Sportsvognen og køresjov i hverdagen

Den nye Porsche Macan GTS fra PLAYMOBIL
Sportsligt design, optimal ydeevne og masser af plads.

PORSCHE MACAN GTS -

MAKSIMAL PERFORMANCE KOMBINERET MED EGNETHED I HVERDAGEN

Porsche
Takket være sine særlige kvaliteter sørger den nye Porsche Macan GTS for, bliver det endnu sjovere at
køre og at du får endnu mere Porsche-fornemmelse. Dermed understreger Porsche endnu engang sit
krav om at: Marcan er sportsvognen bland Kompakt-firhjulstrækkerne.

Højde: 1.609 mm | Længde: 4.692 mm | Samlet vægt: 2550 kg
Højde: 1.609 mm

Længde: 4.692 mm

PLAYMOBIL Porsche
Porsche Macan GTS er allerede den fjerde Porsche-model, som realiseres ned i mindste detalje som
PLAYMOBIL-miniature. Som sit store forbillede fra Zuffenhausen er modellen fra PLAYMOBIL en
sportsvogn - med den ekstra styrke og alsidighed af en firhjulstrækker. Endelig er der nok plads i en
Porsche til PLAYMOBIL-befolkningens mange hobbyer og fritidsaktiviteter. I sommerferien, til træning
eller ridestævne, i det gavmilde bagagerum kan bagagen, sportsudstyret eller rideudstyret
opbevares uden problemer.

Højde: 120 mm | Længde: 285 mm | Vægt: 816 g

ENESTÅENDE,
HØJTYDENDE, RUMMELIG

Den, der hellere selv vil efterlade sig spor, behøver ikke at følge i andres. Det er Porsche-filosofien også for kompakte firhjulstrækkere: 5 døre, 5 sæder, firehjulstræk - og selvfølge en højere
siddeposition.
Men Porsche Macan kan endnu mere: Din bringer dig intensiv køreglæde, er kompakt, koncentreret og
højtydende, har masser af plads til hobby, fritid og sport, er egnet til hverdagsbrug, men den er aldrig
almindelig. Macan fås i syv forskellige modeller, fra den dynamiske begyndermodel, den sportslige
S-variant til GTS-modellen med højere ydeevne.
Alle Macan-modeller er udviklet, testet og bygget efter Porsche-filosofien og forbinder håndværkskunst
med øje for detaljen. Med Porsche Macan kommer racerbanens sportslighed ind i hverdagen.

Ligesom originalen med 360 HK
efterlader Porsche Macan GTS fra
PLAYMOBIL egne spor. Dens ydre
imponerer med den kraftfulde
SportDesign-front, eksklusive sideblades
og GTS-sportssæder til fører og passager
- alt i alt en sand elitesportsmand!
Den nye GTS-model af Porsche Macan er
inspireret af racersporten - ligesom alle
Porsche-modeller med denne forkortelse.
Sportsvognen blandt firhjulstrækkerne
overbeviser os også med dens egnethed i
hverdagen: Et barnesæde sørger for de
mindste passagerers sikkerhed, og i det
rummelige bagagerum er der nok plads
til bagage.
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stræk
l
u
j
h
e
r
i
F
e:

Ydeevne: 265 kW (3

60 HK)

tstyp

Fremdrif

Cylindervolumen: 2.997 cm3

fra 0 til 100 km/timen
på 5,2 sekunder!

Forbrug: Inden for byen i l/100 km 11,8 - 11,5 Uden for byen i l/100 km 7,8 - 7,5 Kombineret i l/100 km 9,2 - 8,9

www. playmobil.com

