
1.5L EX TURBO 2020

Performance Data
• Engine: 1.5L DOHC L4 with Single-Scroll Turbo 
• Power: 198HP@5500RPM
• Torque: 260Nm@1600-5000RPM
• Transmission: CVT
• ECON Mode

Exterior Features
• 17” Alloy Wheels
• LED Headlights with DRLs
• LED Front Fog Lights
• One-Touch Power Moon roof with Tilt Feature
• Smart Entry with Walk-Away Auto Lock

Interior Features
• Remote Control Engine Starter
• Dual-Zone Automatic Climate Control System
• Electric Parking Brake with Brake Hold
• Push Button Start
• Cruise Control
• Honda LaneWatch™
• Multi-Angle Rearview Camera with Dynamic Guidelines
• Active Noise Cancellation (ANC)
• Automatic Dimming Rearview Mirror
• Leather Interiors
• Driver’s Seat with 12-Way Power Adjustment with
   4 way Power Lumbar Support
• Front Passenger’s Seat with 4-Way Power Adjustment
• 8-Inch Touch Screen Display Audio with Apple CarPlay
• 8 Speakers

Safety Features
• Advanced Front Airbags
• Side and Side Curtain Airbags
• Driver’s and Front Passenger’s Knee Airbags
• Electronic Brake Booster (EBB)

بيانات األداء
• المحرك: 1.5 لتر، 4 اسطوانات في خط مستقيم مع تيربو بلّفة مفردة

• القوة: 198 حصاناً عند 5500 دورة بالدقيقة
• عزم دوران 260 نيوتن متر عند 5000-1600 دورة بالدقيقة

• ناقل حركة: ذو تغيير )تعشيق( مستمر
• زر وضعية التشغيل االقتصادي

الميزات الخارجية
• عجالت سبيكية قياس 17 بوصة

• مصابيح أمامية LED مع مصابيح إضائة نهارية
LED مصابيح أمامية ضد الضباب بتقنية •

• فتحة سقف كهربائية تعمل بلمسة واحدة مع ميزة الميالن
• دخول ذكي مع إقفال أوتوماتيكي عند االبتعاد

الميزات الداخلية
• تشغيل المحرك عن بعد

• تحكّم أوتوماتيكي بنظام تكييف الهواء لمنطقتين متقدم
• مكبح يد كهربائي مع ميزة تفعيل مكبح اليد ألياً

• نظام التشغيل بضغطة زر
• مثبت سرعة

• نظام مراقبة المسار من هوندا
• كاميرا للرؤيا الخلفية متعددة الزوايا مع خطوت ارشادية

• تحكم نشط بالضجيج
• مرآة للرؤية الخلفية تعتم اإلضائة أوتوماتيكياً

• فرش داخلي من الجلد
• مقعد للسائق مع تعديل كهربائي بـ12 اتجاهاً

   لدعم أسفل الظهر 4 وضعيات
كب األمامي مع تعديل كهربائي بـ4 اتجاهات • مقعد للرا

Apple CarPlay شاشة عرض قياس 8 بوصات مع أنظمة •
• 8 مكبرات صوت

مزايا السالمة واألمان
• وسائد هوائية أمامية متطّورة
• وسائد هوائية جانبية وستارية

كب األمامي • وسائد هوائية لركب السائق والرا
(EBB( نظام الدعم اإللكتروني لقوة الفرامل •


