Körglädje varje dag med sportbilen

Nya Porsche Macan GTS från PLAYMOBIL
Sportig design, optimala prestanda och mycket plats.

PORSCHE MACAN GTS VARDAGSBILEN MED MAXIMAL KAPACITET

Porsche
Tack vare sina speciella köregenskaper ger nya Porsche Macan GTS ännu mer körglädje och
Porsche-känsla. Därmed lever Porsche än en gång upp till sitt rykte: Macan är både sportbil
och kompakt SUV.

Höjd: 1 609 mm | Längd: 4 692 mm | Total vikt: 2 550 kg
Höjd: 1.609 mm

Längd: 4.692 mm

PLAYMOBIL Porsche
Porsche Macan GTS är den fjärde Porsche-modellen som gjorts som detaljtrogen PLAYMOBIL-miniatyr.
I likhet med sin stora förebild från Zuffenhausen är PLAYMOBIL-modellen en sportbil – men med
samma kraft och mångsidighet som en SUV. Äntligen finns det en Porsche som har tillräckligt med
plats för PLAYMOBIL-befolkningens många hobbyer och fritidsaktiviteter. Oavsett om det gäller
sommarsemestern, sport eller ryttartävlingar får all packning, sport- och ridutrustning plats utan
problem i det rymliga bagageutrymmet.

Höjd: 120 mm | Längd: 285 mm | Vikt: 816 g

UNIK, KRAFTFULL,
RYMLIG

Om du gillar att ta täten behöver du inte följa efter alla andra. Det är Porsches filosofi även för
kompakt-SUV: 5 dörrar, 5 platser, fyrhjulsdrift – och naturligtvis upphöjda säten.
Men Porsche Macan har mer än så: Den ger intensiv körglädje, är kompakt, koncentrerad och kraftfull
och har gott om plats för hobby, fritid och sport; praktisk till vardags men aldrig vardaglig. Macan finns
i sju olika utföranden, från den dynamiska basmodellen, över sportiga Macan S till den motorstarka
GTS-modellen.
Alla Macan-modeller har utvecklats, testats och byggts i enlighet med Porsche-filosofin och är
resultatet av hantverkskunnande kombinerat med en kärlek till detaljerna. Porsche Macan ger
racingkänsla i vardagen.

Precis som originalet med 360 hästkrafter
tar Porsche Macan GTS från PLAYMOBIL
täten. Utsidan imponerar genom ett
kraftfullt framparti med sportig design,
exklusiva sidovingar och GTS-sportsäten
för förare och passagerare – en riktig
supersportbil! Den nya GTS-varianten av
Porsche Macan har hämtat inspiration
från racerbanan – precis som andra
Porsche-modeller med samma
förkortning.
Sportbilen i SUV-kategorin övertygar
också genom att vara praktisk i vardagen:
Ett barnsäte gör att små passagerare
sitter säkert och i det rymliga
bagageutrymmet finns tillräckligt med
plats för allt bagage.

Topphastighet: 256 km/h
Effekt: 265 kW (360
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Cylindervolym: 2 997 cm3

hästkrafter)

från 0 till 100 km/h
på 5,2 sekunder!

Förbrukning: Stadskörning 11,8 –11,5 l/100 km; landsvägskörning 7,8–7,5 l/100 km; kombinerad körning 9,2–8,9 l/100 km.

www. playmobil.com

