
Motor 
Porsche E-Performance motor med Permanent Magnet Synchronous Motor på for og bagaksel. Op til 
435 hk (320 kW), overboost op til 530 hk (390 kW), maksimalt moment ved launch control 640 Nm 
Ved tilvalg af Performance Batteri Plus: Porsche E-Performance motor med Permanent Magnet 
Synchronous Motor på for og bagaksel. Op til 490 hk (360 kW), overboost op til 571 hk (420 kW), 
maksimalt moment ved launch control 650 Nm 
Drivlinjedetaljer 
Performancebatteri (Performancebatteri Plus kan tilkøbes) 
Porsche Traction Management (PTM) 
Porsche Recuperation Management (PRM) 
Sport-Mode til aktivering af køredynamiske indstillinger, inkl. Launch Control 
Range-modus til aktivering af effektivitets-orienterede indstillinger 
Transmission 
2-trins parallel aksial gearkasse på bagaksel 
1-trins koaksial gearkasse på foraksel 
Undervogn 
Aluminium dobbelt wishbone foraksel 
Aluminium multilink bagaksel 
Stabilitetsprogram Porsche Stability Management (PSM) med ABS og udvidede bremsefunktioner 
Integreret Porsche 4D Chassis Control 
Adaptiv luftundervogn inkl. Porsche Active Suspension Management (PASM) 
Servostyring 
Dæktrykskontrolsystem 
Hjul 
19" Taycan S Aero hjul 
Navkapsler med monokrom Porsche våbenskjold 
Bremser 
6-stemplede aluminium monoblok faste bremsekalibre, for 
4-stemplede aluminium monoblok fikserede bremsekalibre, bag 
Bremseskiver internt ventilerede, diameter 360 mm for og 358 mm bag 
Bremsekalibre lakeret røde 
Antiblokeringssystem (ABS) 
Elektronisk parkeringsbremse 
Slidindikator for bremseklodser 
Auto-hold funktion 
Multikollisionsbremse 
Karosseri 
Fuldt galvaniseret stål-aluminium-hybrid letvægtskarosseri 
Frontklap, Bagklap, døre, sidedele og forskærme i aluminium 
Tag i aluminium, med nedsænket kontur 
Fuldt dækkende undervognspanel 
Front med vertikale luftindtag (Air Curtain) 
Nedre del af front i sort 
Automatisk udkørende udvendige dørgreb 
Rudelister i sølv højglans 
Indstigningslister i børstet aluminium (inkl. læssekantbeskyttelse i bagagerum) 
Sideskørter i sort 
Nedre dele af sidespejle lakeret i sort, inkl spejlfod i sort 
Porsche Active Aerodynamics, med aktive køleluftklapper og adaptivt udkørende hækspoiler 
Hækdiffuser i lameldesign, sort 
'PORSCHE'-logo i glasoptik integreret i lygtestribe i baglygte 
Modelbetegnelse på bagklap i sølv 
Belysning 
LED forlygter inkl. Porsche Dynamic Light System Plus (PDLS Plus) 
Kørelysassistent inkl. 'Coming home/leaving home'-belysning 



Lysstribe i baglygte 
Højtplaceret 3. stoplygte 
LED interiørbelysningskoncept: Forsinket slukning, interiørbelysning med læsespots, læsesports bag 
ventre og højre, fodrumsbelysning for og bag, bagagerumsbelysning for og bag, belysning i 
handskerum 
Belys make-up spejl i solskærm for fører og forsædepassager 
Elektrisk indstillelige samt opvarmelig sidespejle, asfærisk i førersiden 
Regnsensor 
Bagrudevarme, inkl 'Auto-off'-funktion 
Klimaanlæg 
Advanced Climate Control (2 zoner) med delt temperatur- og luftmængdeindstilling for fører og 
forsædepassager, udvidet fodrumstemperering, automatisk recirkuleringsmodus inkl. 
luftkvalitetssensor, samt komfortabel indstilling af luftstrømninger via PCM 
Standklimatisering, inkl. forvarmning/-køling af batteri 
Termoglas 
Pollenfilter med aktivt kul holder partikler, pollen og lugte ude og filtrerer finstøvspartikler bort før de når 
kabinen 
Sæder 
Komfortsæder, for (8-vejs elektrisk) 
Integrerede hovedstøtter, for 
Bagsædearrangement med 2 sæder i 'enkeltsædeoptik', udklapbart midterarmlæn samt nedfældbart 
ryglæn (60:40) 
Sikkerhed 
Aktiv frontklap 
4 døre med integreret Side Impact Protection 
Stødfangere udført i højstyrke tværbjælker og 2 deformationselementer, som hver har to gevindbelagte 
fikseringspunkter til trækøje (findes i on-board værktøjssæt) 
Fullsize-Airbags for fører og forsædepassager 
Knæ-Airbags til fører og forsædepassager 
Sideairbags, for 
Gardin-Airbags som dækker af den komplette tagramme og sideruder fra A-stolpe til C-stolpe 
Roll-over sensor, til udløsning af Gardin-Airbags og selestrammer ved fare for at vælte 
3-punkt automatiske seler med selestrammere på de 4 yderpladser samt selekræftbegrænser, for 
Selehøjdeindstilling, fører og forsædepassager 
Selealarme for fører, forsædepassager samt bagsæde 
Centrallås, inkl fjernbetjening, alarm og radarovervågning af kabine, inkl. startspærre 
ISOFIX-beslag til montering af børnesæde på ydre bagsæder 
Elektriske systemer 
Lane Keeping Assist inkl. vejskiltegenkendelse 
Fartpilot inkl. adaptiv Speed Limiter 
Warn- & Brake Assist 
ParkAssist (for og bag) inkl. optisk og akustisk advarsel 
Tænding af køretøj uden aktiv brug af nøgle 
Førerpersonalisering for ergonomi, komfort, infotainment, lysfunktioner samt Assistent- og 
displaysystemer 
12V stik i opbevaringsrum under midterarmlæn 
12V stik i bagagerum, bag 
Instrumenter 
16,8" Curved display, indeholder op til 5 forskellige og konfigurerbare udseender, inkl. eksterne touch 
displays til styring af lys og undervognsfunktioner 
Midterkonsol med Direct Touch Control af: Klimaindstillinger, visning af batteriladestand, felt til 
indtastning via håndskrift 
Interiør 
Interiør med dellæder 
'Taycan'-plakette i midterkonsol 



Interiør-accent-pakke, sort 
Himmel, stof 
Multifunktionssportsrat, læder 
Armlæn, for, med integreret opbevaringsrum 
Gulvmåtter 
Solskærme for fører og forsædepassager 
Audio og kommunikation 
Porsche Communication Management (PCM) inkl. Online-Navigation, Bluetooth®, AUX-, jackstik- og 
USB-indgange samt stemmebetjening (understøtter ej dansk tale) 
Højtopløseligt 10,9" touch display i full-HD opløsning, med multi touch gesture control, fx. til enkel 
styring af kortzoom 
LTE-kommunikationsmodul med integreret SIM-kort, internetadgang og smartphone-opbevaring 
Porsche Connect inkl. Apple® CarPlay, inkluderer bl.a. Online-navigation, musikstreaming og 
onlineradio, remote services, e-mobility services (bl.a. til ladestyring, klimatiseringsstyring eller 
rækkeviddestyring) 
Porsche Connect er et abonnement som inkluderer en gratis prøveperiode på 36 måneder. Anvendelse 
kræver tilmelding i My Porsche. For mere information, kontakt venligst din forhandler 
Porsche Vehicle Tracking System (PVTS) - system til udvidet køretøjsovervågning. Benyttelsen af 
PVTS Systemt kræver tilkøb af Car Security pakke i Porsche Connect Store. For mere information, 
kontakt venligst dit Porsche Center. 
2 stk USB-C indgange til connectivity og opladning i forreste midterkonsol 
2 stk USB-C indgange til opladning, bag 
Lydpakke Plus med 10 højttalere og en totalydelse på 150 watt 
Bagagerum 
Aflægningsmuligheder: Handskerum, midterkonsol, rum mellem bagsæder, rum i døre, rum i 
bagagerum bag 
2 integrerede kopholdere, for 
Tøjkroge på B-stolpe, i fører- og passagerside 
Bagagerum for og bag 
Elektrisk bagklap 
Knap til bagagerum, bag 
Farver 
Unifarver, hvid og sort 
Interiør: Dellæderkabine, sort 
E-Performance 
Ladeindgang foran fordøre, både i Type 2 (AC) i førerside og CCS (DC) +Type 2 (AC) i passagerside 
On-board vekselstrømslader (AC), 11 kW 
On-board jævnstrømslader (DC), 50 kW, ved 400V (150kW mulig som tilvalg) 
On-board jævnstrømslader (DC), op til 270 kW, ved 800V 
Mobile Charger Connect, op til 11 kW AC ladning, inkl. vægholder og kabelforbindelse til køretøj (2,5 
m) 
Kabel til husholdningsstikdåse (230V, 10A) 
Kabel til CEE-stikdåse, rød (400V, 16A), 3 faser 

 


