
Specifications subject to change

األجزاء الخارجية
جناح خلفي لباب صندوق األمتعة مطلي بلون الهيكل

مصابيح أمامية نوع هالوجين
ضابط وقت لغلق المصابيح األمامية

)LED( مصابيح للنهار نوع
)LED( أضواء لالنعطاف على المرايا الجانبية نوع

مصابيح خلفية للضباب
مرايا جانبية كهربائية التعديل

األجزاء الداخلية
كاميرا للرؤية الخلفية متعّددة الزوايا

جهاز تكييف أحادي التحّكم
فتحات خلفية للتكييف 

شاشة عرض صوتي 5 بوصة
USB مقبس

عدد مكّبرات الصوت 4
فرامل ركن كهربائيًة

نظام تفعيل الفرامل ٓاليًا
)HFT( نظام تحّكم بالهاتف من دون استخدام اليَدين

مثّبت سرعة
)EPS( نظام توجيه كهربائي

نظام ECON لترشيد استهالك الوقود 

األمان
نظام فرامل مضاد لالنغالق 

)EBD( مع توزيع قّوة الفرامل كهربائيًا )ABS(

 )TCS( والتحّكم في الجر )VSA( نظام المساعدة على ثبات المركبة
نظام المساعدة أثناء القيادة على المنحدرات والتحّكم في مرونة المركبة عند االنحناءات

وسادات هوائية أمامية
 )TPMS( نظام مراقبة ضغط اإلطارات

نظام إشارات التنبيه عند الوقوف المفاجٔي 
نظام الفرملة أثناء التسارع 

وحدة تحّكم لمنع الحركة
قاعدة ISOFIX لتثبيت مقعد األطفال

األبعاد الخارجية
الطول اإلجمالي )ملم(: 4586
العرض اإلجمالي )ملم(: 1855
االرتفاع اإلجمالي )ملم(: 1678

األداء
أقصى قّوة )حصان/ دورة بالدقيقة(: 184@6400

أقصى عزم )نيوتن - متر/ دورة بالدقيقة(: 244@3900
استهالك الوقود )كلم/ لتر(: 15.5 كلم/ لتر

األداء
نوع المحّرك: 4 أسطوانات

وحدة تحريك الصّمام: 4 صّمامات
2356 CC :اإلزاحة

نظام التزويد بالوقود: حقن مباشر

Exterior
• Body Colored Tail Gate Spoiler
• Halogen Headlight
• Headlight Auto Off Timer
• Daytime Running Light )LED(
• LED Mirror Side Indicator
• Rear Fog Light
• Power Door Mirror

Interior
• Multi View Rear Camera
• Single zone Air-condition
• Rear AC Ducts
• 5 inch Screen Audio
• USB Jack
• 4 Speakers 
• Electric Parking Brake
• Automatic Brake Hold
• Hands Free Telephone )HFT(
• Cruise Control
• Electric Power Steering )EPS(
• ECON Mode

Safety
• Anti-Lock Brake System )ABS( with Electric 
    Brake-force Distribution )EBD(
• Vehicle Stability Assist )VSA( with Traction Control System )TCS(
• Hill Start Assist and Agile Handle Assist
• Front Airbag )DR & AS(
• Tire Pressure Monitoring System )TPMS(
• Emergency Stop Signal Light
• Brake Over Ride System
• ECU IMMOBILIZER
• ISOFIX

Exterior Dimensions
• Overall Length )mm(: 4586
• Overall Width )mm(: 1855
• Overall Height )mm(: 1678

Performance
• Maximum Power )hp@rpm(: 184@6400
• Maximum Torque )N-m@rpm(: 244@3900
• Fuel Consumption )Km/L(: 15.5km/L

Engine
• Engine Type: In-Line 4 Cylinders
• Valve Train: 4-Valves
• Displacement: 2356 CC
• Fuel supply system: Direct Injection
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Specifications subject to change

األجزاء الخارجية
جناح خلفي لباب صندوق األمتعة مطلي بلون الهيكل

مصابيح أمامية نوع هالوجين
ضابط وقت لغلق المصابيح األمامية

)LED( مصابيح للنهار نوع
أضواء ضباب أمامية

)LED( أضواء لالنعطاف على المرايا الجانبية نوع
مصابيح خلفية للضباب

مرايا جانبية كهربائية التعديل

األجزاء الداخلية
كاميرا للرؤية الخلفية متعّددة الزوايا

جهاز تكييف أحادي التحّكم
فتحات خلفية للتكييف 

شاشة عرض صوتي 5 بوصة
مدخل USB + مدخل USB عدد 2 في الخلف للشحن

عدد مكّبرات الصوت 4
الدخول الذكى

زر لتشغيل المحرك
تشغيل المحرك عن بعد بواسطة ريموت كونترول

فرامل ركن كهربائيًة
نظام تفعيل الفرامل ٓاليًا

)HFT( نظام تحّكم بالهاتف من دون استخدام اليَدين
حساسات اصطفاف خلفية )عدد 4(

مثّبت سرعة
)EPS( نظام توجيه كهربائي

نظام ECON لترشيد استهالك الوقود 

األمان
نظام فرامل مضاد لالنغالق 

)EBD( مع توزيع قّوة الفرامل كهربائيًا )ABS(

 )TCS( والتحّكم في الجر )VSA( نظام المساعدة على ثبات المركبة
نظام المساعدة أثناء القيادة على المنحدرات والتحّكم في مرونة المركبة عند االنحناءات

وسادات هوائية أمامية
 )TPMS( نظام مراقبة ضغط اإلطارات

نظام إشارات التنبيه عند الوقوف المفاجٔي 
نظام الفرملة أثناء التسارع 

وحدة تحّكم لمنع الحركة
قاعدة ISOFIX لتثبيت مقعد األطفال

األبعاد الخارجية
الطول اإلجمالي )ملم(: 4586
العرض اإلجمالي )ملم(: 1855
االرتفاع اإلجمالي )ملم(: 1678

األداء
أقصى قّوة )حصان/ دورة بالدقيقة(: 184@6400

أقصى عزم )نيوتن - متر/ دورة بالدقيقة(: 244@3900
استهالك الوقود )كلم/ لتر(: 15.5 كلم/ لتر

األداء
نوع المحّرك: 4 أسطوانات

وحدة تحريك الصّمام: 4 صّمامات
2356 CC :اإلزاحة

نظام التزويد بالوقود: حقن مباشر

Exterior
• Body Colored Tail Gate Spoiler

• Halogen Headlight

• Headlight Auto Off Timer

• Daytime Running Light )LED(

• Front Fog Light )Bulb(

• LED Mirror Side Indicator

• Rear Fog Light

• Power Door Mirror

Interior
• Multi View Rear Camera

• Single zone Air-condition

• Rear AC Ducts

• 5 inch Screen Audio

• USB Jack and Rear + USB Jack x2 )For Charging Only(

• 4 Speakers 

• Smart Entry

• Push Button Start

• Remote Control Engine Starter

• Electric Parking Brake

• Automatic Brake Hold

• Hands Free Telephone )HFT(

• Parking Sensors )4 Rear(

• Cruise Control

• Electric Power Steering )EPS(

• ECON Mode

Safety
• Anti-Lock Brake System )ABS( with Electric 

     Brake-force Distribution )EBD(

• Vehicle Stability Assist )VSA( with Traction Control System )TCS(

• Hill Start Assist and Agile Handle Assist

• Front Airbag )DR & AS(

• Tire Pressure Monitoring System )TPMS(

• Emergency Stop Signal Light

• Brake Over Ride System

• ECU IMMOBILIZER

• ISOFIX

Exterior Dimensions
• Overall Length )mm(: 4586

• Overall Width )mm(: 1855

• Overall Height )mm(: 1678

Performance
• Maximum Power )hp@rpm(: 184@6400

• Maximum Torque )N-m@rpm(: 244@3900

• Fuel Consumption )Km/L(: 15.5km/L

Engine
• Engine Type: In-Line 4 Cylinders

• Valve Train: 4-Valves

• Displacement: 2356 CC

• Fuel supply system: Direct Injection
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Specifications subject to change

األجزاء الخارجية
فتحة سقف

جناح خلفي لباب صندوق األمتعة مطلي بلون الهيكل
)LED( منظم ٓالي لمستوى ارتفاع المصابيح األمامية مصابيح أمامية نوع

ضابط وقت لغلق المصابيح األمامية
)LED( مصابيح للنهار نوع

)LED( أضواء ضباب أمامية نوع
)LED( أضواء لالنعطاف على المرايا الجانبية نوع

مصابيح أمامية/خلفية للضباب
مرايا جانبية كهربائية التعديل مع خاصية الطي

األجزاء الداخلية
نظام متابعة الممر من هوندا

كاميرا للرؤية الخلفية متعّددة الزوايا
جهاز تكييف ثنائي التحكم
شاشة عرض صوتي 7 انش

مدخل USB + مدخل USB عدد 2 في الخلف للشحن

HDMI مدخل
عدد مكّبرات الصوت 8

Apple® كار بلي
أندرويد أوتو

تشغيل المحرك عن بعد بواسطة ريموت كونترول
قفل ٓالي عند االبتعاد عن المركبة

فرامل ركن كهربائيًة
نظام تفعيل الفرامل ٓاليًا

)HFT( نظام تحّكم بالهاتف من دون استخدام اليَدين
مبدل سرعات على عجلة القيادة

األمان
نظام فرامل مضاد لالنغالق 

)EBD( مع توزيع قّوة الفرامل كهربائيًا )ABS(

 )TCS( والتحّكم في الجر )VSA( نظام المساعدة على ثبات المركبة
نظام المساعدة أثناء القيادة على المنحدرات والتحّكم في مرونة المركبة عند االنحناءات

وسادات هوائية أمامية
شاشة لتنبية السائق

)TPMS( نظام مراقبة ضغط اإلطارات
نظام إشارات التنبيه عند الوقوف المفاجٔي

نظام الفرملة أثناء التسارع
وحدة تحّكم لمنع الحركة

قاعدة ISOFIX لتثبيت مقعد األطفال

األبعاد الخارجية
الطول اإلجمالي )ملم(: 4586
العرض اإلجمالي )ملم(: 1855
االرتفاع اإلجمالي )ملم(: 1678

األداء
أقصى قّوة )حصان/ دورة بالدقيقة(: 184@6400

أقصى عزم )نيوتن - متر/ دورة بالدقيقة(: 244@3900
استهالك الوقود )كلم/ لتر(: 14.7 كلم/ لتر

األداء
نوع المحّرك: 4 أسطوانات

وحدة تحريك الصّمام: 4 صّمامات
2356 CC :اإلزاحة

نظام التزويد بالوقود: حقن مباشر

Exterior
• Sunroof
• Body Colored Tail Gate Spoiler
• LED Headlight with Auto Headlight Adjuster
• Headlight Auto Off Timer
• Daytime Running Light )LED(
• Front Fog Light )LED(
• LED Mirror Side Indicator
• Front/Rear Fog Light
• Power Door Mirror with Auto Tilt

Interior
• Lanewatch™
• Multi View Rear Camera
• Dual Zone Air-condition
• 7 inch Display Audio
• USB Jack x2 + Rear USB Jack x2 )For Charging Only(
• HDMI Jack
• 8 Speakers
• AppleCarPlay
• Android Auto
• Remote Control Engine Starter
• Walk-away Locking
• Electric Parking Brake
• Automatic Brake Hold
• Hands Free Telephone )HFT(
• Paddle Shift

Safety
• Anti-Lock Brake System )ABS( with Electric
    Brake-force Distribution )EBD(
• Vehicle Stability Assist )VSA( with Traction Control System )TCS(
• Hill Start Assist and Agile Handle Assist
• Front Airbag )DR & AS(
• Driver Attention Monitor
• Tire Pressure Monitoring System )TPMS(
• Emergency Stop Signal Light
• Brake Over Ride System
• ECU IMMOBILIZER
• ISOFIX

Exterior Dimensions
• Overall Length )mm(: 4586
• Overall Width )mm(: 1855
• Overall Height )mm(: 1678

Performance
• Maximum Power )hp@rpm(: 184@6400
• Maximum Torque )N-m@rpm(: 244@3900
• Fuel Consumption )Km/L(: 14.7km/L

Engine
• Engine Type: In-Line 4 Cylinders
• Valve Train: 4-Valves
• Displacement: 2356 CC
• Fuel supply system: Direct Injection

CR-V EX PLUS 2017 2017 EX PLUS سي أر-في



Specifications subject to change

األجزاء الخارجية
فتحة سقف

جناح خلفي لباب صندوق األمتعة مطلي بلون الهيكل
)LED( منظم ٓالي لمستوى ارتفاع المصابيح األمامية مصابيح أمامية نوع

ضابط وقت لغلق المصابيح األمامية
)LED( مصابيح للنهار نوع

)LED( أضواء ضباب أمامية نوع
)LED( أضواء لالنعطاف على المرايا الجانبية نوع

مصابيح أمامية/خلفية للضباب
مرايا جانبية كهربائية التعديل مع خاصية الطي

األجزاء الداخلية
نظام مالحة

نظام متابعة الممر من هوندا
كاميرا للرؤية الخلفية متعّددة الزوايا

 جهاز تكييف ذكي ثنائي التحكم
عجلة قيادة ثالثية األضالع مغلفة بالجلد قبضة مبدل السرعة مغلفة بالجلد

مقاعد من الجلد
تحكم كهربائي بمقعد السائق )8 اتجتهات( و)4 اتجاهات( للتحكم باسفل الظهر

تحكم كهربائي بمقعد الراكب االمامي )4 اتجاهات(
شاشة عرض صوتي 7 انش

مدخل USB + مدخل USB عدد 2 في الخلف للشحن
HDMI مدخل

عدد مكّبرات الصوت 8
Apple® كار بلي

أندرويد أوتو
تشغيل المحرك عن بعد بواسطة ريموت كونترول

قفل ٓالي عند االبتعاد عن المركبة
فرامل ركن كهربائيًة

نظام تفعيل الفرامل ٓاليا
مساحات للزجاج االمامي بمستشعرات تلقائية للمطًر

باب صندوق االمتعة ٓالي الفتح و القفل مع ميزة تحديد مستوى االرتفاع
)HFT( نظام تحّكم بالهاتف من دون استخدام اليَدين

مثّبت سرعة
مبدل سرعات على عجلة القيادة

األمان
نظام فرامل مضاد لالنغالق 

)EBD( مع توزيع قّوة الفرامل كهربائيًا )ABS(

 )TCS( والتحّكم في الجر )VSA( نظام المساعدة على ثبات المركبة
نظام المساعدة أثناء القيادة على المنحدرات والتحّكم في مرونة المركبة عند االنحناءات

وسادات هوائية أمامية
ستائر ووسادات هوائية جانبية

شاشة لتنبية السائق
)TPMS( نظام مراقبة ضغط اإلطارات

نظام إشارات التنبيه عند الوقوف المفاجٔي 
نظام الفرملة أثناء التسارع 

وحدة تحّكم لمنع الحركة
قاعدة ISOFIX لتثبيت مقعد األطفال

األبعاد الخارجية
الطول اإلجمالي )ملم(: 4586
العرض اإلجمالي )ملم(: 1855
االرتفاع اإلجمالي )ملم(: 1678

األداء
أقصى قّوة )حصان/ دورة بالدقيقة(: 184@6400

أقصى عزم )نيوتن - متر/ دورة بالدقيقة(: 244@3900
استهالك الوقود )كلم/ لتر(: 14.7 كلم/ لتر

األداء
نوع المحّرك: 4 أسطوانات

وحدة تحريك الصّمام: 4 صّمامات
2356 CC :اإلزاحة

نظام التزويد بالوقود: حقن مباشر

Exterior
• Sunroof
• Body Colored Tail Gate Spoiler
• LED Headlight with Auto Headlight Adjuster
• Headlight Auto Off Timer
• Daytime Running Light )LED(
• Front Fog Light )LED(
• LED Mirror Side Indicator
• Front/Rear Fog Light
• Power Door Mirror with Auto Tilt

Interior
• Navigation
• Lanewatch™
• Multi View Rear Camera
• i-Dual Zone Air-condition
• 3 Spoke Leather Steering Wheel and Leather Gear Knob
• Leather Seats
• 8 Way Power Driver Seat & 4 Way Power Limber Support
• 4 Way Power Passenger Seat
• 7 inch Display Audio
• USB Jack x2 + Rear USB Jack x2 )For Charging Only(
• HDMI Jack
• 8 Speakers
• AppleCarPlay 
• Android Auto
• Remote Control Engine Starter
• Walk-away Locking
• Electric Parking Brake
• Automatic Brake Hold
• Rain Sensor Auto Wiper
• Power Tailgate with Adjustable height Feature
• Hands Free Telephone )HFT(
• Cruise Control
• Paddle Shift

Safety
• Anti-Lock Brake System )ABS( with Electric 
     Brake-force Distribution )EBD(
• Vehicle Stability Assist )VSA( with Traction Control System )TCS(
• Hill Start Assist and Agile Handle Assist
• Front Airbag )DR & AS(
• Side & Side Curtain Airbag
• Driver Attention Monitor
• Tire Pressure Monitoring System )TPMS(
• Emergency Stop Signal Light
• Brake Over Ride System
• ECU IMMOBILIZER
• ISOFIX

Exterior Dimensions
• Overall Length )mm(: 4586
• Overall Width )mm(: 1855
• Overall Height )mm(: 1678

Performance
• Maximum Power )hp@rpm(: 184@6400
• Maximum Torque )N-m@rpm(: 244@3900
• Fuel Consumption )Km/L(: 14.7km/L

Engine
• Engine Type: In-Line 4 Cylinders
• Valve Train: 4-Valves
• Displacement: 2356 CC
• Fuel supply system: Direct Injection

CR-V TOURING 20172017 TOURING سي أر-في


