
Performance Data
• Engine: 3.5L SOHC, i-VTEC, 24 Valve V6
• Power: 280HP@6000RPM
• Torque: 355Nm@4700RPM
• Transmission: 10AT
• ECON Mode

Exterior Features
• 18” Alloy Wheels
• Power Programmable Tail Gate
• LED DRLs
• LED Headlight & Fog Lights
• Front and Rear Parking Sensors
• Power Sliding Doors

Interior Features
• Tri Zone Automatic Climate Control System with Humidity Control
• 8” Touch Screen Display Audio
• Multi Angle Rear View Camera
• Honda LaneWatch™
• Leather Interior
• Cabin Control Remote Capabilities
• Apple CarPlay
• 8 Way Power Driver Seat
• 4 Way Power Assistant Seat
• Magic Slide 2nd Row Seats
• Electric Parking Brake with Automatic Brake Hold
• Remote Control Engine Starter
• Active Noise Control (ANC)
• Cruise Control
• 6 Speakers + Subwoofer

Safety Features
• Front, Side, Side Curtain Airbags
• Driver and Front Passenger Knee Airbags
• ISOFIX

بيانات األداء
• المحرك: 3.5 لتر، 24 صمام V6، كامة علوية، نظام توقيت الصمام

• القوة: 280 حصاناً عند 6000 دورة في الدقيقة
• العزم: 355 نيوتن/ متر عند 4700 دورة في الدقيقة

• ناقل الحركة: 10 سرعات أوتوماتيكية
• زر وضعية التشغيل االقتصادي

الميزات الخارجية
• عجالت سبيكية قياس 18 بوصة

• بوابة خلفية قابلة للبرمجة كهربائياً
  LED مصابيح نهارية •

  LED مصابيح أمامية ومصابيح ضباب •
• حساسات توقف أمامية وخلفية

• أبواب منزلقة كهربائياً

الميزات الداخلية
• نظام تحكم أوتوماتيكي بالمناخ ثالثي المنطقة مع ميزة التحكم بالرطوبة

• شاشة مقاس 8 بوصة للنظام الصوتي تعمل باللمس
• كاميرا رؤية خلفية متعددة الزوايا

• نظام مراقبة المسار من هوندا
• فرش داخلي من الجلد

• إمكانية التحكم بالمقصورة عن بعد
Apple CarPlay أنطمة •

• مقعد سائق قابل للتعديل كهربائياً بـ8 وضعيات
• مقعد بنظام مساعد قابل للتعديل كهربائياً بـ4 وضعيات

• ميزة Magic Slide لتغيير وضعية صفي المقاعد الثاني
• مكبح يد كهربائي مع ميزة تفعيل مكبح اليد آلياً

• تشغيل المحرك عن بعد
(ANC( التحكم االيجابي/ الفّعال لتخفيض الضوضاء •

• مثبت سرعة
• 6 مكبرات صوت + مضخم صوت

مزايا السالمة واألمان
• وسائد هوائية أمامية وجانبية وستائر جانبية

كب األمامي • وسائد هوائية لركبة السائق والرا
• نظام ISOFIX لتثبيت مقاعد األطفال
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