
CALL 800 HONDA
46632

* Specifications subject to change

الأبعــاد
الطول: 4٫905 ملم

العر�ض: 1٫850 ملم
االرتفاع: 1٫465 ملم

طول قاعدة العجالت: 2٫775 ملم
بيانات الأداء

اأق�صى قوة )ح�صان / عند دورة بالدقيقة(: 185 ح�صاًنا عند 6400 د.د.
اأق�صى عزم )نيوتن - متر /عند دورة بالدقيقة(: 245 نيوتن- متر عند 3900 د.د.

L4 :نوع المحرك
عدد ال�صمامات واآلية الدفع: 16 �صماًما، كامة علوية مزدوجة، نظام 

توقيت ال�صمام المتغير الذكي
نوع ناقل الحركة: ناقل حركة ذو تغيير )تع�صيق( م�صتمر

الميزات الخارجية
م�صابيح LED نهارية

م�صابيح انعطاف على المرايا الخارجية
شبك كروم

16 بو�صة عجالت معدن

الميزات الداخلية
مكيف يدوي

فتحات خلفية )تهوية وتدفئة(
نوافذ ال�صائق والراكب االأمامي كهربائية مع رفع وخف�ض اآلي

جيب خلفي على مقعد ال�صائق والراكب االأمامي
مقب�ض �صوت اإ�صافي

مقب�ض USB ومقب�ض  HDMI للو�صائط المتعددة
دخول ال�صيارة وفتح �صندوق االأمتعة بدون مفتاح 

ح�صا�صات وقوف خلفية
مثبت �صرعة

نظام توجيه معزز بالقدرة الكهربائية
ميزات ال�سالمة والأمان

نظام مكابح مانعة لالنغالق مع توزيع قوة الكبح اإلكترونًيا

نظام الم�صاعدة على ثبات المركبة مع نظام التحكم بالجر )منع 
انزالق العجالت(

نظام الم�صاعدة على �صعود المنحدرات
و�صائد هوائية لل�صائق والراكب االأمامي )بنظام تقييد الحركة 

التكميلي(
و�صائد هوائية جانبية و�صتارية

نظام مراقبة �صغط هواء االإطارات
نظام ومي�ض م�صابيح التوقف عند الكبح المفاجئ

نظام معّطل للمحرك �صد ال�صرقة
نظام حماية مع جر�ض اإنذار

نظام تثبيت مقعد الطفل

Dimensions 
• Length (MM): 4,905
• Width (MM): 1,850
• Height (MM): 1,465
• Wheelbase (MM): 2,775

Performance Data 
• Maximum Power KW (hp@rpm): 185hp@6400rpm
• Maximum Torque (Nm@rpm): 245 Nm@3900rpm
• Engine Type: L4 
• Valve Train: 16 Valve DOHC i-VTEC 

• Transmission Type: CVT

Exterior Features 
• LED Daytime Running Lights (DRLs)
• Side Turn Signal on Door Mirror
• Chrome Grille
• 16-Inch Steel Wheels

Interior Features 
• Manual AC
• Rear AC
• Driver and Assistant Auto Up/Down Power Windows
• Driver and Assistant Seat Back Pocket
• AUX Jack
• USB Jack and HDMI Jack
• Keyless Entry with Trunk
• Rear Parking Sensors
• Cruise Control
• Electric Power Steering (EPS)

Safety Features 
• Anti-Lock Braking System (ABS) & Electric Brake 

Force Distribution (EBD)
• Vehicle Stability Assist (VSA) with Traction Control 

System (TCS)
• Hill Start Assist (HSA)
• Dual SRS Driver and Assistant Airbags 

• Side and Side Curtain Airbags
• Tire Pressure Monitoring System (TPMS)
• Emergency Stop Signal
• ECU Immobilizer
• Security Alarm
• ISOFIX
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CALL 800 HONDA
46632

* Specifications subject to change

الأبعــاد
الطول: 4٫905 ملم

العر�ض: 1٫850 ملم
االرتفاع: 1٫465 ملم

طول قاعدة العجالت: 2٫775 ملم
بيانات الأداء

اأق�صى قوة )ح�صان / عند دورة بالدقيقة(: 185 ح�صاًنا عند 6400 د.د.
اأق�صى عزم )نيوتن - متر /عند دورة بالدقيقة(: 245 نيوتن- متر عند 3900 د.د.

L4 :نوع المحرك
عدد ال�صمامات واآلية الدفع: 16 �صماًما، كامة علوية مزدوجة، نظام 

توقيت ال�صمام المتغير الذكي
نوع ناقل الحركة: ناقل حركة ذو تغيير )تع�صيق( م�صتمر

الميزات الخارجية
فتحة �صقف

م�صابيح LED نهارية
م�صابيح انعطاف على المرايا الخارجية

شبك كروم
17 بو�صة عجالت األومنيوم

الميزات الداخلية
تكييف اأوتوماتيكي لمنطقتين م�صتقلتين

فتحات خلفية )تهوية وتدفئة(
نوافذ ال�صائق والراكب االأمامي كهربائية مع رفع وخف�ض اآلي

جيب خلفي على مقعد ال�صائق والراكب االأمامي
�صا�صة عر�ض المعلومات والنظام ال�صوتي تعمل باللم�ض مقا�ض 7 بو�صات

مقب�ض USB ومقب�ض  HDMI للو�صائط المتعددة
تو�صيل الهاتف الذكي

دخول ال�صيارة وفتح �صندوق االأمتعة بدون مفتاح 
ح�صا�صات وقوف خلفية

مثبت �صرعة
نظام توجيه معزز بالقدرة الكهربائية

ميزات ال�سالمة والأمان
نظام مكابح مانعة لالنغالق مع توزيع قوة الكبح اإلكترونًيا

نظام الم�صاعدة على ثبات المركبة مع نظام التحكم بالجر )منع 
انزالق العجالت(

نظام الم�صاعدة على �صعود المنحدرات
و�صائد هوائية لل�صائق والراكب االأمامي )بنظام تقييد الحركة التكميلي(

و�صائد هوائية جانبية و�صتارية
نظام مراقبة �صغط هواء االإطارات

نظام ومي�ض م�صابيح التوقف عند الكبح المفاجئ
نظام معّطل للمحرك �صد ال�صرقة

نظام حماية مع جر�ض اإنذار
نظام تثبيت مقعد الطفل

Dimensions 
• Length (MM): 4,905
• Width (MM): 1,850
• Height (MM): 1,465
• Wheelbase (MM): 2,775

Performance Data 
• Maximum Power KW (hp@rpm): 185hp@6400rpm
• Maximum Torque (Nm@rpm): 245 Nm@3900rpm
• Engine Type: L4 
• Valve Train: 16 Valve DOHC i-VTEC 

• Transmission Type: CVT

Exterior Features 
• Sunroof
• LED Daytime Running Lights (DRLs)
• Side Turn Signal on Door Mirror
• Chrome Grille
• 17-Inch Alloy Wheels

Interior Features 
• Dual-Zone Automatic AC
• Rear AC
• Driver and Assistant Auto Up/Down Power Windows
• Driver and Assistant Seat Back Pocket
• 7-Inch Touch Screen Display Audio
• USB Jack and HDMI Jack
• Smart Phone Connect
• Keyless Entry with Trunk
• Rear Parking Sensors
• Cruise Control
• Electric Power Steering (EPS)

Safety Features 
• Anti-Lock Braking System (ABS) & Electric Brake 

Force Distribution (EBD)
• Vehicle Stability Assist (VSA) with Traction Control 

System (TCS)
• Hill Start Assist (HSA)
• Dual SRS Driver and Assistant Airbags
• Side and Side Curtain Airbags
• Tire Pressure Monitoring System (TPMS)
• Emergency Stop Signal
• ECU Immobilizer
• Security Alarm
• ISOFIX
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CALL 800 HONDA
46632

* Specifications subject to change

الأبعــاد
الطول: 4٫905 ملم

العر�ض: 1٫850 ملم
االرتفاع: 1٫465 ملم

طول قاعدة العجالت: 2٫775 ملم
بيانات الأداء

اأق�صى قوة )ح�صان / عند دورة بالدقيقة(: 189 ح�صاًنا عند 6400 د.د.
اأق�صى عزم )نيوتن - متر /عند دورة بالدقيقة(: 247 نيوتن- متر عند 3900 د.د.

L4 :نوع المحرك
عدد ال�صمامات واآلية الدفع: 16 �صماًما، كامة علوية مزدوجة، نظام 

توقيت ال�صمام المتغير الذكي
نوع ناقل الحركة: ناقل حركة ذو تغيير )تع�صيق( م�صتمر

الميزات الخارجية
فتحة �صقف

م�صابيح LED نهارية
LED م�صابيح �صباب اأمامية

م�صابيح انعطاف على المرايا الخارجية
17 بو�صة عجالت األومنيوم

الميزات الداخلية
نظام هوندا لمراقبة الم�صار

تكييف اأوتوماتيكي لمنطقتين م�صتقلتين
مقعد ال�صائق كهربائي 8 و�صعيات + دعم كهربائي الأ�صفل الظهر

مقعد الراكب االأمامي كهربائي 4 و�صعيات
�صا�صة عر�ض المعلومات والنظام ال�صوتي تعمل باللم�ض مقا�ض 7 بو�صات

مقب�ض USB ومقب�ض  HDMI للو�صائط المتعددة
تو�صيل الهاتف الذكي

ت�صغيل المحرك عن بعد
ح�صا�صات وقوف خلفية

مثبت �صرعة
ميزات ال�سالمة والأمان

نظام مكابح مانعة لالنغالق مع توزيع قوة الكبح اإلكترونًيا

نظام الم�صاعدة على ثبات المركبة مع نظام التحكم بالجر )منع 
انزالق العجالت(

نظام الم�صاعدة على �صعود المنحدرات
و�صائد هوائية لل�صائق والراكب االأمامي )بنظام تقييد الحركة التكميلي(

و�صائد هوائية جانبية و�صتارية
نظام مراقبة �صغط هواء االإطارات

نظام ومي�ض م�صابيح التوقف عند الكبح المفاجئ
نظام معّطل للمحرك �صد ال�صرقة

نظام حماية مع جر�ض اإنذار
نظام تثبيت مقعد الطفل

Dimensions 
• Length (MM): 4,905
• Width (MM): 1,850
• Height (MM): 1,465
• Wheelbase (MM): 2,775

Performance Data 
• Maximum Power KW (hp@rpm): 189hp@6400rpm
• Maximum Torque (Nm@rpm): 247 Nm@3900rpm
• Engine Type: L4 
• Valve Train: 16 Valve DOHC i-VTEC 

• Transmission Type: CVT

Exterior Features 
• Sunroof
• LED Daytime Running Lights (DRLs)
• LED Front Fog Lights
• Side Turn Signal on Door Mirror
• 17-Inch Alloy Wheels

Interior Features 
• Honda Lane Watch
• Dual-Zone Automatic AC
• 8 Way Power Driver Seat + Power Lumbar Support
• 4 Way Power Assistant Seat
• 7-Inch Touch Screen Display Audio
• USB Jack and HDMI Jack
• Smart Phone Connect
• Remote Control Engine Starter
• Rear Parking Sensors
• Cruise Control

Safety Features 
• Anti-Lock Braking System (ABS) & Electric Brake 

Force Distribution (EBD)
• Vehicle Stability Assist (VSA) with Traction Control 

System (TCS)
• Hill Start Assist (HSA)
• Dual SRS Driver and Assistant Airbags
• Side and Side Curtain Airbags
• Tire Pressure Monitoring System (TPMS)
• Emergency Stop Signal
• ECU Immobilizer
• Security Alarm
• ISOFIX
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CALL 800 HONDA
46632

* Specifications subject to change

الأبعــاد
الطول: 4٫905 ملم

العر�ض: 1٫850 ملم
االرتفاع: 1٫465 ملم

طول قاعدة العجالت: 2٫775 ملم
بيانات الأداء

اأق�صى قوة )ح�صان / عند دورة بالدقيقة(: 189 ح�صاًنا عند 6400 د.د.
اأق�صى عزم )نيوتن - متر /عند دورة بالدقيقة(: 247 نيوتن- متر عند 3900 د.د.

L4 :نوع المحرك
عدد ال�صمامات واآلية الدفع: 16 �صماًما، كامة علوية مزدوجة، نظام 

توقيت ال�صمام المتغير الذكي
نوع ناقل الحركة: ناقل حركة ذو تغيير )تع�صيق( م�صتمر

الميزات الخارجية
فتحة �صقف

م�صابيح LED نهارية
LED م�صابيح �صباب اأمامية

م�صابيح انعطاف على المرايا الخارجية
17 بو�صة عجالت األومنيوم

الميزات الداخلية
نظام مالحة

نظام هوندا لمراقبة الم�صار
تكييف اأوتوماتيكي لمنطقتين م�صتقلتين

فر�ض داخلي جلد
مقعد ال�صائق كهربائي 8 و�صعيات + دعم كهربائي الأ�صفل الظهر

مقعد الراكب االأمامي كهربائي 4 و�صعيات
مقعد ال�صائق مع ذاكرة

�صا�صة عر�ض المعلومات والنظام ال�صوتي تعمل باللم�ض مقا�ض 7 بو�صات
نظام �صوتي فاخر )4 مكبرات �صوت، مع منقي وم�صخم �صوت(

مقب�ض USB ومقب�ض  HDMI للو�صائط المتعددة
تو�صيل الهاتف الذكي

ت�صغيل المحرك عن بعد
كاميرا روؤية خلفية عري�صة الزاوية

ح�صا�صات وقوف خلفية
مثبت �صرعة

ميزات ال�سالمة والأمان
نظام مكابح مانعة لالنغالق مع توزيع قوة الكبح اإلكترونًيا

نظام الم�صاعدة على ثبات المركبة مع نظام التحكم بالجر )منع 
انزالق العجالت(

نظام الم�صاعدة على �صعود المنحدرات
و�صائد هوائية لل�صائق والراكب االأمامي )بنظام تقييد الحركة التكميلي(

و�صائد هوائية جانبية و�صتارية
نظام مراقبة �صغط هواء االإطارات

Dimensions 
• Length (MM): 4,905
• Width (MM): 1,850
• Height (MM): 1,465
• Wheelbase (MM): 2,775

Performance Data 
• Maximum Power KW (hp@rpm): 189hp@6400rpm
• Maximum Torque (Nm@rpm): 247 Nm@3900rpm
• Engine Type: L4 
• Valve Train: 16 Valve DOHC i-VTEC 

• Transmission Type: CVT

Exterior Features 
• Sunroof
• LED Daytime Running Lights (DRLs)
• LED Front Fog Lights
• Side Turn Signal on Door Mirror
• 17-Inch Alloy Wheels

Interior Features 
• Navigation
• Honda Lane Watch
• Dual-Zone Automatic AC
• Leather Interior
• 8 Way Power Driver Seat + Power Lumbar Support
• 4 Way Power Assistant Seat
• Memory Driver Seat
• 7-Inch Touch Screen Display Audio
• Premium Audio (4 Speakers, Tweeter and Subwoofer)
• USB Jack and HDMI Jack
• Smart Phone Connect
• Remote Control Engine Starter
• Wide Rear View Camera
• Rear Parking Sensors
• Cruise Control

Safety Features 
• Anti-Lock Braking System (ABS) & Electric Brake 

Force Distribution (EBD)
• Vehicle Stability Assist (VSA) with Traction Control 

System (TCS)
• Hill Start Assist (HSA)
• Dual SRS Driver and Assistant Airbags
• Side and Side Curtain Airbags
• Tire Pressure Monitoring System (TPMS)

Accord 2.4 EX Plus 2017٢٠١7 EX Plus أكورد ٢٫٤�

Honda Accord 2017 spec sheets_2.indd   4 12/18/16   9:58 AM



CALL 800 HONDA
46632

* Specifications subject to change

الأبعــاد
الطول: 4٫905 ملم

العر�ض: 1٫850 ملم
االرتفاع: 1٫465 ملم

طول قاعدة العجالت: 2٫775 ملم
بيانات الأداء

اأق�صى قوة )ح�صان / عند دورة بالدقيقة(: 278 ح�صاًنا عند 6200 د.د.
اأق�صى عزم )نيوتن - متر /عند دورة بالدقيقة(: 342 نيوتن- متر عند 4900 د.د.

V نوع المحرك: 6 اأ�صطوانات على �صكل
عدد ال�صمامات واآلية الدفع: 24 �صماًما، كامة علوية مزدوجة، نظام 

توقيت ال�صمام المتغير الذكي
نوع ناقل الحركة:6 �صرعات اأوتوماتيكي

الميزات الخارجية
فتحة �صقف

LED م�صابيح اأمامية
م�صابيح LED نهارية

LED م�صابيح �صباب اأمامية
اإمالة اأتوماتيكية لمرايا االأبواب عند الرجوع للخلف

مرايا االأبواب كهربائية قابلة للطي
17 بو�صة عجالت األومنيوم

الميزات الداخلية
نظام مالحة

نظام هوندا لمراقبة الم�صار
تكييف اأوتوماتيكي لمنطقتين م�صتقلتين

فر�ض داخلي جلد
مقعد ال�صائق كهربائي 8 و�صعيات + دعم كهربائي الأ�صفل الظهر

مقعد الراكب االأمامي كهربائي 4 و�صعيات
مقعد ال�صائق مع ذاكرة

�صا�صة عر�ض المعلومات والنظام ال�صوتي تعمل باللم�ض مقا�ض 7 بو�صات
نظام �صوتي فاخر )4 مكبرات �صوت، مع منقي وم�صخم �صوت(

مقب�ض USB ومقب�ض  HDMI للو�صائط المتعددة
تو�صيل الهاتف الذكي

ت�صغيل المحرك عن بعد
كاميرا روؤية خلفية عري�صة الزاوية

ح�صا�صات وقوف خلفية
ميزات ال�سالمة والأمان

هوندا �صين�صنغ )مجموعة من مزايا ال�صالمة(
نظام مكابح مانعة لالنغالق مع توزيع قوة الكبح اإلكترونًيا

نظام الم�صاعدة على ثبات المركبة مع نظام التحكم بالجر )منع 
انزالق العجالت(

نظام الم�صاعدة على �صعود المنحدرات
و�صائد هوائية لل�صائق والراكب االأمامي )بنظام تقييد الحركة التكميلي(

Dimensions 
• Length (MM): 4,905
• Width (MM): 1,850
• Height (MM): 1,465
• Wheelbase (MM): 2,775

Performance Data 
• Maximum Power KW (hp@rpm): 278vhp@6200rpm
• Maximum Torque (Nm@rpm): 342 Nm@4900rpm
• Engine Type: V6 
• Valve Train: 24 Valve SOHC i-VTEC 

• Transmission Type: 6AT

Exterior Features 
• Sunroof
• LED Headlights
• LED Daytime Running Lights (DRLs)
• LED Front Fog Lights
• Auto Tilt Down Door Mirror in Reverse
• Power Fold Door Mirror
• 17-Inch Alloy Wheels

Interior Features 
• Navigation
• Honda Lane Watch
• Dual-Zone Automatic AC
• Leather Interior
• 8 Way Power Driver Seat + Power Lumbar Support
• 4 Way Power Assistant Seat
• Memory Driver Seat
• 7-Inch Touch Screen Display Audio
• Premium Audio (4 Speakers, Tweeter and Subwoofer)
• USB Jack and HDMI Jack
• Smart Phone Connect
• Remote Control Engine Starter
• Wide Rear View Camera
• Rear Parking Sensors

Safety Features 
• Honda Sensing™
• Anti-Lock Braking System (ABS) &  

Electric Brake Force Distribution (EBD)
• Vehicle Stability Assist (VSA) with Traction Control 

System (TCS)
• Hill Start Assist (HSA)
• Dual SRS Driver and Assistant Airbags
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CALL 800 HONDA
46632

* Specifications subject to change

الأبعــاد
الطول: 4٫905 ملم

العر�ض: 1٫850 ملم
االرتفاع: 1٫465 ملم

طول قاعدة العجالت: 2٫775 ملم
بيانات الأداء

اأق�صى قوة )ح�صان / عند دورة بالدقيقة(: 278 ح�صاًنا عند 6200 د.د.
اأق�صى عزم )نيوتن - متر /عند دورة بالدقيقة(: 342 نيوتن- متر عند 4900 د.د.

V نوع المحرك: 6 اأ�صطوانات على �صكل
عدد ال�صمامات واآلية الدفع: 24 �صماًما، كامة علوية مزدوجة، نظام 

توقيت ال�صمام المتغير الذكي
نوع ناقل الحركة:6 �صرعات اأوتوماتيكي

الميزات الخارجية
فتحة �صقف

LED م�صابيح اأمامية
م�صابيح LED نهارية

LED م�صابيح �صباب اأمامية
جناح خلفي على �صندوق االأمتعة

اإمالة اأتوماتيكية لمرايا االأبواب عند الرجوع للخلف
18 بو�صة عجالت األومنيوم

الميزات الداخلية
نظام مالحة

نظام هوندا لمراقبة الم�صار
تكييف اأوتوماتيكي لمنطقتين م�صتقلتين

دوا�صات ت�صارع وكبح ريا�صية
فر�ض داخلي جلد

مقعد ال�صائق كهربائي 8 و�صعيات + دعم كهربائي الأ�صفل الظهر
مقعد الراكب االأمامي كهربائي 4 و�صعيات

مقعد ال�صائق مع ذاكرة
�صا�صة عر�ض المعلومات والنظام ال�صوتي تعمل باللم�ض مقا�ض 7 بو�صات

نظام �صوتي فاخر )4 مكبرات �صوت، مع منقي وم�صخم �صوت(
مقب�ض USB ومقب�ض  HDMI للو�صائط المتعددة

تو�صيل الهاتف الذكي
ت�صغيل المحرك عن بعد

كاميرا روؤية خلفية عري�صة الزاوية
ح�صا�صات وقوف خلفية

مقاب�ض نقل �صرعة على المقود
ميزات ال�سالمة والأمان

هوندا �صين�صنغ )مجموعة من مزايا ال�صالمة(
نظام مكابح مانعة لالنغالق مع توزيع قوة الكبح اإلكترونًيا

نظام الم�صاعدة على ثبات المركبة مع نظام التحكم بالجر )منع 
انزالق العجالت(

Dimensions 
• Length (MM): 4,905
• Width (MM): 1,850
• Height (MM): 1,465
• Wheelbase (MM): 2,775

Performance Data 
• Maximum Power KW (hp@rpm): 278vhp@6200rpm
• Maximum Torque (Nm@rpm): 342 Nm@4900rpm
• Engine Type: V6 
• Valve Train: 24 Valve SOHC i-VTEC 

• Transmission Type: 6AT

Exterior Features 
• Sunroof
• LED Headlights
• LED Daytime Running Lights (DRLs)
• LED Front Fog Lights
• Trunk Spoiler
• Auto Tilt Down Door Mirror in Reverse
• 18-Inch Alloy Wheels

Interior Features 
• Navigation
• Honda Lane Watch
• Dual-Zone Automatic AC
• Sport Pedal Pad
• Leather Interior
• 8 Way Power Driver Seat + Power Lumbar Support
• 4 Way Power Assistant Seat
• Memory Driver Seat
• 7-Inch Touch Screen Display Audio
• Premium Audio (4 Speakers, Tweeter and Subwoofer)
• USB Jack and HDMI Jack
• Smart Phone Connect
• Remote Control Engine Starter
• Wide Rear View Camera
• Rear Parking Sensors
• Paddle Shift

Safety Features 
• Honda Sensing™
• Anti-Lock Braking System (ABS) &  

Electric Brake Force Distribution (EBD)
• Vehicle Stability Assist (VSA) with Traction Control 

System (TCS)
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