






Bu yayında yer alan modeller, Almanya yollarında test edilip 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 
için, lütfen Porsche yetkili satıcınıza danışın. İmalat, özellikler, tasarım, performans, boyutlar, ağırlık, yakıt tüketimi ve çalışma maliyetleri hakkında tüm bilgiler, bu 
yayın baskıya hazırlandığı sırada (09/2019) bizim bilgimiz dahlinde doğrudur. Porsche önceden bildirimde bulunmadan teknik özellikleri, ekipmanları ve teslimat kap-
samlarını değiştirebilir. Renkler burada gösterilenden farklı olabilir. Hatalar ve ihmaller hariç tutulmuştur.  
Tüm dillerdeki yasal uyarı sayfaları için, lütfen www.porsche.com/disclaimer adresini ziyaret edin



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, Kraftstoffverbrauch und Betriebskosten entsprechen 
dem Kenntnisstand zum Zeitpunkt der Drucklegung (09/19). 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
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إن الطرازات المبينة في هذا الكتيب معتمدة للسير على الطرقات في السوق األلمانية، وال تتوفر بعض التجهيزات إال كخيارات مقابل كلفة إضافية. وقد يختلف توفر الطرازات والخيارات بين سوق وأخرى 
نظراً للقيود واألحكام المحلية. للحصول على معلومات حول التجهيزات القياسية واالختيارية، يُرجى استشارة مركز بورشه األقرب إليك. إن كل المعلومات المتعلقة بالبنية والميزات والتصميم واألداء 

واألبعاد والوزن واستهالك الوقود وكلفة التشغيل هي صحيحة في وقت الطباعة )2019/09(. وتحتفظ بورشه بحق إجراء تعديالت على المواصفات والتجهيزات وُمهل التسليم بدون إشعار مسبق. قد تختلف 
www.porsche.com/disclaimer األلوان عن تلك المبينة. السهو والخطأ جائزان في حال حدوثهما. لالطالع على نصوص إخالء المسؤولية باللغات األخرى، يرجى زيارة



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 (09/19) 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.porsche.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 relacionada 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 (09/19). 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 idiomas, 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 )09/19(. 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.porsche.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 (09/19). 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/disclaimer

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 (2019 年 9 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’impression 
(09/19). 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 potete rivolgervi al vostro Centro Porsche. I dati relativi  
a costruzione, equipaggiamento, forma, prestazione, dimensioni, peso, consumi e costi di manutenzione delle vetture sono aggiornati al momento della stampa 
(09/19). Con riserva di modifiche alla costruzione, all’entità della fornitura e degli equipaggiamenti come pure alla tonalità dei colori. Salvo errori e omissioni.  
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2019年9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. Dostupnost modela 
i mogućnosti može se za različita tržišta razlikovati uslijed lokalnih ograničenja i propisa. Za informacije o standardnoj i dodatnoj opremi obratite 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 (09/19). 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 (09/19). „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 (09/19). 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.porsche.com/disclaimer

Modele przedstawione w niniejszej publikacji zostały dopuszczone do użytku drogowego. Niektore elementy wyposażenia są opcjonalne i dostępne tylko za  
dodatkową opłatą. Dostępność wyposażenia oraz opcji, z uwagi na lokalne przepisy i ograniczenia, może rożnić się na poszczegolnych rynkach. Informacje  
na temat wyposażenia standardowego i opcjonalnego otrzymasz w najbliższym Porsche Centrum. Wszystkie informacje dotyczące parametrow, konstrukcji,  
osiągow, wymiarow, mas, zużycia paliwa i klasy efektywności opon są poprawne zgodnie z naszą najlepszą wiedzą w chwili przekazywania ich do druku (09/19).  
Porsche zastrzega sobie prawo do zmiany danych technicznych oraz innych informacji o produktach bez uprzedzenia. Rzeczywiste kolory mogą się rożnić od  
kolorow przedstawionych na ilustracjach. Zastrzega się prawo do błędow i pominięć. Informacje dotyczące odzysku i recyklingu pojazdow wycofanych z  
eksploatacji znajdują się na stronie: https://www.volkswagen.pl/pl/ochrona-srodowiska/recykling-samochodow.html. Niniejszy katalog nie stanowi oferty  
w rozumieniu Kodeksu cywilnego.

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 (09/19). 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 (09/19). 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 (09/19). 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 dildeki yasal 
bildiri için lütfen www.porsche.com/disclaimer adresini ziyaret edin.
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911'i Porsche  
AR Visualizer (hayali gerçeklik) 
uygulamasıyla keşfedin: bu sembolün 
göründüğü durumlarda "Görüntüyü Tara" 
işlevini etkinleştirerek heyecan verici dijital 
içeriklerin kilidini açabilirsiniz.



İkonlar dünyasında bir ikon. 
Büyüleyici bir Spor otomobil





“Başlangıçta etrafa baktım ve 
hayalini kurduğum arabayı 
bulamadım diyebilirim. Bu yüzden 
hayalimdeki aracı kendim üretmeye 
karar verdim.”

Ferry Porsche



13Büyüleyici bir Spor otomobil 

Bizim için önemli olan hiçbir zaman sadece ekstra 
beygir gücü olmamıştır, önemli olan bunun yanında 
geçen her saniye başına daha fazla fikir üretmektir. 
Daha büyük değil daha verimli motorlar üretmek, 
eğilimleri değil prensipleri takip eden tasarımlar 
yaratmaktır hedefimiz. Her gün sürülebilecek spor 
otomobillar üretmektir vizyonumuz. 

Sadece bütün bunlar bir araya geldiğinde Porsche 
markasının ve geleceğinin özü olan Akıllı 
Performans'tan bahsedebiliriz. Tıpkı ilk günkü gibi, 
tüm mücadelemiz bunun içindir. Sonsuza dek 
kalbimizde olacak bir hayal için.

Bu tutum, bu savaşçı ruh, 1948'den beri 
yarattığımız her Porsche'de mevcuttur. Her ayrıntıda 
ve kazandığımız her yarışta o ruh oradadır. Ayrıca bu 
ruh her fikirde ve sürekli olarak kendilerini aşan 
mühendislerimizde de bulunur. Her şey zafer ve 
gözyaşı arasındaki farkı yaratan o bir saniyeyi 
başarıya döndürmek içindir. Bu başarı şirket adımızı 
mühendislik anlamında adeta işin doktorasını 
yapmış olarak kabul ettirmek ve Büyüleyici Spor 
otomobilmızı zaman zaman yenilemek olarak ifade 
edilebilir.

Büyük bir hayal uğrunda savaşmayı gerektirir. Cesur 
bir vizyon da öyle. Sıradaki zafer? Bir başarı 
kucağımıza nadiren  
 tepeden iner. Bu bağlamda, çoğu zaman öncelikle 
mücadele etmemiz gereken dahili faktörler vardır: 
Direnç, teamüller ve katı düşünme kalıpları. 

Ne uğrunda ya da neye karşı savaşırsak savaşalım, 
tutku, cesaret ve azim olmadan hiçbir şey 
başarılmaz. Ferry Porsche,  
hayallerindeki spor otomobil için her şeyini verdi. 
Onun hayali gerçekleşti. Tereddüt ettiği, sadece 
beklediği ya da şanslı olduğu için değil. Farkı 
yaratan o ekstra mesafeyi katettiği için.

Spor otomobil hayali.
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911 ile, Ferry Porsche ve oğlu Ferdinand Alexander, 
50 yılı aşkın bir süredir bizi büyüleyen bir spor 
otomobil ikonu yarattı. Başarılarının sırrı: Zamansız 
bir tasarıma sahip, harmonize bir genel konsept ve - 
mühendislerimiz bazen adlandırdıkları şekilde - 
benzersiz bir teknik düzen tasarımı. 2+2 koltuklar, 
günlük sürüş zorluklarının da üstesinden gelen 
kompakt, safkan bir spor otomobil için ideal 
konsept. Kompakt motor aracın arkasındadır,  
böylece mükemmel çekiş sağlar ve bir 911’in 
benzersiz sürüş hissini karakterize eder. 1963 
yılından bu yana 911 konseptini daha da 
mükemmelleştirmek için kararlı bir şekilde 
çalışıyoruz. Ve bu hedefe ulaşmaya hiç bu kadar 
yakın olmamıştık. 

911 konsepti.
911'in sekizinci kuşağı kendisinden önce gelenlerin 
özelliklerini bir araya getirmeyi başarmıştır ve bu 
nedenle geçmişin bir yansıması ve geleceğe dair bir 
vizyondur. Siluet: İkonik. Tasarım: Zamanın ötesinde. 
Teknoloji: Büyük yarış zaferlerinden esinlendi ve her 
zaman bir adım önde. Sonuç, 911’in hem en estetik 
hem de en modern versiyonudur. Anılarla, ama aynı 
zamanda spor otomobilin geleceğini nasıl 
şekillendirebileceğimize dair ipuçlarıyla dolu. Bu 
911’i zamanın ötesinde bir makine haline getiriyor. 
'Zamanın Ötesinde Bir Makine'.

911.  
Zamanın ötesinde bir makine.





Bir hikayeyi iyi hale ne getirir? 
Öne çıkan çok sayıda heyecan verici özellik. 
Modeller
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• Hem iç mekanda hem dışta net, ayırt edici bir tasarım dili – hem Coupé hem de 

Cabriolet için 

• Baz 911 modellerinde daha fazla güç ve verim, S modellerinde daha fazla 

atletizm ve daha dinamik yeni nesil motorlar 

• 8 ileri vitesli Porsche Porsche Doppelkupplung (PDK)

• Sportif performans ve konfor için Gelişmiş Porsche Aktif Süspansiyon Yönetimi 

(PASM) (911 Carrera S modellerinde standart)

• Yeni sürücü destek sistemleri; Trafik işareti tanıma özellikli Şeritte Tutma 

Asistanı veya Gece Görüş Asistanı, daha kolay sürüş için

• Porsche Dinamik Aydınlatma Sistemi+ (PDLS Plus) içeren matrixhuzmeli LED 

farlar. 

• Alaşım jantlar, 20/21 inç'e kadar 

• Porsche İletişim Yönetimi (PCM), 10.9-inç dokunmatik ekran ve navigasyon.

Öne Çıkan Özellikler.



Çağın ilerisinde olmak ve çağdaş kavramlar  
hiç bu kadar iç içe geçmemişti. 
Tasarım
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911’i tanımlamak için aslında tek bir ifade yeterli: 
Daha uzun, düz bir kapağa sahip flyline, dik eğimli 
ön cam ve hafifçe arkaya doğru eğimli tavan. 
Orijinal 911’i 50 yıldan fazla bir süredir karakterize 
eden bu tasarım en yeni 911’de de bu geleneğin son 
derece çağdaş bir yorumu olarak dikkat çekiyor.

911’in tasarımını değerlendirmek için en iyi yöntem 
kalbinin attığı yerden başlamak olacaktır: aracın 
arka kısmında, yatay karşı silindirli motorunun 
bulunduğu kısımdan. Bu nokta, 911’in oranlarını 
kalıcı olarak şekillendiren güçlü bir arka kısım ile 
çevrilidir.  
Arka kısım net ve hassas bir şekilde tasarlanmıştır. 
Ana hatlara odaklanan yatay bir yönlendirmeye 
sahip belirgin düz hatlar.

Dış tasarım
Arka cam uzatılmış görünüyor ve neredeyse 
kesintisiz bir şekilde, yatay olarak karşılık gelen ve 
motora temiz hava besleyen siyah bagaj kapağı 
ızgarası ile birleşiyor. Bagaj kapağı ızgarasının dikey 
çıtaları farklı bir görsel yaratır: yine dikey olarak 
hizalanmış üçüncü fren lambası. Bunun hemen 
altında üç boyutlu LED stop lambalarını birbirine 
bağlayan kesintisiz ışık şeridi bulunur.
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Önden bakıldığında, 911 geçmişinin hikayesini 
anlatır ve kendi geleceği hakkında çok şey ortaya 
koyar. Güçlü geometriyi ve tasarım DNA'sını 
vurgulayan kanatlar daha net şekillendirilmiştir. 
Motor kaputunun karakteristik dinamik girinti 
profilleri ve ön alt panele dik eğimli tasarımı, ilk 
nesil 911 modellere saygıyla selam verirken aynı 
zamanda bir övgüdür. 

Ana farların şekli ve konumu da ilk 911 nesillerini 
andırmaktadır. İçlerinde LED teknolojisi 
kullanılmasına rağmen. Konfor ve asistan 
sistemlerindeki kameralar ve sensörler ön alt 
panelin altına zarif bir şekilde entegre edilmiştir. 
Yatay hava girişleri istenildiğinde hava beslemesini 
kolaylaştırır ve böylece aktif hava giriş kapakları 
aracılığıyla optimum aerodinamik ve havalandırma 
sağlar. 
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Doğrudan görünür: Analog takometrenin 
merkezinde yer aldığı gösterge paneli.  
Gösterge panelinin sol ve sağ tarafında sanal 
göstergeler üzerinde gerekli tüm araç bilgilerini 
sağlayan iki adet yüksek çözünürlüklü  
7 inç ekran bulunmaktadır. Bunun hemen yanında: 
Porsche İletişim Yönetimi (PCM) tarafından 
kullanılan yüksek çözünürlüklü 10,9 inç dokunmatik 
ekran yer alır.  

Orta konsol gösterge panelinden ayrılmıştır ve 
Porsche Gelişmiş kokpit işletim konseptinin bir 
parçası olarak, vites kolunun etrafındaki mantıksal 
gruplar halinde düzenlenmiş, sadece birkaç 
dokunmaya duyarlı butona ev sahipliği yapmaktadır.  
Bunun üzerinde, sürücünün ve şasinin temel 
işlevlerine doğrudan erişim için bilinçli olarak analog 
düğmeler olarak tutulan beş düğme bulunur.

İyi tasarım, tıpkı teknoloji gibi, öncü olmalıdır. Bu 
nedenle, 911’in iç tasarımı, eski hatları yansıtan ve 
yeni ilhamlara yol açan yeni hatları belirgin kılar. 
Prensip: Analog keskinlik dijital entegrasyonla 
buluşuyor -her zaman olduğu gibi, doğrudan 
sürücüye yönelik şekilde.

İç tasarımın yatay yönlendirmesi dikkat çekicidir. İlgili 
tüm kumandalar, çok işlevli spor direksiyon simidinin 
sağ ve sol tarafında, kolaylıkla erişilebilen bir 
konumda bulunur. Ve işte bu nedenle doğrudan 
sürücünün yakınındadırlar. Bu prensip 911’in ilk üç 
neslini ayırt edici kılmaktaydı: Belirgin ve hafif bir iç 
tasarım mimarisi ve olağanüstü kullanım kolaylığı. 

İç tasarım
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Eski güçlü yönleri hatırlatan ... her şey eskisi gibi 
mi? Pek de öyle değil. Doğrusunu söylemek 
gerekirse neredeyse tüm iç mekan yeniden 
geliştirildi. Direksiyon simidinden, Spor koltuklara 
ve vites koluna kadar her şey. Ve hemen fark 
ediyorsunuz.  
Her düğme, her tutma yeri, her hava çıkışı son 
detayına kadar en yüksek kalitede dikkatlice 
düşünülmüştür. Üst sınıf hissi, Koyu Gümüş Diamar 
dekoratif kaplamalı şeritlerle veya fırçalanmış 
alüminyum, sportif karbon veya ince ahşap 
detaylarla vurgulanmıştır. 

Bir spor otomobil için oldukça konforlu: Arka 
koltuklar. Bunların arkasındaki kısım ek saklama 
alanı sağlar. Katlanabilir koltuk arkalığı sayesinde 
911 Carrera modelinin arka tarafında  
bagaj olarak kullanılabilecek geniş bir alan vardır.





İmkansız görünüyor:  
Mühendislerimiz için en sağlam güç aktarma 
organı 
Şasi ve Sürüş
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911 modelinin motoru çift turbo konfigürasyona 
sahiptir. Öne çıkan özellikleri: Tüm vites kademele-
rinde olağanüstü güç, olağanüstü doğrudan yanıt 
verme özelliği ve düşük hızlarda bile geniş tork düz-
lemi. Kısacası: Sürücüye anında yanıt veren 
mükemmel performans.

Turboşarjlar. 
Motorlarda, her bir silindir sırası için bir adet olmak 
üzere ara soğutucu yanında iki turboşarj bulunur.  
Ara soğutucu, egzoz gazı turboşarj işleminin önemli 
bir parçasıdır. Emisyonları eş zamanlı olarak azaltır-
ken aynı zamanda performansı arttırmaya önemli 
katkı sağlar. İki ara soğutucu ile hava filtresinin 
konumları birbiriyle değiştirilmiştir.  
Ara soğutucular, arka kanatlarda yanal olarak değil,  
bagaj kapağı ızgarası altında ortaya gelecek şekilde 
yerleştirilmiştir.  

Motor
Bu pozisyon, soğutma havasının içeri ve dışarı 
akışını iyileştirir. Sonuç: büyük ölçüde geliştirilen 
verimlilik.  

911 Carrera modelleri ve 911 Carrera 4 modelleri. 
911 Carrera ve 911 Carrera 4 modellerinin 3.0 litrelik 
altı silindirli çift turbo motoru, tam 283kW (385PS) 
güç çıkışı üretmektedir. 450Nm maksimum tork 
1.950 dev/dak kadar düşük bir değerde kullanılabilir 
durumdadır. Bu kadar yüksek bir torkla, Sport 
Chrono Paketi ve Launch Control (Kalkış Kontrolü) 
ile 911 Carrera, sadece 4.0 saniyede  
0'dan 100km/s hıza çıkabilmektedir. Azami hız 
293km/s'dir. 

911 Carrera S modelleri ve 911 Carrera 4S model-
leri. 
S modellerinde bu performans daha da etkileyicidir. 
3.0 litrelik altı silindirli çift turbo motor, 331kW 
(450PS) güç çıkışı üretir. Bu sırada Maksimum tork 
530Nm ile bir kez daha arttırılır. Sport Chrono 
Paket ve Launch Control (Kalkış Kontrolü) ile 911 
Carrera 4S, yalnızca 3,4 saniyede 0'dan 100km/
saate yükselir. Azami hız 306km/s'dir.

Yakıt tüketimi, CO₂ emisyonları ve verimlilik sınıfı için, lütfen sayfa 108'e bakınız.
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Ancak arttırılan tek şey motor güç çıkışı ve verimi 
değildir - motor tertibatı da aracın merkezine daha 
yakın olacak şekilde konumlandırılmıştır. Küçük bir 
ayarlama gibi görünmekle beraber, bu değişiklik 
muazzam faydalar sağlar: motor daha sağlam bir 
şekilde bağlanır ve bu da stabiliteyi belirgin şekilde 
artırır. Titreşimler azalır ve sürüş konforu daha da 
artar.

Aktif hava giriş kapakları. 
Günlük seyahatlerde yakıt tüketimini azaltmak ve 
sportif sürüşlerde üstün performans elde etmek 
için tasarlanmıştır: ön hava girişlerinde aktif hava 
giriş kapakları. Otomobil hareket halindeyken 
kapaklar otomatik olarak kapanarak sürtünmeyi 
azaltır. Talep üzerine veya SPORT, SPORT PLUS 
veya PSM Sport modunda, kapaklar açılarak en 
etkin motor soğutması sağlanmasına yardımcı olur. 
Bu, soğutma havasının yalnızca gerçekten ihtiyaç 
duyulduğu miktarda sağlandığı anlamına gelir. Bu 
verimliliktir. Akıllı türden.

Otomatik start/stop fonksiyonu. 
Otomatik start/stop işlevi, örneğin kırmızı ışığa 
yaklaştığınızda, orta hızda bir yavaşlamada sürüş 
hızı 7 km/s altına düştüğünde motoru durdurur. 
Ayağınızı frenden çektiğini anda veya gaz pedalına 
basar basmaz, motor hızlı ve yumuşak bir şekilde 
yeniden çalışır. 

Spor egzoz sistemi. 
Spor egzoz sistemi etkileyici rezonans ve  
911’e özel güçlü bir spor otomobil sesi sağlar. Yanal 
olarak yerleştirilmiş iki egzoz borusuna giden ortada 
konumlandırılmış bir son susturucuya sahiptir. Bu 
egzoz boruları benzersiz bir tasarıma sahiptir. 
Paslanmaz çelikten imal edilmiştir ve gümüş veya 
siyah renklerde mevcuttur.
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sırasında, bir kavrama basitçe açılırken diğeri aynı 
anda kapanır. Sonuç: Güç akışında herhangi bir 
kesinti olmadan son derece kısa vites geçiş süreleri 
- kısa, son derece sportif ayarlama. Bu, öncelikle 
birinci ve altıncı vites arasında fark edilir. Bu 
viteslerde sportif oran bulunur, altıncı viteste azami 
hıza ulaşılır.  

Peki verimlilik konusu? O da son derece yüksektir. 
İlave sekizinci vites sayesinde, iki aşırı hızlanma 
oranının (yedi ve sekizinci vitesler) artışı ve de altıncı 
vitese bağlantıları daha da iyi yönetilir. Bu da yüksek 
hızlarda dahi motor devrini düşük tutmaya yardımcı 
olur. Böylelikle uzun mesafelerde verimlilik ve konfor 
artar.

8 ileri vitesli Porsche DSG kavrama (PDK) 
Gelişmiş 8 ileri vitesli Porsche DSK kavrama (PDK) 
güç akışını kesmeden son derece hızlı - artık 
milisaniyeler içinde - vites değiştirmeyi sağlar. 
Önceki nesillere kıyasla 8 ileri vitesli PDK, konfor, 
performans ve verimlilik özellikleri için net bir 
biçimde daha daha geniş bir ortak nokta sunar.

PDK, esasen iki vites kutusunun tek bir vites 
kutusunda vücut bulmuş halidir. Bu çift kavramalı 
düzen, iki yarı vites kutusu ile motor arasında iki ayrı 
giriş mili vasıtasıyla alternatif, basınçla kilitlenmiş 
bir bağlantı sağlar. Motordan gelen güç akışı, bir 
yarım vites kutusu ve bir debriyaj üzerinden tek bir 
seferde iletilirken, bir sonraki vites ikinci yarı vites 
kutusunda önceden seçilmiştir. Vites değiştirme 

Şanzıman
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Porsche Çekiş Yönetimi (PTM). 
911 dört tekerlekten çekiş sistemli tüm modellerin 
temel özelliği: Porsche Çekiş Yönetimi (PTM). 
PTM’nin elektronik kontrollü ve tamamen değişken 
çok plakalı kavraması, sürekli olarak tahrik edilen 
arka aks ile ön aks arasında çekiş kuvvetini en iyi 
şekilde dağıtır. Farklı sürüş koşullarına cevap 
verebilmek için aracın sürüş durumu sürekli izlenir. 
Sensörler, dört tekerleğin tümünün dönme hızı, 
aracın yanal ve boylamasına ivmelenmesi ve mevcut 
direksiyon açısı da dahil olmak üzere sürekli olarak 
bir dizi veri toplar. Örneğin, arka tekerlekler 
hızlanma esnasında patinaj çekme eğiliminde 
olduğunda, çok plakalı kavramanın daha güçlü bir 
şekilde devreye girmesiyle daha büyük oranda bir 
tahrik kuvveti aracın ön tarafına iletilir. 

Bu şekilde, Porsche Denge Yönetimi (PSM) ile 
birlikte çalışan PTM, mükemmel sürüş performansı 
için ve sınırda sürüş sırasında özellikle gerekli olan 
dengeli yol tutuşu için gereken uygun kuvvet 
dağılımını sürekli olarak sağlar.

Porsche Tork Dağıtımı+ (PTV Plus) 
Bu sistem, bir arka diferansiyel  
kilidi ile birlikte arka tekerleklere fren basıncı 
uygulayarak araç dinamiklerini iyileştirir ve aracın 
dengesini artırır. Otomobil sert şekilde bir viraja 
girdiğinde, iç arka tekerleğe orta derecede fren 
basıncı uygulanır. Sonuç olarak, dış arka tekerleğe 
daha fazla miktarda tahrik gücü iletilir ve bu da 
aracın dikey ekseni etrafında ek bir dönme darbesi 
(yalpalama hareketi) sağlar.  
Bu, dönüş noktasından dışarıya doğrudan ve 
dinamik yönlendirme ile sonuçlanır.

Arka diferansiyel kilidi, tamamen değişken bir tork 
dağılımı sunan elektronik kontrol özelliği ile 
donatılmıştır. Porsche Denge Yönetimi (PSM) ile 
etkileşime girdiğinde, sistem, çeşitli yol yüzeyi 
tiplerinde ve hem ıslak yolda hem de karda sürüş 
dengesi açısından gücünü ortaya koyar.

Bu sizin için ne ifade ediyor? Önemli yanal dinamik 
araç dengesi ve olağanüstü çekiş. Her viteste 
mükemmel çeviklik - hassas  
direksiyon tepkisi ve dengeli yük aktarma özellikleri 
ile birlikte. Başka avantajları nelerdir? Viraj alırken 
çok eğleneceksiniz.
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Porsche Stability Management (PSM). 
Porsche Stability Management (PSM), dinamik 
sürüş performansı sınırlarında dengeyi koruyan 
otomatik bir kontrol sistemidir. Sensörler aracın 
yönünü, hızını, yalpalama şiddetini ve yanal 
ivmelenmesini sürekli izler. 

Bu bilgiyi kullanan PSM herhangi bir anda  
gerçek hareket yönünü hesaplayabilir ve stabiliteyi 
sağlamak için tekerleklere ayrı ayrı kontrollü 
frenleme uygular. Yol tutuşunun değiştiği yol 
yüzeylerinde hızlanırken PSM, otomatik fren 
diferansiyeli (ABD) ve patinaj önleme sistemini 
(ASR) kullanarak çekişi iyileştirir. Yüksek seviyede 
sürüş dengesi ve güvenliği için ve aynı zamanda 
olağanüstü çeviklik için.

Porsche Aktif Süspansiyon Yönetimi (PASM).
PASM, gövde yalpalamasını azaltarak daha fazla 
konfor ve iyileştirilmiş dinamizm sağlamak için, 
mevcut yol koşullarına ve sürüş tarzına bağlı olarak 
tüm tekerleklerdeki sönümleme kuvvetini etkin ve 
sürekli olarak ayarlayan elektronik bir sönümleme 
kontrol sistemidir.

PASM, orta konsolun üstündeki bir düğmeyle 
seçilebilen iki ayara sahiptir: “Normal” modda, darbe 
sönümleme ayarı sportif ve konforun bir karışımı 
şeklindedir, “SPORT” modunda ise bu ayar çok daha 
sıkıdır. 

Yeni valf teknolojisi, sönümleme kuvvetlerinin çok 
daha geniş ölçekte yayılmasını ve daha doğru bir 
şekilde kontrol edilmesini sağlar - ve belirgin 
şekilde daha hızlıdır. Düşük hızlarda bile yüksek 
sönümleme kuvvetleri etmek mümkündür. Sonuçlar 
somuttur: artan sürüş dengesi, artan konfor - ve 
hepsinden öte, her durumda daha fazla dinamizm.

Şasi
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Ön aks kaldırma sistemi. 
Ön aks kaldırma sistemi araç tabanın yerden 
yüksekliğinin artmasını sağlar. 911’in ön kısmını 
yaklaşık 40 mm yükseltir -  
ve yaklaşık 35 km/s hıza kadar o yükseklikte tutar. 
Sistem, bu sayede kaldırım kenar taşları, rampalar 
ve otopark girişleri gibi zorlukların geçmişte 
kalmasını sağlar.

Porsche Dinamik Şasi Kontrolü (PDCC). 
PDCC aktif bir yalpalanma önleyici sistemdir.  
Viraj geçişlerinde aracın yanal gövde hareketini 
bastırır. Ek olarak, düz olmayan zeminlerde yanal 
dengesizliği en aza indirir. Geliştirilmiş dinamik 
performans, daha da nötr yol tutuşu ve daha yüksek 
sürüş konforu - hızınız kaç olursa olsun.

Arka aks yönlendirme sistemi. 
Arka aks, günlük sürüşlerde performans ve 
uygunluğu eşit ölçülerde arttırır.  
Özellikle çevik yol tutuşu için sürüş dengesinde 
belirgin bir artış ile birlikte.  

Günlük sürüş için avantajı: Düşük hızlarda, sistem 
arka tekerlekleri ön tekerleklerin ters yönüne 
yönlendirir.  
Bu aks mesafesinin sanal olarak kısalmasına neden 
olur. Dönüş yarıçapı kısalır, viraj alma dönüş tepkisi 
önemli ölçüde dinamikleşir ve park etme net şekilde 
daha kolay hale gelir.  

Sportif sürüşün avantajı: Yüksek hızlarda, sistem 
arka tekerlekleri ön tekerleklerle aynı yönde 
yönlendirir. Aks mesafesinin sanal olarak uzaması 
ile sürüş dengesi artar ve ön ve arka aksların aynı 
anda yönlendirilmesiyle manevra kabiliyeti artırılır.  
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Porsche Seramik Kompozit Fren (PCCB). 
Etkinliği motor sporlarında kanıtlanmış Porsche 
Ceramic Composite Brake (PCCB) isteğe bağlı 
olarak mevcuttur. 911’de PCCB’nin çapraz delikli 
seramik fren diskleri önde 410 mm ve arkada 390 
mm çapa sahiptir ve daha da güçlü fren 
performansı sunar. PCCB'de ön aksta altı pistonlu 
alüminyum monoblok sabit fren kaliperleri ve 
arkada dört pistonlu üniteler bulunur - tamamı sarı 
renkte boyanmıştır. Bu kaliperler önemli ölçüde 
daha güçlü ve daha da önemlisi son derece güvenilir 
frenleme kuvvetleri sağlar.

PCCB, en zorlu yol ve yarış koşullarında bile daha 
kısa fren mesafelerine olanak sağlar. Mükemmel 
güç zayıflama direnci sayesinde yüksek hızlı 
frenleme sırasında güvenliği arttırır. PCCB’nin bir 
başka avantajı, benzer tasarım ve boyuttaki dökme 
demir disklere göre yaklaşık % 50 oranında daha 
hafif olan seramik fren diskleridir. Sonuç: Askıya 
alınmayan yüklerde azalma ve buna bağlı olarak 
özellikle düz olmayan yollarda daha iyi yol tutuşu ve 
daha fazla konfor, ayrıca daha fazla manevra 
kabiliyeti ve gelişmiş kontrol imkanı.

Hızınızı yavaşça düşürün. Bir an için olsa da 
mücadeleye giriştiğiniz alana arkanızı dönün. Aman 
bunu sakın yapmayın! Mühendislerimiz 
yavaşlamadan bahsettiklerinde,  
aslında kastettikleri şey hızdır.

Frenlerin boyutlandırılması, 911 modellerinin 
performansına göre ayarlanmış ve uyarlanmıştır.  
Örneğin, 911 Carrera modelleri, ön ve arkada siyah 
anodize kaplamalı dört pistonlu alüminyum 
monoblok sabit fren kaliperleri ile donatılmıştır. 
Fren diski çapı: Her iki aksta da 330 mm. 911 
Carrera S modellerinde önde kırmızı renkli altı 
pistonlu alüminyum monoblok sabit fren kaliperleri 
ve arkada dört pistonlu benzer modeli bulunur. Ön 
ve arka fren diskleri 350 mm çapındadır. Gelişmiş 
fren performansı ve güvenilirliği için.

Frenler
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Jantlar
70 yıllık spor otomobil üretimi sırasında 
öğrendiğimiz bir şey varsa, o da çekişi 
kaybetmemenin önemi olurdu. İşte bu nedenle arka 
akstaki tekerlekler ve lastikler sadece daha geniş 
değil, aynı zamanda öndeki lastiklerden daha 
büyüktür. Daha geniş temas yüzeyi performansı 
optimize ederken, arka tekerleklerin daha büyük 
çapları dengeyi ve konforu arttırır.

911 Carrera modelleri, standart olarak beş çift kollu 
19/20 inç Carrera jantlara ve S modelleri ise 10 
kollu tasarıma sahip 20/21 inç Carrera S jantlara 
sahiptir. Malzeme: Tabii ki hafif alaşım. Tasarım: 
Geleneksel olarak sportif. Hatta,  zamanın ötesinde. 
Biraz daha dinamik bir ürüne ne dersiniz? Biraz 
daha karmaşık?  
Otomobilinizle aynı renkte? Talebinize göre farklı 
tasarımlara sahip daha fazla 20/21 inç jant 
modelleri de mevcuttur.
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1 19/20-inç Carrera jant
2 20/21 inç Carrera S jant
3 20/21 inç Carrera Klasik jant
4 20/21 inç RS Spyder Design jant
5 20/21 inç Carrera Exclusive Design jant Por-

sche Exclusive Manufaktur
6 20/21 inç saten Aurum renkli Carrera 

Exclusive Design jant.  
 Porsche Exclusive Manufaktur

7 20/21 inç siyah (yüksek parlaklıkta) Carrera S 
jant  
 Porsche Exclusive Manufaktur 

8 20/21 inç Metalik Gentian Mavi Carrera S 
jant  
 Porsche Exclusive Manufaktur
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SPORT modu. 
SPORT düğmesi, önceliğin hem konfor hem de 
sportif performansta olduğu bir süspansiyon düzeni 
seçmenizi sağlar. Düğmeye basıldığında, elektronik 
motor yönetimi daha sportif bir tepki talebi iletir. 
Motor dinamikleri daha doğrudan hale gelir, vites 
yükseltmeleri daha geç ve vites küçültmeleri daha 
erken gerçekleşir. İsteğe bağlı Spor Egzoz Sistemi 
etkinleştirilir.

Sport Chrono Paketi. 
Bir düğmeye basarak elde edilen adrenalinle 
tüyleriniz diken diken olacak: Mod anahtarı ve 
Porsche Track Precision uygulamasını içeren isteğe 
bağlı Sport Chrono Paketinin işlevleri şasinin, 
motorun ve şanzımanın daha da sportif bir şekilde 
ayarlanmasını sağlar.

Yüksek performanslı sistemler.
Direksiyon simidi üzerindeki SPORT Response 
butonu ile beş sürüş modundan birini seçebilirsiniz: 
Normal, “SPORT”, “SPORT PLUS” ve “Individual” 
(kişiye özel) - bu modlar aracı kişisel sürüş tarzınıza 
daha da fazla uyarlamanıza olanak tanır - ve “WET” 
(ıslak zemin) modunu kullanabilirsiniz.  

SPORT modunda, 911’in tepkileri daha da dinamik 
hale gelir. SPORT PLUS modunda, Porsche Aktif 
Süspansiyon Yönetimi (PASM), isteğe bağlı Porsche 
Dinamik Şasi Kontrolü (PDCC) ve arka aks 
yönlendirmesi özellikleri sayesinde daha sportif 
sönümleme, daha yüksek yalpalanma stabilitesi ve 
virajlara girişte daha doğrudan dönüş sağlar.

Ek olarak, Sport Chrono Paketinde üç özellik daha 
bulunur. Bunlardan ilki, SPORT PLUS modunda 
mümkün olan en iyi hareketsiz durumdan kalkış için 
kullanılabilen Launch Control (Kalkış Kontrolü)  
 özelliğidir.

İkinci işlev, motor sporları türevli vites değiştirme 
stratejisidir. Bu modda PDK’nın etkinliği, aşırı kısa 
vites değiştirme süreleri ve maksimum hızlanma 
için optimum vites değiştirme noktaları sağlamak 
için arttırılmıştır. Gözle görülür derecede aktif vites 
değiştirme gerektiren yarış pistleri için ideal ödün 
vermeyen performans için.  

SPORT Response fonksiyonu, mod anahtarının 
ortasındaki düğmeyi kullanarak etkinleştirilir.  
Motor ve şanzıman daha sonra enerjiyi serbest 
bırakmak için mümkün olan en hızlı şekilde 
hazırlanır. Sonuç: Maksimum yanıt verme hızı -  
yaklaşık 20 saniyelik bir süre için.  





1
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Sport Chrono Paketi’nin bir diğer bileşeni de,  
gösterge paneline monte edilmiş kronometredir. 
Dinamik motor aksamları gibi: Bu elektronik olarak 
yönetilen sistem, sert ve yumuşak bir motor terti-
batı düzeninin faydalarının kullanılabilmesi için fark 
edilebilir salınımları ve motor başta olmak üzere 
tüm aktarma organlarının titreşim seviyelerini en 
aza indirger. Kısacası, hem sürüş dengesini hem de 
sürüş konforunu arttırır. Sport Chrono Paketine 
dahil edilen bir özellik daha var: tur sürelerini ve 
sürüş verilerini ölçmek için Porsche Track Precision 
uygulaması¹⁾. Bunlar, bir akıllı telefon kullanılarak 
karşılaştırma amacıyla kaydedilebilir, yönetilebilir ve 
diğer sürücülerle paylaşılabilir. 

Sportif PSM. 
Sport Chrono Paketi ile birlikte, PSM bir Sport 
modu tarafından desteklenir. Bu, PSM’nin arka 
planda aktif kalmasıyla önemli oranda daha fazla 
sportif bir sürüş tarzı sağlar. Daha gelişmiş bir sürüş 
deneyimi için.

PASM spor süspansiyon. 
PASM sportif süspansiyon, 911 Carrera S Cabriolet 
modellerinde ilk kez yer alıyor.  
Sürüş yüksekliği, PASM süspansiyonlu modelden 10 
mm daha düşüktür. Yaylar daha sert ve daha kısadır 
ve ön ve arka akslardaki yalpalanma önleyici 
çubuklar daha serttir. Yay oranları önemli ölçüde  
artırılarak 911’in yolda ve yarış pistindeki stabilitesi-
nin daha nötr ve dengeli olması sağlanmıştır. Bu, 
günlük sürüşler için uygunluk üzerinde önemli bir 
etkisi olmayacak şekilde tasarlanmıştır.

PASM spor süspansiyon ile birlikte, ön rüzgarlık 
kenarı daha sportif bir geometriye sahip hale gelir-
ken arka spoylerin boyu uzatılmıştır. Böylece 
sadece ön aksın kalkma oranı azaltılmakla kalın-
mamış, aynı zamanda gelişmiş aerodinamik ve daha 
iyi performans için arka aksa bastırma kuvveti 
uygulanmıştır - şaşırtıcı derecede yüksek bir konfor 
seviyesi sağlanması elbette ihmal edilmemiştir.

 
1 Porsche Track Precision App

 
1) Uygulamanın kullanımına yalnızca özel arazilerde izin verilir. Bu ürünün kullanımı (özellikle video kayıt özelliği dahil) belirli pazarlarda veya etkinliklerde yasalar veya düzenlemeler ile yasaklanabilir.  

Kullanmadan önce, lütfen ürünün yerel yasa ve düzenlemelere uygun olup olmadığını kontrol edin.



Şunu bilmek güzel: Oturduğunuz yerden de tarih 
yazabilirsiniz. 
Konfor ve bilgi-eğlence
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Konforlu Erişim.¹⁾
Konforlu Giriş ile araç anahtarınızı cebinizde 
bırakabilirsiniz. Kapı koluna dokunduğunuzda veya 
eliniz bagaj kapağındaki Porsche Amblemine 
yaklaştığında, sistem anahtarda kayıtlı olan erişim 
kodunu kontrol eder. Bu doğruysa, kapı veya bagaj 
kapağının kilidini açar.

 
1 Sportif direksiyon simidi
2 GT sportif direksiyon simidi.

GT sportif direksiyon simidi. 
Elle tutulan motor sporları hissi: Başparmak desteği 
ve saat 12 yönünde işaretleme ile benzersiz bir 
tasarıma sahip süslemeler; GT spor direksiyon, 911 
motor sporları DNA'sına açıkça atıfta bulunur. 
Porsche Amblemini çevreleyen dekoratif halka siyah 
ve vites değiştirme kulakçıkları 
Koyu Gümüş renklidir. GT sportif direksiyon  
deri kaplamadır ve çapraz dikişli görünüme sahiptir. 
İstek üzerine Alcantara® döşeme ile de temin 
edilebilir.

Hafif tasarım paketi. 
Işık Dizayn Paketi hem pratik hem de estetik açıdan 
çekicidir. Orta konsolda, kapı kollarının etrafında, 
kapı eşya gözlerinde, ön ayak bölmesinde ve arka 
koltuklarda kısılabilir LED lambaları içerir. 

Sport direksiyon simidi 
Standart olarak takılan, çok yönlü tasarımlı çok 
işlevli sportif direksiyon simidi hafif ve işlevseldir. 
Ses, telefon ve navigasyon işlevlerinin rahatça 
kullanılmasını sağlar.  
Sportif direksiyon simidi manuel ileri/geri ve  
yükseklik ayarına ve Koyu Gümüş renkli iki alaşımlı 
vites koluna sahiptir. Kulakçıklar vasıtasıyla vites 
değiştirme işlevi bu da viteslerin hızlı ve hassas 
olmasını sağlar. Ortada bulunan küçük kulakçık ve  
Porsche Amblemini çevreleyen zarif dekoratif halka, 
arabanın sportif karakterini pekiştirir. 

İç tasarım

 
1) Konforlu Giriş en son teknolojiyi kullanır. Bununla birlikte, anahtarın kablosuz şifreleme kodunun ele geçirilerek aracı açmak veya çalmak için kullanılması riski tamamen yok edilemez.
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Oturduğunuz yerden yapılan bir spor mu? Bu 
suçlamayla başa çıkabiliriz, ancak özellikle motor 
sporlarında, direksiyon başında ne kadar güçlü 
olmanız gerektiğini anlıyoruz. Bu yüzden atletizm ve 
rahatlık 911'de beraber var olur. 

Spor koltuklar. 
Sportif koltuklar sadece rahatlık sağlamakla kalmaz 
ayrıca dinamik viraj alma sırasında destek verir. 
Elektrikli koltuk yüksekliği ve sırt ayarı ile birlikte 
mekanik ön/arka ayarı ile donatılmıştır. Tamamen 
elektrikli sportif koltuklar (14 yönlü) hafıza paketi ile 
daha da fazla konfor sağlar. Örneğin bel desteği, 
koltuk kavis açısı ve derinliği elektrikli olarak 
ayarlanabilir. Kapsamlı bir hafıza fonksiyonu ve 
elektrikli direksiyon ayarı da dahildir.

Koltuklar.
Spor+ koltuklar
Sportif Plus koltuklar, pürüzsüz cilalı deriden 
yapılmıştır ve elektrikli koltuk yüksekliği ve sırt 
ayarının yanı sıra mekanik ön / arka ayar özelliğine 
sahiptir. Çubuk ve sırtlıktaki yan desteklerde daha 
sıkı, daha sportif dolgulu, daha iyi yanal destek 
sunmaktadır. Adaptif Sportif Plus koltuklar, ayrıca 
yan destekler ve bel desteği dahil olmak üzere 18 
yönlü elektrikli koltuk pozisyonları ayarına sahiptir. 
Kapsamlı bir hafıza fonksiyonu ve elektrikli 
direksiyon kolonu ayarına sahiptirler.  

Koltuk ısıtması ve havalandırma. 
Koltuk ısıtması, oturma yüzeyi, koltuk arkalığı ve ön 
koltukların yan desteklerini içerir.  
Koltuk havalandırması, sıcak havalarda bile keyifli 
ve kuru bir oturma ortamı sağlar.

Arka koltuklar. 
Bir spor otomobil için oldukça konforlu: Arka 
koltuklar. Bunların arkasındaki raf ek saklama alanı 
sağlar. Katlanabilir koltuk arkalığı sayesinde 911 
Carrera Coupé modelleri, bagaj için arkada 264 litre 
yeterli alana sahiptir. Cabriolet modellerinde bu 163 
litredir.

Bagaj bölümü. 
Tüm 911 modellerinin bagaj hacmi 132 litredir. 
Bagaj bölümü çizilmeye karşı dirençli malzemelerle 
tamamen işlenmiştir.

Çocuk koltuğu hazırlığı. 
Ön yolcu koltuğundaki ISOFIX çocuk koltuğu 
hazırlığı standart olarak sunulur 
Buna hava yastığı devre dışı bırakma özelliği de 
dahildir.

 
1 Spor koltuk (4 yönlü)
2 Adaptif Sportif Plus koltuk (18 yollu)



1

2
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Panoramik tavan. 
Elektrikli ayarlanabilir sürgülü/açılır tavan dışarı 
doğru açılır, böylece tavan boşluğunu engellemez. 
Bu özel tasarımın bir diğer avantajı tavan açık 
şekilde sürüşten alınan keyfi daha da artıran geniş 
açıklıktır. Ağ tipi rüzgar deflektörü hava akımına 
karşı korur ve rüzgar gürültüsünü daha da azaltır.

Panoramik cam tavan. 
Renkli, sertleştirilmiş emniyet camından üretilen 
elektrikli ayarlanabilir sürgülü/açılır tavan, 
istenmeyen parlak ışığa karşı gölge sağlayan 
elektrikli bir açılır güneşlik içerir. Cam açılır tavanın 
tasarım, tavan boşluğu ve açıklık diğer teknik 
özellikleri, normal sürgülü/açılır tavan ile aynıdır. 

1 Elektrikli Panoramik cam tavan.

Klima. 
İki bölgeli otomatik klima kontrolü, sürücü ve ön 
yolcu için ayrı sıcaklık kontrollerine sahiptir. Aktif 
karbon ince toz filtresi parçacıkları, polenleri ve 
kokuları hapseder ve araç içine ulaşmadan önce dış 
havadaki ince tozu tamamen filtreler. Otomatik 
hava sirkülasyonu modu sürekli olarak hava 
kalitesini izler, nemi azaltır ve gerektiğinde temiz 
havadan dolaşımdaki 
havaya geçiş yapar.

İyonlaşma. 
İsteğe bağlı iyonlaşma işlevi, araçtaki hava kalitesini 
artırır. Kabine ulaşmadan önce,  
otomatik klima kontrol sistemindeki hava bir 
iyonlaştırıcı içinden geçirilir. Havadaki mikroplar ve 
kirleticiler azalır ve daha da konforlu bir iç ortam 
için iç hava kayda değer şekilde yenilenir.

Klima ve tavan. 
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Cabriolet modelleri ayrıca 911'in klasik siluetini 
onurlandırır – bu, üstü açık sürüşlerde yatay olarak 
konumlanmış altı silindirli motorun eşsiz sesini 
duyma ve bundan keyif alma imkanını daha da 
arttırır.

911 Cabriolet modellerinde tam otomatik kumaş 
katlanır tavan bulunur. Sabit cam bir arka perdesi ve 
katlanır tavanı oldukça güçlü ama bir o kadar da 
hafif kılan üç entegre magnezyum unsura sahiptir. 
Tavan yaklaşık 12 saniye içinde açılır veya kapanır - 
50km/h hıza kadar. Ve isterseniz ve uzaktan 
kumanda ile çalıştırılabilir. 

Katlanır Tavan
Tavan kaplaması, ısı yalıtımı yapan ve ses emici bir 
malzemeden yapılmıştır; bu, algılanabilir biçimde 
tutarlı iç sıcaklık sağlar ve eğer isterseniz rüzgar 
gürültüsünün etkili bir şekilde bastırılmasını getirir.

911 Cabriolet modellerinde ayrıca elektrikle çalışan 
bir rüzgar deflektörü bulunur. Bu, üstü açık 
sürüşlerde size cereyan yapmayan bir ortam sağlar. 
Ve rüzgar gürültüsünü de minimuma indirir.
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Porsche İletişim Yönetimi (PCM).
PCM, ses, navigasyon ve iletişim ile çeşitli yardım 
sistemleri için ana kontrol merkezinizdir. Cep 
telefonu hazırlığı, ses arayüzleri ve sesli komut 
özellikli en yeni neslinde, araç içi işlevlerin çoğunu  
kolayca kontrol etmeyi sağlayan yüksek 
çözünürlüklü 10,9 inçlik bir dokunmatik ekrana 
sahiptir. Kişiselleştirilebilir başlangıç ekranı, sizin 
için en önemli olan işlevlere hızlı ve kolay erişim 
sağlar.  

Bilgi ve eğlence.
Radyo dinlerken ya da en sevdiğiniz müziğin keyfini 
SD kart ya da USB portuyla çıkarırken sürüş 
sırasında çeşitli bilgi-eğlence uygulamalarını 
kullanabilirsiniz. PCM, 
10,9 inçlik dokunmatik ekran, döner basma düğmeli 
kontroller veya sesli komut aracılığıyla rahatlıkla 
çalıştırılabilir.
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1   Orta kademe hoparlör

2   Tiz hoparlör 
 (hava hareketi dönüştürücüsü, AMT)

3   Alçak frekans hoparlörü

4   Tiz hoparlör

5   Yükseltici

6   Derin bas hoparlör
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patentli entegre subwoofer sistemini kullanır. Şerit 
tweeter sistemi (hava hareketli transformatörler 
(AMT)), mükemmel seviyede stabilite ile kusursuz 
mükemmelikte, net ve bozulmamış yüksek frekanslı 
ses üretimi için kullanılır. Tüm hoparlör gövdeleri 
mükemmel bir şekilde eşleşmiştir ve analog ve 
dijital filtrelerin kullanımı sayesinde, en yüksek ses 
seviyesinde bile doğal ve zengin dokulu bir uzaysal 
ses sağlar. Özel ses ön ayarları, müzik deneyiminizi 
hızlı şekilde kişiselleştirmenize olanak sağlar. Ses 
arttırıcı ayrıca sıkıştırılmış veri biçimindeki müzik 
dosyalarının tonunu da optimize eder.

 
1 Burmester® Birinci Sınıf Surround Ses Sistemi

Burmester® Birinci Sınıf Surround Ses Sistemi 
Yol belki de dünyada rahatsız edilmeden müzik 
dinleyebileceğiniz yegane yerdir. Aldığınız zevki 
Porsche tarzına yükseltmek için iyi bir neden. 
Dünyanın en önemli birinci sınıf ses cihazı 
üreticilerinden biri olan Burmester® ile birlikte, 
isteğe bağlı olarak mevcut olan Burmester® High-
End Surround Sound System’i yarattık. Sonuç: Çok 
sayıda ölçüm ve ses örneği kullanarak 911’inize özel 
olarak uyum sağlayan en yüksek seviyede ses 
performansı. Ya da rakamlarla: 13 amplifikatör kanalı,  
300 watt D sınıfı amplifikatöre sahip aktif, ayrı bir 
subwoofer da dahil olmak üzere maksimum 
verimlilikte çalışan 13 hoparlör. Sonuç: 35Hz - 
20kHz frekans aralığında 855 watt saf müzik keyfi.

Burmester® sistemi, diğer sistemlerde sıklıkla 
kullanılan ayrı subwoofer muhafazasının yerini alan 

Sound Package Plus. 
Sound Package Plus, 911'iniz için mükemmel bir ses 
sistemi sağlar: Sekiz hoparlör ve toplamda 150 watt 
çıkış sayesinde. Araç iç tasarımının akustik düzeni, 
PCM’ye entegre edilmiş amplifikatörler tarafından 
sürücüye ve yolculara ideal olarak uyarlanmıştır.

BOSE® Surround Sound Sistemi. 
BOSE® Surround Sound Sistemi, 911’in kendine özgü 
iç akustiğine en uygun şekilde ayarlanmıştır. Ses 
sistemi, 12 adet hoparlöre ve araç kaportasına 
entegre, patentli, 100 watt’lık bir aktif subwoofer 
içeren amplifikatör kanallarına sahiptir. Bu 
tamamıyla aktif sistem kurulumu, her bir hoparlörün 
araç iç kısmına optimum şekilde adapte olmasını 
sağlayarak 911’i oldukça hızlı hareket eden bir konser 
salonuna dönüştürür.  Toplam çıkış: 570 watt. 
BOSE® SoundTrue Geliştirme Teknolojisi, MP3 gibi 
sıkıştırılmış dosya formatları için daha da iyi ses 
kalitesi ve dinamikler sağlar.  

Ses sistemleri.
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Aracınız ve ülkeniz için uygunluk bilgileri de dahil 
olmak üzere diğer çevrimiçi hizmetler, uygulamalar 
ve işlevler hakkında her şeyi öğrenin. Bu arada, 
hizmet portföyümüz sürekli genişletilmektedir:  
En son bilgiler için www.porsche.com/connect 
adresini ziyaret edin.

1 Gerçek Zamanlı Trafik Bilgileri  
2 Konumlandırıcı
3 Uygulamalar
4 Haberler

varış noktanızda bulunan görülmesi gereken bir 
mekan. Voice Pilot, ayrıntılı adres verisi belirtmenize 
gerek kalmadan sizi anlar.  

Apple CarPlay. 
Porsche Connect ile, iPhone® uygulamalarınızı 
Apple® CarPlay’in yardımıyla Porsche’nizde de 
kullanabilirsiniz. Böylece, “telefon”, “müzik” veya 
“haberler” gibi sürüş esnasında kullanılan 
uygulamaları Apple®  
ses tanıma arayüzü PCM veya Siri® ile kolayca ve 
güvenle kullanabilirsiniz.  

Servisler ve akıllı telefon uygulamaları. 
Porsche Connect ile, 911’inizde yolculuk öncesinde, 
sırasında ve sonrasında size destek sağlayan yardım 
servislerine ve işlevlerine erişebilirsiniz. Porsche 
Connect uygulamasının PCM veya My Porsche 
üzerinden kullanılması son derece kolaydır. Porsche 
Connect Navigasyon ve Bilgi-Eğlence Paketi ile,  
hayattaki önemli şeyler için artık daha fazla zaman 
ayırabileceksiniz.

Her türlü varış noktasını saniyeler içinde bulmanızı 
sağlayan bir konum belirleme servisi içerir. Kapalı 
park alanlarını bulmaya ne dersiniz, yağmur 
yağarken bile ayaklarınızı ıslatmadan gideceğiniz 
yere ulaşmak fena olmaz mıydı? Ya da 
arkadaşlarınızla buluşmak için güzel bir restoran 
seçimi nasıl olurdu? - Porsche’nizdeyken, restoran 
yorumlarına dayalı olarak seçim yapabilirsiniz.

Çevrimiçi sesli komut sisteminiz olan Voice Pilot 
ayrıca, gözünüzü her zaman yolda ve trafikte 
tutmanızı sağlayan destek sunar.  
Sadece nereye gitmek istediğinizi söyleyin. Örneğin  



Biz bile geleceği göremiyoruz.  
Ama buna yakınız. 
Aydınlatma ve Sürücü Destek Sistemleri
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Tüm 911 modellerinin ana farları son teknoloji ürünü 
LED’ler ile donatılmıştır. Hızlı yanıt süresi ve güçlü 
aydınlatma için. Şüphe götürmez bir şekilde bir 
Porsche: Kısa huzmeli dört noktalı gündüz sürüş 
farları. Tüm 911 modellerinin ortak bir özelliği, üç 
boyutlu arka lambalara sahip olan ışık şerididir. 
Buradaki tüm fonksiyonlar için son teknoloji ürünü  
LED lambalar kullanılmaktadır. Ayrıca belirtmeye 
değer: ortada yer alan üçüncü fren lambası.

Porsche Dinamik Işık Sistemi Plus (PDLS Plus) 
dahil olmak üzere LED ana farlar. 
Porsche Dinamik Aydınlatma Sistemi Plus (PDLS 
Plus) içeren LED ana farlar, dinamik mesafe 
kontrolü, dinamik viraj lambaları, hıza duyarlı far 
mesafesi kontrolü ve Uzun Far Asistanı ile 
donatılmıştır. Gelişmiş yakın alan, yan ve uzak alan 
aydınlatması ve ilave güvenlik için.

Aydınlatma.
Porsche Dinamik Aydınlatma Sistemi Plus (PDLS 
Plus) içeren LED Matrix farlar. 
Matrixhuzme teknolojili LED ana farlar 
ve Uzun Far Asistanı ile daha da geniş görünürlük. 
Matrixhuzmeli uzun farlar, kalıcı uzun far konisinin 
belirli bölümlerini stratejik olarak devre dışı bırakır.  
84 adet ayrı ayrı kontrol edilen LED, duruma göre 
değiştirilerek veya karartılarak ayarlanabilir. 
Önünüzdeki yolun ters tarafındaki araçlardaki 
sürücülerin gözleri kamaşmaz ve aynı zamanda 
bunların arasındaki ve yanlarındaki alanlar yine de 
tam olarak aydınlatılır.  
Hedefe odaklanmayı optimize etmek için, ışıklar 
sadece yaklaşmakta olan araçların gözden 
kaybolması amacıyla kontrollü olarak karartılmakla 
kalmaz, ışık boşluğunun sağındaki alan sürücünün 

görsel dikkatini daha iyi yönlendirmek için daha 
parlak bir şekilde aydınlatılır. Yüksek yansıtıcı 
özelliklere sahip trafik işaretlerinin segmente özel 
karartılması da sürücünün gözünü 
kamaştırmayacak şekilde davranır. Porsche Dinamik 
Işık Sistemi Plus (PDLS Plus) içeren LED Matrix 
farlar, ayrı LED'leri açıp kapatarak virajları en iyi 
şekilde aydınlatan elektronik viraj lambalarıyla 
birlikte gelir.

 
1  LED farlar
2  PDLS Plus dahil LED farlar
3  PDLS Plus dahil LED Matrix farlar



1

2

3



yüzeyi tespit ederse, PSM ve PTM'nin tepki dav-
ranışı buna göre belirlenir. Sistem, algılanan ıslaklık 
hakkında sürücüyü bilgilendirir ve manuel olarak 
“WET” moduna geçmelerini önerir. Sürücü bunu 
etkinleştirirse, PSM, PTM, aerodinamik, PTV Plus ve 
aktarma organlarının tepkileri ayarlanır.  

Çarpışma Önleme ve Frenleme Asistanı. 
Standart Çarpışma Önleme ve Fren Asistanı,  
sistem sınırları içinde araç ve bisikletlerle çarpışma 
riskini azaltabilir. İlk aşamada, sistem, çarpışma 
alanındaki arabaları, yayaları veya bisikletlileri tespit 
ettiğinde sürücüyü sesli ve görsel olarak uyarmak 
için ön kamerayı kullanır.

Bugünlerde ender görülen bir lüks: Sadece doğru-
dan önünüzde bulunanlara konsantre olacak 
zamana sahip olmak. Örneğin yol. Veya bir sonraki 
viraj. Asistan sistemlerimiz gerçek anlamda anda 
kalmanızı sağlar.  

Porsche WET modu¹⁾. 
911 özel bir ‘WET’ moduna sahiptir. Bu, ıslak 
zeminde araba kullanırken sürücüleri destekleyen 
yenilikçi bir sistemdir. 

Ön tekerlek yuvasındaki sensörleri kullanan sistem, 
su birikintilerini algılar ve böylece ıslak yol yüzeyle-
rini analiz eder. Gözle görülen derecede ıslak bir yol 

Sürücü Destek Sistemleri

 
1) ‘WET’ sürüş programı, farklı yol ve hava koşullarında uygun sürüşün yerine geçmenin bir alternatifi değildir ve en iyi ihtimalle sürücü için bir yardımcı olur.

Aydınlatma ve asistan sistemleri73
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İkinci aşamada, araç diğer araçlara, yayalara veya 
bisikletlilere çok hızlı yaklaşıyorsa, aynı zamanda 
fren basıncı uygular. Gerekirse, sürücü acil 
durdurma gerçekleştirmek için fren de uygulayabilir. 
Sürücü tepki vermezse, çarpışma sonuçlarını 
azaltmak veya tamamen önlemek için otomatik acil 
durum frenlemesi başlatılır.

Trafik işareti tanıma özellikli Şeritte Tutma Asistanı 
Şeritten Ayrılma Uyarı Sistemi, yoldaki ayırıcı çizgi 
işaretlerinin otomatik olarak algılanması için kamera 
tabanlı bir sistemdir. Sistem, yönlendirme desteği 
sağlar ve aracın şeritte kalmasına yardımcı olarak 
sürücü üzerindeki yükü hafifletir. 

Entegre trafik işareti algılama, hız sınırlarını, 
“sollama yapılmayan” bölgeleri ve sınır işaretleri gibi 
dolaylı bilgileri tespit etmek için kamera 
görüntülerini ve navigasyon verilerini kullanır ve 
bunları gösterge panelinde görüntüler. Avantajı: 
Navigasyon veritabanında saklanan bilgilerle 
karşılaştırıldığında, geçici hız sınırlamalarının bile 
algılanabilmesidir.

Trafik işareti algılamanın bir diğer faydası: 
Navigasyon sistemi verilerine ve virajlı yol 
levhalarının kamera tanımalarına dayanarak, sistem, 
gösterge panelinde okla yön uyarısı göstererek, sizi 
dar virajlı yollara karşı siz onlara ulaşmadan çok 
daha önce uyarır. Peki bu özellik size ne fayda 
sağlar? Daha fazla konfor. Örneğin, daha uzun 
karayolu seyahatlerinde daha az stres.

Dönüş Asistanı ile birlikte Şerit Değiştirme 
Asistanı. 
Şerit Değiştirme Asistanı 911’inizin arkasındaki alanı 
veya kör  
noktaları izleyen radar tabanlı teknoloji kullanır. 
Şerit değiştirmek üzere manevraya başladığınızda, 
bir araç arkanızdan hızla yaklaşıyorsa veya kör 
noktalarınızdan birinde bir araç bulunuyorsa, sistem 
yan aynalarda görsel bir uyarı verir. Özellikle 
otoyolda daha fazla konfor ve güvenlik için.  

Düşük hızlı dönüş manevralarında, Dönüş Güvenliği 
Asistanı size destek olur. Bir kavşakta düşük hızla 
dönüş yaparken, Dönüş Asistanı, sistem sınırları 
dahilinde, aracınızın arkasındaki kör noktalarda 
yaklaşan bir nesnenin varlığı tespit ederse, görsel 
bir uyarı verir.

 
1 Şerit Takip Asistanı ekranı



1



1
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Çevre Görüş Kamerası ile Park Asistanı 
Surround View, ön alt panel ve dış ayna 
çerçevesinde yer alan üç adet daha da yüksek 
çözünürlüklü kamerayla geri görüş kamerasını 
destekler. Dört kameranın tamamı tarafından 
sağlanan bilgilere dayanarak, sistem araba hakkında 
sanal bir kuş bakışı görüntü oluşturur ve bunu PCM 
ekranında gösterir. Dar çıkışlar gibi görüşün kısıtlı 
olduğu noktalarda görünürlüğü artırmak için çeşitli 
kamera görüntüleri arasında geçiş yapmak da 
mümkündür.

 
1 Gece Görüş Yardımı ekranı

Ön ve arka park asistanı 
Standart park asistanı, sürücüyü aracın önündeki ve 
arkasındaki engellerin varlığına karşı sesli bir şekilde 
uyarır. Sesli uyarı, aracın şematik gösterimini 
gösteren merkezi gösterge ekranında görsel bir 
uyarı ile desteklenir.

Geri görüş kamerası. 
Geri görüş kamerası, geriye doğru park etmeyi ve 
manevra yapmayı kolaylaştırır. Direksiyon simidinin 
o anki konumu göz önüne alındığında, aracın 
öngörülen rotasını gösteren PCM ekranında kamera 
görüntüsü ve dinamik kılavuzlar şeklinde yardım 
sağlanır.  

Gece Görüş Asistanı. 
Gece Görüşü Asistanı, gece sürüşünde,  
farların yetişemediği alanlar için dahi sürücüye bilgi 
verir. Bir kızılötesi kamera, yayaları veya büyük vahşi 
hayvanları, farların menziline girmeden önce algılar. 
Gösterge panelindeki termal görüntü, sürücüyü 
uyarır: Tespit edilen insan veya hayvan,  
sarı renkle vurgulanır. Aracın önünde kritik bir 
mesafede bulunuyor olmaları durumunda, kırmızı 
renkle vurgulama yapılır ve sesli bir uyarı buna eşlik 
eder. Aynı zamanda Durma Mesafesi Kontrol 
sistemi de etkinleşir. Matrixhuzmeli LED uzun farlar 
ve Porsche Dinamik Aydınlatma Sistemi Plus (PDLS 
Plus) ile birlikte, gelen işaretleme ışığı fonksiyonu, 
yol kenarındaki veya taşıt yolundaki yayalara üç defa 
kısaca selektör yaparak sürücünün dikkatini çeker.



Tamamen zamanın ötesinde bir tasarım özelliği:  
kişilik. 
Kişiselleştirme





Sizin esin kaynağınız.  
Bizim tutkumuz
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Ve hayallerinizi gerçeğe nasıl dönüştürürüz?  
Hassas el işi ve deri, Alcantara®, karbon, ince ahşap 
veya alüminyum gibi zarif malzemelerin kullanımı 
sayesinde titizlik ve titizlikle. Katma değer özveri ve 
incelik ile elde edilir. Ya da başka bir deyişle: sportif 
performansın, konforun, tasarımın ve kişisel 
zevkinizin kesişmesi. İmza dokunuşunuzla bir 
Porsche.  

Çok çeşitli kişiselleştirme seçenekleri sunuyoruz. 
Görsel ve teknik olarak. İç ve dış tasarım için. Tek bir 
farklılıktan kapsamlı değişikliklere kadar sizin esin 
kaynağınız bizim tutkumuzdur.

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

Tecrübe zenginliğimiz çok eskilere dayanır. En 
başından beri, Porsche olarak bizler kendimizi 
müşterilerin isteklerini yerine getirmeye adadık. 
1986 yılına kadar “Sonderwunschprogramm”, daha 
sonra “Porsche Exclusive” olarak anılan program 
bugün bizim tarafımızdan “Porsche Exclusive 
Manufaktur” olarak adlandırılmıştır.

Yaptığımız şeyi seviyoruz. İşimizi seviyoruz. Her 
dikiş, derinin her santimetrekaresi ve diğer her bir 
ince detay için aynı özveri gösterilir. Tecrübelerimizi 
ve tutkularınızı ilham ile birlikte arabaya aktarıyoruz 
- ve böylece hayalleri hayata geçiriyoruz. Direkt 
olarak Manufaktur'dan. 

Konsültasyon aşaması kadar erken başlayan 
özgünlük, coşku ve detaylara dikkat olmadan 
bunların hiçbiri mümkün olmazdı. Bunun nedeni, her 
şeyden önce bir şeyi aklımızda tutmamızdır: “bir” 
Porsche’yi “sizin” Porsche’nize dönüştüren özel istek 
ve gereksinimleriniz.  

Porsche Exclusive Manufaktur.



1

Gerçek klasikler her zaman yeniden yorumlanabilir. 
Pastel 911 Carrera 4S
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1 SportDesign Paketi, SportDesign yan etekler, 
hafif karbon tavan, karbon dış aynalar, parlak 
siyah boyalı model yazısı

2 Lizard Green (kertenkele yeşili) emniyet 
kemerleri, koltuk başlarında Porsche Amblemi

3 20/21-inç Carrera Özel Tasarım jantlar siyah 
(parlak), siyah (parlak) boyalı fren kaliperleri ile 
PCCB

4 Porsche Dinamik Far Sistemi Plus (PDLS Plus) 
içeren siyah LED Matrix farlar.

5 Mat karbon iç paket, Kertenkele Yeşili devir 
göstergesi ve Sport Chrono kronometre, 
kontrast renkte (Tebeşir) dekoratif dikişli iç 
döşeme paketi, Alcantara® döşemeli, 
'PORSCHE' logosu bulunan saklama bölmesi, 
çok fonksiyonlu Alcantara® GT spor direksiyon, 
karbon direksiyon simidi döşemesi

Porsche Exclusive Manufaktur'dan 
bir konfigürasyon örneği.

Kişiselleştirme
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1 Aydınlatmalı kapı eşiği korumaları (Fırçalanmış 
Koyu Gümüş Alüminyum)ı

2 Sport+ koltuklar, deri ve  Koyu Paldao koltuk 
arkalıklarıi

3 Koyu Paldao iç mekan, Porsche Amblemli 
saklama bölmesi

4 Gövde renginde boyalı ‘911’ logosu

5 20/21-inç Carrera Özel Tasarım jantlar, Parlak 
siyah fren kaliperleri ile PCCB, Porsche Dinamik 
Işık Sistemi+ (PDLS Plus) dahilinde siyah LED 
Matrix farlar, SportDesign yan etekler, boyalı 
yan aynalar.

Porsche Exclusive Manufaktur'dan 
bir konfigürasyon örneği.



5

Daha içine binmeden 
Tamamen Özgür

Metalik Yıldız Taşı Yeşili 911 Carrera S Cabriolet
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Beyaz Metalik Carrera Beyaz Metalik Yıldız Taşı Yeşili

Yarış Sarısı Metalik Dolomit Gümüş Metalik Saks Mavisi 

Muhafız Kırmızısı Metalik GT Gümüş Metalik Gece Mavisi 

Siyah Metalik Akik Gri Metalik Kömür Siyahı 

Siyah Mavi Kahverengi

Opak renkler.

Açılır tavan renkleri.

Metalik dış renkler.

Araç renkleri.



Tebeşir Kertenkele Yeşili

Lava Turuncu

Vişneçürüğü

Miami Mavi

Kırmızı

Özel dış renkler Özel dış renkler

Dış renk örnekleri
Çok sayıda tarihi ve klasik renklerle birlikte geniş bir 
opak ve metalik renk yelpazesi arasından seçim 
yapın.

Seçtiğiniz dış renk.
Porsche'nizin bireyselliğini, sizin için özel olarak 
geliştirilmiş renk örneği ile vurgulayın.



Siyah

Koyu Gri

Siyah Siyah ve Bordo 
(tavan döşemesi ve halı: Siyah)

Koyu Gri ve Pastel 
(tavan döşemesi ve halı: Barut Gri)

Barut Gri Siyah ve Mojave Bej 
(tavan döşemesi ve halı: Siyah)

Siyah ve Ada Yeşili 
(tavan döşemesi ve halı: Siyah)

Bordo Kırmızısı

Grafit MavisiSiyah ve Mojave Bej 

Standart iki tonlu iç renkler.

İç renkler.
Standart iç renkler. 
Standart donanım ve deri paketi.

Standart iç renkler  
Deri iç kısım¹⁾. 

İki tonlu iç kısım 
Deri iç kısım. 
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Club Deri iç mekan
Deri iç mekan

Koltuk merkezleri Sport-Tex Kare  
deri iç mekan Trim şeritleri/trimler

Dekoratif kaplamalar.

Porsche Exclusive Manufaktur 
dekoratif kaplamalar.

Trüf Kahverengi Siyah Koyu Gümüş Boyalı

Fırçalanmış 
alüminyum

Agave Yeşili Açık Gümüş Deri

Koyu Paldao 
açık gözenekli²⁾

Koyu Gümüş Diamar

Mat karbon Porsche Exclusive Manufaktur

Porsche Exclusive Manufaktur

Porsche Exclusive Manufaktur

Porsche Exclusive Manufaktur

Porsche Exclusive Manufaktur

 
1) Tebeşir 'de kontrast dikişli isteğe bağlı dekoratif dikiş. 
2) Ahşap doğal bir ürün olduğundan, renk ve çizgilerde farklılıklar olabilir.
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Araç içinde daha fazla tasarım özgürlüğüne ne 
dersiniz? Dekoratif dikişli deri koltuk merkezleri ve 
Porsche Exclusive Manufaktur'un rengiyle zıt deri 
koltuklar, Porsche'nizi kişisel ihtiyaçlarınızı 
karşılayacak şekilde yapılandırırken iç mekana ilave 
vurgular kazandırır. Paketler tüm standart renklerde 
mevcuttur. İster bireysel ister kombinasyon halinde 
kullanın - sonuç her zaman 911'inizin her şeyden 
önce gelmesini sağlayan uyumlu bir genel 
görüntüdür: eşi benzeri olmayan. Tıpkı sizin gibi.  

Renk kombinasyonlarımızdan ilham alın. Veya 
Porsche Araç Oluşturucusuna erişmek için www.
porsche.com adresini ziyaret edin.

Gelişmiş  
iç mekan  
kişiselleştirme.

Dekoratif dikişli iç döşeme paketi ve  
kontrast renkte deriden koltuk ortaları

Kişiselleştirme



Deri: Siyah 
Dekoratif dikiş: Yarış Sarısı

Deri: Siyah  
Koltuk merkezleri deriden: Tebeşir  

Dekoratif dikiş: Muhafız Kırmızısı

Deri: Barut Gri
Koltuk merkezleri deriden: Siyah,

Dekoratif dikiş: Turuncu

Deri: Siyah  
Koltuk merkezleri deriden: Ada Yeşili  

 Dekoratif dikiş: Barut Gri

Deri: Barut Gri,  
Koltuk merkezleri deriden: Tebeşir  

Dekoratif dikiş: Yarış Sarısı

Deri: Bordeaux Kırmızı, 
Koltuk merkezleri deriden: Siyah 

Dekoratif dikiş: GT Gümüş

Deri: Grafit Mavi 
Dekoratif dikiş: Çakıl Gri

Deri: Trüf Kahverengi
 Dekoratif dikiş: Mojave Bej

Deri: Bordeaux Kırmızı 
Dekoratif dikiş: Tebeşir 

Deri: Siyah, 
Dekoratif dikiş: Speed Blue



Burmester® Birinci Sınıf Surround Ses Sistemi

Sport Chrono Paketi

PDLS Plus dahil matrixhuzmeli ana LED farlar

GT sportif direksiyon simidi.

Kişiselleştirme vurgulamaları
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Porsche Seramik Kompozit Fren (PCCB)

20/21 inç RS Spyder Design jant

Siyah spor egzoz sistemi



Gövde renginde boyalı jant

Yarış Sarısı Sport Chrono kronometre gösterge kadranı

Porsche Dinamik Aydınlatma Sistemi Plus (PDLS Plus) içeren  
siyah matrixhuzmeli LED uzun farlar.

Dış ayna karbon üst trim

Porsche Exclusive Manufaktur vurgulamaları.

Porsche Exclusive Manufaktur Porsche Exclusive Manufaktur

Porsche Exclusive Manufaktur Porsche Exclusive Manufaktur
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Yarış Sarısı emniyet kemerleri

Alcantara® anahtar kılıfı ve gövde renginde boyalı anahtar

‘911’ logosu, boyalı

Boyalı iç mekan paketi

Porsche Exclusive Manufaktur Porsche Exclusive Manufaktur

Porsche Exclusive Manufaktur Porsche Exclusive Manufaktur

Kişiselleştirme
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911'iniz için özel olarak geliştirilen Porsche 
Tequipment ürünleri ile, tamamen kendi tercihinize 
göre şekillendirebilirsiniz. En başından beri 
araçlarımıza uygulanan kurallar Porsche Tequipment 
ürünleri için de geçerlidir: Weissach'daki Geliştirme 
Merkezinde geliştirildi, test edildi ve onaylandı. 
Bunu yapanlar sizin arabanızı da yapanlarla aynı 
Porsche mühendisleri ve tasarımcılarıdır. Aracın 
tamamı düşünülerek tasarlanmış ve sizin 
Porsche'nize de titizlikle uyarlanmıştır.

Ya orijinal araç garantiniz? Porsche merkezinizden 
takmasını istediğiniz herhangi bir Tequipment ürünü 
için garantiniz bozulmadan kalacaktır. 

Porsche Tequipment.
Porsche Tequipment hakkında daha fazla bilgi için, 
lütfen Porsche Merkezinize danışın. Veya çevrimiçi 
bilgileri görüntülemek için www.porsche.com/
tequipment adresini ziyaret edin. Tüm ürünleri 
detaylı olarak görebileceğiniz Tequipment Aksesuar 
Bulucu'ya doğrudan gitmek için QR kodunu taratın. 

 
1 Tavan taşıma sistemleri 

Yaklaşık 320 veya 520 litre kapasiteli siyah  
(çok parlak) renkte yüksek kalitede plastik taşıyıcılar mevcuttur. 

2 Bakım setleri  
Porsche'nize en uygun iç ve dış bakım ürünleri. 

3 Yaz ve kış jantları ve lastik takımları 
Gelişmiş bireysellik, çeviklik ve güvenlik için.  
Ve daha da fazla sürüş keyfi almanız adına.

Kişiselleştirme



911 hayali birçok şekil ve renkte gelir. Porsche Araç 
Oluşturucu, ihtiyaçlarınıza en uygun 911 model kon-
figürasyonunu hızlı ve sezgisel olarak görüntüleme-
nizi sağlar. 

Gerçek anlamda hayalinizdeki arabanızı 
aradığınızda, kişisel yapılandırmanızı artık sadece  
bilgisayarınızda ve tabletinizde değil akıllı telefo-
nunuzda da yapabilirsiniz. Serbestçe seçilebilir per-
spektifler ve 3D animasyonlar kullanabilirsiniz. 
Bireysel tavsiyeler doğru kararı vermenize yardımcı 
olur.

Porsche Araç Oluşturucusuna erişmek ve Büyüleyici 
Porsche hakkında daha fazla bilgi edinmek için www.
porsche.com.tr adresini ziyaret edin.

Porsche Merkezinizde yeni Porschenizle ilgili her 
türlü sorunuzu yanıtlamaktan da ayrıca mutluluk 
duyarız.

Porsche  
Araç Oluşturucu



Porsche Finansal Hizmetler
Finansal hizmetlerimizi keşfedin ve 
sunduğumuz çözümler ile spor 
otomobil hayalinizi gerçekleştirin. 
Karışık olmayan. Bireysel. Özel olarak 
uyarlanmış.

Porsche Onaylı 
Böylece araçlarımız güvenilir kalır ve 
yeni veya daha önce sahip olunan 
değerlerini korurlar, tüm Porsche 
Onaylı otomobiller dünyadaki en katı 
Porsche kalite standartlarını 
karşılamaktadır. Her araba Porsche 
Onaylı garanti kapsamındadır.

Porsche Yardım
Özel arıza ve kaza kurtarma 
servisimizle içiniz rahat olsun. Yeni bir 
Porsche aldığınızda üyelik  
ücretsizdir.

Porsche Servisi
Aracınızın servis, rutin bakım veya 
özel onarım gerektirip 
gerektirmediğini saptayan, eski ve 
modern klasiklerin yanı sıra mevcut 
tüm Porsche modelleri için uzman 
ortağınız.

Porsche Exclusive Manufaktur
Porsche Exclusive Manufaktur’da 
müşterilerimizin kişisel isteklerini 
gerçeğe dönüştürüyoruz. Özel 
çalışmalarla  
El ile. Özen ve özveriyle.  
Özel bir şeyi benzersiz bir şeye 
dönüştürmek için. www.porsche.com/ 
exclusive-manufaktur

Porsche Fabrikası Koleksiyonu
Porsche'nize doğrudan 
Manufaktur'dan başlayın:  
Zuffenhausen'de tarihi Werk 1'de 
tarihi bir zeminde aracı teslim alarak 
veya  
Leipzig'de yarış pistinde yoğun sürüş 
deneyimiyle.

Porsche Merkezleri
Porsche Merkeziniz, Porsche'nizi satın 
almanın ve sahiplenmenin her 
aşamasında size yardımcı olabilir. 
Orijinal Porsche parçaları ve en kaliteli 
aksesuarlar dahil olmak üzere geniş bir 
ürün ve hizmet yelpazesi de 
bulacaksınız.

Porsche  
Dünyası.
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Porsche Tequipment
Aksesuar yelpazemiz ile satın aldıktan 
sonra istediğiniz zaman Porsche'nizi 
kişiselleştirin. Ayrıca mevcut tüm 
ürünlerimizi çevrimiçi olarak 
Tequipment Accessories Finder'ı 
kullanarak www.porsche.com/
tequipment adresinde bulabilirsiniz.

Porsche Experience, Porsche Driver’ın Seçimi ve Porsche Tequipment için en son broşürleri/dergileri Porsche Merkezinizden temin edebilirsiniz.

Porsche Kulüpleri
İlk Porsche Kulübü'nün 1952'de kurul-
masından bu yana, dünya çapında 
200.000'den fazla üyesi ile bu kulüp-
lerin sayısı 675'e yükseldi. 
 Daha fazla bilgi edinmek için www.
porsche.com/clubs adresine gidin 
veya +49 711 911-77578 numaralı 
telefonu arayın. E-posta:  
communitymanagement@porsche.de

Porsche Pist Deneyimi
Porsche Sportif Sürüş Okulu ile 
becerinizi geliştirin ve Porsche'nizi 
keşfedin. Dünyanın en ünlü yarış 
pistlerinden  
bazılarındaki organizasyonlar 
hakkında bilgi edinmek için  
+49 711 911-23364'ü arayın. 
E-posta:  
track@porscheexperience.de

Porsche Yolculuk Deneyimi
Heyecan verici bir maceraya atılın ve 
Porsche'nin gücünü hissedin. 
Dünyanın en güzel yerlerinde birinci 
sınıf otellerde kalın ve beş yıldızlı 
restoranlarda yemek yiyin. Daha fazla 
bilgi için,  
+49 711 911-23360 numaralı 
telefonu arayın.  
E-posta: travel@porscheexperience.
de

Porsche Sürücülerinin Seçtikleri
Rahat kıyafetler, model arabalar, 
saatler, deri ürünler, özellikle Porsche 
bagaj bölümlerine ve diğer akıllı 
aksesuarlara uyarlanmış bagajlar ile 
Porsche tutkunuzu doruklarda 
yaşamanız için birçok fırsat 
bulunmaktadır.

Porsche Müzesi
Stuttgart-Zuffenhausen'deki genel 
merkezimizde 80'den fazla araç sizi 
Porsche tarihi boyunca bir yolculuğa 
çıkarmayı bekliyor.  
Başka hiçbir yerde 
deneyimleyemeyeceğiniz bir 
atmosferde sunulan 356, 911 ve 917 
gibi ikonları görün.

Porsche Klasik
Orijinal Porsche parçaları için uzman 
kaynağınız ve tüm Porsche klasikleri 
için restorasyon hizmetleri.  
Daha fazla bilgi için www.porsche.
com/classic adresini ziyaret edin.

Christophorus
Yılda beş kez yayınlanan Porsche 
sahipleri için dergimiz Porsche 
dünyasından haberler, röportajlar ve 
çeşitli özellikler sunar. Tüm 
makalelerin ücretsiz olarak 
okunabileceği www.porsche.com/
christophorus-magazine adresini 
ziyaret edin.



Zamanın ötesinde olma hali 
Tek kelimeyle. 
Teknik veriler





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

Motor

Silindir Sayısı 6 6

Motor hacmi 2.981cm³ 2.981cm³

Güç (DIN) 
dev/dk

283kW (385PS)  
6.500

283kW (385PS)  
6.500

Maksimum tork  
dev/dk

450Nm  
1.950–5.000

450Nm  
1.950–5.000

Şanzıman

Çekiş Arka tekerden itiş Dört lastikten çekiş

Şanzıman 8 ileri vitesli Porsche Çift Kavrama (PDK) 8 ileri vitesli Porsche Çift Kavrama (PDK)

Şasi

Ön aks McPherson yaylı gergi kollu süspansiyon McPherson yaylı gergi kollu süspansiyon

Arka aks Çok bağlantılı arka aks Çok bağlantılı arka aks

Direksiyon Kremayer ve pinyonlu direksiyon Kremayerli direksiyon

Dönüş çapı 11,2m 11,2m

Frenler Ön ve arka dört pistonlu alüminyum monoblok sabit fren kaliperleri Ön ve arka dört pistonlu alüminyum monoblok sabit fren kaliperleri

Jantlar Ön: 8.5 J × 19 ET 52 
Arka: 11.5 J × 20 ET 67

Ön: 8.5 J × 19 ET 52 
Arka: 11.5 J × 20 ET 67

Lastikler Ön: 235/40 ZR 19 
Arka: 295/35 ZR 20

Ön: 235/40 ZR 19 
Arka: 295/35 ZR 20
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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)  Sport Chrono Paketi ile bağlantılı olarak

911 Carrera 911 Carrera Cabriolet 911 Carrera 4 911 Carrera 4 Cabriolet

Boyutlar/sürtünme katsayısı

Uzunluk 4.519 mm 4.519 mm 4.519 mm 4.519 mm

Genişlik (yan aynalar dahil) 1.852mm (2.024mm) 1.852mm (2.024mm) 1.852mm (2.024mm) 1.852mm (2.024mm)

Yükseklik 1.298mm 1.297mm 1.298mm 1.297mm

Aks mesafesi 2.450mm 2.450mm 2.450mm 2.450mm

Bagaj hacmi 132 litre 132 litre 132 litre 132 litre

Yakıt tankı 64 litre 64 litre 67 litre 67 litre

Sürtünme katsayısı (cd) 0,29 0,29 0,29 0,29

Boş ağırlık

DIN 1.505 kg 1.575 kg 1.555 kg 1.625 kg

(EC)¹⁾ 1.580 kg 1.650 kg 1.630 kg 1.700 kg

İzin verilen toplam ağırlık 1.960kg 2.015kg 1.985kg 2.040kg

Performans

Maximum hız 293km/h 291km/h 291km/h 289km/h

Hızlanma 0–100km/h 4,2 sn. 4,4 sn. 4,2 sn. 4,4 sn.

Kalkış Kontrollü²⁾ 0-100km/h hızlanma 4,0 sn. 4,2 sn. 4,0 sn. 4,2 sn.

Hızlanma 0-200km/h 14,5 sn. 15,2 sn. 14,9 sn. 15,6 sn.

Kalkış Kontrolü²⁾ ile 0-200km/s hızlanma 14,2 sn. 14,9 sn. 14,6 sn. 15,3 sn.
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911 Carrera S / 911 Carrera S Cabriolet 911 Carrera 4S/911 Carrera 4S Cabriolet

Motor

Silindir sayısı 6 6

Motor hacmi 2.981cm³ 2.981cm³

Güç (DIN) 
dev/dk

331kW (450PS)  
6.500 

331kW (450PS)  
6.500 

Maksimum tork  
 dakikadaki devir sayısı

530Nm  
2.300–5.000 

530Nm  
2.300–5.000 

Şanzıman

Çekiş Arka tekerden itiş Dört lastikten çekiş
Şanzıman 8 ileri vitesli Porsche Çift Kavrama (PDK) 8 ileri vitesli Porsche Çift Kavrama (PDK)

Şasi

Ön aks McPherson yaylı gergi kollu süspansiyon McPherson yaylı gergi kollu süspansiyon

Arka aks Çok bağlantılı arka aks Çok bağlantılı arka aks

Direksiyon Kremayer ve pinyonlu direksiyon Kremayerli direksiyon
Dönüş çapı 11,2m 11,2m

Frenler Önde altı pistonlu monoblok alüminyum sabit fren kaliperleri ve 
arkada dört pistonlu üniteler

Önde altı pistonlu monoblok alüminyum sabit fren kaliperleri ve 
arkada dört pistonlu üniteler

Jantlar Ön: 8.5 J × 20 ET 53 
Arka: 11.5 J × 21 ET 67

Ön: 8.5 J × 20 ET 53 
Arka: 11.5 J × 21 ET 67

Lastikler Ön: 245/35 ZR 20  
Arka: 305/30 ZR 21

Ön: 245/35 ZR 20  
Arka: 305/30 ZR 21
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911 Carrera S 911 Carrera S Cabriolet 911 Carrera 4S 911 Carrera 4S Cabriolet

Boyutlar/sürtünme katsayısı

Uzunluk 4.519 mm 4.519 mm 4.519 mm 4.519mm

Genişlik (yan aynalar dahil) 1.852mm (2.024mm) 1.852mm (2.024mm) 1.852mm (2.024mm) 1.852 mm (2.024 mm)

Yükseklik 1.300mm 1.299mm 1.300mm 1.299mm

Aks mesafesi 2.450mm 2.450mm 2.450mm 2.450mm

Bagaj hacmi 132 litre 132 litre 132 litre 132 litre

Yakıt tankı 64 litre 64 litre 67 litre 67 litre

Sürtünme katsayısı (cd) 0.29 0.30 0.29 0.30

Boş ağırlık

DIN 1.515kg 1.585kg 1.565kg 1.635kg

(EC)¹⁾ 1.590kg 1.660kg 1.640kg 1.710kg

İzin verilen toplam ağırlık 1.985kg 2.040kg 2.010kg 2.065kg

Performans

Maximum hız 308km/s 306km/s 306km/s 304km/s

Hızlanma 0–100km/h 3,7 sn. 3,9 sn.  3,6 sn. 3,8 sn.

Kalkış Kontrollü²⁾ 0-100km/h hızlanma 3,5 sn. 3,7 saniye  3,4 sn. 3,6 sn.
Hızlanma 0-200km/h 12,4 sn. 13,1 sn. 12,7 sn. 13,4 sn.

Kalkış Kontrolü²⁾ ile 0-200km/s hızlanma 12,1 sn. 12,8 saniye  12,4 sn. 13,1 sn.

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)  Sport Chrono Paketi ile bağlantılı olarak

Teknik veriler



911 Carrera 911 Carrera 
Cabriolet

911 Carrera 4 911 Carrera 4 
Cabriolet

911 Carrera S 911 Carrera S 
Cabriolet

911 Carrera 4S 911 Carrera 4S 
Cabriolet

Yakıt tüketimi/emisyonlar

Şehir içi yakıt tüketimi l/100km 13,3 13,4 13,3 13,4 13,4 13,6 13,5 13,6

Şehir dışı yakıt tüketimi l/100km 7,2 7,3 7,3 7,3 7,2 7,3 7,3 7,3

Ortalama yakıt tüketimi l/100km 9,4 9,6 9,5 9,6 9,5 9,6 9,6 9,6

Ortalama CO₂ emisyonları 214 218 216 218 216 220 219 220
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Lastik tipi Ebat Enerji verimliliği sınıfı/ 
yuvarlanma direnci

Islak kavrama sınıfı Harici yuvarlanma gürültüsü*
(sınıf)

Lastik dış gürültü seviyesi
(dB)

Yaz lastikleri 235/40 ZR 19 E B–A 71-70

295/35 ZR 20 E B–A 73

245/35 ZR 20 E B–A  – 70-69

305/30 ZR 21 E B–A  – 73-72

Üretim süreciyle ilgili lojistik ve teknik nedenlerden dolayı, belirli bir lastik markası için sipariş kabul edemiyoruz.
*  Sessiz yuvarlanma gürültüsü,  Orta yuvarlanma gürültüsü,  Yüksek yuvarlanma gürültüsü.
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