Porsche 997.2 BLACK EDITION Limited Nr 1108/1911 # SOLD
Sprzedane

Opis pojazdu
Ściśle Limitowana edycja 911 — Carrera Black Edition. W skrócie:
czarny wewnątrz i na zewnątrz. Seria bazuje na podstawowym
modelu Carrery zarówno w nadwoziu coupe, jak i cabrio. Produkcja
została ograniczona do zaledwie 1911 egzemplarzy . Czarny lakier
znajduje się oczywiście w standardzie, za metaliczną bazaltową
czerń trzeba było dopłacić i taki lakier jest w tym egzemplarzu .
Kolor czarny znajduję się częściowo także na 19-calowych ,
kutych felgach aluminiowych oraz zaciskach hamulców. Przy

Parametry techniczne
Marka
Model

1108 / 1911

Black Edition, po czym zostaną otuleni w fotalch czarną skórą. We
wnętrzu oprócz dominującego czarnego koloru zagościł także

Rocznik

lakier imitujący aluminium. Z praktycznych dodatków w

Przebieg

składający się z 13 głośników o łącznej mocy 385W, nawigację

997.2 BLACK
EDITION Limited Nr

wsiadaniu kierowcę i pasażera powita na progach czarny napis

standardzie odnajdziemy m.in. zestaw nagłaśniający firmy Bose

Porsche

Skrzynia biegów

2011
17 500 km
Automatyczna

satelitarną, asystenta parkowania, tempomat, czujnik deszczu.

Napęd

Tylna oś

Black Edition jest wyposażony wyłącznie w standardowego 3,6-

Paliwo

Benzyna

litrowego boksera o mocy 345 KM oraz mega szybką ,

Pojemność

dwusprzęgłową skrzynię biegów PDK . W nadwoziu Coupe sprint
do “setki” zajmie nam 4,7 sekundy. Mamy tutaj właśnie
opcjonalną dwusprzęgłową skrzynię biegów PDK, która czasy
skróci o 0,2 sekundy Kolejne 0,2 sek. możemy “urwać” z pakietem
Sport Chrono Plus, dzięki czemu zostaniemy wyposażeni w
procedurę startu Launch Control i dzięki temu sprint do “setki”…

Moc (KM)
Kolor

3600 cm3
345
Black

Wyposażenie dodatkowe
ABS, Adaptacyjne oświetlenie, Alcantara, Asystent martwego punktu, Centralny zamek z pilotem, Czujnik deszczu, Czujnik
światła, Czujniki parkowania, Elektryczna regulacja siedzeń, Elektryczne lusterka, Elektryczne szyby, ESP, Felgi aluminiowe,
Immobilizer, Interfejs MP3, Isofix (system mocowania fotelików dziecięcych), Kamera cofania, Klimatyzacja, Komputer
pokładowy, Kontrola trakcji, Nawigacja, Odtwarzacz CD, Pełna skóra, Podgrzewane fotele, Poduszki powietrzne, Reflektory
ksenonowe, Sportowe fotele, Światła LED, Światła przeciwmgielne, Tempomat, Wspomaganie kierownicy, Zestaw
głośnomówiący
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