EEN SPORTWAGEN DIE VOLDOET AAN
DE EISEN VAN HET DAGELIJKS LEVEN

De nieuwe Porsche Macan GTS van PLAYMOBIL
Sportief design, optimale prestaties en veel ruimte.

DE PORSCHE MACAN GTS -

MAXIMALE PRESTATIES ONTMOETEN OPTIMAAL GEBRUIKSGEMAK

Porsche
Dankzij zijn bijzondere kwaliteiten biedt de nieuwe Porsche Macan GTS nog meer rijplezier en
Porsche-gevoel. Hiermee benadrukt Porsche nogmaals hun claim dat de Macan dé sportwagen
onder de compacte SUV is.

Hoogte: 1.609 mm | Lengte: 4.692 mm | Totaal gewicht: 2550 kg
Hoogte: 1.609 mm

Lengte: 4.692 mm

PLAYMOBIL Porsche
De Porsche Macan is het vierde model uit de Porsche stal dat zo getrouw mogelijk werd omgezet
naar een PLAYMOBIL miniatuurversie. Net als zijn grote tegenhanger uit Zuffenhausen is het
PLAYMOBIL-model een rasechte sportwagen gecombineerd met de kracht, veelzijdigheid en ruimte
van een SUV. Deze wagen laat dus eender welk PLAYMOBIL-speelfiguur toe om maximaal te genieten
van al zijn hobby's. Ga je op vakantie, sporten of bezoek je een paardenshow, in de royale kofferbak
passen moeiteloos alle spullen.

Hoogte: 120 mm | Lengte: 285 mm | Gewicht: 816 g

ONDERSCHEIDEND,
KRACHTIG EN RUIM

"Wie liever zijn eigen sporen nalaat, hoeft die van anderen niet te volgen." Deze Porsche filosofie
geldt ook voor compacte SUV's: 5 deuren, 5 stoelen, 4-wielaandrijving en een verhoogde zitpositie.
De Porsche Macan biedt echter meer: Hij geeft je intens rijplezier, is compact, puur en krachtig maar
biedt voldoende ruimte voor hobby's, vrije tijd en sport waardoor hij uitermate geschikt is voor
dagdagelijks gebruik hoewel hij nooit alledaags zal aanvoelen.
De Macan is verkrijgbaar in zeven verschillende versies, van een dynamisch instapmodel tot de
sportieve S-versie en het GTS-model met verbeterde prestaties. Alle Macan-modellen zijn ontwikkeld,
getest en gebouwd volgens de Porsche filosofie en combineren vakmanschap met liefde voor detail.
De Porsche Macan brengt het sportieve karakter van het racecircuit naar het dagelijks leven.

Net zoals zijn 360 PK-tellende origineel,
drukt de PLAYMOBIL versie van de
Porsche Macan GTS zijn stempel door.
De buitenkant betovert je met zijn
krachtige sportieve design met exclusieve
sideblades. Binnenin vind je GTS
sportstoelen voor de bestuurder en
passagier - een ware allround atleet van
topniveau! De nieuwe GTS-versie van de
Porsche Macan is zoals alle andere
Porsche modellen met deze afkorting,
geïnspireerd door het racecircuit.
Deze sportwagen onder de SUV's maakt
echter ook indruk doordat je hem voor
dagelijks gebruik kan inzetten: zo waakt
een kinderzitje over de nodige veiligheid
van de allerkleinste passagier en is er
voldoende kofferruimte om alle bagage
veilig in onder te brengen.

Topsnelheid op circuit: 256 km/u
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Inhoud: 2.997 cm3

Acceleratie van 0 tot
100 km/u in 5,4s

Verbruik: Stadsverkeer in l/100 km 11,8 - 11,5 Buitenwegen in l/100 km 7,8 - 7,5 gecombineerd in l/100 km 9,2 - 8,9

www. playmobil.com

