EX 2019

األبعاد

	•الطول (مم)4,586 :
	•العرض (مم)1,855 :
	•االرتفاع (مم)1,678 :
	•قاعدة العجالت (مم)2,660 :

بيانات األداء

	•المحرك 2.4 :لتر 16 .صمام  ،4Lكامة علوية مزدوجة ،نظام توقيت الصمام
	•القوة 184 :حصانا ً عند  6400دورة في الدقيقة
	•العزم 244 :نيوتن /متر عند  3900دورة في الدقيقة
	•ناقل الحركة :ثنائي الدفع
	•مقود كهربائي إلكتروني
	•زر وضعية التشغيل االقتصادي

الميزات الخارجية

	•عجالت سبيكية قياس  18بوصة
	•فتحة سقف
	•جناح على البوابة الخلفية
	•مصابيح  LEDأمامية مع منظم أتوماتيكي للمصابيح األمامية
	•مصابيح الطرف الخلفي بتقنية LED
	•مصابيح نهارية جارية بتقنية LED
	•مصابيح أمامية ضد الضباب
	•مصابيح مؤشر انعطاف جانبية بتقنية  LEDعلى مرايا األبواب
	•مصابيح مؤشر انعطاف على مرايا األبواب بتقنية LED
	•مصابيح خلفية ضد الضباب
	•ميزة الدخول الذكي
	•حساسات توقف خلفية

الميزات الداخلية

	•جهاز تكييف ذكي ثنائي التحكم
	•مبدل سرعات ذكي على عجلة القيادة
	•نظام مراقبة المسار من هوندا
	•كاميرا رؤية خلفية متعددة الزوايا
	•مكبح يد كهربائي مع ميزة تفعيل مكبح اليد آليا ً
	•شاشة  7بوصة للنظام الصوتي تعمل باللمس  +منفذ  + USB X 2مدخل HDMI
	•منافذ  USBخلفية عدد  2للشحن فقط
الفعال للضوضاء ()ANC
	•االلغاء
ّ
	•أنظمة  Apple Carplayوآندرويد أوتوAndroid Auto
	•مرآة رؤية خلفية بميزة التعتيم الذاتي
	•نظام التشغيل بضغطة زر
	•تشغيل المحرك عن بعد
	•بلوتوث بدون استخدام األيدي
	•مثبت سرعة
	•أنظمة التحكم بالصوت على عجلة القيادة
	• 8مكبرات الصوت

مزايا السالمة واألمان

Dimensions

• Length (mm): 4,586
• Width (mm): 1,855
• Height (mm): 1,678
• Wheelbase (mm): 2,660

Performance Data

• Engine: 2.4L DOHC, i-VTEC, 16 Valve L4
• Power: 184HP@6400RPM
• Torque: 244Nm@3900RPM
• Transmission: CVT
• Electronic Power Steering
• ECON Mode

Exterior Features

• 18” Alloy Wheels
• Sunroof
• Tail gate Spoiler
• LED Headlight with Auto Headlight Adjuster
• LED Tail Lights
• LED DRLs
• LED Front Fog Lights
• Power Foldable Door Mirror with Auto Tilt
• LED Side Turn Signal on Door Mirror
• Rear Fog Light
• Smart Entry
• Rear Parking Sensors

Interior Features

• Dual Zone Automatic Air Conditioner
• Paddle Shift
• Honda LaneWatch
• Multi Angle Rear View Camera
• Electric Parking Brake with Automatic Brake Hold
• 7” Touch Screen Display Audio + USB Port x 2 + HDMI Jack
• Rear USB Port x 2 for Charging only
)• Active Noise cancellation (ANC
• Apple CarPlay and Android Auto
• Auto Dimming Rear View Mirror
• Push Button Start
• Remote Control Engine Starter
®• Bluetooth®HFT
• Cruise Control
• Audio Controls on Steering Wheel
• 8 Speakers

Safety Features

)• Dual SRS Airbags (Driver & Assistant
	•أ كياس هواء مزدوجة بنظام (( )SRSبنظام تقييد الحركة التكميلي) (للسائق والرا كب األمامي)
• Driver Attention Monitor
	•نظام مراقبة يقظة السائق
)• Anti-Lock Braking System (ABS) with Electronic Brake Booster (EBB
	•نظام مكابح مانعة لالنغالق  ABSمع خاصية مساعد المكابح EBB
)• Electronic Brake Force Distribution (EBD
	•برنامج موزع التوازن اإللكتروني EBD
)• Traction Control System (TCS
	•نظام التحكم بالجر TCS
)• Hill Start Assist (HSA
	•نظام المساعدة على صعود المنحدرات HSA
)• Agile Handling Assist (AHA
	•نظام التحكم بمرونة المركبة عند االنحناءات ()AHA
)• Vehicle Stability Assist (VSA
	•نظام المساعدة على ثبات المركبة VSA
)• Emergency Stop Signal (ESS
	•نظام وميض مصابيح التوقف عند الكبح المفاجئ ESS
)• Tire Pressure Monitoring System (TPMS
	•نظام مراقبة ضغط هواء العجالت TPMS
• Immobiliser System
	•نظام معطل للمحرك مانع للسرقة
• ISOFIX
	•نظام  ISOFIXلتثبيت مقاعد األطفال

السعر  ١١٣٫٩٩٩ريال قطري

	•السعر ال يشمل االكسسوارات
	•سعر االكسسوارات ٤١٠٠ريال قطري

BASE CAR PRICE QAR 113 ,999

• Additional Accessories not included in the price
• Accessories Total price QR 4100

