tem
que ser, para permanecer firme atrás do volante. É
por isso que a esportividade e o conforto não são
termos contraditórios no 911.
Bancos esportivos.
Os bancos esportivos não são apenas confortáveis
– eles seguram você mesmo em curvas fortes. Eles
possuem ajuste elétrico da altura do assento e do
encosto. A altura e o comprimento podem ser
ajustados mecanicamente. Os bancos esportivos
são totalmente elétricos (14 vias) com pacote de
memória, oferecendo ainda mais conforto. Por
exemplo, a correção de lordose assim como a
inclinação e a profundidade do assento podem ser
ajustados eletricamente. Uma extensa função de
memória e o ajuste elétrico da coluna de direção
também estão incluídos.

Bancos esportivos Plus.
Os bancos esportivos Plus são feitos em couro liso
e estão equipados com ajuste elétrico da altura do
banco e do encosto, assim como ajuste longitudinal
mecânico. As faces laterais do assento e do
encosto são mais firmes, esportivas e firmemente
acolchoadas, e oferecem um apoio ainda melhor.
Os bancos esportivos adaptáveis Plus também
oferecem um ajuste elétrico de 18 vias da posição
do banco, entre outros, das faces laterais e da
correção de lordose. Inclui uma extensa função de
memória e ajuste da coluna de direção elétrica.
Aquecimento e ventilação dos bancos.
O aquecimento do banco abrange o assento, o
encosto e as faces laterais dos bancos da frente.
A ventilação dos bancos oferece um clima seco e
agradável, mesmo em dias muito quentes.

Bancos traseiros.
Surpreendentemente confortável para um carro
esporte: os bancos traseiros. A área atrás deles
oferece espaço de armazenamento adicional.
Graças aos seus encostos dobráveis, os modelos
911 Carrera Coupé possuem espaço amplo para
bagagens na parte traseira, com 264 litros de
volume. Nos modelos Cabriolet, você dispõe de
163 litros.

1

Porta-malas.
Inteiramente revestido com material resistente a
arranhões, o porta-malas de todos modelos 911
tem um volume de 132 litros.
Preparação para assentos de criança.
A preparação para assento de criança para uma
fixação ISOFIX é de série no banco do passageiro
dianteiro. Ela inclui a possibilidade de desativar o
airbag.

1 Banco esportivo (4 vias)
2 Banco esportivo adaptável Plus (18 vias)
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Climatização e vidros.
Climatização.
O ar-condicionado automático de 2 zonas possui
uma regulagem de temperatura separada para o
motorista e o passageiro. O filtro de micropartículas
com carvão ativo retém partículas, polens e odores
e filtra as micropartículas de fora antes que entrem
no interior do veículo. O controle automático de
recirculação de ar monitora permanentemente a
qualidade do ar, reduz a umidade e, se necessário,
muda do modo ar externo para recirculação.
Ionizador.
O ionizador opcional aprimora a qualidade do ar no
fluxo de ar. Para isso, o ar do ar condicionado
automático, antes de penetrar no veículo, passa
por um ionizador. Vírus, bactérias e esporos
são reduzidos, o ambiente no veículo fica
sensivelmente mais refrescante e o clima, ainda
mais agradável.

Teto corrediço/elevadiço.
Ao ser aberto, o teto corrediço/elevadiço ajustável
eletricamente é deslocado para fora. A vantagem: o
espaço para a cabeça não fica restrito. Mais uma
vantagem: através da estrutura especial, é
disponibilizada uma grande área aberta. Para mais
prazer de dirigir a céu aberto. O defletor de vento
de rede oferece proteção contra correntes de ar e
proporciona mais conforto acústico.
Teto corrediço/elevadiço de vidro.
O teto corrediço/elevadiço ajustável eletricamente
em vidro matizado temperado possui um quebrasol elétrico integrado que reduz a luz indesejada.
O tipo de construção, o espaço para a cabeça e
a área aberta do teto de vidro são idênticos aos do
teto corrediço/elevadiço regular.

1 Teto corrediço/elevadiço elétrico de vidro

1
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Capota.
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A silhueta clássica do 911 também distingue a
excelência dos modelos Cabriolet – reforçados
com a capacidade de proporcionar de forma ainda
mais intensa o som inconfundível do motor boxer
de 6 cilindros na direção com a capota aberta.

O revestimento do teto é forrado com material de
isolamento térmico e acústico. O resultado notável:
temperatura interior constante e uma supressão
efetiva de ruídos do vento. Se você desejar essa
supressão.

Os modelos 911 Cabriolet estão equipados com
uma capota totalmente automática com
revestimento de tecido. Ela tem um vidro da
traseira fixo e 3 elementos de magnésio de
apoio integrados, que tornam a capota muito
resistente e mais leve. A capota abre e fecha
em aprox. 12 segundos – até a uma velocidade
de 50 km/h. E se você preferir, também por
controle remoto.

Além disso, os modelos 911 Cabriolet possuem um
defletor de vento elétrico. Ele garante que se possa
dirigir com a capota aberta e com pouco vento.
Com ruídos mínimos do vento.

Conforto e Informações e entretenimento

Informações e entretenimento.
Porsche Communication Management (PCM).
O PCM é sua unidade central de controle para
sistemas de áudio, navegação e comunicação,
assim como inúmeros sistemas de assistência.
A geração atual com preparação para celular,
interfaces de áudio e comando por voz dispõe de
uma tela tátil de 10,9 polegadas com alta
resolução, pela qual a maioria das funções do
veículo pode ser controlada com facilidade. Na
página inicial, que pode ser personalizada, você tem
acesso rápido e fácil às mais importantes funções
individuais.
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Enquanto dirige, você pode usar os inúmeros
aplicativos do sistema informações e
entretenimento para, p. ex., ouvir rádio ou desfrutar
de suas músicas preferidas com cartão SD ou USB.
O comando confortável pode ser realizado na tela
tátil de 10,9 polegadas, botão giratório ou comando
por voz.

1

 Alto-falante mid-range

2

 Alto-falante tweeter
(Air Motion Transformer AMT)

3

 Alto-falante subwoofer

4

 Alto-falante tweeter

5

 Amplificador

6

 Subwoofer

Sistemas de som.
Pacote de som Plus.
O pacote de som Plus proporciona um som
excelente: 8 alto-falantes com 150 watts de
potência total. Por meio do amplificador integrado
no PCM, o som no interior do veículo é
perfeitamente adaptado ao motorista e ao
passageiro.

6
5

Sistema de som Surround da BOSE®.
O sistema de som surround da BOSE® é idealmente
harmonizado para a acústica interna específica
dos modelos 911. O sistema de áudio tem
12 alto-falantes e canais de amplificadores,
incluindo um subwoofer de 100 watts patenteado
e de construção robusta. O projeto do sistema
totalmente ativo permite uma adaptação ideal
de cada alto-falante para o interior do veículo e
transforma o 911 em uma sala de concertos.
Uma extremamente rápida. A potência total:
570 watts. Para formatos comprimidos de dados –
como o MP3 – a tecnologia BOSE® SoundTrue
Enhancement fornece ainda mais qualidade de
som e dinâmica.

1
2

5

2
1

4

1

3

1

Sistema de som High-End Surround da
Burmester®.
As ruas são talvez o último lugar no mundo onde
você pode ouvir música sem perturbações. Motivo
suficiente para aumentar este prazer no estilo
Porsche. Junto com a Burmester® – o mais notável
fabricante de sistemas de som de alta qualidade
para aparelhos acústicos de ponta – criamos o
sistema de som opcional High-End Surround da
Burmester®. O resultado: desempenho de som
no mais alto nível, concebido especificamente
para o seu 911 depois de numerosos testes de
medição e áudio. É assim que ele soa em números:
13 canais de amplificador, 13 alto-falantes com a
mais alta eficiência, incluindo um subwoofer ativo
e separado com amplificador de potência Classe D
de 300 watts. O resultado: 855 watts de puro
prazer de música em uma faixa de frequência de
35 Hz a 20 kHz.

Aqui, o sistema Burmester® utiliza o subwoofer
de carroceria patenteado, que substitui os
altofalantes subwoofer separados, conhecidos de
outros. Para uma reprodução de sons agudos
inegavelmente delicados, claros, sem distorções e
de grande estabilidade, foram utilizados tweeters
de fita (Air Motion Transformer, AMT). Todos os
alto-falantes são perfeitamente compatíveis entre
si e, através da utilização de filtros analógicos e
digitais, fornecem som espacial natural e rico em
textura, mesmo nos mais altos níveis de volume.
Os exclusivos pré-ajustes de som permitem que
você personalize a experiência musical diretamente
e individualmente. O Sound Enhancer também
aprimora o som nos formatos de compressão de
dados musicais.

1 Sistema de som High-End Surround da Burmester®
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Porsche Connect.
Todo dia existe para ser aproveitado ao máximo.
Tanto faz se estiver planejando uma reunião
decisiva ou viajar no fim de semana: o importante
é tirar mais das possibilidades. É aí que o Porsche
Connect presta ajuda. Ele coloca você na posição
ideal para partir para a viagem – e para todos os
seus destinos. Com seus úteis serviços no veículo
e com o aplicativo Porsche Connect para seu
smartphone.
O aplicativo Porsche Connect é a interface digital
do seu Porsche. Sincronize destinos e calendários
com o seu Porsche, planeje viagens com
informações de trânsito em tempo real e use
serviços de música. Sempre acompanhe seu carro
esporte e controle certas funções do veículo pelo

smartphone. Deixe-se guiar até o seu veículo ou do
seu Porsche até o seu destino final. Graças ao
cálculo da rota com mapas on-line atualizados, seu
carro esporte o levará ao seu destino ainda mais
rápido.
A base para o Porsche Connect é o módulo de
telefonia LTE. Ele possui um leitor de cartão SIM
para facilidade de uso e conexão de dados
otimizada no seu 911 e no seu smartphone ou
tablet. Em alguns países, um cartão SIM
compatível com LTE e integrado ao veículo com
volume de dados incluído, também está disponível.
Através dele, você pode utilizar convenientemente
os serviços do pacote de navegação e informações
e entretenimento – com exceção das funções de

streaming de música. Um pacote de dados está
disponível na Porsche Connect Store para todos os
serviços de música, bem como para o uso do
hotspot Wi-Fi integrado no veículo¹⁾. Claro que
você pode continuar usando seu próprio cartão SIM
se assim desejar. Para tal será necessário um
contrato com um provedor de serviços de telefonia
móvel da sua escolha.

1) Nota: os serviços Porsche Connect incluem um período de gratuidade que pode variar em sua duração por pacote de serviços e por país, mas é de, no mínimo, 3 meses. Certos países não dispõem de serviços Porsche Connect ou de nem
todos os serviços Porsche Connect. Em certos países, além disso, o preço incluirá um cartão SIM integrado incluindo volume de dados para utilização de serviços Porsche Connect seletos. Ademais, nesses países, é possível adquirir no
Porsche Connect Store um pacote de dados para usar o hotspot Wi-Fi, bem como os outros serviços Porsche Connect, como, p. ex., streaming de música por meio do cartão SIM integrado. Um cartão SIM próprio também pode ser utilizado
para a conexão. Mais informações sobre os períodos de gratuidade incluídos, bem como sobre os custos subsequentes e a disponibilidade de serviços individuais em seu país, estão disponíveis on-line em www.porsche.com/connect ou na sua
concessionária Porsche.
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Serviços e aplicativos de smartphones.
O Porsche Connect oferece acesso a serviços e
funções úteis que ajudam você antes, durante e
depois de andar no seu 911. Facilmente operado
com o aplicativo Porsche Connect, via PCM ou pelo
My Porsche. Graças ao Porsche Connect, com o
pacote de navegação e informações e
entretenimento você finalmente tem mais tempo
para aquilo que realmente é essencial.
Um desses serviços é o localizador de serviços.
Com ele você pode encontrar destinos de qualquer
tipo em segundos. Que tal um estacionamento
coberto? Assim você chega ao seu destino seco
mesmo quando chove. Ou simplesmente um bom
restaurante para uma reunião com seus amigos –
selecionado graças aos comentários de outros
convidados, tudo no seu Porsche.
Para que você sempre possa manter seus olhos na
estrada e no tráfego, o novo Voice Pilot – seu
controle de voz on-line – também o ajuda. Basta
dizer para onde você deseja ir. Por exemplo, para

1

4

uma atração turística no seu destino. O Voice Pilot
entende você, sem a necessidade da introdução de
dados de endereço detalhados.
Apple CarPlay.
Com ajuda do Apple CarPlay, você utiliza os
aplicativos do seu iPhone também quando estiver
no seu Porsche. Assim, aplicativos de “telefonia”,
“música” ou “notícias” podem ser desfrutados de
modo fácil e seguro durante o trajeto – através do
PCM e do reconhecimento de voz da Apple, o Siri.
My Porsche.
Todo Porsche pode ser configurado de acordo com
as suas preferências. O Porsche Connect também.
Por isso, você pode personalizar e controlar
muitos dos serviços e funções do Porsche Connect
on-line, e adaptá-los a suas necessidades, em
www.porsche.com/myporsche. Planeje sua rota
e envie-a diretamente para o seu Porsche. Consulte
o nível atual do tanque e os dados do seu último

trajeto ou verifique se as portas e janelas estão
fechadas. Se assim desejado, sua família ou amigos
também poderão ter acesso ao My Porsche e, com
isso, a determinadas funções do seu carro esporte.
Porsche Connect Store.
Deseja prolongar a duração de seu contrato?
Ou adquirir serviços adicionais do Porsche
Connect? Visite o Porsche Connect Store em
www.porsche.com/connect-store e conheça as
ofertas e opções do Porsche Connect.
Descubra on-line tudo sobre os demais serviços,
aplicativos e funções, incluindo informações sobre
disponibilidade para o seu veículo e para o seu país.
A propósito, nosso portfólio de serviços está em
constante expansão: Mantenha-se atualizado em
www.porsche.com/connect.

1
2
3
4

Informações de tráfego em tempo real
Buscador
Aplicativos
Notícias
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Nós ainda não podemos
ver o futuro.
Mas estamos bem perto disso.
Sistemas de iluminação e de assistência

Luz.
Os faróis de todos os modelos 911 são totalmente
projetados com a mais recente tecnologia LED.
Para permitir uma resposta rápida e uma
luminosidade muito alta. Inconfundivelmente
Porsche: as luzes diurnas de 4 pontos e a luz baixa.
A faixa de luz traseira e as luzes traseiras de
formato tridimensional fazem parte do inventário
de todos os modelos 911. Aqui, também é usada
tecnologia LED moderna em todas as funções.
Também chamativa: a terceira luz central do freio.
Faróis principais LED incl. Porsche Dynamic Light
System Plus (PDLS Plus).
Os faróis de LED, incluindo o Porsche Dynamic
Light System Plus (PDLS Plus), estão equipados
com regulagem dinâmica do feixe de luz, faróis de
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curva dinâmicos e comando de luzes dependente
da velocidade e assistente de farol alto. Para
melhor iluminação imediata, lateral e à distância –
e para mais segurança.
Faróis principais LED Matrix incl. Porsche Dynamic
Light System Plus (PDLS Plus).
Os faróis principais LED com tecnologia Matrix e
assistente de farol alto oferecem ainda mais
visibilidade. O Matrix Beam desativa segmentos do
feixe de luz alta permanente. 84 LEDs controlados
individualmente se adequam à situação, sendo
apagados ou regulados. Veículos à sua frente ou na
direção contrária não são mais ofuscados, as áreas
entre os carros e ao lado continuam
completamente iluminadas. Para otimizar o

direcionamento do olhar, os veículos da direção
contrária não só são ocultados, mas a região à
direita da lacuna sem luz ainda é clareada para
guiar melhor o motorista. A supressão parcial de
placas de trânsito que refletem demais evita o
ofuscamento do motorista. Além disso, os faróis
principais LED Matrix incl. Porsche Dynamic Light
System Plus (PDLS Plus) ainda estão equipados
com luz dinâmica de curva, que ilumina a curva de
forma ideal ligando e desligando LEDs individuais.

1 Faróis principais LED
2 Faróis principais LED incl. PDLS Plus
3 Faróis principais LED Matrix incl. PDLS Plus
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Sistemas de assistência.
Luxo raro nos dias de hoje: ter tempo para se
concentrar exclusivamente no que está
imediatamente à sua frente. A estrada, por
exemplo. Ou a próxima curva. Apoiamos você
neste desafio com sistemas de assistência
que permitem que você esteja plenamente
consigo mesmo.

uma pista for detectado claramente como
molhado, a resposta do PSM e do PTM é preparada
de acordo. O sistema informa o motorista sobre a
umidade detectada e recomenda a mudança
manual para o modo WET. Se o motorista ativar
este modo, o PSM, o PTM, a aerodinâmica, o
PTV Plus e a reação da propulsão serão ajustados.

Porsche Modo WET¹⁾.
O 911 tem um programa de direção especial “WET”
com um sistema inovador que ajuda o motorista a
dirigir em pistas de superfícies molhadas.

Assistente de alerta e de freios.
O assistente de alerta e de freios fornecido de
série pode reduzir os perigos de colisões com
veículos e ciclistas, dentro dos limites do sistema.
O sistema usa a câmera frontal para detectar
quando veículos, pedestres ou ciclistas se
encontram na área de colisão e, em um primeiro
estágio, alerta o motorista visualmente e
acusticamente.

Graças aos sensores nas cavas das rodas
dianteiras, o sistema pode detectar a formação de
água pulverizada e, assim, avaliar as condições da
estrada em termos de umidade. Se o estado de

1) O programa de direção “WET” não é capaz de substituir a condução apropriada e adaptada às condições
meteorológicas e de tráfego, proporcionando somente assistência ao condutor.
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1

Em um segundo estágio, também através de uma
leve pressão nos freios, quando o veículo se desloca
rápido demais na direção de outros veículos,
pedestres ou ciclistas. Uma frenagem acionada
então pelo motorista, caso necessário, é reforçada
até a frenagem total. Se o motorista não reagir, é
realizada uma frenagem de emergência para
diminuir os efeitos de uma colisão ou para evitá-la
totalmente.
Assistente de controle de troca de pista incl.
reconhecimento de sinais de trânsito.
O assistente de controle de troca de pista
reconhece mediante uma câmera os traços das
faixas na pista. O sistema auxilia o motorista
por meio de correções no volante, que ajudam
a manter o veículo na faixa.
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O reconhecimento de sinais de trânsito integrado
registra, a partir de imagens de uma câmera e
dados de navegação, placas de limite de
velocidade, proibição de ultrapassagem, além de
placas de orientação, como placas de limite de
município, exibindo-as no painel de instrumentos.
A vantagem: ao contrário das informações
salvas no banco de dados de navegação, podem
ser registrados, também, limites de velocidade
temporários.
Mais uma função do reconhecimento de sinais de
trânsito: baseado nos dados do sistema de
navegação e no reconhecimento de placas de
curvas por meio da câmera, o assim chamado
sinalizador de curva exibe um sinal de direção no
display de seu painel de instrumentos, antes de
curvas fechadas. Muito antes de você chegar na
curva. O que isso significa para você? Mais
conforto. E menos trabalho, por exemplo, em
viagens longas.

Assistente para ponto cego (para mudança de
pista) com assistente em curva.
O assistente para ponto cego monitora por meio de
sensores de radar a área atrás de seu 911 e o ponto
cego. Se você trocar de faixa, o sistema o informa
com um sinal visual nos retrovisores externos sobre
veículos que se aproximam rapidamente por trás ou
se encontram no ponto cego. Para mais conforto e
segurança, especialmente na rodovia.
Ao curvar a baixas velocidades, o assistente em
curva lhe presta ajuda. Quando você se aproximar
de um cruzamento com a velocidade reduzida, o
assistente em curva poderá lhe avisar se há objetos
aproximando-se do seu veículo no ponto cego,
dentro dos limites do sistema.

1 Indicação do assistente de controle de troca de faixa

1

Assistente de visão noturna.
À noite, o assistente de visão noturna oferece ao
motorista informações que vão além do alcance
dos faróis. Para isso, uma câmera infravermelha
reconhece pedestres ou animais de grande porte,
antes mesmo de eles serem iluminados pelos
faróis. A imagem de um visor térmico no painel de
instrumentos informa o motorista: o ser vivo
detectado é destacado em amarelo – a uma
distância crítica do carro, em vermelho, junto com
um sinal acústico. Ao mesmo tempo, é ativado o
sistema para redução do trecho até o veículo parar.
Em combinação com os faróis principais LED
Matrix incl. Porsche Dynamic Light System Plus
(PDLS Plus), o farol envia até três vezes um sinal
intermitente para pedestres na beira da estrada ou

na pista com uma função marcadora luminosa, para
chamar a atenção do motorista de modo
direcionado.

PCM exibe imagens da câmera e linhas dinâmicas
para orientação dos movimentos e a ilustração da
posição atual do volante.

Assistente de estacionamento (ParkAssist)
dianteiro e traseiro.
O assistente de estacionamento (ParkAssist) de
série adverte com um sinal acústico sobre a
presença de obstáculos à frente e atrás do veículo.
O aviso se dá de forma acústica e também visual
por meio da representação esquemática do veículo
no display central.

Assistente de estacionamento (ParkAssist) incl.
Surround View.
A Surround View complementa a câmera de
marcha a ré com 3 câmeras de alta resolução na
parte dianteira e nas conchas inferiores do
retrovisor externo. A partir das informações de
todas as 4 câmeras, o sistema calcula uma vista
aérea virtual do veículo e a exibe no display do
PCM. Você também pode alternar entre as
diferentes perspectivas de câmera a fim de obter
uma melhor visão geral, por exemplo, em saídas
estreitas.

Câmera de marcha a ré.
A câmera de marcha a ré facilita fazer manobras
lentas e estacionar o carro. Para ajudar, a tela do

1 Indicação do assistente de visão noturna
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Uma característica de design
absolutamente atemporal:
personalidade.
Personalização

Porsche Exclusive Manufaktur.
Nossa experiência já vem de muito tempo. Pois
desde o começo a Porsche se dedicou à realização
dos desejos dos clientes. Até 1986, ainda o
chamávamos de “Programa de pedidos especiais”,
e depois, de Porsche Exclusive. Hoje, chama-se
Porsche Exclusive Manufaktur.
Nós amamos o que fazemos. Nós amamos
nosso trabalho. Em cada costura, cada centímetro
quadrado de couro, em todos os pequenos
detalhes, dedicamos a mesma devoção.
Compartilhamos nossa experiência e paixão
acrescidas com sua inspiração para criar um
veículo. Desta forma, transformamos sonhos em
realidade. Diretamente da fábrica.

A inspiração é sua.
A paixão é nossa.

Isso só é possível com originalidade, entusiasmo e
amor aos detalhes. E já tem início na consultoria
pessoal. Pois o que sempre ansiamos é: realizar
seus desejos individuais e, assim, transformar “um”
Porsche no “seu” Porsche.

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

Personalização
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Um exemplo de configuração da
Porsche Exclusive Manufaktur.

2

3

Clássicos verdadeiros podem sempre voltar a ser
interpretados de modo novo.
O 911 Carrera 4S na cor Giz.

1

4

5

1

Pacote SportDesign, revestimento dos estribos
SportDesign, teto de construção leve em
Carbono, concha superior do retrovisor externo
em carbono, descrição do modelo pintada na
cor Preto (alto brilho)

2

Cintos de segurança na cor Verde Lizard,
brasão da Porsche nos apoios de cabeça

3

Rodas Carrera Exclusive Design de
20/21 polegadas pintadas na cor Preto (alto
brilho), PCCB com pinças de freio pintadas
na cor Preto (alto brilho)

4

Faróis principais LED Matrix pretos incl. Porsche
Dynamic Light System Plus (PDLS Plus)

5

Pacote do interior em carbono fosco, mostrador
do conta-giros e cronômetro Sport Chrono na
cor Verde Lizard, pacote de interior com
costuras em cor contrastante (Giz), inscrição
“PORSCHE” na tampa do compartimento em
Alcantara®, volante esportivo multifuncional GT
em Alcantara® com moldura do volante em
carbono incl. aquecimento do volante
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Um exemplo de configuração da
Porsche Exclusive Manufaktur.
1

Frisos dos estribos laterais em alumínio
escovado na cor Darksilver, iluminados

2

Encostos do banco esportivo Plus em couro
com elemento decorativo Paldao escuro poroso

3

Pacote do interior em Paldao escuro e poroso,
brasão da Porsche na tampa do compartimento

4

Inscrição “911” pintada

5

Rodas Carrera Exclusive Design de
20/21 polegadas, PCCB com pinças de freio
pintadas na cor Preto (alto brilho), faróis
principais LED Matrix pretos incl. Porsche
Dynamic Light System Plus (PDLS Plus),
revestimentos dos estribos SportDesign,
retrovisores externos pintados

1

2

Liberdade absoluta.
Já antes de entrar nele.
O 911 Carrera S Cabriolet na cor Verde Aventurina metálico.
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3

4

5

Cores do exterior.
Cores simples do exterior.

Cores metálicas do exterior.

Branco

Branco Carrara metálico

Amarelo Racing

Prata Dolomita metálico

Verde Aventurina metálico

Azul Genciana metálico

Cores especiais do exterior.

Cores especiais do exterior.

Giz

Verde Lizard

Lava Alaranjada

Vermelho Real

Prata GT metálico

Azul Meia-Noite metálico

Vermelho Carmim

Preto

Cinza Ágata metálico

Preto intenso metálico

Azul Miami

Azul

Marrom

Vermelho

Cores da capota.

Preto
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Cores personalizadas do exterior.
Escolha a partir de uma ampla gama de cores
simples e metálicas com uma variedade de cores
históricas Porsche e cores clássicas.
Livre escolha da cor do exterior.
Destaque a individualidade de seu Porsche com
uma cor desenvolvida especialmente para você
com base no seu padrão de cor.

Cores do interior.
Cores de série do interior.
Equipamento de série e pacote
de couro.

Cores de série do interior
com revestimento em couro¹⁾.

Interior bicolor
em couro.

Preto

Preto

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

Cinza Ardósia

Cinza Ardósia

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

Cor de série do interior bicolor.

Preto-Bege Mojave

Couro Club do interior
com revestimento em couro¹⁾.

Revestimento em couro com faixa
central em Sport-Tex Square¹⁾.

Frisos decorativos / molduras.

Porsche Exclusive Manufaktur
Elementos decorativos.

Cinza Ardósia-Giz
(revestimento do teto e tapete: Cinza Ardósia)

Marrom Trufa

Preto

Darksilver

Pintado

Porsche Exclusive Manufaktur

Preto-Verde Islândia
(revestimento do teto e tapete: Preto)

Verde Agave

Lightsilver

Couro

Porsche Exclusive Manufaktur

Vermelho Bordeaux

Elementos decorativos.

Alumínio
escovado

Porsche Exclusive Manufaktur

Azul Grafite

Diamar Darksilver

Paldao
escuro poroso²⁾

Porsche Exclusive Manufaktur

Carbono fosco

Porsche Exclusive Manufaktur

1) Costuras decorativas opcionalmente na costura contrastante na cor Giz.
2) A madeira é um produto natural. Portanto, é possível que haja diferenças na cor e no veio.
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avançada do interior.
Você quer ainda mais liberdade criativa no interior
do veículo? Os pacotes do interior com costuras
decorativas e faixas centrais dos bancos em couro
e cor diferente da Porsche Exclusive Manufaktur
permitem criar em seu 911 um design bem
personalizado e arrematar o interior com outros
destaques visuais. Os pacotes estão disponíveis em
todas as cores de série. Não importa se
combinadas ou não – o resultado sempre é um
conjunto de visual harmonioso, que torna o seu 911
sobretudo isto: um veículo exclusivo. Tal como
você.

Couro na cor Preto,
costura decorat. na cor Amarelo Racing

Couro na cor Azul Grafite,
costura decorat. na cor Cinza Cascalho

Couro na cor Marrom Trufa,
costura na cor Bege Mojave

Couro na cor Vermelho Bordeaux,
costura decorat. na cor Giz

Couro na cor Preto,
costura na cor Azul Speed

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

Couro na cor Cinza Ardósia,
faixa central do banco em couro na cor
Preto, costura em Laranja

Couro na cor Preto, faixa central do banco
em couro na cor Verde Islândia, costura
decorat. na cor Cinza Ardósia

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

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

Deixe-se inspirar pelas novas combinações de
cores. Ou visite em www.porsche.com o Porsche
Car Configurator para configurar seu veículo.
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Pacote do interior com costuras decorativas na cor contrastante
Faixas centrais dos bancos em couro e cor contrastante

Destaques da personalização.

Faróis principais LED Matrix incl. PDLS Plus

Sistema de som High-End Surround da Burmester®

Roda RS Spyder Design de 20/21 polegadas

Volante esportivo GT

Pacote Sport Chrono

Sistema de escape esportivo na cor Preto

Porsche Ceramic Composite Brake (PCCB)

Personalização
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Destaques da Porsche Exclusive Manufaktur.

Faróis principais LED Matrix pretos incl.
Porsche Dynamic Light System Plus (PDLS Plus)

Porsche Exclusive Manufaktur

Roda pintada na cor do exterior

Porsche Exclusive Manufaktur

Inscrição “911” pintada

Porsche Exclusive Manufaktur

Cintos de segurança na cor Amarelo Racing

Porsche Exclusive Manufaktur

Concha superior dos retrovisores externos em carbono

Porsche Exclusive Manufaktur

Mostrador do cronômetro Sport Chrono na cor Amarelo Racing

Porsche Exclusive Manufaktur

Pacote do interior pintado

Porsche Exclusive Manufaktur

Chave do veículo pintada com carteira da chave em Alcantara®

Porsche Exclusive Manufaktur

Personalização
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Porsche
Car Configurator.

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

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

1

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

E a garantia? Continua valendo sem restrições. Seja
qual for o produto Tequipment que você instale
através da concessionária Porsche. Mais detalhes
2
1 Caixas de teto
Caixas plásticas de alta qualidade, disponíveis na cor Preto
(alto brilho) com cerca de 320 ou 520 litros de volume.
2 Kits de cuidados
Produtos de limpeza para interior e exterior adequados a seu
Porsche.
3 Conjuntos completos de rodas de verão e inverno
Para uma alta individualidade, agilidade e segurança.
E ainda mais prazer de dirigir.
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O sonho do 911 possui muitas formas e cores.
Com o novo Porsche Car Configurator, você
descobre de forma rápida e intuitiva como os
modelos 911 combinam perfeitamente com você.

Em www.porsche.com, você encontra o Porsche
Car Configurator e muito mais sobre o fascínio
Porsche.
Além disso, no seu Centro Porsche, nós o ajudamos
com prazer a respeito de qualquer dúvida sobre o
seu novo Porsche.

3

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

 ntrega na fabrica da Porsche
E
Recolha seu Porsche e saia com ele
direto da fabrica: em Zuffenhausen
com uma entrega diante de um
cenario historico na fabrica nº 1 ou
em Leipzig, com instrucoes
dinamicas de pilotagem no circuito
de corrida.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

3
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Porsche Service
É seu parceiro ideal para manutenção,
cuidados ou consertos especiais
de todos os atuais modelos Porsche,
tanto os mais novos, como os
mais antigos.

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

O mundo da Porsche.
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Atemporalidade.
Direta ao ponto.
Ficha técnica

911 Carrera / 911 Carrera Cabriolet

911 Carrera 4/911 Carrera 4 Cabriolet

911 Carrera

911 Carrera Cabriolet

911 Carrera 4

911 Carrera 4 Cabriolet

Quantidade de cilindros

6

6

Comprimento

Cilindrada

2.981 cm³

4.519 mm

4.519 mm

4.519 mm

4.519 mm

2.981 cm³

Largura (com retrovisores externos)

1.852 mm (2.024 mm)

1.852 mm (2.024 mm)

1.852 mm (2.024 mm)

Potência (DIN)
com rotação

1.852 mm (2.024 mm)

283 kW (385 CV)
6.500 rpm

283 kW (385 CV)
6.500 rpm

Altura

1.298 mm

1.297 mm

1.298 mm

1.297 mm

Distância entre eixos

2.450 mm

2.450 mm

2.450 mm

2.450 mm

Torque máx.
com rotação

450 Nm
1.950–5.000 rpm

450 Nm
1.950–5.000 rpm

Motor

Dimensões/valor cx

Transmissão de energia
Propulsão

Traseira

Tração integral

Transmissão

Sistema de embreagem dupla Porsche Doppelkupplung (PDK)
de 8 marchas

Sistema de embreagem dupla Porsche Doppelkupplung (PDK)
de 8 marchas

Eixo dianteiro

Conjunto de suspensão McPherson

Conjunto de suspensão McPherson

Eixo traseiro

Suspensão traseira multibraço

Suspensão traseira multibraço

Direção

Direção de pinhão e cremalheira

Direção de pinhão e cremalheira

Raio de giro

11,2 m

11,2 m

Sistema de freios

Freio com pinças de quatro pistões fixadas em monobloco de
alumínio na dianteira e traseira

Freio com pinças de quatro pistões fixadas em monobloco de
alumínio na dianteira e traseira

Suspensão

Rodas

ED: 8,5 J × 19 ET 52
ET: 11,5 J × 20 ET 67

ED: 8,5 J × 19 ET 52
ET: 11,5 J × 20 ET 67

Pneus

ED: 235/40 ZR 19
ET: 295/35 ZR 20

ED: 235/40 ZR 19
ET: 295/35 ZR 20

Volume do porta-malas

132 l

132 l

132 l

132 l

Capacidade do tanque

64 l

64 l

67 l

67 l

Coeficiente aerodinâmico (cx)

0,29

0,29

0,29

0,29

Peso sem carga (tara)
DIN

1.505 kg

1.575 kg

1.555 kg

1.625 kg

De acordo com a diretriz CE¹⁾

1.580 kg

1.650 kg

1.630 kg

1.700 kg

Peso total permitido

1.960 kg

2.015 kg

1.985 kg

2.040 kg

289 km/h

Desempenho do veículo
Velocidade máxima

293 km/h

291 km/h

291 km/h

Aceleração 0–100 km/h

4,2 s

4,4 s

4,2 s

4,4 s

Aceleração 0–100 km/h com Launch Control²⁾

4,0 s

4,2 s

4,0 s

4,2 s

Aceleração 0–200 km/h

14,5 s

15,2 s

14,9 s

15,6 s

Aceleração 0–200 km/h com Launch Control²⁾

14,2 s

14,9 s

14,6 s

15,3 s

1) Conforme norma da CE, o peso sem carga é válido para veículos com equipamento de série. O acréscimo de equipamentos opcionais altera esse cálculo. No valor exibido, foram considerados 75 kg para o motorista.
2) Em combinação com o pacote Sport Chrono.

Ficha técnica
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911 Carrera S / 911 Carrera S Cabriolet

911 Carrera 4S/911 Carrera 4S Cabriolet

Quantidade de cilindros

6

6

Cilindrada

2.981 cm³

2.981 cm³

Potência (DIN)
com rotação

331 kW (450 CV)
6.500 rpm

331 kW (450 CV)
6.500 rpm

Torque máx.
com rotação

530 Nm
2.300–5.000 rpm

530 Nm
2.300–5.000 rpm

Motor

911 Carrera S

911 Carrera S Cabriolet

911 Carrera 4S

911 Carrera 4S Cabriolet

Comprimento

4.519 mm

4.519 mm

4.519 mm

4.519 mm

Largura (com retrovisores externos)

1.852 mm (2.024 mm)

1.852 mm (2.024 mm)

1.852 mm (2.024 mm)

1.852 mm (2.024 mm)

Altura

1.300 mm

1.299 mm

1.300 mm

1.299 mm

Distância entre eixos

2.450 mm

2.450 mm

2.450 mm

2.450 mm

Dimensões/valor cx

Transmissão de energia
Propulsão

Traseira

Tração integral

Transmissão

Sistema de embreagem dupla Porsche Doppelkupplung (PDK)
de 8 marchas

Sistema de embreagem dupla Porsche Doppelkupplung (PDK)
de 8 marchas

Eixo dianteiro

Conjunto de suspensão McPherson

Conjunto de suspensão McPherson

Eixo traseiro

Suspensão traseira multibraço

Suspensão traseira multibraço

Direção

Direção de pinhão e cremalheira

Direção de pinhão e cremalheira

Raio de giro

11,2 m

11,2 m

Sistema de freios

Pinças de seis pistões fixadas em monobloco de alumínio na
dianteira e pinças de quatro pistões fixadas em monobloco de
alumínio na traseira

Pinças de seis pistões fixadas em monobloco de alumínio na
dianteira e pinças de quatro pistões fixadas em monobloco de
alumínio na traseira

Rodas

ED: 8,5 J × 20 PM 53
ET: 11,5 J × 21 PM 67

ED: 8,5 J × 20 PM 53
ET: 11,5 J × 21 PM 67

Pneus

ED: 245/35 ZR 20
ET: 305/30 ZR 21

ED: 245/35 ZR 20
ET: 305/30 ZR 21

Suspensão

Volume do porta-malas

132 L

132 L

132 L

132 L

Capacidade do tanque

64 L

64 L

67 L

67 L

Coeficiente aerodinâmico (cx)

0,29

0,30

0,29

0,30

Peso sem carga (tara)
DIN

1.515 kg

1.585 kg

1.565 kg

1.635 kg

De acordo com a diretriz CE¹⁾

1.590 kg

1.660 kg

1.640 kg

1.710 kg

Peso total permitido

1.985 kg

2.040 kg

2.010 kg

2.065 kg

304 km/h

Desempenho do veículo
Velocidade máxima

308 km/h

306 km/h

306 km/h

Aceleração 0–100 km/h

3,7 s

3,9 s

3,6 s

3,8 s

Aceleração 0–100 km/h com Launch Control²⁾

3,5 s

3,7 s

3,4 s

3,6 s

Aceleração 0–200 km/h

12,4 s

13,1 s

12,7 s

13,4 s

Aceleração 0–200 km/h com Launch Control²⁾

12,1 s

12,8 s

12,4 s

13,1 s

1) Conforme norma da CE, o peso sem carga é válido para veículos com equipamento de série. O acréscimo de equipamentos opcionais altera esse cálculo. No valor exibido, foram considerados 75 kg para o motorista.
2) Em combinação com o pacote Sport Chrono.
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911 Carrera¹⁾

911 Carrera
Cabriolet¹⁾

911 Carrera 4¹⁾

911 Carrera 4
Cabriolet¹⁾

911 Carrera S

911 Carrera S
Cabriolet

911 Carrera 4S

911 Carrera 4S
Cabriolet

Tipo de pneu

Tamanho

Classe de eficiência energética/
resistência de rolagem

Classe de aderência em pistas
molhadas

Ruído externo de rolagem*
Classe

Ruído externo de rolagem
(dB)

Categoria do Veículo

Esportivo

Esportivo

Esportivo

Esportivo

Esportivo

Esportivo

Esportivo

Esportivo

Pneus de verão

235/40 ZR 19

E

B–A

Classificação na Categoria

N.A.

N.A.

N.A.

N.A.

E

E

E

E

295/35 ZR 20

E

B–A

Classificação Geral

N.A.

N.A.

N.A.

N.A.

D

D

D

D

245/35 ZR 20

E

B–A

–

70–69

Classificaçã de Emissão

N.A.

N.A.

N.A.

N.A.

A

A

A

A

305/30 ZR 21

E

B–A

–

73-72

Utilizando Gasolina – Cidade (km/l)

N.A.

N.A.

N.A.

N.A.

6,41

6,41

6,41

6,41

Utilizando Gasolina – Estrada (km/l)

N.A.

N.A.

N.A.

N.A.

8,50

8,50

8,50

8,50

Consumo/Emissão

Energia (Combustível)
ANO
Categoria do Veículo

71–70
73

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

2019

Esportivo

MARCA
Modelo/ Versão

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

Motor

3.0 - 24V

Transmissão

Automática

Marchas

Mais eficiente

A
B
C
D
E

Menos eficiente
Quilometragem por litro e CO
²

DCT - 8
Categoria

A
B
C
D
E

Etanol

Geral

Emissões

A
B
C
D
E

A
B
C
D
E
Gasolina

Cidade (km/l)

\

Estrada (km/l)

\

8,5

CO Fóssil não renovável (g/km)
²

\

192

6,4

1) Dados de consumo e emissões não disponíveis para o mercado brasileiro até o momento
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