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4

16,8” сенсорний

Сенсорна панель
управління освітленням

дисплей водія

10,9”

сенсорний
центральний дисплей

10,9” опціональний

сенсорний дисплей пасажира

Сенсорна панель
керування підвіскою
Багатофункціональне спортивне
кермо GT з кнопкою рекуперації

Центральна сенсорна консоль
Direct Touch Control
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463

761 к.с.

км
До
Запас ходу на 1 заряді для версії
Taycan 4S, за за циклом WLTP

Пікова потужність із функцією Launch
Control для версії Taycan Turbo S

2.8 cекунди

2 роз’єми для заряджання

електромобіля (постійний та
змінний струм/змінний струм)

Porsche Electric Sport Sound –
нове потужне звучання
електричного Porsche

0 100

Прискорення від до
км/год
із Launch Control для версії Taycan Turbo S

Система управління
рекуперацією дозволяє
регенерувати більше
запасу ходу

1/3

5,5 хвилин

Час заряджання від
джерела постійного струму
-вольт,
кВт
(до 100 км запасу ходу)

800

270

800-вольтна високоефективна

93 хвилини

Час заряджання від джерела
постійного струму
-вольт,
кВт (від 5 до 80%)

50

400

батарея Performance Plus дозволяє
заряджатися з потужність до
кВт
та немає аналогів на ринку.

270
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Porsche Taycan.

Інформація про моделі.

Модель

Taycan 4S

Модель

Високоефективна
батарея Performance

Високоефективна
батарея Performance Plus

435 к.с. (320 кВт)

490 к.с. (360 кВт)

Пікова потужність із функцією Launch Control

530 к.с.

571 к.с.

Максимальний крутний момент
із функцією Launch Control
Запас ходу за циклом WLTP, км

640 Нм

Варіант батареї
Максимальна потужність

Варіант батареї

Taycan Turbo S

Високоефективна батарея Performance Plus
625 к.с. (460 кВт)

625 к.с. (460 кВт)

Пікова потужність із функцією Launch Control

680 к.с.

761 к.с.

650 Нм

Максимальний крутний момент
із функцією Launch Control

850 Нм

1050 Нм

333 – 407

383-463

Запас ходу за циклом WLTP, км

381-450

388-412

Запас ходу в заміському циклі, км

320

365

Запас ходу в заміському циклі, км

370

340

Максимальна швидкість, км/год

250

250

Максимальна швидкість, км/год

260

260

3,8

3,8

3

2,6

4,0

4,0

3,2

2,8

8,7

8,5

6,9

6,3

13,8

12,9

10,6

9,8

Прискорення 0-60 км/год з функцією Launch
Control, секунд
Прискорення 0-100 км/год з функцією Launch
Control, секунд
Прискорення 0-160 км/год з функцією Launch
Control, секунд
Прискорення 0-200 км/год з функцією Launch
Control, секунд

Максимальна потужність

Taycan Turbo

Прискорення 0-60 км/год з функцією Launch
Control, секунд
Прискорення 0-100 км/год з функцією Launch
Control, секунд
Прискорення 0-160 км/год з функцією Launch
Control, секунд
Прискорення 0-200 км/год з функцією Launch
Control, секунд
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Porsche Taycan.

Інформація про батареї.

Модель

Модель

Taycan 4S

Taycan Turbo

Taycan Turbo S

Високоефективна
батарея Performance

Високоефективна
батарея Performance Plus

Ємність акумуляторної батареї брутто кВт*г

79,2

93,4

Ємність акумуляторної батареї брутто кВт*г

93,4

Ємність акумуляторної батареї нетто, кВт*г

71,0

83,7

Ємність акумуляторної батареї нетто, кВт*г

83,7

8,0

9,0

Час заряджання постійним струмом (DС) 50
кВт для запасу ходу в 100 км (WLTP), хвилин

31,0

28,0

Час заряджання постійним струмом (DС) 50
кВт для запасу ходу в 100 км (WLTP), хвилин

28,0

Час заряджання постійним струмом (DC)
50 кВт (від 5 до 80% заряду), хвилин

93,0

93,0

Час заряджання постійним струмом (DC)
50 кВт (від 5 до 80% заряду), хвилин

93,0

5,5

5,0

22,5

22,5

Варіант батареї

Час заряджання змінним струмом (АС)
11 кВт (від 0 до 100% заряду), годин

Час заряджання постійним струмом (DС) 270
кВт для запасу ходу в 100 км (WLTP), хвилин
Час заряджання постійним струмом (DC)
270 кВт (від 5 до 80% заряду), хвилин

Варіант батареї

Час заряджання змінним струмом (АС)
11 кВт (від 0 до 100% заряду), годин

Час заряджання постійним струмом (DС) 270
кВт для запасу ходу в 100 км (WLTP), хвилин
Час заряджання постійним струмом (DC)
270 кВт (від 5 до 80% заряду), хвилин

Високоефективна батарея Performance Plus

9,0

5,0
22,5
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Porsche Taycan.

Кольори кузова.

Кольори салону.

Стандартні кольори

Оздоблення текстилем

White

Black

Black

Кольори з ефектом «Металік»

Jet Black Metallic

Graphite Blue

Graphite Blue-Slate Grey

Black-Bordeaux Red

Black-Chalk Beige

Basalt Black

Basalt Black-Atacama Beige

Оздоблення шкірою

Volcano Grey Metallic

Carrara White Metallic

Black
Оздоблення шкірою Club Olea

Dolomite Silver Metallic

Mamba Green Metallic

Frozenblue Metallic
Truffle Brown

Gentian Blue Metallic
Спеціальні кольори

Carmine Red
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Porsche Taycan.

Як та де заряджати
електричний автомобіль.
Заряджання електричних транспортних засобів
здійснюється за допомогою електричного
струму двох видів: змінний струм та постійний
струм.
В залежності від бортового обладнання Ваш
автомобіль може приймати певну потужність
для заряджання батареї.

Змінний струм: заряджання електромобіля
вихідною потужністю від 7,2 до 22 кВт.
Змінний струм використовується для зарядки
вдома чи на громадських зарядних станціях зі
змінним струмом.
Постійний струм: потужне та швидке заряджання
із потужністю до 270 кВт. Громадські зарядні
станціїї постійного струму та Порше Центри.

Зарядка змінним струмом
Стандартне
обладнання:
Бортовий
зарядний
пристрій (АС),
11 кВт

Опція:
Бортовий
зарядний
пристрій (АС),
22 кВт

У базовій комплектації кожного
Porsche Taycan наявний зарядний
кабель Mode 3 для заряджання
електромобіля, на зарядних
станціях без вмонтованого кабелю.
Виїжджаючи за кордон, беріть із
собою мережевий кабель Mode 3,
придатний для використання у
відповідній країні. Перед поїздкою за
кордон переконайтеся, що зарядний
пристрій дозволено використовувати у
відповідній країні.

Зарядка постійним струмом
Стандартне обладнання:
Бортовий зарядний
пристрій (DС), 50 кВт. із
можливістю заряджання
на станціях постійного
струму із 400-вольтною
технологією.

Опція: Бортовий зарядний
пристрій (DС), 150 кВт
із підвищеною зарядною
потужністю та можливістю
заряджання на станціях
постійного струму із
400-вольтною або
800-вольтною технологією.
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Porsche Taycan.

Заряджання в дома.

Зарядка у власному гаражі/підземному паркінгу
є найзручнішим рішенням для багатьох власників
електричних автомобілів. Для заряджання
достатньо відкрити кришку зарядного роз’єму і
підключити кабель до електромобіля.
У базовій комплектації Porsche Taycan для
зарядки пропонується пристрій Mobile

Charger Plus, який підключається до звичайної
електромережі. Також, заряджати електричний
автомобіль можна використовуючи опціональний
інтелектуальний пристрій Mobile Charger Connect
із сенсорним екраном. Пристрій розміщується
на стіні гаража/ будинку/ підземного паркінгу у
вигляді зарядної док-станції.

Для швидкої та безпечної зарядки Taycan у Вас
вдома ми пропонуємо Вам Home Energy
Manager - інтелектуальний пристрій управління,
який встановлюється в електричному щитку та
постійно контролює зарядний пристрій
Mobile Charger Connect. Він стежить за розподілом

електроенергії у Вашому будинку під час
заряджання Taycan, оптимізує процес зарядки із
врахуванням вартості електроенергії та доступної
потужності, та може координувати процес
одночасної зарядки декількох електрокарів.

Mobile Charger Plus

Mobile Charger Connect

Зарядка потужністю до 11 кВт
Світлодіодний індикатор рівня зарядки

Зарядка потужністю до 22 кВт
5-дюймовий сенсорний дисплей
з індикатором рівня зарядки
Он-лайн доступ до контролю процесу
заряджання
Захист від перенавантаження мережі

Для оптимального підбору обладнання для зарядки у Вас в дома, ми рекомендуємо
провести попередню перевірку домашньої мережі. Після цієї перевірки офіційні дилери
Porsche готові відповісти на всі Ваші запитання та запропонувати доступне обладнання.
Пройдіть перевірку перейшовши по QR-коду.
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Porsche Taycan.

Заряджання в дорозі.

Заряджання повинно бути простим
та інтуїтивно зрозумілим не лише
в домашніх умовах, але і в дорозі.
Станом на листопад 2019 року в
Україні було зареєстровано 2 719
зарядних станцій. Глобальним
партнером Porsche є мережа
Ionity, яка представлена в Україні
387 зарядними станціями та 128
зарядними пунктами високої
потужності.
Також, вже найближчим часом,
в Україні буде розширюватися
мережа зарядних станцій у Порше
Центрах потужністю до 22 кВт та
Porsche Turbo Charger потужністю
до 270 кВт.

Перегляньте карту доступних
зарядних станцій в Україні

У преміальних локаціях, заміських клубах та
ресторанах будуть представлені спеціальні
зарядні станції Porsche Destination Charging.
Кожен об’єкт інфраструктури з брендовими
станціями Porsche Destination Chargers
одразу відображається у навігаційній системі,

доступній в режимі он-лайн для всіх власників
електричних та гібридних авто. На сьогодні
партнерами проекту вже стали ЖК «Чикаго» у
Києві, ресторанний комплекс «Золота Форель»
на Львівщині та Superior Golf & Spa Resort у
Харкові.

Porsche Destination Charging

Porsche Charger у Порше Центрах

Зарядка потужністю до 11 кВт
(змінним струмом AC)
Безкоштовне заряджання для власників
гібридних та електричних автомобілів
Porsche

Зарядка потужністю до 22 кВт
(змінним струмом AC)
Porsche Turbo Charger. Зарядка потужністю
до 320 кВт (постійним струмом DC)
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Porsche Taycan.

Інтелектуальні системи
Porsche Taycan.
У майбутньому Porsche представить
інтелектуальні системи електромобіля
Taycan, що забезпечать ефективне управління
енергоспоживанням і оптимізацію запасу ходу.
Функція планування зарядок (Charging Planner)
запропонує власникам Taycan оптимальний
маршрут з урахуванням зупинок на зарядку.
Крім того, якщо в далекій поїздці включена
функція навігації, то завдяки опціональній системі
оптимізації запасу ходу Porsche Intelligent Range
Manager Ви можете налаштовувати відповідним
чином окремі системи електромобіля, щоб звести
до мінімуму час у дорозі та кількість зупинок на
зарядку.

Рекуперація.

Завдяки сервісу Porsche Charging Service зарядка
на громадських станціях стає ще простіше:
додаток Porsche Connect* дозволяє Вам у багатьох
країнах знайти зарядні станції та здійснити оплату
за електроенергію. Реєстрація у відповідного
оператора не потрібна. Управління процесами
зарядки і розрахунок зручно здійснюються з
використанням Вашого аккаунта Porsche ID.
Дізнатися про можливості зарядки можна в будьякий час за допомогою Porsche Communication
Manager Вашого Taycan або в інтернеті на www.
porsche.com/taycan-charging
Система управління рекуперацією (Porsche
Recuperation Management, PRM) працює з
використанням інноваційних принципів і дозволяє
регенерувати до 90% енергії гальмування.
При гальмуванні спочатку задіюється режим
рекуперації, і лише потім при необхідності більш
сильного сповільнення в справу вступають
механічні гальма. При цьому спеціальна
інтелектуальна система управління здатна
змішувати гальмівну потужність між системою
рекуперативного гальмування та гідравлічною

гальмівною системою. Потужність рекуперації
може досягати дуже високого показника 265 кВт, що дозволяє Taycan ґрунтовно
поповнювати заряд своєї батареї. Або, інакше
кажучи, в умовах повсякденної експлуатації
при спортивному стилі керування рекуперація
забезпечує близько третини всього запасу ходу.
Рекуперація при сповільненні зі швидкості
200 км/год до повної зупинки дозволяє
накопичити електроенергію, достатньої для того,
щоб проїхати до 4 кілометрів.

* Porsche Connect. Доступність програми Porsche Connect необхідно уточнювати у вашого дилера Porsche.
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Porsche Taycan

Техніка безпеки.

Транспортування.
Перевезення електричного автомобіля у разі
поломки чи ДТП можливе лише на евакуаторі.
Автомобіль повинен бути встановлений на
тягачі. Буксирування автомобіля заборонено.
Перевезення автомобіля на евакуаторі із
повним зарядом не рекомендовано.

також під’єднані до справної електропроводки.
Під час грози від’єднуйте зарядний пристрій
від електромережі. У жодному разі не
занурюйте зарядний пристрій і вилки у воду
та не обливайте їх прямими струменями води
(наприклад, із мийки високого тиску чи садового
шлангу).

Використання зарядного кабелю.
Використання пошкодженого чи несправного
зарядного кабелю, а також пошкодженої
чи несправної розетки, неправильне
використання зарядного пристрою або
недотримання вказівок із безпеки може
призвести до короткого замикання, ураження
електричним струмом, вибуху, пожежі чи
отримання опіків. Не використовуйте зарядний
пристрій, якщо він пошкоджений або брудний.
Підключайте зарядний пристрій лише до
розеток, які встановлено кваліфікованим
спеціалістом і які не мають пошкоджень, а

Використання зарядного пристрою.
Під час заряджання завжди розміщуйте
зарядний пристрій на твердій поверхні.
Porsche рекомендує використовувати зарядний
пристрій у базовому настінному кріпленні.
Не занурюйте зарядний пристрій у воду. Щоб
уникнути перегрівання зарядного пристрою під
час роботи, не допускайте тривалої дії прямого
сонячного проміння на нього. Якщо блок
керування перегрівається, процес заряджання
автоматично припиняється, доки температура
знову не опуститься до нормального рівня.

Відкрийте для себе
перший електричний
спорткар Porsche Taycan

Контакти дилерської мережі Porsche:
Порше Центр Київ Аеропорт
с. Чубинське, вул. Київська, 43
тел.: +38 (044) 201-911-0
kyiv.porsche.ua
Порше Центр Дніпро
вул. Запорізьке Шосе, 37 Д
тел.: +38 (056) 377-77-77
dealer.porsche.com/ukraine/
porsche-center-dnipro
Порше Центр Одеса
вул. Церковна, 2/4
тел.: +38 (048) 780-11-88
dealer.porsche.com/ukraine/
porsche-center-odesa

Порше Центр Харків
вул. Клочківська, 95
тел.: +38 (057) 700-2000
dealer.porsche.com/ukraine/
porsche-center-kharkiv
Порше Центр Львів
вул. Дж. Вашингтона, 8
тел.: +38 (032) 256-03-56
dealer.porsche.com/ukraine/
porsche-center-lviv

ТОВ «Віннер Імпортс Україна, Лтд.» Код ЄДРПОУ 20054535. Порше, Штутгарт. Тайкан. 4ес, турбо ес. Дайрект тач контро. Перформенс Плюс,
електрик спорт саунд, лонч контрол, мод3, мобайл чардж плюс, мобайл чардж конект, хоум енерджі менеджер, дестінейшин чарджер. Вайт, блек,
джет блек металік, вулкано грей металік, карера вайт металік, доломіт сільвер металік, мамба грін металік, фроузенблу металік, джентін блу
металік, кармін ред, графіт блу, слейт грей, бордо ред, чалк беж, труффель браун, базальт блек, атакама беж.

