O icónico 911 Carrera S tem agora um irmão mais novo

DESIGN LENDÁRIO

Intemporal.
Dinâmico.
Desportivo e elegante.
Grande irmão mais novo:
O design do Porsche 911 foi alterado
apenas 6 vezes durante as últimas
5 décadas. Em todas as gerações,
o 911 pode ser reconhecido pela sua
forma e aspeto.

o design do Porsche da PLAYMOBIL é
fiel ao original, numa escala de 1:20.
Os projetos de construção do
verdadeiro 911 serviram como modelo.

Comprimento:

26 cm

720 g
Altura:

7,5 cm

PS

1

As primeiras figuras da PLAYMOBIL tiveram de
contentar-se apenas com um cavalo

Comprimento:

4,4 m

Um total de sete gerações foram
fabricadas desde 1963.

Altura:

1415

KG

1,3 m

14 colores

Vermelho…
...Como na Playmobil a cor preferida quando falamos de
Porsche 911 é o vermelho.
Ao todo, o original Porsche 911 está atualmente disponível
em 14 cores diferentes.

HISTÓRIA

2015

1963

O Porsche da PLAYMOBIL apareceu pela primeira vez
na Feira Internacional do Brinquedo em Nuremberga.

O primeiro 911 surgiu no Salão
Automóvel de Frankfurt (IAA) como um
protótipo 901 (rebatizado mais tarde)

As figuras e veículos PLAYMOBIL foram inventadas por
Hans Beck nos inícios dos anos 70.

Já em 1900, Ferdinand Porsche
concebeu o primeiro veículo híbrido.

SUCESSO MUNDIAL FEITO NA ALEMANHA

Dietenhofen
Mais de 820.000 Porsche 911s foram
produzidos em Stuttgart- Zuffenhausen
desde 1963.

Stuttgart-Zuffenhausen

O Porsche da PLAYMOBIL é produzido
na maior unidade de produção da
PLAYMOBIL, em Dietenhofen, Baviera.

DE 0 A 100

O Porsche 911 Carrera S vai dos 0
aos 100km/h em 4,5 segundos!

Apesar de ter menos 400 cavalos,
o Porsche da PLAYMOBIL também
adora acelerar.

4,5 sec

*Consumo: 3 pilhas x 1,5V AAA (efeitos de luz)

Aproximadamente dois terços das
30.000 vitórias da Porsche, desde 1948,
devem-se ao 911.
O motor está na parte de trás. Desta
forma, a maior parte do peso fica no
eixo traseiro!
397 km/h é a velocidade máxima
alguma vez medida num Porsche.

397 km/h
As figuras PLAYMOBIL estão em competição desde 1979.
O número de vitórias conseguidas nas brincadeiras das
crianças, contudo, não é conhecido. Previsões: um
aumento, graças aos 911!
O Porsche da PLAYMOBIL só acelera à mão mas,
ainda assim, não o subestimes!

A que velocidade consegue chegar um Porsche da
PLAYMOBIL? Não há limites para a imaginação dos
pequenos pilotos

UM CARRO DESPORTIVO PARA TODOS OS DIAS

Coupé, descapotável ou desportivo,
há mais de 20 variantes diferentes do 911 disponíveis.
Uma viagem de aventura ou um passeio familiar? Não há problema! O 911 não faz boa figura apenas na
pista de corridas.

Cool:
O Porsche da PLAYMOBIL pode
passar de coupé a descapotável e ser
equipado com acessórios de tuning
exclusivos, como spoiler dianteiro e
aileron traseiro
Até os teimosos piratas irão começar
a pensar em novos meios de
deslocação…

www. playmobil.com

