2L TURBO
SPORT 2021
Performance Data

• Engine: 2.0L DOHC L4 with Single-Scroll Turbo
• Power: 247HP@6500RPM
• Torque: 370Nm@1500-3500RPM
• Transmission: 10-Speed Automatic Transmission (10AT)			
with Push Button Gear Selection
• Drive Mode - Normal/Econ/Sport

Exterior Features

• 18” Alloy Wheels
• Auto High-Beam Headlights (HSS)
• LED Front Fog Lights
• Decklid Spoiler
• One-Touch Power Moon roof with Tilt Feature
• Smart Entry with Walk-Away Auto Lock
• Front Parking Sensors
• Power Folding Side Mirrors

Interior Features

• Head-Up Display (HUD)
• Remote Control Engine Starter
• Paddle Shifters
• Sports Pedals
• Dual-Zone Automatic Climate Control System
• Adaptive Cruise Control
• Navigation System with Voice Recognition
• Honda LaneWatch™
• Multi-Angle Rearview Camera with Dynamic Guidelines
• Active Noise Cancellation (ANC)
• 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
• Heated & Ventilated Front Seats
• Memory Seats
• 8-Inch Touch Screen Display Audio with Apple CarPlay
• Premium Audio System + Subwoofer
• Digital Audio Broadcasting
• Wireless Charger
• USB Rear - 2 Ports (Charging only)

Safety Features

• Honda Sensing™
• Advanced Front Airbags
• Side and Side Curtain Airbags
• Driver’s and Front Passenger’s Knee Airbags
• Electronic Brake Booster (EBB)
• Rear Seat Reminder
• RR Automatic Emergency Brake

بيانات األداء

 اسطوانات في خط مستقيم مع تيربو بل ّفة مفردة4 ، لتر2.0 :• المحرك
 دورة بالدقيقة6500  حصانا ً عند247 :• القوة
RPM 1500-3500 نيوتن في الدقيقة و370 • عزم دوران
)10AT(  سرعات10  ناقل حركة أوتوماتيكي:• ناقل الحركة
مع زرار لنقل الحركة إختياري
 رياضي/ اقتصادي/ عادي-• وضعية قيادة

الميزات الخارجية

 بوصة18 • عجالت سبيكية قياس
) إطفاء أوتوماتيكي ( للضوء العالي/ • أشعال
LED • مصابيح أمامية ضد الضباب بتقنية
• جناح خلفي مدمج
• فتحة سقف كهربائية تعمل بلمسة واحدة مع ميزة الميالن
• دخول ذكي مع إقفال أوتوماتيكي عند االبتعاد
• حساسات ركن أمامية
• مرايا جانبية كهربائية قابلة للطي

الميزات الداخلية

)HUD( • عرض للمعلومات على الزجاج االمامي
• تشغيل المحرك عن بعد
• مبدل سرعات ذكي على عجلة القيادة
• دواسات رياضية
• تحكّم أوتوماتيكي بنظام تكييف الهواء لمنطقتين متقدم
• مثبت سرعة متأقلم
• نظام مالحي مع ميزة التعرف على الصوت
• نظام مراقبة المسار من هوندا
• كاميرا للرؤيا الخلفية متعددة الزوايا مع خطوت ارشادية
• تحكم نشط بالضجيج
• مقاعد جلد
 اتجاها12• مقعد للسائق مع تعديل كهربائي بـ
 وضعيات4 لدعم أسفل الظهر
 اتجاهات4• مقعد للرا كب األمامي مع تعديل كهربائي بـ
• مقاعد أمامية مع تدفئة وتهوية
• ذا كرة للمقاعد
Apple CarPlay  بوصات مع أنظمة8 • شاشة عرض قياس
 مضخم صوت+ • نظام صوت متميز
• بث صوتي رقمي
• شاحن السلكي
) (للشحن فقط2  خلفية عددUSB • مداخل

مزايا السالمة واألمان

• نظام اإلستشعار من هوندا
• وسائد هوائية أمامية متط ّورة
• وسائد هوائية جانبية وستارية
• وسائد هوائية لركب السائق والرا كب األمامي
)EBB( • نظام الدعم اإللكتروني لقوة الفرامل
• منبه للمقعد الخلفي
• نظام فرملة آلي

