
Bu yayında açıklanan modeller, Almanya'da yol kullanımı için onaylanmıştır. Bazı donanım paketleri 
yalnızca ek ücret karşılığında opsiyon olarak sunulmaktadır. Modellerin ve opsiyonların mevcut olup 
olmadığı, yerel kısıtlamalar ve yönetmelikler nedeniyle ülkelere göre değişebilir. Standart ve 
opsiyonel donanım hakkında bilgi almak için, lütfen Porsche Merkezinize danışın. Yapım, özellikler, 
tasarım, performans, boyutlar, ağırlık ve işletme maliyetleri ile ilgili tüm bilgiler, baskıya gidiş 
sırasında (03/2021) bilgimiz dahilinde doğrudur. Porsche teknik özellikleri, ekipmanı ve teslimat 
kapsamını önceden bildirimde bulunmaksızın değiştirme hakkını saklı tutar. Renkler, 
gösterildiğinden farklı olabilir. Hatalar ya da eksiklikler olabilir. Kendi dilinizde daha fazla bilgi için 
www.porsche.com/BEV adresini ziyaret edebilirsiniz.



Die dargestellten Fahrzeugmodelle zeigen die Ausstattung für die Bundesrepublik Deutschland. Sie enthalten zum Beispiel auch Individualausstattungen, 
die nicht zum serienmäßigen Lieferumfang gehören und nur gegen Aufpreis erhältlich sind. In verschiedenen Ländern sind aufgrund länderspezifischer 
Bestimmungen und Auflagen nicht alle Modelle bzw. Ausstattungen verfügbar. Bitte informieren Sie sich über den genauen Ausstattungsumfang bei 
Ihrem Porsche Zentrum/Händler oder Ihrem Importeur. Die Angaben über Konstruktion, Lieferumfang, Aussehen, Leistung, Maße, Gewicht, Kraftstoffver-
brauch und Betriebskosten entsprechen dem Kenntnisstand zum Zeitpunkt der Drucklegung (03/2021). Änderungen von Konstruktion, Ausstattung und 
Lieferumfang sowie Abweichungen im Farbton und  
Irrtümer bleiben vorbehalten. Weitere Informationen sowie den Disclaimer in Landessprache finden Sie auf www.porsche.com/disclaimer

ამ პუბლიკაციაში წარდგენილი მოდელები დამტკიცებულია გერმანიის გზებზე გამოყენებისთვის. აღჭურვილობის ზოგიერთი 
ელემენტი მხოლოდ დამატებითი ხარჯებით არის ხელმისაწვდომი. მოდელების და ოფციების ხელმისაწვდომობა შეიძლება იცვლებოდეს 
სხვადასხვა ბაზარზე ადგილობრივი შეზღუდვებიდან და რეგულაციებიდან გამომდინარე. სტანდარტული და დამატებითი 
აღჭურვილობის შესახებ ინფორმაციის მისაღებად დაუკავშირდით თქვენს პორშეს ცენტრს. ინფორმაცია რომელიც ეხება 
კონტრუქციას, ფუნქციებს, დიზაინს, დახასიათებებს, გაბარიტებს, წონას, საწვავის მოხმარებას და საექსპლუატაციო ხარჯებს 
სწორია, რამდენადაც ჩვენთვის ცნობილია, დაბეჭდვის მომენტისთვის (03/2021). პორშე იტოვებს უფლებას შეცვალოს 
სპეციფიკაციები, აღჭურვილობა და მიწოდების პირობები წინასწარი შეტყობინების გარეშე. ფერები შეიძლება განსხვავდებოდეს 

إن الطرازات المبينة في هذا الكتيب معتمدة للسير على الطرقات في السوق األلمانية، وال تتوفر بعض التجهيزات إال كخيارات مقابل كلفة إضافية. وقد 
ية، ُيرجى  يختلف توفر الطرازات والخيارات بين سوق وأخرى نظرًا للقيود واألحكام المحلية. للحصول على معلومات حول التجهيزات القياسية واالختيار

استشارة مركز بورشه األقرب إليك. إن كل المعلومات المتعلقة بالبنية والميزات والتصميم واألداء واألبعاد والوزن واستهالك الوقود وكلفة التشغيل هي 
صحيحة في وقت الطباعة (2021/03). وتحتفظ بورشه بحق إجراء تعديالت على المواصفات والتجهيزات وُمهل التسليم بدون إشعار مسبق. قد تختلف األلوان عن تلك 

www.porsche.com/disclaimer يارة المبينة. السهو والخطأ جائزان في حال حدوثهما. لالطالع على نصوص إخالء المسؤولية باللغات األخرى، يرجى ز



ნაჩვენებისგან. შეცდომები და გამორჩენა გამორიცხულია. ყველა ენაზე პასუხისმგებლობების უარყოფების ნახვისთვის, გთხოვთ 
მიმართოთ www.porsche.com/disclaimer

Modeli, ki so predstavljeni v tej publikaciji, so odobreni za uporabo v cestnem prometu v Nemčiji. Nekateri deli opreme so na voljo le za doplačilo. Zaradi lokalnih 
omejitev in predpisov se lahko razpoložljivost modelov in možnosti razlikuje glede na trg. Za informacije o standardni in dodatni opremi se obrnite na 
najbližji center Porsche. Vsi podatki o izdelavi, lastnostih, obliki, delovanju, dimenzijah, teži, porabi goriva in tekočih stroških so bili ob tiskanju te publikacije 
(03/2021) po našem prepričanju točni. Družba Porsche si pridržuje pravico, da brez predhodnega obvestila spremeni značilnosti ter obseg opreme in dobave. Barve 
se lahko razlikujejo od barv na slikah. Pridržujemo si pravico do napak in izpustitev. Za izjavo o omejitvi odgovornosti v drugih jezikih obiščite spletno stran www.por-
sche.com/disclaimer

Los modelos de automóviles mostrados en esta publicación están homologados para su circulación en la República Federal Alemana. La disponibilidad de los 
modelos, así como el equipamiento ofertado puede variar de un país a otro debido a razones legales y/o regulaciones de carácter local. Para obtener 
información sobre los modelos y el equipamiento estándar y/u opcional disponible en su país, consulte en su Centro Oficial Porsche. Toda la información relaciona-
da con la fabricación, características, diseño, prestaciones, dimensiones, peso, consumo de combustible y costes de mantenimiento de los automóviles mostrados 
responden a los datos actualizados en la fecha de impresión del presente documento (03/2021). Porsche se reserva el derecho de realizar modificaciones en las 
especificaciones, equipamiento y las condiciones de entrega de los automóviles mostrados en esta publicación sin previo aviso. Debido a la técnica de impresión, los 
colores reales de los automóviles podrían diferir de los mostrados en la presente publicación. Está prohibida la reproducción, en cualquier forma o por cualquier 
método, de la totalidad o de una parte de esta publicación sin la autorización por escrito de Dr. Ing. h.c. F. Porsche AG. Para acceder a esta publicación en otros idio-
mas, por favor consulte: www.porsche.com/disclaimer



Các dòng xe mô tả trong ấn phẩm này được phê duyệt sử dụng trên đường tại CHLB Đức. Một số trang thiết bị là tùy chọn tốn phí. Các dòng xe và tùy chọn 
có sẵn theo từng thị trường do các hạn chế và quy định tại từng địa phương. Để biết thêm thông tin chi tiết về trang bị tiêu chuẩn và tùy chọn, vui lòng liên 
hệ Trung Tâm Porsche của bạn. Tất cả thông tin về cấu tạo, đặc tính, thiết kế, hiệu suất, kích thước, trọng lượng, mức tiêu thụ nhiên liệu, và chi phí vận hành 
đều chính xác hết mức có thể tại thời điểm chuẩn bị in (03/2021). Porsche nắm giữ quyền thay đổi thông số kỹ thuật, trang thiết bị và phạm vi phân phối mà 
không phải báo trước. Màu sắc thực tế có thể khác biệt so với màu được thể hiện trong ấn phẩm. Lỗi và thiếu sót được miễn trừ. Vui lòng truy cập www.por-
sche.com/disclaimer để biết thêm thông tin chi tiết về việc miễn trừ trách nhiệm theo từng ngôn ngữ.

Os modelos de veículos ilustrados mostram o equipamento para a República Federal da Alemanha. Eles também incluem, p. ex., equipamentos individuais que 
não fazem parte do fornecimento de série e que estão disponíveis somente com um custo adicional. Devido a determinações e normas específicas dos  
países, nem todos os modelos ou equipamentos estão disponíveis em diversos países. Informe-se sobre o exato fornecimento no seu Porsche Center/na sua  
Concessionária Porsche ou no seu importador. Os dados sobre a estrutura, o fornecimento, a aparência, potência, as medidas, o peso, consumo de combustível e os 
custos de operação correspondem ao estado de conhecimento no momento da impressão (03/2021). Reserva-se o direito de alterações na estrutura, no  
equipamento e fornecimento, bem como diferenças na cor. Sujeito a erros. O aviso legal em todos os idiomas pode ser encontrado em www.porsche.com/disc-
laimer



本型錄所列之車型配備為德國市場的標準規格，部份所列配備為必需額外付費的選配項目，由於各國家地區法令與規定有所不同，因此並非所有車 

型與配備均有銷售，您可逕向您當地的保時捷展示中心/經銷商洽詢當地銷售車款及選用配備的詳情；有關結構、交付範圍、外觀、性能、尺寸、

重量、油耗及維修成本的資訊在本型錄印刷時 (2021 年 03 月) 為正確無誤，保時捷保留逕行更動結構、配備、交付範圍及其他產品資訊之權利， 

實際顏色與本型錄所示的顏色或許會有些許差異，保時捷不承擔本型錄內容之錯誤或疏失責任。上述免責聲明的各種語言版本請詳見下列網址： 

www.porsche.com/disclaimer 

本型錄所標示之油耗測試值係在保時捷實驗室內，依相關試驗標準於車體動力計上測得，實際道路行駛時，因受天候、路況、載重、使用空調系

統、駕駛習慣及車輛維護保養等因素影響，其實際耗油量常高於測試值；台灣經濟部能源局測試值請上網搜尋經濟部能源局網站。

Les modèles photographiés dans la présente documentation (caractéristiques et équipements) sont ceux du marché allemand et correspondent aux normes  
applicables en Allemagne. Ils comportent par exemple des équipements optionnels avec supplément de prix, et certaines versions ou options ne sont  
pas disponibles dans tous les pays. Pour tout renseignement sur la disponibilité des options et le programme de livraison définitif, veuillez contacter un  
des Centres Porsche du Réseau Officiel. Les informations fournies ici sur la conception, la livraison, l’aspect extérieur des véhicules, les performances,  
les dimensions, le poids, les consommations de carburant ainsi que les frais de fonctionnement et d’entretien sont celles disponibles au moment de l’impressi-
on (03/2021). Sous réserve de toute modification dans la conception, l’équipement et le programme de livraison, de toute variation de teintes et de matériaux, ainsi 
que de toute erreur ou omission. Vous trouverez cette clause de non-responsabilité dans toutes les langues à l'adresse www.porsche.com/disclaimer



Le vetture raffigurate in queste pagine mostrano gli equipaggiamenti previsti per la Germania. Esse sono parzialmente dotate di equipaggiamenti personalizzati  che 
non fanno parte della dotazione di serie e che vengono forniti con sovrapprezzo. In alcuni Paesi non sono disponibili tutti i modelli e tutti gli equipaggiamenti  
a causa di vincoli e disposizioni di legge. Per ulteriori informazioni sui modelli e sulla precisa dotazione puoi rivolgerti al tuo Centro Porsche. I dati relativi a  
costruzione, equipaggiamento, forma, prestazioni, dimensioni, peso, consumi e costi di manutenzione delle vetture sono aggiornati al momento della 
stampa (03/2021). Con riserva di modifiche alla costruzione, all’entità della fornitura e degli equipaggiamenti come pure alla tonalità dei colori. Salvo errori e omis-
sioni.  All’indirizzo www.porsche.com/disclaimer è disponibile la dichiarazione di non responsabilità in tutte le lingue.

このカタログに使用されている写真および記載の諸元、寸法、仕様等は2021年03月時点のものであり、日本に導入される車両と一部異なる場合があり
ます。またオプション装備品は、日本に導入されないものも含まれます。また、仕様および装備は予告なく変更する場合があります。掲載の写真等の色は
実際と異なる場合があります。 
詳しい装備や仕様については、ポルシェ正規販売店までお問い合わせください。

Modeli prikazani u ovom izdanju odobreni su za upotrebu na cestama u Njemačkoj. Neki dijelovi opreme dostupni su samo uzdodatnu nadoplatu. Dostup-
nost modela i mogućnosti može se za različita tržišta razlikovati uslijed lokalnih ograničenja i propisa. Za informacije o standardnoj i dodatnoj opremi obra-
tite se svome Porsche centru. Svi podaci o konstrukciji, značajkama, dizajnu, performansama, dimenzijama, masi, potrošnji goriva i troškovima održavanja 
prema našim su saznanjima točni u trenutku odlaska u tisak (03/2021). Porsche zadržava pravo na izmjenu specifikacija, opreme i opsega isporuke bez prethodne 
obavijesti. Boje se mogu razlikovati od prikazanih. Pogreške i propusti isključeni. Izjavu o ograničenju odgovornosti na svim jezicima potražite na adresi www.porsche.
com/disclaimer

Šiame leidinyje pateikti modeliai yra patvirtinti naudoti keliuose Vokietijoje. Kai kurios įrangos dalys yra prieinamos tik papildomai apmokant. Dėl vietinių apribojimų 
ir taisyklių galimi modeliai ir pasirinkimai gali skirtis priklausomai nuo rinkos. Norėdami sužinoti apie standartinę ir papildomą įrangą, kreipkitės į savo „Porsche“ centrą. 
Visa informacija apie konstrukciją, savybes, dizainą, eksploatacines savybes, matmenis, svorį, degalų sąnaudas ir eksploatacines išlaidas yra teisinga, kiek mums 



žinoma, ją ruošiant spausdinti (03/2021). „Porsche“ pasilieka teisę be išankstinio įspėjimo keisti specifikacijas, įrangą ir pristatymo apimtis. Spalvos gali skirtis 
nuo pateiktų iliustracijose. Išimtos klaidos ir praleidimai. Atsakomybės apribojimas visomis kalbomis pateikiamas svetainėje www.porsche.com/disclaimer

Моделите опишани во ова издание се одобрени за употреба на патишта во Германија. Некои ставки од опремата се достапни само како опции со 
дополнителен трошок. Достапноста на моделите и опциите може да се разликува во зависност од пазарот поради локалните ограничувања и прописи.  За 
информации околу стандардната и изборната опрема, советувајте се со Porsche центарот. Сите информации во врска со конструкцијата, функциите, дизајнот, 
перформансите, димензиите, тежината, потрошувачката на гориво и трошоците за одржување се точни според нашите најдобри сознанија во времето на 
печатењето (03/2021). Porsche го задржува правото да ги измени спецификациите, опремата и опсезите на испорака без претходно известување. Боите 
може да се разликуваат од тие на сликите. Грешките и пропустите се исклучени. За одрекувањето од одговорност на сите јазици, погледнете во www.por-
sche.com/disclaimer

Modele przedstawione w niniejszej publikacji są zatwierdzone do użytku drogowego. Niektore elementy wyposażenia występują wyłącznie jako opcje oferowane  
za dopłatą. Ze względu na lokalne przepisy i ograniczenia dostępność poszczegolnych modeli i opcji może być rożna w zależności od konkretnego rynku. Aby uzyskać 
informacje na temat wyposażenia standardowego i opcjonalnego, prosimy o kontakt z najbliższym Porsche Centrum. Wszystkie informacje dotyczące konstrukcji, 
właściwości, stylistyki, osiągow, wymiarow, mas, zużycia paliwa i kosztow eksploatacji są, zgodnie z naszą najlepszą wiedzą, prawidłowe w chwili publikacji (03/2021). 
Porsche zastrzega sobie prawo do zmiany specyfikacji oraz zakresu wyposażenia i dostaw bez uprzedzenia. Rzeczywiste kolory mogą rożnić się od kolorow przedsta-
wionych na ilustracjach. Zastrzega się prawo do błędow i pominięć. Noty prawne w poszczegolnych językach znajdziesz na stronie www.porsche.com/disclaimer



Modely uvedené v tejto publikácii sú schválené pre premávku na cestných komunikáciách v Nemecku. Niektoré položky výbavy sú k dispozícii iba za príplatok.  
Dostupnosť modelov a prvkov výbavy sa môže v jednotlivých krajinách líšiť z dôvodu miestnych obmedzení a nariadení. Pre viac informácií o štandardnej a  
doplnkovej výbave sa obráťte na vaše Porsche Centrum. Všetky informácie týkajúce sa konštrukcie, funkcií, dizajnu, výkonnosti, rozmerov, hmotností, spotreby  
paliva a prevádzkových nákladov sú podľa našich najlepších znalostí správne v čase odoslania do tlače (03/2021). Spoločnosť Porsche si vyhradzuje právo na  
zmeny špecifikácií, výbavy a dodania bez predchádzajúceho upozornenia, takisto aj právo na chyby a odchýlky. Farby sa môžu líšiť od tých, ktoré sú vyobrazené. 
Dokument Zrieknutie sa zodpovednosti v požadovanom jazyku si môžete pozrieť na adrese www.porsche.com/disclaimer

Modelele din această publicație sunt omologate pentru șoselele din Germania. Unele echipamente sunt disponibile doar opțional, contra cost. Disponibilitatea  
modelelor și opțiunile pot varia de la piață la piață din cauza restricțiilor și reglementărilor locale. Pentru informații privind echipamentele standard și cele opționale,  
consultați Centrul dvs. Porsche. Toate informațiile privind construcția, caracteristicile, designul, performanțele, dimensiunile, greutatea, consumul de combustibil  
și costurile de funcționare sunt corecte la momentul tipăririi (03/2021). Porsche își rezervă dreptul de a modifica specificațiile, echipamentele și termenele de  
livrare fără notificare prealabilă. Culorile pot fi diferite de cele ilustrate. Erorile și omisiunile sunt exceptate. Pentru precizări legale în fiecare limbă, consultați  
www.porsche.com/disclaimer



Bu katalogta yer alan modeller, Almanya’daki sürüş koşullarına göre test edilerek onaylanmıştır. Bazı donanımlar ekstra ücrete tabi opsiyonel seçenekler olarak  
sunulmaktadır. Mevcut modeller ve donanım seçenekleri, yerel sınırlamalar ve düzenlemelere bağlı olarak ülkeler arasında farklılık gösterebilir. Standart ve opsiyonel  
donanımlara ilişkin bilgi için lütfen Porsche Merkezleri ile iletişim kurun. Tüketim, özellikler, tasarım, performans, boyutlar, ağırlık, yakıt tüketimi ve bakım masrafları  
ile ilgili tüm bilgiler, bu kataloğun basıldığı tarihteki bilgiler ile hazırlanmıştır (03/2021). Porsche, önceden bildirimde bulunmaksızın spesifikasyonları, donanım  
özelliklerini ve teslimat kapsamını değiştirme hakkını saklı tutar. Hata ve ihmaller hariç renkler, resimlerde görülen renklerden farklılık gösterebilir. Her dilde-
ki yasal bildiri için lütfen www.porsche.com/disclaimer adresini ziyaret edin.
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Yeni Taycan ve 
yeni Taycan Cross Turismo.

O ruh, elektriklendi.







Duygusal bir 
deneyim haline gelen 
vizyonlar.

Ruhun birçok farklı yüzü vardır, ancak sabit bir şekli yoktur. Değişken, sürekli hareket halinde 
ve çok ayrı. Kendisini çeşitli şekillerde ortaya koyar. Taycan Turbo S'deki gibi Kalkış Kontrolü 
ile 560kW'a (761PS) varan güç yüklemesi sayesinde tüm vücudunuzdaki tüylerin diken diken 
olmasıyla. Veya 1,2g'lık kalkış performansının verdiği keyfi yansıtan bir gülümsemeyle. İlk 
birkaç metrede yer çekiminden daha hızlı hızlanarak bir paraşütçüden bile hızlı hareket ediyor.

Taycan.
 
CO₂ emisyonları, tamamen elektrikli modda kat edilen menzil, elektrik tüketimi ve verimlilik 
sınıfı için lütfen 86. sayfaya bakın.



Yolculuğunuzun bir 
parçası olan sapaklar.

Bazen ruh, kendini kişisel özgürlük dürtüsü ile belli eder. Taycan'dan 20 mm daha yüksek olan 
yeni Taycan Cross Turismo, olasılıklarımızın sınırlarını genişletiyor ve engebeli arazide Gravel modunda 
olağanüstü bir performans ortaya koyuyor. Opsiyonel off-road tasarım paketi ‘orta’ şasi seviyesinde 10 
mm daha yükseklik vererek aracın yerden yüksekliğini artırıyor ve off-road tasarım alt valans çamurlukları, 
yan etekler ve arka difüzörü ile en zorlu yollarda bile ayakta kalabileceğinin altını çiziyor.  

Yeni Taycan Cross Turismo.





İlk bakışta daha da 
güçlenen coşku 
dalgaları.

Ruhumuz için neyin iyi olduğunu ve ona neyin ilham verdiğini hemen anlarız. Taycan, akıcı 
ancak keskin bir siluet ve dinamik flyline ile birlikte büyüleyiciliğini bir anda ortaya çıkarıyor. Arka 
tasarım, kesintisiz bir ışık şeridi ve cam görünümündeki üç boyutlu harflerden oluşan ‘PORSCHE’ 
logosu ile öne çıkıyor. Yeterince gördünüz mü? Kesinlikle hayır. 







Anca ekip olarak 
çalışınca üzerinden 
gelebileceğimiz zorluklar

Olağanüstü oyunlar için kararlı ekipler gerekir. Ruh eşleri için. Tıpkı gerçek maceralarda olduğu gibi. İşte 
tam da bu yüzden Taycan Cross Turismo gerçek bir takım oyuncusudur ve en fazla beş kişiden oluşan 
maceraperest bir grubun keşif gezileri için en uygun şekilde hazırlanmıştır. 446 litrelik kapasiteye sahip 
arka bagaj bölmesi eşyalarınız için bolca alan sunuyor. Opsiyonel arka bisiklet taşıyıcı üç bisiklet 
taşıyabiliyor. Ayrıca opsiyonel tavan taşıma sistemi ve opsiyonel Porsche Tequipment yük taşıma 
aksesuarları 75 kg’lık daha ekipman taşımanıza imkan veriyor.



Kalıcı anılara dönüşen  
heyecan verici deneyimler. 



Hayatımızın en nefes kesici deneyimlerini asla unutmayız. Taycan’ın içi de oldukça 
etkileyicidir. GT çok işlevli spor direksiyon simidi1) ve derin sportif oturma konumu, yola 
çıkmadan çok önce çıkacağınız yolculuğa ilişkin beklentinizi artırıyor. Yenilikçi kavisli ekrana 
sahip Porsche Gelişmiş Kokpit, sonsuza dek sürecek heyecan verici bir sürüş deneyimi için 
özel olarak tasarlanan en son teknoloji konfora da odaklanıyor.
 
1) Sport Chrono Paketi ile birlikte; Taycan Turbo S ve Taycan Turbo S Cross Turismo'da standarttır.





Volt cinsinden ölçülen 
rüyalar.

Porsche ruhu, performans demektir. Hem de her açından. Taycan şarj olurken bile güç gösterisi yapar: 800 
voltluk mimarisi 270kW’a kadar şarj gücü üretir. Örneğin ideal koşullar altında Taycan Turbo, beş dakika 
içinde 100 km’ye (WLTP) kadar bir mesafe katetmek için şarj edilebilir1) ve sürücünün tüm gün boyunca 
hayalini kurduğu şeye, yani sürüşe her zaman hazırdır.

 
CO₂ emisyonları, tamamen elektrikli modda kat 
edilen menzil, elektrik tüketimi ve verimlilik sınıfı 
için lütfen 86. sayfaya bakın.

 
1)  Optimum koşullar: > 270kW, >850V, batarya sıcaklığı 30 ila 35°C ve çıkış şarj 

durumu %5 olan CCS hızlı şarj kaidesi.



Modeller

Her anı bir deneyime dönüştürün.





Modeller.
 
CO₂ emisyonları, tamamen elektrikli modda kat edilen menzil, elektrik tüketimi ve verimlilik 
sınıfı için lütfen 86. sayfaya bakın.
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Taycan Turbo

 ◼ 460kW’a (625PS) varan çıkış gücü
 ◼   Kalkış Kontrolü ile 500kW’a (680PS) 

varan güç yüklemesi
 ◼  Kalkış Kontrolü ile 850Nm'lik 

maksimum tork
 ◼  Kalkış Kontrolü ile 3,2 saniyede 0’dan 

100 km/sa hıza çıkış
 ◼ 260 km/sa azami hız
 ◼ Performance Plus Batarya

Taycan

 ◼ 240kW’a (326PS) varan çıkış gücü
 ◼  Kalkış Kontrolü ile 300kW’a (408PS) 

varan güç yüklemesi
 ◼  Kalkış Kontrolü ile 345Nm'lik 

maksimum tork
 ◼  Kalkış Kontrolü ile 5,4 saniyede 0’dan 

100 km/sa hıza çıkış
 ◼ 230km/s azami hız
 ◼  Performans batarya 

(opsyionel Performance Plus batarya)

Taycan 4S

 ◼ 320kW’a (435PS) kadar güç çıkışı
 ◼  Kalkış Kontrolü ile 390kW’a (530PS) 

varan güç yüklemesi
 ◼  Kalkış Kontrolü ile 640Nm'lik 

maksimum tork
 ◼  Kalkış Kontrolü ile 4,0 saniyede 0’dan 

100 km/sa hıza çıkış
 ◼ 250km/s azami hız
 ◼  Performans batarya 

(opsyionel Performance Plus batarya)

Taycan Turbo S

 ◼ 460kW’a (625PS) varan çıkış gücü
 ◼  Kalkış Kontrolü ile 560kW’a (761PS) 

varan güç yüklemesi
 ◼  Kalkış Kontrolü ile 1.050Nm'lik 

maksimum tork
 ◼  Kalkış Kontrolü ile 2,8 saniyede 0’dan 

100 km/sa hıza çıkış
 ◼ 260 km/sa azami hız
 ◼ Performance Plus Batarya
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Modeller.
 
CO₂ emisyonları, tamamen elektrikli modda kat edilen menzil, elektrik tüketimi ve verimlilik 
sınıfı için lütfen 86. sayfaya bakın.
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Taycan 4 Cross Turismo

 ◼ 280kW’a (380PS) varan çıkış gücü
 ◼  Kalkış Kontrolü ile 350kW’a (476PS) 

varan güç yüklemesi
 ◼  Kalkış Kontrolü ile 500Nm'lik 

maksimum tork
 ◼  Kalkış Kontrolü ile 5,1 saniyede  

0’dan 100 km/sa hıza çıkış
 ◼ 220km/sa azami hız
 ◼ Performance Plus Batarya

Taycan Turbo S Cross Turismo

 ◼ 460kW’a (625PS) varan çıkış gücü
 ◼  Kalkış Kontrolü ile 560kW’a (761PS) 

varan güç yüklemesi
 ◼  Kalkış Kontrolü ile 1050Nm'lik 

maksimum tork
 ◼  Kalkış Kontrolü ile 2,9 saniyede  

0’dan 100 km/sa hıza çıkış
 ◼ 250km/sa azami hız
 ◼ Performance Plus Batarya

Taycan 4S Cross Turismo

 ◼ 360 kW’a (490PS) varan çıkış gücü
 ◼  Kalkış Kontrolü ile 420kW’a (571PS) 

varan güç yüklemesi
 ◼  Kalkış Kontrolü ile 650Nm'lik 

maksimum tork
 ◼  Kalkış Kontrolü ile 4,1 saniyede  

0’dan 100 km/sa hıza çıkış
 ◼ 240km/sa azami hız
 ◼ Performance Plus Batarya

Taycan Turbo Cross Turismo

 ◼ 460kW’a (625PS) varan çıkış gücü
 ◼  Kalkış Kontrolü ile 500kW’a (680PS) 

varan güç yüklemesi
 ◼  Kalkış Kontrolü ile 850Nm'lik 

maksimum tork
 ◼  Kalkış Kontrolü ile 3,3 saniyede  

0’dan 100 km/sa hıza çıkış
 ◼ 250km/sa azami hız
 ◼ Performance Plus Batarya
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Tasarım | Taycan dış tasarım

Saf, etkileyici, zamanın ötesinde. Tüm Porsche 
araçlarını tanımlayan üç özellik - ve bu özellikle 
de bu model DNA’mızı yeni bir otomotiv çağına 
taşıyor.

Taycan’ın tamamen elektrikli sürüş yapısı sürekli 
olarak yararlandığımız ek bir alan yaratıyor. 
Kompakt elektrikli çekiş sistemi, kaputun son 
derece düz bir tasarıma sahip olmasına izin 
vererek kaputun ve dikkat çekici kanatların tipik 
bir Porsche görünümünde olmasını sağlıyor.

Ön tekerleklerin önünde yer alan ve aynı zamanda 
hava kanalları adı da verilen yanal hava girişleri, içeri 
giren havayı tekerler üzerinden tıpkı bir kanal gibi 
yönlendiriyor ve türbülansı azaltarak aerodinamiği 
iyileştiriyor. Bunların hemen üstünde ise aracın ön 
kısmının en çok öne çıkan özelliği bulunuyor: tüm ışık 
işlevlerini tek bir parçada birleştiren ve yüzer gibi 
görünen matrix donanımlı (1) dört noktalı LED farlar.

Araç silueti, dinamik, düz tavan hattı olan “flyline” ile 
karakterize edilir. Otomatik olarak açılan gömme 
kapı kolları açıldığında derin, sportif bir oturma 
düzenine sahip iç mekan sergilenir.

İki tavan seçeneği bulunmaktadır: hafif 
alüminyumdan yapılmış ve ortasında bir girinti 
bulunan konturlu varyant, motor sporlarından 
tanıdığımız bir şekil oluşturur. Alternatif olarak, 
panoramik sabit cam tavan(2) açık ve havadar bir his 
verir.

Arka tasarım, kesintisiz bir ışık şeridi ve cam 
görünümündeki üç boyutlu harflerden oluşan  
‘PORSCHE’ logosu ile öne çıkıyor. Bunların üstünde 
üç kademeli bir arka spoyler biçimindeki Porsche 
Active Aerodynamics (PAA) sistemi yer alıyor.

Kabin geriye doğru inceliyor ve arka kanatlar, tipik 
bir Porsche tasarımında olduğu gibi son derece 
dikkat çekici. Egzoz sistemi olmadığı için Taycan 
egzoz borusuna ihtiyaç duymuyor: bu da benzersiz 
arka difüzöre sportif, hoş bir görünüm için alan 
açıyor. Geleceği temsil eden bir araba ve aynı 
zamanda anında Porsche ruhunu ortaya koyar.
 
1) İsteğe bağlı olarak mevcuttur. Taycan Turbo ve Taycan Turbo S’te 

standarttır.
2) İsteğe bağlı olarak mevcuttur.
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Taycan’ın dış tasarımı.
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Tasarım | Taycan Cross Turismo dış tasarım

Taycan Cross Turismo’nun dış 
tasarımı. 
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Kökeni: şüphesiz Porsche. Tasarım dili: geleceğe 
göz kırpıyor. Porsche Tasarım DNA’sını devam 
ettiren Taycan Cross Turismo, sıra dışı karakterini 
yansıtıyor.

Bu bariz öz güven, mükemmel orantısında ve 
özel Cross Turismo tasarımının göz alıcı 
duruşunda görülebiliyor. Ön ile arka paneller ve 
yan etekler, ayırt edici bir görünüme sahip. Dış 
görünüm, çamurluk davlumbaz çıtaları ve eşsiz 
jant tasarımı ile mükemmel bir şekilde 
tamamlanıyor. 

Taycan'dan 20 mm daha yüksek olan Taycan 
Cross Turismo, hareketsizken bile çok 
yönlülüğünün günlük yaşamın ötesine geçtiğini 
gösteriyor.

Opsiyonel off-road tasarım paketi ‘orta’ şasi 
seviyesinde 10 mm daha yükseklik vererek aracın 
yerden yüksekliğini artırıyor ve alt valans, yan 
etekler ve arka difüzör için off-road tasarım 
çamurluklar içeriyor.

Profili yalnızca ikonik Porsche flyline’ı değil, aynı 
zamanda siyah boyalı tavan spoyleri, geniş bagaj 
kapağını ve arkadaki yolcular için daha fazla baş 
mesafesi sağlayan düz arka camı da vurguluyor. 
Aracın şekline uygun ekstra geniş panoramik 
sabit cam tavan göz önüne alındığında, bu çok 
daha önem arz ediyor.

 İkinci koltuk sırasına kadar uzanarak  
muhteşem gökyüzü manzarasını  gözler önüne 
seriyor. 

Opsiyonel tavan rayı, portbagaj takılmasını  
mümkün kılıyor.

Kırlara yapılan keşif gezilerinde opsiyonel arka 
bisiklet taşıyıcı, yanınıza üç bisiklet alabileceğiniz 
anlamına geliyor. Ağırlığa bağlı amortisör sistemi, 
tam yüklüyken bile sorunsuz katlama imkanı 
vererek bagaja kolay erişim sağlıyor.
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Taycan’ın iç tasarımı.
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Taycan’ın iç tasarımı | Tasarım

Dışarıdan bakıldığında bir Porsche’yi bu şekilde 
hızlı bir şekilde tanımlamak sadece bir 
formaliteden ibarettir. Yeni Taycan’ın İç mekanında, 
ayırt edici Porsche genlerini de hissedebilirsiniz. İç 
mimarinin temel özellikleri sportif, minimalist ve 
berrak olmasıdır; orta konsoldan uzanan kanat dikkat 
çeker ve yüzüyormuş gibi görünür. Yenilikçi kokpit 
ekranları belirgin şekilde sürücü odaklıdır ve 
dinamik sürüş sırasında bile en önemli bilgilere 
dikkat etmenizi sağlar.

Yükselen orta konsol, sürücü koltuğunun derin 
ve sportif konumunu vurgular. Bu, dar koltuk 
başlığı sekiz veya isteğe bağlı olarak 14(1) veya 
18(2) yönde ayarlanabilir koltuk şeklini alır. Buna 
ek olarak iç mekan da sürdürülebilirliğe 
odaklanmıştır. Böylece isteğe bağlı olarak 
sürdürülebilir şekilde işlem görmüş OLEA Club 
derisi seçebilirsiniz.

Direksiyon başına geçtiğinizde, Taycan’ın sizin için 
özel olarak yapıldığını hissedersiniz. Ön ve arka 
yolcularınız, yandan destekli hafif koltuklarda eşit 

derecede konforlu ve sportif bir sürüşün keyfini 
çıkarır. Alt gövdeye entegre edilmiş bataryanın 
tasarımındaki girintiler, arka yolcular için rahat bir 
bacak mesafesi sağlar. İsteğe bağlı olarak 
Taycan’ınıza 4+1 oturma konfigürasyonu da 
takılabilir. 

Daha küçük eşyalar için kullanabileceğiniz ön 
kısımdaki 84 litrelik bagaj bölmesinin yanı sıra 
Taycan ve Taycan 4S'teki arka bagaj, birbirinden 
bağımsız olarak katlanabilen arka koltuk 
sırtlıkları sayesinde esnek bir şekilde 
genişletilebilen 4073) litrelik alan sağlar. Başka bir 
deyişle, Taycan oldukça sofistike bir elektrikli 
spor otomobildir. Ve yine de tüm selefleri gibi, 
günlük kullanıma tamamen uygundur.

 
1) Taycan Turbo’da standarttır.
2) Taycan Turbo S’te standarttır.
3)  Spesifikasyona bağlı olarak daha düşük olabilir.  

Taycan Turbo ve Taycan Turbo S’te 366 litre.

 
1 Bagaj bölmesi, ön
2 Bagaj bölmesi, arka

21
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1

2

 
1 Ayırma fileli bagaj bölmesi
2 Yüklü bagaj bölmesi

Taycan gibi sportif, modern ve özel ama 
keşfedilecek daha çok şey var. İşte Taycan Cross 
Turismo’nun iç mekanı da bu şekilde ortaya 
çıkmakta. Taycan ile karşılaştırıldığında, 
sürücüye odaklanan gösterge paneli, isteğe bağlı 
olarak panel üzerinde bir pusula sunar. B 
sütununda bir sonraki alışveriş geziniz veya 
uzun hafta sonu kaçamağınıza uygun geniş bir 
alan bulunur.

Ancak Taycan Cross Turismo, sürücülere ve 
yolculara sadece konforlu bir seyahat deneyimi 
ve geniş alan sunmakla kalmaz. Saklama alanları 
da oldukça esnektir. Ön bagaj bölmesine, arka 
koltuk sırtlıkları katlandığında 446 litreden1)  
toplam 1.212 litreye1) çıkan, geniş arka bagaj 
eşlik eder. Ayrıca işlevsel ve katlanabilir bagaj 
bölmesi kapağı arka koltukların  
arkasına kolayca yerleştirilebilir ve araç, bagaj  
kapağının genişlemesi sonucu rahatça yüklenip 
boşaltılabilir.

Hem hafta sonlarınızı binbir çeşit aktiviteyle 
doldurabilir hem de günlük yaşamın 
gerekliliklerini kolayca yerine getirebilirsiniz.
 
1) Spesifikasyona bağlı olarak daha düşük olabilir.
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Taycan Cross Turismo’nun iç 
tasarımı.
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Opsiyonel yüksek kaliteli mikrofiber “Race-Tex” 
malzemesinden tasarlanmış direksiyon simidi 
kaplaması son derece sürdürülebilir sürüş keyfi 
sağlar. Bu materyal kısmen geri dönüştürülmüş 
polyester liflerden üretilmiştir ve geleneksel 
materyallerden %80 daha düşük karbondioksit 
emisyonu üretir.

Yenilikçi Yenilikçi Gelişmiş İklim Kontrol kliması 
(çift veya dört bölgeli) görünmese de kesinlikle fark 
edilecektir ve geleneksel otomatik iklim kontrol 
sistemlerinin mantıksal olarak geliştirilmesiyle 
tasarlanmıştır.  
Sletsiz hava çıkışları, çevrimiçi navigasyon2) içeren 
Porsche İletişim Yönetimi (PCM) aracılığıyla 
elektronik olarak kontrol edilir ve böylelikle 
hassas hava akışı ve dağıtımı sağlanır.

Opsiyonel ses sistemleri, elektrik enerjisinin 
gücünün duyguları uyandırabileceğinin başka bir 
kanıtıdır: Toplam 710 watt çıkış gücüne sahip 
BOSE® Surround Ses Sistemi3) iç mekanda eğlenceli 
bir ortam oluşturur. Aktif bir subwoofer içeren 
1.455 watt ve 21 hoparlörlü Burmester® 3D Üst 
Düzey Surround Ses Sistemi, sürüş sırasında 
mükemmel bir müzik keyfi sağlar.

Tüm duyularınız için, içeri girer girmez her koltukta 
Porsche hissi.

 
1)  Sport Chrono Paketi ile birlikte; Taycan Turbo S ve Taycan Turbo S Cross 

Turismo'da standarttır.
2) Porsche Connect gereklidir.
3)  Taycan Turbo, Taycan Turbo S,  

Taycan Turbo Cross Turismo ve Taycan Turbo S Cross Turismo’da 
standarttır.

Porsche kullanmak her zaman duygusal bir 
deneyimdir. Bu duyguyu daha da kişisel hale 
getirmek için bir dizi materyal kullanarak 
aracınıza, aracınız fabrikadan ayrılırken kendi 
kişisel dokunuşunuzu katabilirsiniz. İç mekan için 
yumuşak deri, doğal işlem görmüş OLEA Club deri 
ve çeşitli renklerde deri içermeyen iç mekan 
seçenekleri arasından seçim yapabilirsiniz. 
Geleneksel işlem süreçlerinin aksine OLEA Club 
deri yenilenebilir hammaddeler kullanılarak işlem 
görür. Ayrıca alüminyum, karbon veya koyu 
paldao açık gözenekli ahşaptan iç mekanlar da 
sunmaktayız. Tasarım paketleri, seçilen iç mekan 
detaylarının kişiselleştirilmesini sağlayarak 
aracınıza ayrı bir hava katar. Halı ve paspaslar, 
sürdürülebilir Econyl iplik kullanılarak üretilmiştir. 
Bu, kullanılmış balık ağlarından üretilen, geri 
dönüştürülmüş liftir.

İsteğe bağlı olarak ortam aydınlatması da iç 
mekanı aydınlatır. Elbette, rengini ve parlaklığını 
kendi zevkinize göre ayarlayabilirsiniz.

Geri kazanım düğmesi de dahil olmak üzere 
standart çok işlevli spor direksiyon simidi yeterince 
sportif değilse, opsiyonel çok işlevli GT spor direk-
siyon simidi(1 ile motor sporları hissini en üst düzeye 
çıkarabilirsiniz. Mod butonunun yanı sıra üst orta 
işaretine sahiptir.
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İç tasarım | Tasarım

3D 1.455
Burmester® hoparlörler

üst düzey 
 
surround ses

 
Grafikte, Taycan'daki hoparlörlerin konumu gösterilmektedir.

21
watt
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Kokpit.
Mode düğmesi

Şasi işlevleri için 
dokunmatik kontrol paneli

Gelişmiş İklim Kontrolü  
(çift veya dört bölgeli)

Aydınlatma işlevleri için  
dokunmatik kontrol paneli

Geri kazanım düğmesi bulunan çok 
işlevli GT spor direksiyon simidi

Göz hizası ekranı

16,8 inç kavisli ekran 

10,9 inç orta ekran
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Kokpit | Konfor

Porsche’nin tipik bir özelliği olarak düzen de sürücü 
düşünülerek tasarlanmıştır.  16,8 inç kavisli  ekrana 
sahip ve aydınlatma ve şasi işlevlerini seçmek için 
Doğrudan Dokunmatik Kontrollü kontrol panelleri ile 
çevrili olan gösterge paneli dikkati hemen üzerine 
çekiyor. Ekran, açılı ve içbükeydir ve bu nedenle bir 
araca monte edilecek ilk açık kavisli ekranlardan 
biridir. İster üç sanal yuvarlak gösterge olsun, ister 
genişletilmiş full HD harita gibi büyük ekranlar, 
Porsche stili bu modern gösterge tablosuna her 
zaman kendini yansıtır. Buna ek olarak opsiyonel 
göz hizası ekran, ana sürüş bilgilerini doğrudan 
sürücünün görüş alanına yansıtır.

Taycan Cross Turismo'da sağ tarafa baktığınızda, 
başka bir analog özellik keşfedeceksiniz: gösterge 
panelindeki opsiyonel pusula ekranı.

Taycan ve Taycan Cross Turismo kokpitine 
‘Gelişmiş’ diyoruz, çünkü birçok öncü Taycan and 
the Taycan Cross Turismo özelliği var. İlham 
verirken sadeliğini arttırmak için teknolojiden 
yararlanır. 

Mekanik butonların neredeyse tamamı, dijital 
butonlarla değiştirilmiştir. Bu, iç mekanın son 
derece düzenli görünmesini sağlar. Aynı 
düzenlilik ilkesi, sayıları dörde çıkartılan sezgisel, 
dikkat dağılmasını önleyen ve kullanımı kolay 
olan ekranlar için de geçerlidir. Tam da 
Porsche’den beklediğiniz gibi. Sadece araca 
binin, D ayarını seçin ve yola çıkın. Tamamen 
elektrikli spor otomobilinizi manuel olarak 
çalıştırmayı tercih ederseniz, kontak anahtarı sol 
taraftadır; çünkü burada da köklerimizi 
yaşatmaya devam ediyoruz.

10,9 inç ön yolcu  
ekranı

Doğrudan Dokunmatik  
Kontrol özellikli orta konsol
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Etkileşim.

Ses, navigasyon ve iletişim için merkezi kontrol 
üniteniz: Çevrimiçi navigasyon dahil Porsche 
İletişim Yönetimi (PCM)1). Kontrol panelindeki 10,9 
inçlik merkezi ekrandaki PCM ekranı, en önemli 
işlevlere doğrudan erişim sağlayacak şekilde ayrı 
ayrı yapılandırılabilir. Navigasyon modülü, net bir 
arayüze sahiptir ve programlanmış şarj noktalarını 
ve herhangi bir trafik sıkışıklığının yanı sıra rotanın 
tüm ayrıntılarını kısa bir zaman çizelgesinde göste-
ren ve özetleyen rota monitörü gibi yenilikçi işlevleri 
bünyesinde barındırır.

Başka bir yeni özellik: ana bağlam bildirimleridir. 
Bağlı cihazlardan veya araçtan gelen bildirimler 
burada toplanır ve sıralanır. En uygun zamanda 
bu bildirimlerden bir kısmını alabilir veya sadece 
bunların okunmasını sağlayabilirsiniz. Yani sizi her 
zaman güncel tutar.

Diğer bir dijital unsur ise orta konsolda, yani 8,4 
inçorta konsol kontrol panelinde yer almaktadır. Bu 
panel, devre dışı bırakılabilen bir menü çubuğu 
aracılığıyla navigasyon, medya, telefon, ayarlar ve 
Apple CarPlay'e erişim sağlar. Arka bagaj bölmesi ve 

şarj port kapakları (donanıma bağlı olarak) buradan 
ve batarya şarj durumunu gösteren şarj ekranından 
açılıp kapatılabilir.

Taycan ve Taycan Cross Turismo aracınızın teknik 
özelliklerine bağlı olarak Aktif Park Asistanı ve 
Spor modu da kontrol panelinden  devreye 
sokulabilir veya devreden çıkarılabilir.

Aynı şekilde doğal konuşmaya yanıt veren gelişmiş 
sesli asistan için de elverişlidir. Sesli asistan, “Hey 
Porsche” gibi bir komutla etkinleştirilebilir. Ve ilk 
kez, Porsche’niz ile çok modlu bir şekilde 
etkileşime girebilirsiniz: orta ekrandaki haritaya 
dokunup “Beni oraya götür” demeniz yeterli.

Buna ek olarak Taycan ve  Taycan Cross 
Turismo’da, diğer özelliklerin yanı sıra 
navigasyon ve bilgi-eğlence  işlevlerine erişim 
sağlayan 10,9 inç ön yolcu ekranı  seçeneği 
bulunmaktadır. Ön yolcu, rota planlamasına 
yardımcı olabilir veya özel kokpit döşemesi 
aracılığıyla gösterge tablosundan gelen veriler 
hakkında bilgi edinebilir. Arka koltuklardaki yolcular 

için, Gelişmiş Klima Kontrolü (dört bölgeli) ile 
birlikte 5,9 inçlik arka dokunmatik ekran seçeneği 
mevcuttur. Ayrıca sıcaklık, havalandırma ve koltuk 
ısıtması gibi konfor özelliklerini çalıştırmak için 
kullanılabilen dokunmaya duyarlı bir yüzeye sahiptir.
 
1) Porsche Connect gereklidir.
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1 5,9 inç arka dokunmatik yolcu ekranı
2  Üç kişiselleştirilebilir yuvarlak gösterge  

ile 16,8 inç kavisli ekran 
3  10,9 inç orta ekran
4 8,4 inç büyük orta konsol kontrol paneli 
5 Kokpit döşemesi dahil 10,9 inç ön yolcu ekranı

2 3

5

4
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Sürüş.

1948 yılına ait efsanevi model 356 için ne 
geçerliyse yeni Taycan ve yeni Taycan Cross 
Turismo için de fazlasıyla geçerli: Otomotiv 
endüstrisindeki değişen zamanları yansıtan bir 
araç konsepti, prestijli Porsche unvanına sahip bir 
ruh gerektirir.

Olağanüstü bir tahrik sistemini tasarlamaya giden 
yol, hedef odaklı tasarım yaklaşımının sistematik 
bir şekilde sürdürülmesinden geçmekte: tahrik 
bileşenlerinin mükemmel etkileşiminden ödün 
vermek söz konusu olamaz. Bu nedenle Taycan 4S, 
Taycan Turbo ve Taycan Turbo S ile Taycan Cross 
Turismo modellerinde, her aksta bir tane olmak 
üzere, iki adet Sabit Mıknatıslı Senkron Motor 
bulunur ve Performance Plus batarya1) alt gövde 
altında derine entegre edilmiştir. Etkisi: çeşitli sürüş 
modlarında verimlilik ve dinamikler arasındaki 
dalgalanmaya en uygun şekilde ayarlanabilen üstün 
sürüş dinamikleri ve dört tekerlekten çekiş.

Sabit Mıknatıslı Senkron Motor konsepti, hem yüksek 
güç yoğunluğu hem de yüksek verimlilik sağlar. Bu 

tip bir elektrikli motorda, elektrikli motorun 
rotorundaki sabit mıknatıslar doğal bir manyetik 
alan oluşturur. Daha fazla bakır dolgu seviyesi ve 
daha etkili soğutma sağlayan statördeki saç pimi 
teknolojisiyle birlikte kompakt bir tasarım, düşük 
ağırlık ve yüksek verimlilik elde edilebilir. Yüksek 
verimlilik, hem sürüş mesafesine hem de sürekli 
çıkış gücüne avantaj sağlar.

Yeni geliştirilen, arka aksta yer alan otomatik geçişli 
iki vitesli şanzıman araç dinamiklerini fark edilir 
şekilde iyileştirir. Son derece kısa oranlı birinci vites 
ilk hızlanma için fayda sağlarken, uzun oranlı ikinci 
vites ise yüksek hızlı manevralar için hızlanma 
rezervlerini muhafaza eder.

Tahrik bileşenlerinin etkileşimi, hem teknik hem 
de duygusal olarak etkileyici performans 
rakamları üretmektedir: 560 kW’ye (761 PS) kadar 
çıkan Overboost, Kalkış Kontrolü 
etkinleştirildiğinde, iki motor Taycan Turbo S’i 2,8 
saniyede 0’dan 100 km/sa hıza çıkarmayı başarır. 
918 Spyder gibi süper spor otomobille aynı düzeyde 

kalkış performansı deneyimlemenizi sağlar ve bu art 
arda üretilebilir: 260km/sa maksimum hıza kadar 
kesintisiz olarak hızlanma mümkündür.

Bu E-Performance yalnızca bir Porsche’de 
bulunabilir.
 
1)  Taycan ve Taycan 4S için opsiyoneldir. Taycan Cross Turismo 

modellerinde standarttır.

 
CO₂ emisyonları, tamamen elektrikli modda kat 
edilen menzil, elektrik tüketimi ve verimlilik sınıfı 
için lütfen 86. sayfaya bakın.
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Sabit Mıknatıslı  
Senkron Motor

Araç şarj portu (AA/DA) 

Araç şarj portu (AA) 

800 voltluk Performance Plus batarya 
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Grafikte Taycan Turbo S gösterilmektedir.
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Batarya.

Batarya yönetim sistemi 

Yüksek voltajlı kablolama  

Hücre modülü 

Batarya çerçevesi 

Soğutma 

Koruyucu plaka

5

4

2

1

3
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Batarya | Performans

Heyecan verici bir sürüşün ana bileşeni, hem 
enerjik hem de statik en yeni lityum iyon 
teknolojisine dayalı güçlü performans bataryası 
; alt gövde ile aynı hizada entegre edilmiş ve tüm 
araç batarya etrafına inşa edilmiştir. Bu amaç-
tasarım yaklaşımımızı açıkça göstermektedir.  
Düşük ağırlık merkezi ve ön ve arka akstaki ayrı 
tahrik üniteleri, optimum ağırlık dağılımı ve 
sürüş stabilitesi sağlar. Alçak oturma konumu 
Porsche 911’dekine benzer. Bataryada ayrıca 
konforlu, sportif arka koltuklar ve düz bir araç 
hattı için pratik girintiler bulunur. 

Taycan bataryası, uzun menzilli maksimum 
performans için kimyasal olarak optimize edilmiş 
hücreleri sayesinde üstün potansiyelinden 
yararlanır: büyük versiyonda (Performance Plus 
batarya), toplam 396 hücreli 33 modül mevcuttur. 
Taycan ve Taycan 4S'de standart olarak bulunan 
daha kompak performansa sahip batarya, 
enerjisini toplamda 336 hücreli 28 modülden alır. 

Taycan Turbo ve Taycan Turbo S’nin 
yanı sıra tüm Taycan Cross Turismo 
modellerinde de standart olarak performance 
Plus batarya kullanılmaktadır. 

Batarya ayrıca her zamanki 400 volt yerine 800 
volt teknolojisi üzerine kurulmuştur. Sonuç: daha 
küçük kablo kesitleri ile gelişmiş şarj ve sürüş 
performansı, toplam ağırlık üzerinde olumlu bir 
etkiye sahiptir. Soğutma sistemi, çekiş sistemine 
her durumda en uygun şekilde enerji 
aktarılmasını sağlar. Ve son derece sağlam bir 
batarya çerçevesi, bir kaza durumunda dahi 
maksimum güvenlik sağlar.

Aracınızın kalbindeki yeni batarya teknolojisinin 
birçok avantajı bulunmaktadır: yüksek 
performansla kat edilen uzun mesafeler. 

 
CO₂ emisyonları, tamamen elektrikli modda kat 
edilen menzil, elektrik tüketimi ve verimlilik sınıfı 
için lütfen 86. sayfaya bakın.
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olup, akü soğutması yoğunlaştırılmış ve şasi 
güçlendirilmiştir.  
Sport Plus modunu1) seçerseniz, sistemler daha da 
ileri bir seviyeye gelir. Şasi en düşük seviyesine iner, 
ön hava giriş klapeleri talep üzerine açılır ve arka aks 
direksiyonu veya şasi gibi diğer sistemler 
maksimum performans için hazırlanır.

Bireysel mod(1) modunda, araç ayarları Normal, 
Sport veya Sport Plus modlarına göre birleştirilebilir. 

Mesafe modunda, tüm araç maksimum verim ve 
mesafe için ayarlanır. Normal modda olduğu gibi 
ikinci viteste başlar. Buna ek olarak, bireysel ayarları 
değiştirebilmenize rağmen, maksimum hız sınırlıdır 
ve klima kapatılır.

Gravel modu Cross Turismo’ya özeldir ve çakıl ve 
çamur içeren kolay arazilerde sürüşü ideal hale 
getirir. En ücra yerlerde bile daha fazla özgürlük.

Taycan ve Taycan Cross Turismo her hızda konfor 
sağlamak için tasarlanmıştır. Ve Porsche 
Amblemleri, sürücülerinin aynı ölçüde rahat 
olmasını sağlayan akıllı sistemlere sahip 
olmalarının bir teminatıdır.

Altı sürüş modundan birini seçerek aracınızı 
gereksinimlerinize göre uyarlayabilirsiniz. 
Bunları, hava giriş klapeleri, arka spoyler, termal 
yönetim, çekiş sistemi veya şasi gibi çeşitli araç 
özelliklerini her duruma en uygun şekilde 
ayarlamak için kullanabilirsiniz.

Normal modda araç; verimlilik, konfor ve dinamikler 
arasında mükemmel bir denge sağlar. Sürüş modu 
seçmek istemeyenler için sürüş modu.

Sport modunda, sistemler daha fazla duygu 
tattıracak ve daha yüksek performans sergileyecek 
şekilde ayarlanmıştır. Sönümleme ve yay oranı 
büyük ölçüde sportif sürüşe göre ayarlanmış 

Kalkış Kontrolü işlevi aynı zamanda hareketsiz 
durumda kalkıştan itibaren maksimum hızlanma 
sağlar. Tüm sistemleri hızlı bir kalkışa hazırlamak 
için hem Sport hem de Sport Plus modunda 
etkinleştirerek ve asfalt yol üzerinde inanılmaz bir 
güç sağlayabilirsiniz: ilk 2,5 saniyede Taycan Turbo 
S, 918 Spyder’dan daha çok mesafe kateder.

 
1)  Sport Plus ve Individual modları, Taycan Turbo S and Taycan Turbo S 

Cross Turismo’da standart olarak sunulan Sport Chrono Paketi’nin bir 
parçasıdır. 

 
CO₂ emisyonları, tamamen elektrikli modda kat 
edilen menzil, elektrik tüketimi ve verimlilik sınıfı 
için lütfen 86. sayfaya bakın.
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Porsche Electric Sport Sound sistemini buradan deneyin:  
www.porsche.com/taycan-sound

Özellikle dinamik sürüş için Taycan ve Taycan 
Cross Turismo, kontrol edilebilir soğuk hava 
girişlerine sahip Porsche Active Aerodynamics 
sistemine sahiptir. Taycan'da sistem, sürüş 
durumuna göre üç aşamada genişleyen adaptif 
bir arka spoylere de sahip: 90, 160 ve 200 km/sa 
hızda, elektrikli bir aracın nerede spor otomobile 
ve bir spor otomobilin bir Porsche'ye dönüştüğünü 
gösterir. Son aşama (Performance), maksimum 
sürüş stabilitesi ve ideal dinamik potansiyel sağlar. 

Düzenlenmiş hava giriş klapeleri, aerodinamik 
ile frenlerin soğuması ve sürüş arasında optimum 
denge sağlar. Bu, hava direncini azaltarak menzili 
artırır. Taycan Turbo’da, hava giriş klapeleri 
kapalıyken Mesafe modunda ve düşük seviyede 
elde edilebilecek 0,22’lik dikkate değer bir 
sürtünme katsayısı elde edilir.

Alaşım jantlar da aerodinamik olarak optimize 
edilmiştir. Modele bağlı olarak standart 19 inç, 20 
inç ve hatta 21 inç jantlar, tasarım üzerinde 
belirleyici bir etkiye sahiptir.

Porsche Yüzey Kaplamalı Fren (PSCB)1) döküm 
demir fren diskini seramik bir kaplamayla birleştirir.  
Beyaz kaliperlere sahip olan frenler, uzun süre 
hareketsiz durduktan sonra bile fren disklerinin 
korozyon direnci ve daha az fren tozu oluşumu 
gibi avantajlara sahiptir. Sonuç: tekerlekler ve 
fren sistemi daha uzun süre temiz kalır.

Veya Turbo S modellerinde standart donanım olan 
son derece hafif Porsche Seramik Kompozit 
Frenleri (PCCB) tercih edebilirsiniz. Yüksek 
performanslı frenimiz motor sporlarından ilham 
alınarak tasarlanmıştır ve özellikle yüksek yükler 
altında fren mesafesi kısadır.

Akustik olarak da Taycan, tamamen yeni bir 
deneyim sunar: araç neredeyse hiç ses çıkarmaz 
- duyabileceğiniz yegane şey yasal gereklilikleri 
karşılayan bir dış sesten ibarettir. Dinamik sürüşe 
eşlik eden eşsiz bir  akustik için, opsiyonel Porsche 
Electric Sport Sound özelliği de mevcuttur - 
yenilikçi özelliği aracın kendi sürüş sesini hem dış 
hem de iç mekanda daha da hissedilir hale getiren 
bir ses sistem. Sağ ayağınız için olabilecek en iyi 
geri bildirim.

 
1)  İsteğe bağlı olarak mevcuttur. Taycan Turbo ve Taycan Turbo Cross 

Turismo’da standarttır.

 
1 Taycan Turbo S’te uzatılmış arka spoyler
2 20 inç Taycan Turbo Aero jant
3  Porsche Seramik Kompozit Fren (PCCB)  

fren diski çapı 420mm ön ve 410mm arka

2

3

55



Geri kazanım.

 
1  Geri kazanım aşamalarını seçmek için direksiyondaki geri kazanım 

butonu

1

Porsche her zaman bir spor otomobildir ve bu 
nedenle hem sportif performans hem de 
maksimum çekme kuvveti için optimize 
edilmelidir. Geri kazanım sürecini, yani fren 
enerjisinin verimli bir şekilde geri kazanılmasını 
tasarlarken bunu da göz önünde bulundurduk. 
Bu durumda, elektrik motorları gerektiğinde 
jeneratör görevi görür ve yavaşlamayı 
kolaylaştırır.

Tüm Taycan modellerinde geri kazanım için 
yenilikçi bir şekilde çalışan ve fren enerjisinin %90’ını 
geri kazanabilen Porsche Geri Kazanım Yönetimini 
(PRM) geliştirdik. Böylece, aktif frenleme sırasında 
geri kazanım ilk olarak etkinleştirilir ve mekanik 
fren sadece daha güçlü frenleme gerektiğinde 
devreye girer; yani birlikte kullanıma olanak tanıyan 
bir frenleme sistemi tarafından akıllıca kontrol 
edilir.

Böylece, aracınızın duruş sırasındaki gücünü 
önemli ölçüde arttırırsınız ve kinetik enerjinin bir 
kısmı, daha çok kilometre olarak sürüş zevkine 
dönüştürülür: 265kW’a kadar olağanüstü bir 
enerji geri kazanım gücüyle enerji bataryaya 

iletilir. Ya da daha net şekilde belirtmek 
gerekirse: Örneğin; sportif, günlük sürüş 
sırasında, sadece geri kazanma özelliği sayesinde 
araç menziliniz üçte biri oranında artar. Saatte 
200 km hızdan 0’a geri kazanım frenlemesi ile 
yavaşlarken 4 km’ye kadar bir mesafe için elektrik 
enerjisinin geri kazanımı mümkündür.

Fren pedalına ek olarak sportif sürüş ile verimliliği 
en iyi şekilde birleştiren gaz pedalını da PRM’ye 
dahil ettik. Üç geri kazanım modu, maksimum 
kontrol ve kişiselleştirme için direksiyondaki bir 
düğme ile kolayca ayarlanabilir.

Sistemi kapatırsanız, gaz pedalı aracılığıyla geri 
kazanım devre dışı kalır ve Porsche’niz kinetik 
enerjiyi verimli bir şekilde kullanarak yol alabilir. 
Sistem açıkken, ayağınızı gaz pedalından 
çektiğiniz anda orta derecede yavaşlama 
gerçekleşecektir. ‘Otomatik’ modda, yavaşlama 
kendi kendine gerçekleşir; örneğin daha yavaş 
bir araç önünüzde seyrederken konum 
sensörleri kullanılarak yavaşlama yenilikçi bir 
şekilde kontrol edilir.

 
CO₂ emisyonları, tamamen elektrikli modda kat 
edilen menzil, elektrik tüketimi ve verimlilik sınıfı 
için lütfen 86. sayfaya bakın.
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Şasi.

Her Porsche’de olduğu gibi, şasi de Taycan and 
Taycan Cross Turismo’dakien üstün teknik 
disiplindir. Performansı ve konforu uyumlu hale 
getirmek için tüm Porsche şasi teknolojilerini 
kullanır. Gövde altı bataryası sayesinde sağlanan 
düşük ağırlık merkezi, yol tutuş söz konusu 
olduğunda belirgin bir avantaj haline gelir. Akıllı 
şasi sistemleri, potansiyelin yola aktarılmasına 
yardımcı olur. Bunların çoğu diğer Porsche 
modellerinde kanıtlanmıştır.

Adaptif havalı süspansiyon1) konfor ve 
performans arasında mükemmel bir denge sağlar.  
Optimum aerodinamik ve en son olarak da 
gelişmiş bir direnç katsayısı için: maksimum 
performansla arttırılmış mesafe.

Porsche Aktif Süspansiyon Yönetim (PASM) 
özelliğine sahip şasi, stabiliteyi artırır: mevcut yol 
koşullarına ve sürüş stilinize göre sönümleme 
kuvvetini ayarlayan elektronik sönümleme kontrol 

sistemi. Bu sistem, sıkıntı veren gövde 
yalpalamasını önler ve tüm koltuklarda konforu 
artırır.

Yeni Smart Lift2) işlevi konforu artırır. Bu yenilikçi 
özellik, şasi seviyesinin yerel olarak programlanabilir 
noktalarda otomatik olarak kaldırılmasına olanak 
sağlar. Bununla birlikte, verimliliğe dayalı bir 
seviyelendirme stratejisi otomatik olarak otoyollarda 
kullanılır.

Arka aks direksiyonu(3) hıza bağlı olarak arka 
tekerlekleri ön tekerleklere aynı veya ters yönde 
yönlendirir. Bu, duruma bağlı olarak dingil 
mesafesini sanal kısaltma veya uzatma etkisine 
sahiptir. Yüksek hızda daha fazla stabilite, arazi 
yollarında daha iyi yanal hızlanma ve günlük 
koşullarda daha dar dönüş çapı için.

Porsche Dinamik Spor Şasi Kontrolü (PDCC Sport)4) 
özelliğinin sağladığı yalpalanma stabilizasyonu aynı 

zamanda spor araç dinamikleri sağlar. Diğer 
modellerde de kullanılan bu sistem, yanal gövde 
eğimini neredeyse tamamen dengeler ve böylece 
tekerleklerin yolu daha iyi tutmasını sağlar. Düz 
olmayan zeminlerde yanal dengesizliği de en aza 
indirir.

Porsche Dinamik Tork Kontrolü Plus (PTV Plus)5) 
sürüş dinamiklerini ve stabilitesini arttırır. 
Direksiyon açısına ve sürüş hızına, gaz pedalının 
konumuna, savrulma oranına ve hızına bağlı 
olarak sol veya sağ arka tekerleğe hassas ve çevik 
bir şekilde fren basıncı uygulayarak direksiyon 
hareketini ve doğruluğunu arttırır. Yüksek 
hızlarda ve virajlardan çıkarken tamamen 
değişken tork dağılımına sahip elektronik olarak 
kontrol edilen arka diferansiyel kilidi aynı zamanda 
daha fazla sürüş stabilitesi ve çekiş gücü sağlar.

Bu sistemlerin mükemmel bir şekilde etkileşime 
girmesini sağlamak için Porsche 4D Şasi Kontrolü 
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işlevini geliştirdik: her durumda ideal şekilde 
dengelenmiş güç elektroniği için her bir şasi 
bileşeninin kontrol ünitelerini yönlendiren ve 
senkronize eden entegre bir şasi kontrol sistemi.

Taycan Cross Turismo'da araç yerden 20 mm daha 
yükseliyor. Opsiyonel off-road tasarım paketi ile bu 
mesafe 30 mm'ye bile çıkabilir.  
Bu, asfaltsız arazide bile özgürlük arzunuzun 
önünde hiçbir şeyin durmayacağı anlamına gelir.
 
1)  Taycan için opsiyoneldir. 
2) Mevcut olup olmaması ülkeye göre değişir. 
3)  İsteğe bağlı olarak mevcuttur.  

Turbo S modellerinde standart olarak mevcuttur. 
4)  İsteğe bağlı olarak mevcuttur.  

Taycan için mevcut değildir. 
5)  İsteğe bağlı olarak mevcuttur.  

Turbo ve Turbo S modellerinde standart olarak mevcuttur. 
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Spor otomobil kullanmak, tamamen sürüş deneyi-
mine odaklanabilmek anlamına gelir. Hem de hiçbir 
şeyin bunu hafifletmeyeceğinden emin olarak.

Otomatik mesafe kontrolü (ACC), arazi yollarında ve 
otoyollarda daha fazla konfor için öndeki araçla 
aradaki mesafeyi otomatik olarak ayarlar.

Adaptif hız sabitleme sistemi ile birlikte akıllı Por-
sche InnoDrive’ın bir parçası olarak, sistemin önsezi 
mesafesi 3 km’ye kadar çıkar. Radar ve video sis-
temlerinden  gelen bilgileri navigasyon verileriyle 
birleştirir ve bunu siz onlara ulaşmadan önce hız 
sınırlarını ve topografik yol özelliklerini belirlemek 
için kullanır. Bu nedenle hız ve vites değiştirme stra-
tejisi, seçilen sürüş moduna uyacak şekilde değişti-
rilebilir. Hepsi Porsche standartlarına uygundur. 
Böylece her metrede daha fazla sürüş keyfi ve ver-
imliliği elde edersiniz.

Otomatik mesafe kontrolü içeren Porsche 
InnoDrive’ın bir diğer özelliği, otomatik mesafe 
kontrolü ile şeritte kalma işlevini birleştiren Aktif 
Şeritte Kalma Asistanıdır. Sistem, sistemin sınırları 
dahilinde öndeki trafik kuyruğunu ve şerit 
işaretlerini takip eder ve sıkışık koşullarda bile 
sürekli direksiyon ayarlamalarıyla aracı şeridin 
ortasında tutar. Uzun yollarda kayda değer 
ölçüde stres atmak ve daha fazla konfor için.

Şerit Değiştirme Asistanı, şerit değiştirirken bir 
aracın kör noktanızda olup olmadığını gösterir.  
Geceleri Gece Görüş Asistanı, destek sağlamak için 
kızılötesi bir kamera kullanır; böylelikle yayalar ve 
yabani hayvanlar termal görüntüler olarak yansıtılır. 
Rahat Erişim, üzerinde kayıtlı şifreli erişim kodunu 
tanıyarak araç anahtarınızı cebinizden çıkarmanıza 
gerek kalmaz. Taycan ve Taycan Cross Turismo, 

direksiyon simidinin solundaki elektrikli güç 
düğmesi kullanılarak veya sadece bir vites seçilerek 
kolaylıkla çalıştırılabilir.

Yolculuğun sonunda aracınızın başka bir özelliği 
daha ortaya çıkar: Uzaktan Kumandalı Park 
Asistanı1) Porsche Connect uygulamasıyla birlikte 
akıllı telefonunuzu kullanarak aracınızı uzaktan park 
etmenizi sağlar. Taycan'ınızın siz araçtayken kendi 
kendine park etmesini  tercih ederseniz, Aktif Park 
Asistanı Taycan'ınızın direksiyonunu devralarak 
aracınızı ileri-geri yönlendirir. 3D Çevre Görüş 
Sistemi , bakış açısını sizin yönetmenize izin 
vererek manuel olarak park ederken ve park 
alanından çıkarken size en ideal kontrolü sağlar. 
Manevra Asistanı, Çıkış Uyarısı ve Çıkış Manevra 
Uyarısı çok daha fazla güvenlik sağlar.

 
1)  En erken 2021 yılının sonunda piyasada olacaktır.
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Şarj süresi ve menzili açısından Taycan ve Taycan 
Cross Turismo da Porsche genlerine sahip. Bir 
spor otomobilin her zaman yola koyulmaya hazır 
olması gerektiğine inandığımızdan, günlük 
hayata entegre basit şarj işlemini daha da 
kolaylaştırmak için elimizden gelenin en iyisini 
yapıyoruz. Çünkü düşünmeniz gereken tek şey 
bundan sonra nereye gideceğinizdir.

Şarj konseptimiz aracın kendisiyle başlar: en son 
lityum iyon teknolojisine sahip performans 
bataryası 800 volt mimariye ve dolayısıyla 
dayanıklılık yarış aracımız olan 919 Hybrid’inkine 
benzer bir sisteme dayanır. Daha yüksek gerilim, 
kablo sayısının azalması sayesinde sadece daha 
fazla güç ve daha az ağırlık değil, aynı zamanda daha 
kısa şarj süreleri anlamına gelir.

Sadece ürünü değil aynı zamanda kullanıldığı çevreyi 
de düşündüğümüzden, Porsche ülke çapında bir şarj 
altyapısının geliştirilmesinde etkin rol 
oynamaktadır: hem kendi çözümleriyle hem de 
Avrupa'da ve hatta ABD'de ve Kanada'da otoyollar 
boyunca kapsamlı bir hızlı şarj ağı kuran IONITY ve  
Electrify America ile birlikte. Porsche Şarj Servisi, 
Porsche Taycan müşterilerine, araçlarını indirimli 
koşullarda şarj edebilecekleri belirtilen ortak 
ağlarına üç yıl boyunca ücretsiz erişim sağlar. Bu 
hızlı şarj ağlarının yanı sıra Porsche Charging 

Service sayesinde binlerce AC şarj seçeneği de 
mevcuttur. Buna, lüks oteller ve restoranlar gibi 
seçili konumlardaki Porsche Varış Noktasında Şarj 
Ağının şarj istasyonları da eklenmiştir. 

Birçok Porsche Merkezinde Porsche Turbo Şarj, 
Porsche şarj ağını daha da genişletir. Burada Taycan 
Turbo’yu, örneğin, ideal koşullar altında beş 
dakikada (WLTP) 100 km’ye kadar bir mesafe 
katedecek şekişde şarj edebilirsiniz1). 150kW 
gücündeki yerleşik DC şarj cihazı(2) sayesinde 
halka açık 400 voltluk şarj istasyonlarını da 
rahatlıkla kullanabilirsiniz.

Yolda akıllı araç içi sistemler, verimli mesafe yöneti-
mine yardımcı olur. Şarj Planlayıcısı3), karmaşık şarj 
planlaması olmadan konforlu bir yolculuk yapmanızı 
sağlamak için şarj durakları da dahil olmak üzere 
gideceğiniz rotayı planlayacaktır. Ayrıca, şarj dura-
klarında verilen molaları da içeren seyahat süresini 
en aza indirmek için aktif navigasyon ile uzun yolcu-
luklarda ilgili sistemleri tam olarak adapte etmek için 
seçili ülkelerde opsiyonel olarak sunulan Porsche 
Akıllı Menzil Yöneticisini kullanabilirsiniz. Aracınızın 
azami hızı ve kliması da en üst düzey konfor ve 
mümkün olan en iyi performansla maksimum 
mesafe kat edebileceğiniz şekilde ayarlanır. Yolcu-
luğunuz sırasında sistem, farklı bir araç ayarı ile yol-
culuk sürenizi azaltabilmeniz durumunda proaktif 

tavsiyeler de sunar ve açılır bir pencere aracılığıyla 
bu ayarı önerir.

Porsche Charging Service sayesinde, ortak şarj 
istasyonlarında şarj işlemi daha da kolay: Charging 
by Porsche veya Porsche Connect uygulaması ile 
şarj etmek, birçok ülkede şarj kaidelerini 
bulmanıza, şarj işlemini başlatmanıza ve faturanızı 
ödemenize olanak tanır. İlgili sağlayıcıya kayıt 
olmanıza gerek bulunmamaktadır. Şarj etme, 
Porsche ID hesabınız vasıtasıyla kolaylıkla yönetilir 
ve faturalandırılır.. Mevcut şarj seçeneklerini 
dilediğiniz zaman aracınızın Porsche İletişim 
Yönetimi, Charging by Porsche veya Porsche 
Connect uygulamasında bulabilirsiniz.

Tüm bunlar Porsche’nizi sadece geleceğe yönelik 
değil, aynı zamanda günlük kullanıma da uygun 
hale getirir.
 
1)  Optimum koşullar: > 270kW, >850V, batarya sıcaklığı 30 ila 35°C ve çıkış 

şarj durumu %5 olan CCS hızlı şarj kaidesi.
2) Ülkeye bağlı olarak, isteğe bağlı şekilde kullanılabilir. 
3) Mevcut olup olmaması ülkeye göre değişir. 
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Şarj işlemini kendi garajında gerçekleştirmek, 
çoğu kişi için en kolay çözümdür, çünkü günlük 
rutinlerine göre kolayca planlayabilir. Bunun için, 
yapmanız gereken tek şey elektrikli şarj portu 
kapağını1) el hareketiyle açmak ve şarj kablosunu 
aracınıza bağlamaktır.

Şebeke elektriğine bağlı şekilde aracı şarj etmek 
için standart Mobil Şarj Cihazı Plus'ı kullanın. Veya 
opsiyonel dokunmatik ekrana sahip akıllı Mobil Şarj 
Cihazı Connect‘i. Opsiyonel olarak sunulan Şarj 
İstasyonu ile garaj duvarınıza Mobil Şarj Cihazı 
Connect’i de rahatlıkla takabilirsiniz. Porsche 
Connect uygulaması,kalan şarj süresi veya batarya 
şarjı ile ilgili bilgilere erişmenizi sağlar.

Çevrim içi navigasyon 2) veya Porsche Connect 
uygulaması dahil olmak üzere aracınızın Porsche 
İletişim Yönetim (PCM) sistemindeki şarj 
zamanlayıcısını kullanarakaracınızın bir sonraki gün 
yola çıkmaya hazır olması gereken zamanı 
belirleyebilirsiniz.

Aracınızı evinizde hızlı ve kolay bir şekilde şarj 
edebilmeniz için, Porsche Ev Enerji Yöneticisini 
geliştirdik: şarj cihazınızla iletişim kuran, güç 

dağıtım kutusuna yerleştirilmiş akıllı kontrol 
ünitesi. Aracınız garajda şarj olurken elektrikli ev 
aletleriniz için yeterli enerji sağlandığından emin 
olun. Bu ayrıca, kendi güneş enerjinizi 
hedeflenen biçimde kullanmanıza da olanak 
sağlar.

Elbette, elektrik tesisatınızın denetimini organize 
etmenize yardımcı olacağız. Kişisel şarj 
seçeneklerinizin ilk değerlendirmesi için, 
şarj ön kontrolümüzü önermekteyiz. Bunu 
yalnızca birkaç tıkla zahmetsiz ve ücretsiz bir 
şekilde yapmak için www.porsche.com adresini 
ziyaret edin. Porsche Merkeziniz sonuçlarınızla 
ilgili sorularınızı yanıtlamaktan ve ayrıca elektrik 
tesisatınızın detaylı, yerindeev kontrolü seçeneğini 
sunmaktan memnuniyet duyacaktır.

Elbette Porsche Merkeziniz diğer sorularınız için 
de size yardımcı olacak ve uygun bir kurulum 
ortağı seçmenize yardımcı olacaktır.

 
1)  İsteğe bağlı olarak mevcuttur. Taycan Turbo S 

ve Taycan Turbo S Cross Turismo’da standarttır.
2) Porsche Connect gereklidir.
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Sizi Porsche'nize ve Porsche'nizi dünyaya bağlayan 
sistemdir Porsche Connect.. Sistem, akıllı dijital 
hizmetler ve uygulamalar ile mevcut araç işlevlerini 
genişletir ve yeni kayıt işlemi sayesinde, birkaç 
sürücü tarafından kullanılsa bile kişiselleştirilmiş 
araç içi Connect deneyimini kolaylaştırır. 
Etkinleştirildikten sonra Porsche Connect, üç yıl 
boyunca gerekli veri payı (bağlantı) dahil olmak 
üzere tüm hizmetleri içerir. Hizmetler, Porsche 
Connect Store’dan etkinleştirilir ve mevcut sürenin 
sonunda yapılandırılabilir ve uzatılabilir.

Porsche Profilinize çevrim içi erişim sağlayan My 
Porsche’ninyardımıyla, aracınızla ilgili tüm bilgileri 
alabilir ve örneğin, planlanan rotayı aracınıza 
önceden gönderebilir veya Porsche Merkezinizle 
iletişim kurabilirsiniz.

Ayrıca, aracınızı teslim aldıktan sonra 
yapılandırmasına bağlı olarak Talep Üzerine İşlev 
(FoD) aracılığıyla araç işlevlerini etkinleştirebilirsiniz. 
Connect Store’da tek bir tıklamayla yeni işlev, kalıcı 
veya aylık olarak aracınızda kullanılabilir. Çünkü 
hidrolik direksiyon Plus dışındaki Porsche Akıllı 
Menzil Yöneticisi gibi tüm işlevler de abonelik olarak 
satın alınabilir.

Porsche Connect, LTE iletişim modülünden ilham 
alınarak tasarlanmıştır.. Aracınızda ve akıllı 
telefonunuza veya tabletinize optimize edilmiş bir 
veri bağlantısı sağlar. Veri iznini de içeren yeni 
Porsche Connect paketi, İnternet radyosu ve müzik 
akışı da dahil olmak üzere tüm hizmetleri rahatlıkla 
kullanmanızı sağlar. Birçok ülkede, mobil 
cihazlarınızı kullanarak İnternet bağlantısı kurmak 
için bir veri paketi de satın alabilirsiniz.

Porsche Connect, Taycan ve Taycan Cross 
Turismo’da yenilikçi hizmetleri içerecek şekilde 
genişletilmiştir. Her şeyden önce, doğal, sezgisel 
bir anadil tanıma sağlamak için “Hey Porsche” 
kelimesini kullanan Sesli Asistan bulunmaktadır. 
Aracınız “Üşüdüm” gibi ifadelere yanıt verebilir, 
ayrıca hem dokunmatik hem de sesli komutları 
kullanarak çok modlu çalıştırma da mümkündür: 
mesela haritada bir yeri seçin ve "Navigasyonu 
başlat" deyin.

Navigasyon Plus, yoldayken trafik sıkışıklığından  
kaçınabilmeniz ve zamandan tasarruf 
edebilmeniz için geçmiş verilere dayalı tahminler 
de dahil olmak üzere şeritle ilgili doğru Gerçek 
Zamanlı Trafik Bilgilerini sürekli olarak toplar.

Şarj Planlayıcısı, şarj durakları da dahil olmak üzere 
daha uzak hedeflere giden rotaları planlamanızı 
sağlayan ilgili şarj kaidelerini çevrim içi olarak arar. 
Rota, sürüş profiliniz kullanılarak sürekli olarak 
güncellenir ve optimize edilir. Şarj kaideleri 
otomatik olarak seçilir ve rotanıza entegre edilir ve 
kalan enerji, şarj süresi ve toplam seyahat süresi 
görüntülenir. Bu hizmet ayrıca Connect uygulaması 
üzerinden de kullanılabilir. Şarj kaideleri ve 
restoranlar veya oteller gibi diğer varış noktaları, 
bulucu aracılığıyla gerçek zamanlı olarak seçilebilir.

Rota monitörünü kullanarak tüm yolculuğunuz 
boyunca rotanızı inceleyebilirsiniz. Bu, ilgili gerçek 
zamanlı trafik, şarj planlaması ve şarj durdurma 
bilgilerini incelemenize ve direksiyon başında sürüş 
keyfine tamamen odaklanmanızı sağlar.
 
Porsche Connect hizmetleri modele ve ülkeye göre değişiklik gösterir. Bu 
sayfadaki bilgiler genel bilgi sunma amaçlıdır. Bu hizmetlerin aracınızda 
mevcut olması için Porsche Kimliğinizi kullanarak Connect Store’da oturum 
açın.
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Porsche İletişim Yönetimi (PCM), Radio Plus işlevini 
kullanmanızı sağlar. Bu, FM/DAB/çevrimiçi radyo 
kaynaklarını sürekli olarak birleştirerek sürekli müzik 
keyfi sağlar.

Apple CarPlay de desteklenmektedir. Gerektiğinde 
iPhone'unuzu aracınızda kullanmanın daha akıllı ve 
daha güvenli bir yolu. Apple CarPlay; yol tarifi, 
mesaj gönderme ve alma gibi çok sayıda işlem 
gerçekleştirmenizi sağlar. Apple CarPlay, PCM 
veya Siri ses tanıma sistemi aracılığıyla kolayca 
kontrol edilebilir, böylece önünüzdeki 
yola tam olarak odaklanabilirsiniz.

Bir diğer önemli nokta, Apple Music'in doğrudan 
PCM'e sorunsuz bir şekilde entegre edilmesidir. Her 
sürüş durumunda, 70 milyondan fazla reklamsız 
şarkıyı ve çalma listesini dinlemek için Apple Music 
simgesine dokunmanız yeterli.  
Ya da radyodaki mevcut parçaya göre Apple 
Music'te kendi özel istasyonunuzu oluşturun. 
Yeni Taycan veya Taycan Cross Turismosahipleri 
altı aya kadar Apple Music'e ücretsiz erişim hakkı 
kazanır.1)

Apple podcast'leri de entegre edilmiştir. Bu, 
yolculuğunuz sırasında 1,5 milyondan fazla 
eğlenceli, bilgilendirici ve ilham verici podcast'e 
erişmenizi sağlar.

Porsche Connect uygulaması, Araç Kontrol özelliğini 
kullanarak, kapıların kilitlenmesi ve lastik hava 
basıncının kontrol edilmesi gibi önemli araç durum 
bilgilerini istediğiniz zaman kontrol etme seçeneği 
de sunar.  
E-Kontrol hizmeti, şarj durumu ve mevcut aralık gibi 
e-mobilite işlevleri hakkında bilgi sağlarken şarj 
işleminin hızını gerçek zamanlı olarak da kontrol 
edebilirsiniz.

Uygulama, durum değişikliklerini size bildirecektir. 
Porsche Mobil Şarj Cihazı Connect ve Porsche Ev 
Enerji Yöneticisini evinizde kurduysanız, akıllı şarj 
profillerini etkinleştirebilir ve güneş enerjisinden en 
iyi şekilde yararlanarak aracınızı makul bir fiyata şarj 
edebilirsiniz. Aracınız şarj edilmese bile aracın içini 
soğutmanızı veya ısıtmanızı sağlayan Climate 
hizmetini kullanarak yola çıkmadan önce iç mekan 
sıcaklığını belirleyin. Her iki işlev de zamanlayıcı 
kullanılarak önceden programlanabilir. Araç Bulucu 
özelliği daha sonra sizi aracınıza götürür.

Her ihtimale karşı, aracınız otomatik hırsızlık tespit 
özelliği kullanılarak Porsche Araç Takip Sistemi 

(PVTS) tarafından korunmaktadır. Araç Güvenliği 
paketi hakkında daha fazla bilgiye, Porsche Connect 
Store'dan ulaşabilirsiniz.
 
1)  Ülkeye bağlı olarak  

Apple Music aboneliği ücretsizdir.
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 Porsche Connect hizmetleri modele ve ülkeye göre 
değişiklik gösterir. Bu sayfadaki bilgiler genel bir bakış 
sağlamayı amaçlamaktadır. Bu hizmetlerin aracınızda 
mevcut olması için Porsche Kimliğinizi kullanarak Connect 
Store’da oturum açın.

Yoldayken en sevdiğiniz müzik.

Taycan'ınızda rahatlıkla 70 milyondan  
fazla reklamsız şarkı dinleyin.

69



Dış renkler.(1)

Standart renkler. Metalik Gentian Mavi Metalik Kahve Bej

Beyaz Metalik Dolomit Gümüş Özel renkler.

Siyah Metalik Mamba Yeşili Karmin Kırmızı

Metalik renkler. Donuk Metalik Mavi Neptün Mavisi

 
Metalik Jet Siyah Metalik Mahogany Tebeşir

Metalik Volkan Grisi Metalik Donuk Böğürtlen Metalik Buz Gri

Metalik Carrara Beyazı Metalik Vişne
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Renkler.  
1)  Mevcut tüm renkler ve iç mekanlar için lütfen  

www.porsche.com/taycan-visualizer adresini veya Porsche Merkezinizi ziyaret edin.

Kısmi deri iç mekan
İki renkli kombine deri iç mekan, 
yumuşak deri.

İki renk kombinasyonlu 
deri içermeyen iç mekan. İç mekan paketleri.

Siyah Siyah ve Bordo Kırmızı Siyah ve Arduvaz Gri Mat karbon
Porsche Exclusive Manufaktur

Arduvaz Gri Siyah ve Tebeşir Bej Grafit Mavi ve Arduvaz Gri Dörtgen kabartmalı alüminyum

İki renk kombinasyonlu 
kısmi deri iç mekan. Deri iç mekan, OLEA Club deri.Siyah ve Pastel Koyu paldao açık gözenekli

Tasarım paketleri.Siyah ve Tebeşir Bej Böğürtlen ve Arduvaz Gri Trüf Kahverengisi

Deri iç mekan, yumuşak deri. Derisiz iç mekan. Bazalt Siyah Siyah

Deri iç mekan, iki renk kombinasyonlu 
OLEA Club deri.Siyah Siyah Koyu Gümüş

Arduvaz Gri Grafit Mavisi Bazalt Siyah ve Atacama Bej Neodyme

Böğürtlen Arduvaz Gri Bazalt Siyah ve Meranti Kahvesi Gövde renginde
Porsche Exclusive Manufaktur

İç Mekan.1) 
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Kişiselleştirme | Jantlar

Jantlar.3

1

2

7

5

6

4
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Tequipment.

Aracınızı satın aldıktan sonra Porsche aksesuar 
programıyla istediğiniz zaman kişiselleştirin.  
Tüm ürün portföyü çevrim içi olarak mevcuttur: 
www.porsche.com/finder

8

9

13

11

12

10

 
1 20 inç Taycan Turbo Aero jant
2 20 inç Sport Aero jant
3   Gövde renginde 

21 inç Mission E Design jant  
Porsche Exclusive Manufaktur

4  21 inç Mission E Design siyah jant (parlak) 
Porsche Exclusive Manufaktur

5  21 inç Taycan Exclusive Design jant  
Porsche Exclusive Manufaktur

6  Saten Aurum 21 inç Taycan Exclusive Design jant  
Porsche Exclusive Manufaktur

7  Karbon aeroblade ile 21 inç Taycan Exclusive Design jant  
Porsche Exclusive Manufaktur

8 20 inç Taycan Turbo Aero Design jant
9 20 inç Taycan Turbo S Aero Design jant 
10   20 inç Off-road Turbo Design jant
11  Vezüv Grisi 21 inç Cross Turismo Design jant 

Porsche Exclusive Manufaktur
12  21 inç Cross Turismo Design jant 
13  Saten siyah 21 inç Cross Turismo Design jant 

Porsche Exclusive Manufaktur 
 
Porsche Araç Oluşturucuda diğer alaşım jantlar mevcuttur.
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Çok çeşitli kişiselleştirme seçenekleri sunuyoruz. 
Görsel ve teknik geliştirmelerle. İç ve dış tasarım 
için. Tek bir değişiklikten kapsamlı değişikliklere 
kadar. Sizin esin kaynağınız bizim tutkumuzdur.

Aşağıdaki sayfalardaki örneklerimizden ilham 
alın ve bu olağanüstü araçların yapılandırılması 
hakkında bilmeniz gereken her şeyi öğrenmek 
için www.porsche.com/exclusive-manufaktur 
adresini ziyaret edin.

İstişare aşamasından başlayarak özgünlük, coşku 
ve ayrıntılara dikkat edilmeden bunların hiçbiri 
mümkün olmazdı. Bunun nedeni, her şeyden 
önce bir şeyi aklımızda tutmamızdır: özel 
istekleriniz ve gereksinimleriniz, ‘Porsche’yi’ 
‘Porsche’nize’dönüştürmek.

Ve hayallerinizi nasıl gerçeğe dönüştüreceğiz?  
Hassas el işçiliği ve deri ve karbon gibi zarif 
malzemelerin kullanımı yoluyla, soğukkanlılık ve 
titizlikle. Katma değer, özveri ve incelikle elde 
edilir. Veya başka bir deyişle: sportif performans, 
konfor, tasarım ve kişisel zevkinizin kesişimi. Sizin 
dokunuşunuzla bir Porsche.

Tecrübe zenginliğimiz çok eskiye dayanmaktadır. 
En başından beri, Porsche olarak kendimizi 
müşteri isteklerini gerçekleştirmeye adadık. 1986 
yılına kadar “Sonderwunschprogramm”, daha 
sonra “Porsche Exclusive” olarak anılan program 
bugün bizim tarafımızdan “Porsche Exclusive 
Manufaktur” olarak adlandırılmıştır.

Yaptığımız işi seviyoruz. İşimizi seviyoruz. Her 
dikiş, her inç kare deri ve diğer her ince detay 
aynı özveriyi alır. Deneyimimizi ve tutkumuzu 
ilhamınızla birlikte araca aktarıyoruz ve bizim için 
hayalleri hayata geçirmenin yolu budur. 
Doğrudan fabrikadan.

Porsche Exclusive Manufaktur.
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Sizin esin kaynağınız.  
Bizim tutkumuz.

Porsche Exclusive Manufaktur | Kişiselleştirme 75



Onun ruhu, sizin kalbiniz:  
birlikte uyum içinde.
Metalik Volkan Grisi Taycan Turbo S Cross Turismo

1
76



2 3

4

Porsche Exclusive Manufaktur'dan 
bir konfigürasyon örneği.

Porsche Exclusive Manufaktur | Kişiselleştirme

1 Buz Mavisi ‘PORSCHE’ logosunun bulunduğu 
ışık şeridi, kapılarda gümüş renkli model 
yazısı, dış gövde renginde model yazısı, siyah 
(parlak) renkli fren kaliperleriyle 
Porsche Seramik Kompozit Fren (PCCB)

2 Karbon (mat) direksiyon simidi kaplaması ve 
direksiyon simidi ısıtma özellikli Race-Tex 
direksiyon simidi kaplaması (Sport Chrono 
Paketi ve derisiz iç mekan), Kadranı beyaz Sport 
Chrono kronometre

3 Siyah (parlak) 21 inç Taycan Cross Turismo 
Tasarım jantlar, PDLS Plus özelliğine sahip 
Buz Mavi matrix donanımlı LED farlar, 
karbon dış ayna üst kaplamaları

4 Gövde renginde tasarım paketi, karbon 
(mat) direksiyon simidi kaplaması ve 
direksiyon simidi ısıtma özellikli Race-Tex 
direksiyon simidi kaplaması (Sport Chrono 
Paketi ve derisiz iç mekan), Race-Tex kenarlı 
paspaslar, Race-Tex koltuk konsolları, Race-
Tex dikiz ayna konsolu, Race-Tex B direği 
kaplamaları, Barut Grisi emniyet kemerleri

77



Kontrast renkte dekoratif dikişli iç döşeme paketi 
Kontrast renkte deri koltuk ortaları

Deri: siyah  
Deri koltuk ortaları: Hız Mavisi 
Dekoratif dikiş: beyaz

Deri: Barut Grisi                                      Dekoratif 
dikiş: Hız Sarısı

Deri: Tebeşir 
Deri koltuk ortaları: siyah 
Dekoratif dikiş: siyah

Deri: siyah 
Dekoratif dikiş: turuncu

Kişiselleştirme.

Dekoratif dikiş ve koltuk ortaları.

Araç içinde daha fazla tasarım özgürlüğüne ne 
dersiniz? Dekoratif dikişli deri koltuk merkezleri 
ve Porsche Exclusive Manufaktur'un rengiyle zıt 
deri koltuklar, Taycan'ınızı kişisel ihtiyaçlarınızı 
karşılayacak şekilde yapılandırırken ek vurgular 
kazandırır. Paketler tüm standart renklerde ve 

özel renklerde mevcuttur. İster ayrı ayrı ister 
beraber kullanın – sonuç her zaman Taycan’ınızın 
tamamen benzersiz olmasını sağlayan uyumlu 
bir görünümdür. Renk kombinasyonlarımızdan 
ilham alın. Veya Porsche Araç Oluşturucusuna 
erişmek için www.porsche.com adresini ziyaret 
edin.
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Porsche Exclusive Manufaktur | Kişiselleştirme

1

3

5 6

2

4

Öne Çıkan Özellikler.

Porsche Exclusive Manufak-
tur.
1 Siyah ‘PORSCHE’ logosunun bulunduğu ışık 

şeridi, mat siyah model yazısı

2 Porsche Dinamik Aydınlatma Sistemi Plus 
(PDLS Plus) içeren siyah matrix LED uzun 
farlar

3 Koltuk başlıklarında (ön ve dış arka koltuklar) 
Porsche Amblemi, dekoratif dikişli iç döşeme 
paketi ve Tebeşir kontrast renkte deri koltuk 
ortaları, Tebeşir emniyet kemerleri

4 Kenarı Race-Tex işlemeli paspaslar, 
aydınlatmalı karbon mat kapı eşik korumaları

5 Saten Aurum renkte 21 inç Taycan Cross 
Turismo Design jant

6 Vezüv Grisi 21 inç Taycan Exclusive Design 
jant
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Teknik veriler.

Çekiş
Model 

Batarya varyantı 

Taycan Turbo S 

Performance Plus 
Batarya

Taycan Turbo 

Performance Plus 
Batarya

Taycan 4S

Performance Plus 
Batarya

Taycan 4S

Performance Batarya

Taycan 

Performance Plus 
Batarya

Taycan 

Performance Batarya

Elektrik motoru, ön aks Sabit Mıknatıslı Senkron 
Motor

Sabit Mıknatıslı Senkron 
Motor

Sabit Mıknatıslı Senkron 
Motor

Sabit Mıknatıslı Senkron 
Motor

–
–

–
–

Elektrikli motor, arka aks Sabit Mıknatıslı Senkron 
Motor

Sabit Mıknatıslı Senkron 
Motor

Sabit Mıknatıslı Senkron 
Motor

Sabit Mıknatıslı Senkron 
Motor

Sabit Mıknatıslı  
Senkron Motor

Sabit Mıknatıslı  
Senkron Motor

Güç (kW/PS) 460/625’e varan 460/625’e varan  360/490’a varan  320/435’a varan  280/380’e varan  240/326’ya varan

Kalkış Kontrol ile 
güç yüklemesi (kW/PS) 560/761’e kadar 500/680’e kadar  420/571’e varan  390/530’e varan  350/476’e varan  300/408’e varan

Kalkış Kontrolü ile 
maksimum tork (Nm) 1.050 850 650 640 357 345

Performans

Azami hız (km/sa) 260 260 250 250 230 230

Kalkış Kontrol ile 0-100 km/sa 
hızlanması (saniye) 2,8 3,2 4,0 4,0 5,4 5,4

Kalkış Kontrol ile 0-200km/sa 
hızlanması (saniye) 9,6 10,6 12,9 13,3 16,5 17,6

Sollama hızlanması, 80-120km/sa 
(saniye) 1,7 1,9 2,3 2,3 2,7 3,0
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Grafikte Taycan Cross Turismo gösterilmektedir

 
Grafikte Taycan gösterilmektedir

Teknik veriler

Çekiş
Model 

Batarya varyantı 

Taycan Turbo S  
Cross Turismo
Performance Plus 
Batarya

Taycan Turbo  
Cross Turismo
Performance Plus 
Batarya

Taycan 4S  
Cross Turismo
Performance Plus 
Batarya

Taycan 4  
Cross Turismo 
Performance Plus 
Batarya

Elektrik motoru, ön aks Sabit Mıknatıslı  
Senkron Motor

Sabit Mıknatıslı  
Senkron Motor

Sabit Mıknatıslı  
Senkron Motor

Sabit Mıknatıslı  
Senkron Motor

Elektrikli motor, arka aks Sabit Mıknatıslı  
Senkron Motor

Sabit Mıknatıslı  
Senkron Motor

Sabit Mıknatıslı  
Senkron Motor

Sabit Mıknatıslı  
Senkron Motor

Güç (kW/PS)  460/625’e varan  460/625’e varan  360/490’a varan  280/380’e varan

Kalkış Kontrol ile 
güç yüklemesi (kW/PS)  560/761’e varan  500/680’e varan  420/571’e varan  350/476’e varan

Kalkış Kontrolü ile 
maksimum tork (Nm) 1050 850 650 500

Performans

Azami hız (km/sa) 250 250 240 220

Kalkış Kontrol ile 0-100 km/sa 
hızlanması (saniye) 2,9 3,3 4,1 5,1

Kalkış Kontrol ile 0-200km/sa 
hızlanması (saniye) 9,7 10,7 13,0 15,6

Sollama hızlanması, 80-120km/sa 
(saniye) 1,7 1,9 2,3 2,6

Boyutlar

4,963mm

2,144mm 1,966mm

4,974mm

2,144mm 1,967mm

81



Şarj
Model
 
Batarya varyantı

Taycan Turbo S
 
Performance Plus 
Batarya

Taycan Turbo
 
Performance Plus 
Batarya

Taycan 4S
 
Performance Plus 
Batarya

Taycan 4S
 
Performance Batarya

Taycan 
 
Performance Plus 
Batarya

Taycan 
 
Performance Batarya

Brüt batarya kapasitesi (kWh) 93,4 93,4 93,4 79,2 93,4 79,2

Net batarya kapasitesi (kWh) 83,7 83,7 83,7 71 83,7 71

%0’dan %100’e kadar 11kW ile 
alternatif akım (AC) için şarj 
süresi (standart)

9 9 9 8 9 8

%0’dan %100’e kadar 22kW ile 
alternatif akım (AC) için şarj 
süresi (standart)

5 5 5 4,5 5 4,5

Doğru akım için maksimum şarj 
gücü (DC) (kW) 270 270 270 225 270 225

İdeal koşullar altında 100 km’ye 
(WLTP) kadar varan mesafe için 
maksimum 50kW ile doğru akım 
(DA) şarj süresi 1) (dakika)

31 28 28 31 26 30

İdeal koşullar altında 100 km’ye 
(WLTP) kadar varan mesafe için 
maksimum şarj gücü ile doğru 
akım (DA) şarj süresi 1) (dakika)

5,5 5 5 5,5 4,75 5,25

%5 ile %80 arasında 50kW ile 
doğru akım (DA) için şarj süresi 
(dakika)

93 93 93 93 93 93

İdeal koşullar altında %5’ten 
%80’e kadar maksimum şarj 
gücü ile doğru akım (DA) için 
şarj süresi 1) (dakika)

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

 
1)  Optimum koşullar: > 270kW, >850V, batarya sıcaklığı 30 ila 35°C ve çıkış şarj durumu %5 olan CCS hızlı şarj kaidesi.
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Teknik veriler

Şarj
Model 

Batarya varyantı 

Taycan Turbo S  
Cross Turismo
Performance Plus 
Batarya

Taycan Turbo  
Cross Turismo
Performance Plus 
Batarya

Taycan 4S  
Cross Turismo
Performance Plus 
Batarya

Taycan 4  
Cross Turismo 
Performance Plus 
Batarya

Brüt batarya kapasitesi (kWh) 93,4 93,4 93,4 93,4

Net batarya kapasitesi (kWh) 83,7 83,7 83,7 83,7

%0’dan %100’e kadar 11kW ile 
alternatif akım (AC) için şarj 
süresi (standart)

9 9 9 9

%0’dan %100’e kadar 22kW ile 
alternatif akım (AC) için şarj 
süresi (standart)

5 5 5 5

Doğru akım için maksimum şarj 
gücü (DC) (kW) 270 270 270 270

İdeal koşullar altında 100 km’ye 
(WLTP) kadar varan mesafe için 
maksimum 50kW ile doğru akım 
(DA) şarj süresi 1) (dakika)

31 28,5 28,5 28,5

İdeal koşullar altında 100 km’ye 
(WLTP) kadar varan mesafe için 
maksimum şarj gücü ile doğru 
akım (DA) şarj süresi 1) (dakika)

5,5 5,25 5,25 5,25

%5 ile %80 arasında 50kW ile 
doğru akım (DA) için şarj süresi 
(dakika)

93 93 93 93

İdeal koşullar altında %5’ten 
%80’e kadar maksimum şarj 
gücü ile doğru akım (DA) için 
şarj süresi 1) (dakika)

22,5 22,5 22,5 22,5
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Şasi
Model 
 
 
Batarya varyantı 

Taycan Turbo S 
 
Performance Plus 
Batarya

Taycan Turbo 
 
Performance Plus 
Batarya

Taycan 4S
 
Performance Plus 
Batarya

Taycan 4S
 
Performance Batarya

Taycan 
 
Performance Plus 
Batarya

Taycan 
 
Performance Batarya

Dönme dairesi çapı (m) – 11,7 11,7 11,7 11,7 11,7

Arka aks direksiyonu ile birlikte 
dönüş çapı (m) 11,2 11,2 11,2 11,2 11,2 11,2

Frenler Önde on pistonlu 
alüminyum 
monobloksabit fren 
kaliperleri, arkada dört 
pistonlu alüminyum 
monoblok sabit fren 
kaliperleri

Önde altı pistonlu 
alüminyum monoblok 
sabit fren kaliperleri, 
arkada dört pistonlu 
alüminyum monoblok 
sabit fren kaliperleri

Önde altı pistonlu 
alüminyum monoblok 
sabit fren kaliperleri, 
arkada dört pistonlu 
alüminyum monoblok 
sabit fren kaliperleri

Önde altı pistonlu 
alüminyum monoblok 
sabit fren kaliperleri, 
arkada dört pistonlu 
alüminyum monoblok 
sabit fren kaliperleri

Önde altı pistonlu 
alüminyum monoblok 
sabit fren kaliperleri, 
arkada dört pistonlu 
alüminyum monoblok 
sabit fren kaliperleri

Önde altı pistonlu 
alüminyum monoblok 
sabit fren kaliperleri, 
arkada dört pistonlu 
alüminyum monoblok 
sabit fren kaliperleri

Fren diskleri, ön aks  
çapı/kalınlığı (mm) 420/40 410/38 360/36 360/36 360/36 360/36

Fren diskleri, arka aks  
çapı/kalınlığı (mm) 410/32 365/28 358/28 358/28 358/28 358/28

Ağırlık

Yüksüz ağırlık (DIN) (kg) 2.295 2.305 2.220 2.140 2.130 2.050

Yüksüz ağırlık (EC) (kg)(1) 2.370 2.380 2.295 2.215 2.205 2.125

İzin verilen toplam ağırlık (kg) 2.870 2.880 2.880 2.880 2.795 2.795

Porsche tavan taşıma sistemiyle 
izin verilen maksimum tavan 
yükü (kg)

75 75 75 75 75 75

Hacim

Bagaj bölmesi, ön (litre) 84 84 84 84 84 84

Bagaj bölmesi hacmi, arkadan2) 
arka koltuk sırasının üst kısmına 
kadar (litre)

366 366 407 407 407 407

Bagaj bölmesi hacmi, arka2), arka 
koltuk sırası katlı halde (litre) – – – – – –

 
1) Ağırlık, ilgili AB Yönergelerine uygun olarak hesaplanır ve yalnızca standart özelliklere sahip araçlar için geçerlidir. İsteğe bağlı donanım bu rakamı arttırır. Verilen rakam sürücü için 75kg içerir.
2) Spesifikasyona bağlı olarak daha düşük olabilir.
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Teknik veriler

Şasi
Model 
Batarya varyantı 

Taycan Turbo S  
Cross Turismo
Performance Plus 
Batarya

Taycan Turbo  
Cross Turismo
Performance Plus 
Batarya

Taycan 4S  
Cross Turismo
Performance Plus 
Batarya

Taycan 4  
Cross Turismo
Performance Plus 
Batarya

Dönme dairesi çapı (m) – 12 12 12

Arka aks yönlendirme sistemiyle 
dönüş çapı (m) 11,4 11,4 11,4 11,4

Frenler Önde on pistonlu 
alüminyum 
monobloksabit fren 
kaliperleri, arkada dört 
pistonlu alüminyum 
monoblok sabit fren 
kaliperleri

Önde altı pistonlu 
alüminyum monoblok 
sabit fren kaliperleri, 
arkada dört pistonlu 
alüminyum monoblok 
sabit fren kaliperleri

Önde altı pistonlu 
alüminyum monoblok 
sabit fren kaliperleri, 
arkada dört pistonlu 
alüminyum monoblok 
sabit fren kaliperleri

Önde altı pistonlu 
alüminyum monoblok 
sabit fren kaliperleri, 
arkada dört pistonlu 
alüminyum monoblok 
sabit fren kaliperleri

Fren diskleri, ön aks  
çapı/kalınlığı (mm) 420/40 410/38 360/36 360/36

Fren diskleri, arka aks  
çapı/kalınlığı (mm) 410/32 365/28 358/28 358/28

Ağırlık

Yüksüz ağırlık (DIN) (kg) 2,320 2,320 2,245 2,245

Yüksüz ağırlık (EC) (kg)(1) 2,395 2,395 2,320 2,320

İzin verilen toplam ağırlık (kg) 2,880 2,880 2,885 2,885

Porsche tavan taşıma sistemiyle 
 izin verilen maksimum tavan 
yükü (kg)

75 75 75 75

Hacim

Bagaj bölmesi, ön (litre) 84 84 84 84

Bagaj bölmesi hacmi, arkadan arka 
koltuk sırasının üst kısmına kadar2) 
(litre)

405 405 446 446

Bagaj bölmesi hacmi, arka, arka 
koltuk sırası katlı halde2) (litre) 1.171 1.171 1.212 1.212
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Menzil/yakıt tüketimi/emisyonlar1)
Model
 
Batarya varyantı

Taycan Turbo S
 
Performance Plus 
Batarya

Taycan Turbo
 
Performance Plus 
Batarya

Taycan 4S
 
Performance Plus 
Batarya

Taycan 4S
 
Performance Batarya

Taycan
 
Performance Plus 
Batarya

Taycan
 
Performance Batarya

Mesafe (WLTP) (km) 390–416 383–452 389–464 335–408 407–484 354–431

Mesafe (uzun mesafe) (km)(2) 340 370 365 320 385 340

Elektrik tüketimi (ortalama) 
(kWh/100km) 
Elektrik tüketimi İsviçre 
(ortalama) (kWh/100km)

28,5

25,6-24,3

28,0

26,6-22,9

27,0

26,0-21,9

26,2

25,6-21,0

28,7

25,4-21,5

28,0

24,8-20,4

Karbondioksit emisyonları (g/
km) 0 0 0 0 0 0

Verimlilik sınıfı (Almanya) A+ A+ A+ A+ A+ A+

Verimlilik sınıfı (İsviçre) A A A A A A

Boyutlar

1.409mm*/ 
1.409mm**/
1.412mm***/
1.409mm***

16,2°*/ 
16,2°**/
16,5°***/ 
16,2°****

2,904mm

146mm*/146mm**/148mm***/146mm****

1.395mm*/ 
1.379mm**/
1.381mm***/
1.378mm***

14,3°*/ 
14,3°**/
14,8°***/ 
14,1°****

2.900mm

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

11,2°*/
11,2°**/ 

11,2°***/ 
11,0°****

12,2°*/
12.2°**/ 

12.3°***/ 
12.2°****

10,5°*/ 
10,5°**/
10,6°***/
10,5°****

12,0°*/ 
12,0°**/
12,3°***/
12,0°*****Taycan/**Taycan 4S/***Taycan Turbo/****Taycan Turbo S

*Taycan 4 Cross Turismo/**Taycan 4S Cross Turismo
***Taycan Turbo Cross Turismo/****Taycan Turbo S Cross Turismo
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Teknik veriler

Menzil/yakıt tüketimi/emisyonlar1)
Model
 
Batarya varyantı

Taycan Turbo S  
Cross Turismo
Performance Plus 
Batarya

Taycan Turbo  
Cross Turismo
Performance Plus 
Batarya

Taycan 4S  
Cross Turismo
Performance Plus 
Batarya

Taycan 4  
Cross Turismo
Performance Plus 
Batarya

Mesafe (WLTP) (km) 388-419 395-452 388-452 389-456

Mesafe (uzun mesafe) (km)(2) 330 345 355 360

Elektrik tüketimi (ortalama) 
(kWh/100km) 
Elektrik tüketimi İsviçre 
(ortalama) (kWh/100km)

29,4

26,4-24,4

28,7

25,9-22,6

28,1

26,4-22,6

28,1 

26,4-22,4

Karbondioksit emisyonları (g/
km) 0 0 0 0

Verimlilik sınıfı (Almanya) A+ A+ A+ A+

Verimlilik sınıfı (İsviçre) A A A A

 
1)  Veriler, yasaların gerektirdiği ölçüm yöntemine göre belirlenmiştir. 1 Eylül 2017 tarihinden bu yana bazı yeni otomobiller, yakıt/elektrik tüketimini ve CO₂ emisyonlarını daha gerçekçi bir şekilde ölçen test prosedürü Dünya Çapında 

Uyumlaştırılmış Hafif Araçlar Test Prosedürü (WLTP) uyarınca tip onayı almıştır. 1 Eylül 2018 tarihinden itibaren WLTP, Yeni Avrupa Sürüş Döngüsünün (NEDC) yerine kullanılmaktadır. Daha gerçekçi test koşulları nedeniyle, WLTP’ye 
göre belirlenen yakıt/elektrik tüketimi ve karbondioksit emisyon değerleri, çoğu durumda, NEDC’ye göre belirlenenlerden daha yüksek olacaktır. Bu, 01 Eylül 2018 tarihinden itibaren araç vergilendirmesinde değişikliklere yol açabilir. WLTP 
ve NEDC arasındaki fark hakkında daha fazla bilgiyi www.porsche.com/wltp adresinde bulabilirsiniz. Şu anda, kullanılan test yönteminden bağımsız olarak NEDC değerlerini sağlamak durumundayız. WLTP değerlerinin ek 
raporlanması zorunlu kullanım durumuna kadar isteğe bağlıdır. Yeni araçlar (WLTP’ye uygun olarak tip onaylı olanlar) söz konusu olduğunda NEDC değerleri, bu nedenle geçiş dönemi boyunca WLTP değerlerinden türetilecek ve 
belirtilecektir. NEDC değerlerinin aralık olarak verildiği durumlarda, bunlar tek bir otomobille ilgili değildir ve teklifin bir parçasını oluşturmaz. Bunlar sadece farklı araç tiplerini karşılaştırma aracı olarak tasarlanmıştır. Ekstra özellikler ve 
aksesuarlar (ataşmanlar, lastik formatları, vb.) ağırlık, yuvarlanma direnci ve aerodinamik gibi ilgili araç parametrelerini değiştirebilir ve hava ve trafik koşullarına ek olarak sadece yol tutuş, bir aracın yakıt tüketimini, elektrik 
tüketimini, karbondioksit emisyonlarını ve performans değerlerini etkileyebilir.

2) Bir WLTP alt motosikleti kullanılarak belirlenen kılavuz değeri (klima gibi yardımcı ekipmanların dikkate alınması dahil).
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Lastikler
Lastik tipi Boyut Enerji verimliliği sınıfı/ 

yuvarlanma direnci
Islak kavrama sınıfı Dış yuvarlanma sesi1) 

 
(sınıf)

Dış yuvarlanma sesi                                          
(dB)

Yaz lastikleri

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

245/45 R 20 B A 70

285/40 R 20 B A 70

255/40 ZR 20 C A 72

295/35 ZR 20 C A 73

255/40 ZR 20 C A 73

295/35 ZR 20 C A 74

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

Üretim süreciyle ilgili lojistik ve teknik nedenlerden dolayı belirli bir lastik markası için siparişleri kabul edemiyoruz.

 
1) Düşük yuvarlanma gürültüsü,  Orta yuvarlanma gürültüsü,  Yüksek yuvarlanma gürültüsü.

88



Önemli bilgiler.

Önemli bilgiler.

I. Menzil
Mesafeler, üreticiler arasında karşılaştırma yapılmasını sağlayan standart WLTP döngüsü kullanılarak 
belirlenmiştir. Bunlar ayrıca geri kazanım yoluyla üretilen mesafeyi de içermektedir (frenleme sırasında 
geri kazanılan enerji). 
Ek olarak belirtilen uzun mesafe aralığı, uzun mesafelerdeki yolculuklar için bir kılavuz değeri 
sağlar. Bu, ek olarak yardımcı ekipman (örneğin klima) dikkate alınarak, uzun mesafeli 
yolculukların WLTP alt döngüsü özelliğine dayanmaktadır.  
Sürüş stili, trafik durumu, topoğrafya, hız, konfor/yardımcı donanım kullanımı (örn. klima, Bilgi-
Eğlence, vb.), dış ortam sıcaklığı, yolcu sayısı, yük kapasitesi ve seçilen sürüş modu (örn. Sport) 
gibi çeşitli faktörler gerçek menzili kısaltıcı bir etkiye sahip olabilir.

II. Batarya
Bir lityum-iyon batarya, fiziksel ve kimyasal yaşlanmanın yanı sıra aşınma ve yıpranmaya da maruz 
kalır. Kullanım şekline ve ortam koşullarına bağlı olarak, bataryanın kapasitesi azalır; bu da menzilin 
azalmasına ve batarya yaşlandıkça şarj sürelerinin artmasına neden olur. 
Sıcaklığın batarya gücüyle sürüş ve şarj performansı üzerindeki etkisi ve bataryanın ömrü nedeniyle, 
aracı park ederken ve şarj ederken lütfen aşağıdakileri göz önünde bulundurun: 
•	  Mümkünse, 30°C'yi aşan kalıcı ortam sıcaklıklarından kaçının. Mesela doğrudan güneş ışığıan 

maruz kalan yerlere uzun süre kalacak şekilde park etmeyin. 
•	  30°C'nin üzerindeki ortam sıcaklıklarında park etmekten kaçınılamıyorsa, aracı kullandıktan 

sonra şebeke gücüne bağlayın ve yüksek gerilimli bataryayı alternatif akımla (AA) maksimum 
%85 şarj durumuna şarj edin. 

•	  İki haftadan uzun süreli rölanti süreleri için, araç mümkünse 0 ile 20°C arasında bir ortam sıca-
klığında tutulmalı ve bu rölanti süresi boyunca batarya şarj durumu %20 ile 50 arasında 
korunmalıdır. 

•	Mümkün olan en kısa şarj süresi için yaklaşık 30 - 35°C'lik bir batarya sıcaklığı idealdir.
•	Aracın günlük şarjı için, yüksek gerilimli bataryanın maksimum şarj durumu yaklaşık %80 olarak 

ayarlanmalıdır. 

III. Şarj 
Belirtilen şarj çıkışı ve süreleri çeşitli faktörlere bağlıdır:  
genel olarak, şarj gücü ve süresi, ülkeye özgü enerji altyapısının mevcut gücü, müşterinin kendi 
yerel kurulumu, sıcaklık, iç mekan ön koşullandırması ve şarj durumu ve bataryanın yaşı gibi 
faktörlere bağlı olarak fiziksel ve kimyasal sınırlara göre değişebilir. Bu nedenle şarj süreleri 
belirtilen süreden önemli ölçüde yüksek olabilir.  
Şarj durumunun %5’ten %80’e çıktığı bir artış için belirtilen DC şarj süresi (DC = doğru akım) ideal 
değerini elde etmek için, batarya sıcaklığının 30° - 35° C arasında olmasının yanı sıra, > 270kW ve 
> 850V’lık bir CCS (kombine şarj sistemi) hızlı şarj istasyonu da gereklidir. Şarj etmeye 
başlanırken şarj durumu %5’ten düşük olmalıdır. 100 kilometrelik bir WLTP menzili için belirtilen 
şarj süresinin belirlenmesi, bu parametrelere bağlıdır.  
Fiziksel ve kimyasal nedenlerden dolayı, batarya tam kapasitesine yaklaştıkça şarj hızı azalır. Bu 
nedenle bataryayı %80’e kadar veya gerekli aralığa kadar şarj etmek için hızlı DC şarj olanaklarını 
kullanmak genellikle mantıklıdır. CCS hızlı şarj kaidelerinin yaygın kullanımı, şarj sürelerinin uzun 
vadede artmasına neden olmaktadır. Doğru akım (DA) ile normal hızda şarj için, 50kW'lık bir 
maksimum şarj çıkışı öneririz. Evde şarj için endüstriyel bir elektrik prizi kullanmanızı öneririz. 
Endüstriyel elektrik prizi (AA) kullanmak, ev tipi priz kullanımına kıyasla daha fazla verim ve çok 
daha kısa şarj süresi sağlayacaktır. 

IV. Çekiş gücü
Genel olarak bataryalı elektrikli araçlarda mevcut çekiş gücü, gerekli performansın süresi ve batarya 
gerilimi ve sıcaklığı gibi çeşitli faktörlere bağlıdır. Belirtilen güç, en az 10 saniye boyunca kullanılabilir 
ve standart Kalkış Kontrolü en az 2,5 saniye boyunca kullanıldığında belirtilen güç yüklemesi 
yapılabilir. Aşırı sportif sürüş veya hızlı şarj kaidesinde şarj, batarya sıcaklığında bir artışa ve dolayısıyla 
geçici olarak çekiş gücünde azalmaya neden olabilir. Fiziksel ortam nedeniyle belirtilen ivme 
değerlerini elde etmek için gereken maksimum güç tekrar tekrar üretilebilir ancak çoğu zaman art arda 
üretilemez. 
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