
Performance Data
•  Engine: 1.8L SOHC, i-VTEC, 16 Valve L4
•  Power: 140HP @ 6500RPM
•  Torque: 172Nm @ 4300RPM
•  Transmission: CVT
•  ECON Mode

Exterior Features
• 17” Alloy Wheels
• LED Headlights with LED DRLs
• LED Tail Lights
• Rear Parking Sensors
• Body Color Tailgate Spoiler
• Front Bumper Spoiler

Interior Features
•  Cruise Control
•  Steering Switch Audio Control
•  7 Inch Display Audio with Touch Screen
•  Apple CarPlay™/WebLink™
•  Smart Entry with Push Button Start
•  2nd-Row Magic Seats with Recline and  60:40 
•  Electric Parking Brake with Brake Hold 
•  Driver’s Seat Height Adjustable
•  USB Audio Interface
•  4 Speakers

Safety Features 
•  Dual SRS Airbags (Driver & Assistant)
•  Electronic Brake Distribution (EBD)
•  Emergency Stop Signal (ESS)
•  Hill Start Assist (HSA) 
•  Tire Pressure Monitoring System (TPMS)
•  Advanced Compatibility Engineering™ (ACE™) Body Structure
• ISO Fix for Child Seat

بيانات األداء
1.8L SOHC, i-VTEC, 16 Valve L4 :المحرك  •

140HP @ 6500RPM :القوة  •
172Nm @ 4300RPM :العزم  •

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

الميزات الخارجية
• عجالت ألمونيوم 17 بوصة

• مصابيح LED مع أضواء ساطعة خالل النهار
LED مجموعة أضواء خلفية •

• حساسات خلفية لصف السيارة
• جناح للمصد الخلفي بلون السيارة

• جناح للمصد األمامي

الميزات الداخلية
نظام تثبيت السرعة  •

أزرار بالمقود للتحكم بالنظام الصوتي  •
شاشة تعمل باللمس للنظام الصوتي 7 بوصة  •

WebLink™/Apple CarPlay™  مع نظام  •
دخول ذكي مع زر لتشغيل المحّرك  •

مقاعد الصف ثاني سحرية مع إمكانية الطي 60:40  •
فرامل يد كهربائية )EPB( مع وظيفة تثبيت الفرامل بشكل أتوماتيكي  •

ارتفاع مقعد السائق قابل للتعديل  •
واجهة معلومات USB النظام الصوتي   •

مكبرات صوت 4  •

مزايا السالمة واألمان
كب األمامي( نظام وسادتين جانبيتين SRS )السائق والرا  •

(EBD( نظام التوزيع اإللكتروني لقوة الفرامل  •
(ESS( إشارة للتوقف الطارئ  •

(HSA( نظام المساعدة لالنطالق على المنحدرات  •
 (TPMS( نظام مراقبة ضغط الهواء في اإلطارات  •
(ACE™( بنية الهيكل بتقنية الهندسة المتوافقة  •

• نظام ISO Fix لتثبيت مقاعد األطفال

LX 2021


