Porsche Cayenne E-Hybrid Platinum Edition
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Viktig information
Även om den här bilden är avsedd att spegla din faktiska konfiguration kan det förekomma viss variation mellan den här
bilden och själva bilen. Vissa objekt som visas är europeiska specifikationer.
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Tekniska data

8-växlad Tiptronic S

Motor
Cylindervolym
Effekt (kW)
Effekt (HK)
Max. vridmoment
Systemeffekt komb. (kW)
Systemeffekt komb. (HK)
Vridmoment komb.

2 995 cm³
250 kW
340 HK
450 Nm
340 kW
462 HK
700 Nm

Förbrukning/utsläpp WLTP
CO2-utsläpp blandad (fordonsspecifik fordonsskattegrundande from jan 2020)
CO2-utsläpp blandad (modellserie)

75 g/km
83 - 75 g/km

Eldrift
Räckvidd kombinerad (ECE)

47 km

Laddning
Bruttokapacitet batteri
Nettokapacitet batteri

17,9 kWh
14,3 kWh

Kaross
Längd
Bredd
Bredd (med utfällda backspeglar)
Höjd
Hjulbas
Tjänstevikt (EG)
Totalvikt
Dragvikt (bromsad/obromsad)
Max. dragvikt (obromsad)
Max tillåten taklast med Porsche taktransportsystem

4 918 mm
1 983 mm
2 194 mm
1 696 mm
2 895 mm
2 370 kg
3 030 kg
3 500 kg
750 kg
100 kg

Kapacitet
Bagagerumsvolym med fällda baksäten
Bränsletank

1 607 l
75 l
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Tekniska data (fortsättning)

8-växlad Tiptronic S

Prestanda
Maxhastighet
Acceleration från 0 - 100 km/h med Sport Chrono-paket
Acceleration 0 - 200 km/h med Sport Chrono-paket
In-gear acceleration (80-120km/h) (50-75 mph) med Sport
Chrono-paket

253 km/h
5,0 s
19,1 s
3,2 s

Service och garanti
Nybilsgaranti
Serviceintervall
Lackgaranti
Rostskyddsgaranti

2 år
Flexibelt serviceintervall upp till 30,000 km / 2 år
3 år
12 års rostskyddsgaranti mot genomrostning utan krav på
efterbehandling
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Standardutrustning

Exteriörfärger
• Black, White

Interiörfärger
• Black, Slate Grey

Sömmar och klädsel
• Delläderklädsel

Exteriör
• Helgalvaniserad lättviktskaross i aluminium/stål-komposit
• PORSCHE-logotyp och modellbeteckning på baklucka i Satin Platinum med accentram i Acid Green
• 'e-hybrid'-logotyp på sidorna i Satin Platinum med accentram i Acid Green
• Dragkroksförberedelse
• Elektriskt öppnings-/stängningsbar baklucka
• Motorhuv, baklucka, dörrar och framflyglar i aluminium
• Fönsterlister i svart (högglans)
• Parkeringssensorer fram och bak
• Sportavgasrör i svart (högglans) 4 st (2 st på var sida)
• Ytterbackspeglar, eluppvärmda, elektriskt inställbara och infällbara
• Aktiva kylluftsflänsar
• Tonat värmeskyddsglas runt om
• Panoramatak i glas
• Tonade bakre sidorutor och bakruta
• Inlägg i luftintagslameller fram i Satin Platinum

Transmission / Chassi
• 8-växlad Tiptronic S med Auto Start-Stop
• Porsche Traction Management (PTM): permanent fyrhjulsdrift med självspärrande mittdifferential, ABD och ASR samt
variabel momentfördelning på bakaxeln genom selektiva bromsingrepp på innerhjulet bak
• Stålfjädring inkl. Porsche Active Suspension Management (PASM)
• Stabiliseringssystem Porsche Stability Management (PSM) med ABS, ASR, ABD och MSR och Trailer Stability
Management
• Sport Chrono inkl. modereglage med lägen för E-Power, Hybrid Auto, SPORT and SPORT PLUS
• Power Steering Plus
• Inställningar för E-Hold och E-Charge
• Bromsok lackerade i Acid Green
• Ventilerade bromsskivor med diameter 360 mm fram, 358 mm bak
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Standardutrustning (fortsättning)

Hjul
• 21"-fälg RS Spyder Design i Satin Platinum med högglanspolerade ytor och navkåpor i färg inkl. skärmbreddare i
exteriörfärg

Tillbehör hjul
• Däcktryckskontrollsystem
• Däckreparationssats med elektronisk kompressor

Belysning och sikt
• LED-strålkastare inkl. Porsche Dynamic Light System (PDLS)
• Varselljus med 4 st Porsche-specifika LED-ljuspunkter i vardera strålkastare
• Positionsljus och körriktningsvisare i LED-teknik
• Dimljus fram
• Ljussensor inkl Coming Home-funktion
• LED-bakljus med integrerade 4-punkts bromsljus inkl. ett tredje högt placerat LED-bromsljus
• Automatiskt avbländbara inner- och ytterbackspeglar

Komfort och assistanssystem
• Elektriska fönsterhissar fram och bak, med komfortstängning, klämskydd samt Tipp-up-/Tipp-down-funktion
• Farthållare
• Regnsensor
• Fotgängarskydd inkl. akustisk och viusell varning samt automatisk inbromsning
• Klimatanläggning med partikel/pollenfilter, 2-zons
• Fjärrstyrd elektriskt driven extravärmare/parkeringsvärmare
• Porsche Entry (komfortöppning)

Interiör
• Instrumentering med 2 st högupplösta 7"-displayer samt centralt placerad analog varvräknare i svart
• Klädhake på insida av B-stolpe på förar och passagerarsida
• Utdragbart insynsskydd, kassettmonterat, med löstagbar kassett
• Mittarmstöd i mittkonsoll fällbart samt skjutbart i längsled
• Mugghållare 2 st fram och 2 st bak
• Dryckeshållare för flaskor integrerade i dörr fram och bak
• Förvaringsutrymme i handskfack, förvaringsfack i mittkonsoll samt förvaringsfack i dörrar.
• Förvaringsfack på sida i bagageutrymme
• Interiörpaket i borstad aluminium
• Innertak i tyg
• Instegslister i borstad aluminium med modellbeteckning 'Platinum Edition'
• Multifunktionsratt i läder med växelpaddlar, manuellt inställbar i höjd-/längsled
• 12-voltsuttag i mittkonsol fram, under handskfack fram samt i bagageutrymmet (totalt 3 st)
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Standardutrustning (fortsättning)
• Komfortsportstolar fram, elektriska (8-vägs) inkl. minnespaket för förarsida
• Nackstöd med 2-vägs manuell inställning
• Fällbart/delbart ryggstöd bak (40/20/40)
• Fullstora krockkuddar på förar- och passagerarplats, urkopplingsbar på passagerarsidan
• Sidokrockkuddar fram, integrerade i säten
• 3-punktsbälten med krockkraftsbegränsare fram samt med bältessträckare fram och på de yttre platserna bak
• 3-punktsbälte på mittplats bak
• Manuell höjdinställning av säkerhetsbälten fram
• Barnstolsfästen ISOFIX för de yttre platserna i baksätet
• Krockskyddsgardiner
• Knäkrockkuddar fram
• Larm
• Ljuspaket
• Stolvärme fram
• Golvmattor
• Säkerhetsbälten i Crayon
• Porsche-vapen präglade på nackstöd (fram och bak)

Ljud och kommunikation
• Digitalradio
• Mobiltelefonförberedelse (Bluetooth)
• BOSE® Surround Sound-System med 14 högtalare inkl. subwoofer, med totaleffekt 710 Watt
• USB-ladduttag i mittkonsol fram (2 st) och i mittkonsol bak (2 st)
• Integrerat antennsystem för ljud, navigation och telefon
• Porsche Communication Management (PCM) med 12.3" touchscreen inkl. hårddiskbaserat navigationssystem,
mobiltelefonförberedelse, audio interface och röststyrning. Inkl. 36 månaders Connect-abonnemang.
• Smartphone Integration med uppkoppling av smartphone inkl. appstyrning i Porsche Communication Management
(PCM)

E-Mobility
• Porsche Universal Charger (AC) på 3.6 kW med väska och 2 st laddkablar (16A/400V industrikontakt samt 16A/230V
Schuko)
• Vägghållare för Porsche Universal Charger (Wall Mount Basic)
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