Carro desportivo para uma condução quotidiana divertida

O novo Porsche Macan GTS da PLAYMOBIL
Design desportivo, excelente desempenho e muito espaço.

O PORSCHE MACAN GTS MÁXIMA PERFORMANCE ADAPTADA AO QUOTIDIANO

Porsche
Graças às suas qualidades especiais, o novo Porsche Macan GTS proporciona um intenso prazer de
condução e ainda mais a sensação Porsche. Mais uma vez, a Porsche afirma: o Macan é o carro
desportivo de entre os SUV compactos.

Altura: 1.609 mm | Comprimento: 4.692 mm | Peso total: 2550 kg
Altura: 1.609 mm

Comprimento: 4.692 mm

PLAYMOBIL Porsche
O Porsche Macan GTS já é o quarto modelo Porsche a ser implementado com precisão como uma
miniatura PLAYMOBIL. Como o seu grande lendário Porsche 917 da marca de Zuffenhausen, o
modelo da PLAYMOBIL é um carro desportivo - com uma elevada qualidade e a versatilidade de um
SUV. Finalmente, há um Porsche com espaço suficiente para as várias modalidades desportivas e
atividades de lazer da população PLAYMOBIL. Seja para férias de verão, desportos ou passeios a
cavalo, os equipamentos desportivos ou equipamentos de equitação podem ser facilmente

Altura: 120 mm | Comprimento: 285 mm | Peso: 816 g

DISTINTO,
PODEROSO E ESPAÇOSO

Quem prefere deixar a sua própria marca, não precisa de seguir os outros. Esta é a filosofia Porsche
mesmo para os SUV compactos: cinco portas, cinco bancos, tração integral - e, naturalmente, uma
posição de condução elevada. Mas, o Porsche Macan pode fazer ainda mais:
Proporcionar um intenso prazer de condução. Espaço suficiente para o lazer, para os tempos livres e
para o desporto. Mas não para concessões. Que seja compacto, concentrado e intenso, mas mesmo
assim poderoso. Adequado para uso diário, mas nunca rotineiro.
O Macan está disponível em sete versões diferentes. Em todas elas um desportivo. Cada uma
insubstituível no seu segmento. Cada uma um verdadeiro Porsche – desde o design, passando pela
dinâmica, até ao equipamento.
Todos os modelos Macan foram desenvolvidos, testados e construídos de acordo com a filosofia
Porsche, levando o carater desportivo para o quotidiano. Onde o desejo de aventura e as emoções
estão sempre presentes. Onde os novos desafios são um estímulo permanente. Construído para uma
vida que não está limitada por convenções.

Como o original com 360CV, o Porsche
Macan GTS da PLAYMOBIL também deixa
a sua própria marca. O exterior cativa
com seu poderoso front-end SportDesign,
laterais exclusivas e assentos desportivos
GTS para o condutor e o copiloto - um
verdadeiro atleta de primeira, em todas
as partes! A nova versão GTS do Porsche
Macan é inspirada em corridas - como
todos os modelos Porsche com esta
abreviatura.
O carro desportivo entre os SUV também
impressiona com sua adaptação ao
quotidiano: um assento infantil oferece a
segurança máxima aos pequenos
passageiros e há espaço suficiente para
a bagagem na espaçosa bagageira.

Velocidade máxima: 256 km/h
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Capacidade: 2.997 cm3

Potência: 265 kW (3

60 CV)

O Porsche Macan GTS
acelera dos 0 aos 100
km/h em 5,2 segundos!

Consumo de combustível: Urbano 11,8 - 11,5 l/100 km Extra-urbano 7,8 - 7,5 l/100 km Combinado 9,2 - 8,9 l/100 km

www. playmobil.com

