Os novos modelos Cayenne Turbo S E-Hybrid
Performance, electrified.

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 Centro Porsche, 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 (08/19). 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
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Informações sobre consumo de combustível, emissões de
CO₂, alcance elétrico, consumo de energia elétrica e classe
de eficiência estão disponíveis a partir da página 40.

Performance, electrified.

Movido a exclusividade. E a uma performance indomável.
Dizem que no topo só há lugar para um só. Mas será que isso é verdade?
Quem é que disse que só há espaço para um só?
Quem disse que a exclusividade é singular? Ou que a corrida pela coroa não pode ter dois vencedores?
Nós não nos deixamos limitar. Afirmamos que “o melhor” é plural. Afirmamos que o topo pode pertencer a vários.
Por isso, não eletrizamos somente um carro esporte, mas logo toda uma sensação.
Performance, electrified. O novo Cayenne Turbo S E-Hybrid e o novo Cayenne Turbo S E-Hybrid Coupé.
Performance, electrified.
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Design.

Adrenalina para os olhos.
Não se tem um Porsche só por ter. Um Porsche é feito para
se dirigir – e não sozinho, mas acompanhado. A exclusividade
compartilhada é uma experiência sem igual. Desfrutar do
luxo e da performance superior em companhia não é algo
que pode ser descrito com palavras.
Uma olhadela no novo Cayenne Turbo S E-Hybrid basta para o
design imponente revelar de imediato que ele tem tudo isso.
Entradas de ar ressaltadas e air blades posicionados nas
extremidades conferem a este carro esporte sua dianteira
robusta. A respectiva presença exclusiva fica por conta das
rodas de 22 polegadas.
A estrutura musculosa deste Cayenne une-se ao DNA
do design da Porsche, criando uma máquina potente de
notável elegância que desperta respeito. O aerofólio
adaptável de teto reforça a pressão aerodinâmica. Em
função do modo de direção, ele se ajusta com 5 níveis.
O sistema de escape esportivo com saídas de escape
esportivas oferece não somente um ronco intenso, mas
também um visual expressivo.
Os faróis principais LED Matrix incl. Porsche Dynamic Light
System Plus (PDLS Plus) estão integrados com perfeição
à silhueta do carro. A traseira desenhada com dinâmica é
complementada com lanternas traseiras e painel ativo em
LED. No mais tardar ao verem a inscrição “Cayenne turbo S”,
seus 4 passageiros saberão que este é um carro esporte
amadurecido.

Cayenne Turbo S E-Hybrid | Design
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O fascínio segue a forma.

O que o design exterior do Cayenne Turbo S E-Hybrid Coupé
oferece sobretudo é isto: um gostinho de quero mais. A
icônica flyline 911 se estende de forma consequente dos
faróis, passando pelo aerodinâmico aerofólio de teto, indo
até o painel ativo. No visual, destacam-se sobretudo a larga
carroceria e a musculosa área dos ombros. A forma é
acentuada por uma traseira completamente distinta e um
aerofólio traseiro adaptável que se integra harmoniosamente
à silhueta. A partir de uma velocidade de 90 km/h, ele se
estende 135 mm e aumenta, assim, a pressão aerodinâmica
no eixo traseiro.

O teto panorâmico fixo também é uma verdadeira
declaração: ele cobre generosamente toda a área dos
passageiros. Ele encanta com seu look moderno, aberto e
inunda o interior com luz. Conforme necessário, o teto de
vidro pode ser fechado por dentro com um protetor de sol.
Em combinação com os pacotes Sport em construção leve,
é possível economizar, dependendo do modelo, até 32 kg,
entre outros, com um teto de carbono com linhas de
contorno.1)
1) Informações sobre os pacotes Sport de construção leve encontram-se na
página 15.

Cayenne Turbo S E-Hybrid Coupé | Design
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A pura forma da dinâmica.

A verdadeira força vem de dentro. O melhor exemplo disso:
o interior dos novos modelos Cayenne Turbo S E-Hybrid.
Materiais de alta qualidade conferem uma experiência
espacial luxuosa. Ao mesmo tempo, a típica arquitetura de
interiores da Porsche evoca as emoções puras dos carros
esporte. Com o conceito de uso Porsche Advanced Cockpit,
todas as funções dos veículos podem ser executadas
diretamente, com precisão e rapidez.
Assim que você tiver se acomodado atrás do volante esportivo
multifuncional, você pode contar com o apoio dos bancos
esportivos adaptáveis com ajuste elétrico de 18 modos.
Sempre ao seu alcance: o console central com Direct Touch
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Design | Cayenne Turbo S E-Hybrid e Cayenne Turbo S E-Hybrid Coupé

Control. Ele dispõe de um acabamento em um elegante
visual de vidro. Telas sensíveis ao toque dão acesso direto às
principais funções. Outro deleite puro é o sistema de som
High-End 3D Surround da Burmester®, que não só se insere
perfeitamente no design, mas que, com 1.455 watts e 21
alto-falantes acionados individualmente incl. subwoofer ativo,
é responsável pela perfeição em forma de som.
Exclusivamente para os modelos Coupé, está à sua disposição
um conjunto de bancos esportivos com 2 bancos individuais na
traseira. Eles dão suporte em manobras ágeis, segurando seus
passageiros até em curvas fechadas. Assim, enfrentar as forças
g torna-se um prazer.

Adiante. Com leveza.

Pacotes Sport em construção leve.
Os pacotes Sport em construção leve estão disponíveis em
3 versões exclusivamente para o Coupé. Incluídos em todas
as três: um teto de carbono com linhas de contorno, o pacote
SportDesign com difusor em carbono, as rodas GT Design
de 22 polegadas, bem como o sistema de escape esportivo.
No interior na cor Preto, aguarda por você o pacote do interior
em carbono: 4 bancos esportivos em revestimento parcial/
integral em couro na cor Preto com uma faixa central em
tecido com clássico padrão xadrez. O acabamento do teto e
do volante é em Alcantara® na cor Preto.

Pacote Sport em construção leve na cor Preto.1)
Sob encomenda, o pacote Sport em construção leve na cor
Preto está disponível com parte inferior traseira, molduras
dos para-lamas, estribos laterais, molduras laterais das portas,
parte inferior dianteira, grades de entrada de ar e air blades
pintados na cor Preto (acetinado).
Porsche Exclusive Manufaktur

Pacote Sport em construção leve em carbono. 2)
O Pacote Sport em construção leve na versão carbono
acrescenta air blades e conchas superiores dos retrovisores
externos em carbono. As grades de entrada de ar, a concha
inferior e a base dos espelhos vêm com um acabamento
em alto brilho na cor Preto.
Porsche Exclusive Manufaktur
1) Disponibilidade prevista a partir de 10/2019.
2) Disponibilidade prevista a partir de 01/2020.

Pacote Sport em construção leve | Design
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E-Performance.

O mais importante para atletas top: a regeneração.

Um conceito de mobilidade elétrica só é inovador se for
além do veículo. Por isso, o Porsche E-Performance inclui
a infraestrutura. Treino e regeneração são os dois lados
da mesma moeda. Por isso: só quando o prazer de dirigir
e o carregamento do veículo também se fundirem
harmoniosamente poderemos dizer que cumprimos nossa
meta. Pois nosso inovador conceito de carregamento
cumpre nossas altas exigências da experiência da Porsche.
Desta forma, lhe oferecemos um serviço completo e
personalizado que lhe permite recarregar fora de casa
com o mesmo conforto que em casa.
Recarregar fora de casa.
O equipamento de carregamento disponível abrange um
cabo de alimentação para recarga em colunas de
carregamento da rede pública, o qual pode ser guardado
dentro do assoalho do porta-malas. Desta forma, você
pode recarregar seu veículo facilmente em qualquer coluna
de carregamento da rede pública. Não havendo nenhuma
coluna de carregamento próxima, e sim somente uma
tomada elétrica, obviamente também é possível usar fora
de casa o Mobile Charger.

Porsche Charging Service.1)
O Porsche Charging Service possibilita o acesso confortável
a todas as colunas de carregamento públicas. Em todos os
países e fornecedores. Sem necessidade de qualquer registro
adicional na respectiva operadora. Com apenas um meio de
autenticação (cartão RFID, ou aplicativo para smartphone). O
faturamento é feito comodamente e sem dinheiro vivo, através
de sua conta Porsche Account, sendo disponibilizada on-line
junto com o histórico de carregamento.
1) Disponível a princípio somente em países selecionados. Outros países em
planejamento. Se desejar saber se o Porsche Charging Service está
disponível em seu país, informe-se em www.porsche.com/connect-store

Infraestrutura de carregamento | E-Performance
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Propulsão e suspensão.
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Cayenne Turbo S E-Hybrid e
Cayenne Turbo S E-Hybrid Coupé.
Ambos os motores demonstram sua potência da melhor
forma quando exploram o asfalto. O motor elétrico não
é somente responsável pelo murmurejar, mas também
pelos gritos de empolgação. Isso significa alta eficiência
energética e impulso máximo quando necessário.

Pacote Sport Chrono.
O pacote Sport Chrono abrange, além do cronômetro
analógico no painel de instrumentos, um seletor de modos
no volante esportivo multifuncional. Com ele, estão
disponíveis 4 configurações: E-Power, Hybrid Auto, SPORT,
SPORT PLUS. O modo Individual pode ser ativado no
console central. Assim, você pode, entre outros, ajustar
facilmente a suspensão e a dinâmica da linha de
transmissão. Os dados da aceleração longitudinal e lateral
podem ser encontrados no painel de instrumentos, bem
como no indicador de desempenho para tempos de volta
do Porsche Communication Management (PCM).

Tiptronic S de 8 marchas.
Fica por sua conta o grau de esportividade que deseja sentir
em seu modelo Cayenne – o importante é que o Tiptronic S
de 8 marchas o acompanha. E que, além disso, ele reduz o
consumo e aumenta o conforto.
“Planar”.
Para economizar consumo, é possível executar a função
chamada “Planar” em determinadas situações. Nela, o motor
é simplesmente desligado. Para conferir ainda mais
eficiência.

Porsche 4D Chassis Control.
Uma nova dimensão no controle da
suspensão é o campo de ação do Porsche
4D Chassis Control. Ele analisa a situação de
direção atual com base na aceleração
longitudinal, lateral e vertical. A partir disso,
ele calcula as condições de direção ideais e
sincroniza todos os sistemas de suspensão
em tempo real: a quarta dimensão. Para um
desempenho integral otimizado.

Porsche Dynamic Chassis Control (PDCC) e
Porsche Torque Vectoring Plus (PTV Plus).
O Porsche Dynamic Chassis Control (PDCC) é um sistema
de controle da suspensão para estabilização ativa de
rolagem. Com estabilizadores eletromecânicos, ele reduz a
inclinação lateral do veículo em curvas na primeira iminência.
Além disso, reduz balanços laterais do veículo em pistas
onduladas. O resultado: um aumento da agilidade e da
dinâmica veicular. Em combinação com o Porsche Torque
Vectoring Plus (PTV Plus), a estabilidade e o comportamento
veiculares são aprimorados ainda mais.

Cayenne Turbo S E-Hybrid e
Cayenne Turbo S E-Hybrid Coupé.
Motor V8 biturbo de 4,0 litros com 404 kW (550 CV)
Torque máximo: 770 Nm
Motor elétrico: potência máxima de 100 kW (136 CV)
Motor elétrico: torque máximo 400 Nm
Potência total: potência máxima de 500 kW (680 CV)
Potência total: torque máximo de 900 Nm

Informações sobre consumo de combustível, emissões de
CO₂, alcance elétrico, consumo de energia elétrica e classe
de eficiência estão disponíveis a partir da página 40.

Propulsão e suspensão
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Rodas e freios.

As maiores exigências de um atleta são na maioria das
vezes as suas próprias. Com rodas de 21 polegadas e
22 polegadas, você é catapultado para a próxima etapa.
E com as rodas de 22 polegadas, uma coisa é certa: atletas
de verdade não pretendem deixar pegadas pequenas.

Porsche Ceramic Composite Brake (PCCB).
Os discos de freio de cerâmica perfurados do Porsche
Ceramic Composite Brake (PCCB) possibilitam ótimos
desempenhos de frenagem, até mesmo em condições
de alto estresse e, assim, conferem uma curta distância
de frenagem, devido à sua alta estabilidade de fading. Os
discos de freio de cerâmica pesam aproximadamente a
metade dos discos de freio de ferro fundido semelhantes e
têm, portanto, uma influência positiva na dinâmica veicular.
Com pinças de freio pintadas na cor Verde Acid e discos de
freio com um diâmetro de 440 mm na dianteira e 410 mm
na traseira, o freio é uma garantia de desempenho.

1
2
3
4
5
6
7
8
9

R
 oda Cayenne AeroDesign de 21 polegadas
Roda Cayenne Turbo Design de 21 polegadas na cor Platina (acetinado)
Roda Cayenne Turbo de 21 polegadas na cor Titânio Escuro, diamantada
R
 oda RS Spyder Design de 21 polegadas
R
 oda Cayenne Exclusive Design de 21 polegadas
Porsche Exclusive Manufaktur
R
 oda Cayenne Sport Classic de 22 polegadas
Porsche Exclusive Manufaktur
R
 oda GT Design de 22 polegadas na cor Preto (acetinado)1)
Porsche Exclusive Manufaktur
R
 oda 911 Turbo Design de 22 polegadas
R
 oda RS Spyder Design de 22 polegadas

Rodas e freios

2

3

4

5

6

8

9

Rodas de 21 e 22 polegadas incl. alargamento das caixas de roda pintados e
capas dos cubos de roda com brasão Porsche colorido.
1) Somente em combinação com o pacote Sport de construção leve na cor
Preto. Também disponível na cor Platina (acetinado).
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Sistemas de iluminação, som e de assistência.

Display “head up” e outros sistemas de assistência.
Sem distrair você, com o novo “display head up” você tem
todas as informações relevantes configuradas livremente e
exibidas diretamente no seu campo de visão. Outros sistemas
de assistência, como p. ex. o assistente de visão noturna, o
assistente para ponto cego (para mudança de pista) incl.
reconhecimento de sinais de trânsito, o assistente de controle
de troca de pista ou o assistente de estacionamento incl.
Surround View, aumentam o conforto e a segurança.
Porsche InnoDrive incl. piloto automático adaptável.1)
Para que durante o passeio nada lhe tire sua concentração,
o piloto automático adaptável mantém automaticamente
a distância em relação ao veículo à frente. Em combinação
com o Porsche InnoDrive, o sistema vem com inovadoras
funções adicionais. O sistema otimiza sua velocidade de
forma prospectiva, reconhece limites de velocidade e
os traçados da estrada em seu percurso – adequando em
função disso a estratégia de condução do veículo de modo
ideal.
Faróis principais LED Matrix incl. Porsche Dynamic Light
System Plus (PDLS Plus).
84 LEDs se adequam à situação atual do tráfego, sendo
apagados ou dimerizados. Entre outros benefícios, os
veículos à sua frente ou na direção contrária não são mais
ofuscados e, mesmo assim, as áreas entre os carros e ao
lado são completamente iluminadas.
Assim, você pode se concentrar plenamente nos seus
itinerários. O sistema de iluminação Porsche Dynamic Light
System Plus (PDLS Plus) abrange, além disso, uma luz

dinâmica de curva e uma luz de cruzamento baseada em
dados de navegação. Quando você se aproxima de um
cruzamento, o feixe de luz é encurtado e as laterais direita
e esquerda da faixa são iluminadas mais intensamente.
Sistema de som Surround da BOSE®.
O sistema de som Surround da BOSE® dispõe de mais
de 14 canais amplificadores. A potência total: 710 watts.
14 alto-falantes, incluindo um subwoofer passivo, garantem
um som balanceado e fiel ao original. A tecnologia SoundTrue
Enhancement da BOSE® proporciona ainda mais qualidade e
dinâmica acústicas para os formatos de compressão de
dados, tais como MP3. Ruídos de fundo são compensados
pelo sistema AudioPilot Noise Compensation Technology.
Sistema de som High End 3D Surround da Burmester®.
Este sistema lhe oferece 1.455 watts de potência total,
21 alto-falantes controlados separadamente incl. subwoofer
ativo com amplificador digital classe D de 400 watts, sistema
central de 2 vias e uma membrana com uma área total de
mais de 2.500 cm2. Surpreendente é, também, a sensação
acústica 3D gerada pelos alto-falantes embutidos nas
colunas A e um algoritmo Auro-3D® especial. Galvanizadas
com elegância, os painéis e as inscrições “Burmester®” em
alto-falantes selecionados evidenciam a exclusividade e
fazem qualquer treino ficar mais intenso com a trilha sonora
perfeita.
1) Porsche InnoDrive não está disponível em alguns países.

Sistemas de iluminação, som e de assistência
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Porsche Connect.

Nota: os serviços Porsche Connect incluem um período de gratuidade que
pode variar em sua duração por pacote de serviços e por país, mas é de, no
mínimo, 3 meses. Certos países não dispõem de serviços Porsche Connect
ou de nem todos os serviços Porsche Connect. Em certos países, além
disso, o preço incluirá um cartão SIM integrado incl. volume de dados para
utilização de serviços Porsche Connect seletos. Além disso, nesses países, é
possível adquirir no Porsche Connect Store um pacote de dados para usar o
hotspot Wi-Fi, bem como os outros serviços Porsche Connect, como, p.ex.,
streaming de música por meio do cartão SIM integrado. Um cartão SIM
próprio também pode ser utilizado para a conexão. Mais informações sobre os
períodos de gratuidade incluídos, bem como sobre os custos subsequentes e
a disponibilidade de serviços individuais em seu país, estão disponíveis on-line
em www.porsche.com/connect ou na sua concessionária Porsche.

A melhor base para altas performances.
Porsche Connect.
Como aumentar ainda mais o desempenho? Com o ajuste
certo. Com o Porsche Communication Management (PCM)
e o Porsche Connect, você amplia as funções dos novos
modelos Cayenne com aplicativos e serviços inteligentes.
Ele presta assistência fornecendo em tempo real informações
atualizadas de tráfego, buscando restaurantes e indicando
vagas de estacionamento livres nas imediações do local de
destino. Além disso, ele permite o uso do Apple® CarPlay.

My Porsche.
Estar por dentro de seu veículo – mesmo antes de se sentar
ao volante. Use o portal My Porsche para, por exemplo,
enviar de antemão sua rota ao sistema de navegação,
consultar o nível do tanque de combustível ou verificar se
todas as portas e janelas estão fechadas.

Porsche Connect
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Porsche Exclusive Manufaktur.

A inspiração é sua. A paixão é nossa.

Nossa experiência já vem de muito tempo. Pois desde o
começo a Porsche se dedicou à realização dos desejos dos
clientes. Até 1986, ainda o chamávamos de “Programa de
pedidos especiais”, e depois, de Porsche Exclusive. Hoje,
chama-se Porsche Exclusive Manufaktur.
Nós amamos o que fazemos. Nós amamos nosso trabalho.
Em cada costura, cada centímetro quadrado de couro, em
todos os pequenos detalhes, dedicamos a mesma devoção.
Compartilhamos nossa experiência e paixão acrescidas com
sua inspiração para criar um veículo. Desta forma,
transformamos sonhos em realidade. Diretamente da fábrica.
Isso só é possível com originalidade, entusiasmo e amor
aos detalhes. E já tem início na consultoria pessoal. Pois o
que sempre ansiamos é: realizar seus desejos individuais e,
assim, transformar “um” Porsche no “seu” Porsche.

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

Porsche Exclusive Manufaktur
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Um exemplo de configuração da
Porsche Exclusive Manufaktur.

2

4

1	Rodas Cayenne Sport Classic de 22 polegadas pintadas
na cor do exterior, faróis principais LED Matrix
escurecidos incl. Porsche Dynamic Light System Plus
(PDLS Plus), pacote SportDesign
2	Lanternas traseiras LED incl. painel ativo escurecido,
saídas de escape esportivas na cor Prata (alto brilho),
pacote SportDesign, descrição do modelo pintada na
cor do exterior

É bom saber que é possível aperfeiçoar o que já é perfeito.

Cayenne Turbo S E-Hybrid na cor Azul Moonlight metálico.

1) Com costura decorativa em cor diferente Giz.

1

3

3	Tapetes personalizados com debrum em couro felpudo,
frisos dos estribos da porta em alumínio na cor Dark
Silver escovado, iluminados
4	Pacote do interior na cor Castanha Antracito, volante
esportivo multifuncional na cor Castanha Antracito incl.
aquecimento do volante, apoio de braço no console
central dianteiro com inscrição do modelo gravada,
pacote do interior adicional com alças em couro1), pacote
do interior com costuras decorativas1), mostrador
com bússola/cronômetro Sport Chrono na cor Branco

Porsche Exclusive Manufaktur
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Um exemplo de
configuração da Porsche
Exclusive Manufaktur.
2

1	Rodas Cayenne Exclusive Design de 21 polegadas na cor
Preto (alto brilho), lanternas traseiras LED incl. painel
ativo escurecido, pacote SportDesign, sistema de escape
esportivo incl. saídas de escape esportivas na cor Prata,
inscrição “PORSCHE” (fosco) e descrição do modelo
pintada na cor do exterior, descrição do modelo nas
portas na cor Prata

3

4

2	Faróis principais LED Matrix escurecidos incl.
Porsche Dynamic Light System Plus (PDLS Plus)
3	Alavanca seletora Exclusive Design com brasão Porsche
gravado e revestido parcialmente com couro liso na cor
do interior
4 Aerofólio de teto pintado na cor Preto (alto brilho)
5	Pacote do interior com costuras decorativas e faixas
centrais dos bancos em couro e cor diferente (Cinza
Ardósia), pacote do interior em couro de cor diferente
Cinza Ardósia, pacote do interior adicional com alças em
couro, cintos de segurança na cor Cinza Ardósia, apoio
de braço do console central dianteiro com brasão da
Porsche gravado

Não como você, mas feito para você.

Cayenne Turbo S E-Hybrid Coupé na cor Cinza Quartzito metálico.
1

5

Porsche Exclusive Manufaktur
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Personalização ampliada.
Personalize seu modelo Cayenne Turbo S E-Hybrid ou
seu Cayenne Turbo S E-Hybrid Coupé até o último detalhe.
Seja com a seleção dos acessórios adequados, do material ou
da costura decorativas do volante esportivo multifuncional ou
dos aros pintados na cor do veículo: seus desejos importam.

Pacote do interior com costuras decorativas e faixas centrais do banco em
couro e cor diferente.
Você quer ainda mais liberdade criativa no interior do
veículo? Os pacotes do interior com costuras decorativas e
faixas centrais dos bancos em couro de cor diferente da
Porsche Exclusive Manufaktur permitem criar em seu
Cayenne um design bem personalizado e arrematar o interior
com outros destaques visuais. Os pacotes estão disponíveis
em todas as cores de série. Não importa se combinadas ou

Pacote do interior com costuras decorativas em cor diferente
Centros do banco em couro e cor diferente
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Porsche Exclusive Manufaktur | Personalização

Você encontra o Porsche Car Configurator e muito mais
sobre o fascínio pela Porsche em www.porsche.com

não – o resultado sempre é um conjunto de visual
harmonioso, que torna o seu Cayenne sobretudo isto: um
veículo exclusivo. Tal como você.
Deixe-se inspirar pelas nossas combinações de cores.
Ou visite em www.porsche.com o Porsche Car Configurator
para configurar seu veículo.

Couro na cor Cinza Ardósia, costura
decorativa na cor Vermelho Bordeaux

Couro na cor Preto, costura
decorativa na cor Azul Speed

Couro na cor Cinza Ardósia, faixa central
dos bancos em couro na cor Giz, costura
decorativa na cor Vermelho Bordeaux

Couro na cor Preto, faixa central dos
bancos em couro na cor Azul Speed,
costura decorativa na cor Azul Speed

Porsche Car Configurator.

Personalização | Porsche Car Configurator
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Equipamentos em destaque.
Cayenne Turbo S E-Hybrid e Cayenne Turbo S E-Hybrid Coupé.
	Motor V8 biturbo de 4,0 litros com 404 kW (550 CV)
 Torque máximo: 770 Nm
 Motor elétrico: potência máxima de 100 kW (136 CV)
	Motor elétrico: torque máximo 400 Nm
	Potência total: potência máxima de 500 kW (680 CV)
	Potência total: torque máximo de 900 Nm

Sistemas de iluminação e assistência:
Interior:
	Teto panorâmico fixo incl. protetor de sol
	Faróis principais LED Matrix incl. PDLS Plus
 Assistente de advertência e frenagem
(modelos Cayenne Coupé)
	Bancos dianteiros esportivos (8 modos, elétricos) com
 Porsche InnoDrive incl. piloto automático adaptável
 Assistente de visão noturna
encostos de cabeça integrados e conjunto de bancos
 Display “head-up”
traseiros esportivos com 2 lugares (pacote Sport em
 Assistente para ponto cego (para mudança de pista)
construção leve para modelos Cayenne Coupé)
 Bancos dianteiros esportivos adaptáveis (18 modos, elétricos) 	Assistente de estacionamento dianteiro e traseiro incl.
	Bancos dianteiros confortáveis (14 modos, elétricos) com
Surround View
conjunto de bancos traseiros confortáveis 2+1
 Ventilação dos bancos
 Função massagem
 Iluminação ambiente
 Ar-condicionado automático de 4 zonas
	Ionizador para aprimoramento da qualidade do ar
no interior do veículo

Design:
 Icônica flyline 911 (modelos Cayenne Coupé)
	Interior com Porsche Advanced Cockpit
e Direct Touch Control
 Pacote SportDesign
	Pacotes Sport em construção leve
(modelos Cayenne Coupé)
 Rodas de 21 a 22 polegadas

Conectividade / Informações e entretenimento:
	Porsche Communication Management (PCM)
incl. navegação on-line com tela tátil Full HD de
12,3 polegadas, extensas interfaces e comando
de voz com conexão on-line
	Connect Plus incl. Apple® CarPlay,
módulo de comunicação LTE com leitor de cartão SIM
e cartão SIM integrado
	Inúmeros serviços Porsche Connect
	Aplicativo Porsche Connect
	Aplicativo Porsche Offroad Precision
	Sistema de som Surround da BOSE®
	Sistema de som High End 3D Surround da Burmester®

Dinâmica de direção:
	Suspensão a ar adaptável incl.
Porsche Active Suspension Management (PASM)
	Porsche Dynamic Chassis Control (PDCC)
	Eixo traseiro direcional
	Porsche 4D Chassis Control
	Porsche Torque Vectoring Plus (PTV Plus)
	Porsche Traction Management (PTM)
	Pacote Sport Chrono
	Servodireção Plus
E-Performance:
	Carregador de bordo CA com 7,2 kW

Outros itens de equipamento encontram-se em nosso
Car Configurator, disponível em
www.porsche.com/build-your-cayenne

Informações sobre consumo de combustível, emissões de
CO₂, alcance elétrico, consumo de energia elétrica e classe
de eficiência estão disponíveis a partir da página 40.
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Exterior.

Cores lisas.

Cores metálicas.

Cores de série do interior
com revestimento em couro.

Branco

Branco Carrara metálico

Preto

Preto

Preto (alto brilho)

Pacote do interior
Sport completamente em couro.

Interior.

Tecido Preto com clássico padrão xadrez

Porsche Exclusive Manufaktur
Elementos decorativos.

Cinza Ardósia

Carbono (alto brilho)

Interior em couro Club e
em couro Club bicolor.

Losango alumínio

Pintado

Marrom Trufa

Alumínio escovado em cruz

Couro

Marrom Trufa-Marrom Cohiba

Raiz de Nogueira escura

Castanha Antracito

Interior bicolor
com revestimento em couro.

Cinza Oliva natural

Preto-Bege Mojave

Red Gum

Preto intenso metálico

Cinza Quartzito metálico

Cores especiais.

Lava Alaranjada

Giz

Elementos decorativos.

Mogno metálico

Prata Dolomita metálica

1)

Bege Caxemira metálico

1)

Azul Biskaya metálico
Preto-Vermelho Bordeaux
Azul Moonlight metálico
Cinza Ardósia-Bege Mojave

Cores.
36

1) Disponibilidade prevista a partir de 12/2019.

Azul Grafite-Giz

Cores | Personalização
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Cayenne Turbo S E-Hybrid

Cayenne Turbo S E-Hybrid Coupé

Motor
Modelo/Quantidade de cilindros

Cayenne Turbo S E-Hybrid

Cayenne Turbo S E-Hybrid Coupé

Capacidade do porta-malas até a borda
superior do banco traseiro

645 l

500 l

Capacidade do porta-malas com o
banco traseiro rebatido

1.605 l

1.440 l

Capacidade do tanque

75 l

75 l

Volume
Motor V8 biturbo

Motor V8 biturbo

Válvulas/cilindros

4

4

Cilindrada efetiva

3.996 cm3

3.996 cm3

Potência máx. (DIN)
do motor de combustão com rotação

404 kW (550 CV)
5.750–6.000 rpm

404 kW (550 CV)
5.750–6.000 rpm

Torque máximo
do motor de combustão com rotação

770 Nm
2.100–4.500 rpm

770 Nm
2.100–4.500 rpm

Tipo de combustível

Super Plus (RON 98)

Super Plus (RON 98)

Potência do motor elétrico
com rotação

100 kW (136 CV)
2.800 rpm

100 kW (136 CV)
2.800 rpm

Torque máximo
do motor elétrico com rotação

400 Nm
< 2.300 rpm

400 Nm
< 2.300 rpm

Potência combinada do híbrido Plug-in
com rotação

500 kW (680 CV)
5.750–6.000 rpm

500 kW (680 CV)
5.750–6.000 rpm

Desempenho

Torque combinado do híbrido Plug-in
com rotação

900 Nm
1.500–5.000 rpm

900 Nm
1.500–5.000 rpm

Aceleração 0–100 km/h

3,8 s

3,8 s

Aceleração 0–100 km/h2)

–

3,8 s

2,4 s

2,4 s

–

2,4 s

Comprimento

4.926 mm

4.939 mm

Largura com retrovisores externos
(sem retrovisores externos)

2.194 mm
(1.983 mm)

2.194 mm
(1.989 mm)

Altura

1.673 mm

1.653 mm

Distância entre eixos

2.895 mm

2.895 mm

cW de 0,35

cW de 0,34

Transmissão
Porsche Traction Management (PTM):
tração integral ativa com embreagem multidisco regulada
eletronicamente e controlada por diagrama característico, bem como
diferencial automático dos freios (ABD) e aceleração antiderrapagem
(ASR)

Porsche Traction Management (PTM):
tração integral ativa com embreagem multidisco regulada
eletronicamente e controlada por diagrama característico, bem como
diferencial automático dos freios (ABD) e aceleração antiderrapagem
(ASR)

Transmissão

Tiptronic S de 8 marchas

Tiptronic S de 8 marchas

Bloqueios

Embreagem multidisco regulada, bloqueio longitudinal comutável

Embreagem multidisco regulada, bloqueio longitudinal comutável

Propulsão

Suspensão
Rodas

ED: 9,5 J × 21 PM 46, ET: 11,0 J × 21 PM 58

ED: 9,5 J × 21 PM 46, ET: 11,0 J × 21 PM 49

Pneus

ED: 285/40 ZR 21 XL, ET: 315/35 ZR 21 XL

ED: 285/40 ZR 21 XL, ET: 315/35 ZR 21 XL

Pesos
Peso sem carga conforme DIN

2.490 kg

2.535 kg

Peso sem carga conforme diretriz da CE1)

2.565 kg

2.610 kg

Peso total permitido

3.075 kg

3.095 kg

Carga máxima

585 kg

560 kg

Carga de tração máxima

3.000 kg

3.000 kg

295 km/h

295 km/h

Velocidade máxima

Aceleração intermediária (80–120 km/h)
Aceleração intermediária (80–120 km/h)

2)

Dimensões

Aerodinâmica
Resistência aerodinâmica

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

Tamanho

Classe de eficiência do combustível/
resistência de rolagem

Classe de aderência em
pistas molhadas

285/40 ZR 21

C–B

A

315/35 ZR 21

C–B

A

285/35 ZR 22

C

B–A

315/30 ZR 22

C

B–A

Cayenne Turbo S E-Hybrid e
Cayenne Turbo S E-Hybrid Coupé
Pneus de verão

Ruído externo de rolagem1)
Classe

–
–
–
–

Ruído externo de rolagem
(dB)

74–70
74–70
75–68
75–70

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

Valores de consumo e emissões ainda não disponíveis para o mercado brasileiro, visto que o veículo encontra-se em processo de homologação.
Nem todos os itens mencionados neste catálogo correspondem aos itens de série disponíveis no mercado brasileiro. As imagens podem conter equipamentos opcionais.
Para maiores informações por favor consulte um Porsche Center.
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Na vida real. E sempre bem perto de você. Tanto na estrada como na internet.
Graças ao acesso fácil às redes sociais, fique por dentro – em qualquer lugar.

www.porsche.com/cayenne

www.youtube.com/porsche

www.pinterest.com/porsche

www.facebook.com/porsche

www.twitter.com/porsche

www.instagram.com/porsche
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