
Specifications subject to change

بيانات األداء
DOHC i-VTEC المحرك: 2.4 لتر، 4 أسطوانات في خط مستقيم

القوة: 185 حصان بمعدل 6400 د/ق
العزم: 25.0 كلغ عند 3900  د/ق

ناقل الحركة: ناقل حركة بتغير متواصل
)EPS( نظام عجلة القيادة: عجلة قيادة كهربائية

المواصفات الخارجية
إطارات من األلمنيوم 1٧ بوصة

أضواء للضباب
)DRL( أضواء ساطعة في النهار

الواجهة األمامية من الكروم
مرايا األبواب بلون السيارة مع إشارات جانبية للدوران

مصدات من الكروم
فتحة سقف كهربائية مع ميزة الميالن

جناح على صندوق األمتعة الخلفي مع ضوء مرتفع للتوقف
تشطيبات من الكروم لمخرج العادم )مفرد(

تعديل كهربائي لمرايا األبواب )مع ميزة الطي كهربائيا(

المواصفات الداخلية/الراحة
نظام تثبيت السرعة والتحكم في النظام السمعي من عجلة القيادة

كاميرا للرؤية الخلفية
نظام تثبيت السرعة

زر ECON لالقتصاد في استهالك الوقود
شاشة تعمل باللمس قياس ٧ بوصات للنظام الصوتي

نظام استخدام الهاتف من دون اليدين بتقنية البلوتوث
مكيف هواء أوتوماتيكي لمنطقتين

تحكم نشط بالضجيج
TFT شاشة عرض 8 بوصة

نظام صوتي فاخر مع ٧ سماعات ومضخم صوت
HDMI ومدخل USB ومدخلين Aux مدخل

عجلة القيادة من الجلد
تعديل كهربائي بـ 8 اتجاهات لمقعد السائق

نظام الدخول الذكي
تشغيل المحرك عن ُبعد بالريموت كنترول

مواصفات السالمة
نظام وسائد هواء مزدوجة

نظام وسائد هواء جانبية في األمام
نظام الفرامل المانعة لإلنغالق

نظام تعزيز ثبات السيارة
المساعدة في االنطالق على المنحدرات

حساسات خلفية
نظام الدخول بدون مفتاح

Performance Data 
• Engine: 2.4L, L4, DOHC i-VTEC
• Power: 185hp @ 6400rpm (Net)
• Torque: 25.0Kg-m @ 3900rpm (Net)
• Transmission: Continuous Variable Transmission
• Power Steering: EPS

Exterior Features
• Alloy Wheels 17”
• Front Fog Lights
• DRL (Daytime Running Lights)
• Chrome Front Grille
• Body Colour, Door Mirrors With Side Turn Indicators
• Chrome Door Outer Handles
• Sunroof With Tilt
• Trunk Duck Tail Spoiler With High Mount Stop Light
• Single Exhaust Pipe Finisher
• Power Adjustable Mirrors (With Power Folding)

Interior/Convenience Features
• Audio & Cruise Control On Steering Wheel
• Rearview Camera (Wide View)
• Cruise Control
• ECON Switch
• 7-inch Touch Screen Display Audio
• Bluetooth (HFT)
• Dual Zone Air-Conditioning
• Active Noise Control
• 8” TFT Display
• Premium Audio System With 7 Speakers (Subwoofer)
• Auxiliary Jack And USB Jack (x2) & HDMI Jack
• Leather Steering Wheel
• 8-Way Power Adjustable Driver’s Seat
• Smart Entry With Push Button
• Remote Control Engine Starter

Safety Features
• Dual Airbags
• Front/Side Curtain Airbags
• Anti-Lock Braking System (ABS)
• Vehicle Stability Assist (VSA)
• Hill Start Assist (HSA)
• Rear Parking Sensors
• Keyless Entry

Accord Coupe 2.4L EX 2017٢٠١٧ EX أكورد كوبيه ٢٫٤ لتر



Specifications subject to change

بيانات األداء
المحرك: 6 أسطوانات DOHC i-VTEC مع نظام اإلدارة المتغيرة 

)VCM( لألسطوانات
القوة: 2٧8 حصان بمعدل 6200 د/ق

العزم: 34.8 كلغ عند 4900  د/ق
ناقل الحركة: 6 سرعات أوتوماتيكي

نظام عجلة القيادة: عجلة قيادة كهربائية )EPS( مع مبدل سرعات

المواصفات الخارجية
إطارات من األلمنيوم 18 بوصة

LED مصابيح أمامية
أضواء للضباب

)DRL( أضواء ساطعة في النهار
الواجهة األمامية من الكروم

مرايا األبواب بلون السيارة مع إشارات جانبية للدوران
مصدات من الكروم

فتحة سقف كهربائية مع ميزة الميالن
جناح على صندوق األمتعة الخلفي باإلضاءة

تشطيبات من الكروم لمخرج العادم )مزدوج(
تعديل كهربائي لمرايا األبواب )مع ميزة الطي كهربائيا(

ميالن مرآة الباب عند الرجوع للخلف

المواصفات الداخلية/الراحة
نظام تثبيت السرعة والتحكم في النظام السمعي من عجلة القيادة

نظام مالحي
نظام تثبيت السرعة

زر ECON لالقتصاد في استهالك الوقود
شاشة تعمل باللمس قياس ٧ بوصات للنظام الصوتي

كاميرا للرؤية الخلفية
نظام استخدام الهاتف من دون اليدين بتقنية البلوتوث

مكيف هواء أوتوماتيكي لمنطقتين
تحكم نشط بالضجيج

TFT شـاشـة عـرض 8 بوصة
)ODMD( 1 مع شاشة تعمل باللمسCD/FM/AM نظام صوتي

نظام صوتي فاخر مع ٧ سماعات ومضخم صوت
HDMI ومدخل USB ومدخلين Aux مدخل

فرش داخلي وعجلة القيادة من الجلد
تعديل كهربائي بـ 8 اتجاهات لمقعد السائق

نظام الدخول الذكي
تشغيل المحرك عن ُبعد بالريموت كنترول

مواصفات السالمة
نظام وسائد هواء مزدوجة

نظام وسائد هواء جانبية في األمام
نظام الفرامل المانعة لإلنغالق

نظام هوندا لمراقبة الممر
نظام تعزيز ثبات السيارة

المساعدة في االنطالق على المنحدرات
نظام ISOFIX لمقعد الطفل

حساسات خلفية
نظام الدخول بدون مفتاح

Performance Data 
• Engine: V6, SOHC, i-VTEC With Variable Cylinder
• Management (VCM) System
• Power: 278hp @ 6200rpm (Net)
• Torque: 34.8kg-m @ 4900rpm (Net)
• Transmission: 6 Speed Automatic
• Power Steering: EPS & Paddle Shift

Exterior Features
• Alloy Wheels 18”
• LED Headlights
• Front Fog Lights
• DRL (Daytime Running Lights)
• Chrome Front Grille
• Body Colour, Door Mirrors With Side Turn Indicators
• Chrome Door Outer Handles
• Sunroof With Tilt
• Trunk Duck Tail Spoiler
• Twin Exhaust Pipe Finishers
• Power Adjustable Mirrors (With Power Folding)
• Reverse Auto Tilt Door Mirror

Interior/Convenience Features
• Audio & Cruise Control On Steering Wheel
• Navigation
• Cruise Control
• ECON Switch
• 7-inch Touch Screen Display Audio
• Rearview Camera (Wide View)
• Bluetooth (HFT)
• I-Dual Zone Air-Conditioning
• Active Noise Control
• 8” TFT Display
• AM/FM/1CD-ODMD (Navigator)
• Premium Audio System With 7 Speakers (Subwoofer)
• Auxiliary Jack And USB Jack (x2) & HDMI Jack
• Leather Interior & Steering Wheel
• 8-Way Power Adjustable Driver’s Seat
• Smart Entry With Push Button
• Remote Control Engine Starter

Safety Features
• Dual Airbags
• Front/Side Curtain Airbags
• Anti-Lock Braking System (ABS)
• Lanewatch
• Vehicle Stability Assist (VSA)
• Hill Start Assist (HSA)
• Child Seat Anchors (ISOFIX)
• Rear Parking Sensors
• Keyless Entry

Accord Coupe 3.5L EX 2017٢٠١٧ EX أكورد كوبيه ٣٫٥ لتر



Specifications subject to change

بيانات األداء
المحرك: 6 أسطوانات DOHC i-VTEC مع نظام اإلدارة المتغيرة 

)VCM( لألسطوانات
القوة: 2٧8 حصان بمعدل 6200 د/ق

العزم: 34.8 كلغ عند 4900  د/ق
ناقل الحركة: 6 سرعات أوتوماتيكي

نظام عجلة القيادة: عجلة قيادة كهربائية )EPS( مع مبدل سرعات

المواصفات الخارجية
إطارات من األلمنيوم 18 بوصة

LED مصابيح أمامية
أضواء للضباب

)DRL( أضواء ساطعة في النهار
الواجهة األمامية من الكروم

مرايا األبواب بلون السيارة مع إشارات جانبية للدوران
مصدات من الكروم

فتحة سقف كهربائية مع ميزة الميالن
جناح على صندوق األمتعة الخلفي باإلضاءة

تشطيبات من الكروم لمخرج العادم )مزدوج(
تعديل كهربائي لمرايا األبواب )مع ميزة الطي كهربائيا(

ميالن مرآة الباب عند الرجوع للخلف

المواصفات الداخلية/الراحة
نظام تثبيت السرعة والتحكم في النظام السمعي من عجلة القيادة

نظام مالحي
نظام تثبيت السرعة

زر ECON لالقتصاد في استهالك الوقود
شاشة تعمل باللمس قياس ٧ بوصات للنظام الصوتي

كاميرا للرؤية الخلفية
نظام استخدام الهاتف من دون اليدين بتقنية البلوتوث

مكيف هواء أوتوماتيكي لمنطقتين
تحكم نشط بالضجيج

TFT شـاشـة عـرض 8 بوصة
)ODMD( 1 مع شاشة تعمل باللمسCD/FM/AM نظام صوتي

نظام صوتي فاخر مع ٧ سماعات ومضخم صوت
HDMI ومدخل USB ومدخلين Aux مدخل

فرش داخلي وعجلة القيادة من الجلد
تعديل كهربائي بـ 8 اتجاهات لمقعد السائق

نظام الدخول الذكي
تشغيل المحرك عن ُبعد بالريموت كنترول

مواصفات السالمة
)ACC( نظام تثبيت السرعة متكيف

 )CMBS( نظام فرامل تخفيف قوة الحوادث
)LKAS( نظام المساعدة للسير في نفس الممر
)RDM( نظام تخفيف حدة االنطالق على الطريق

نظام وسائد هواء مزدوجة
نظام وسائد هواء جانبية في األمام

نظام الفرامل المانعة لإلنغالق
نظام هوندا لمراقبة الممر

نظام تعزيز ثبات السيارة
المساعدة في االنطالق على المنحدرات

نظام ISOFIX لمقعد الطفل
حساسات خلفية

نظام الدخول بدون مفتاح

Performance Data 
• Engine: V6, SOHC, i-VTEC With Variable Cylinder
• Management (VCM) System
• Power: 278hp @ 6200rpm (Net)
• Torque: 34.8kg-m @ 4900rpm (Net)
• Transmission: 6 Speed Automatic
• Power Steering: EPS & Paddle Shift

Exterior Features
• Alloy Wheels 18”
• LED Headlights
• Front Fog Lights
• DRL (Daytime Running Lights)
• Chrome Front Grille
• Body Colour, Door Mirrors With Side Turn Indicators
• Chrome Door Outer Handles
• Sunroof With Tilt
• Trunk Duck Tail Spoiler
• Twin Exhaust Pipe Finishers
• Power Adjustable Mirrors (With Power Folding)
• Reverse Auto Tilt Door Mirror

Interior/Convenience Features
• Audio & Cruise Control On Steering Wheel
• Navigation
• Cruise Control
• ECON Switch
• 7-inch Touch Screen Display Audio
• Rearview Camera (Wide View)
• Bluetooth (HFT)
• I-Dual Zone Air-Conditioning
• Active Noise Control
• 8” TFT Display
• AM/FM/1CD-ODMD (Navigator)
• Premium Audio System With 7 Speakers (Subwoofer)
• Auxiliary Jack And USB Jack (x2) & HDMI Jack
• Leather Interior & Steering Wheel
• 8-Way Power Adjustable Driver’s Seat
• Smart Entry With Push Button
• Remote Control Engine Starter

Safety Features
• Adaptive Cruise Control  (ACC)
• Collision Mitigation Braking System  (CMBS)
• Lane Keep Assist System  (LKAS)
• Road Departure Mitigation (RDM)
• Dual Airbags
• Front/Side Curtain Airbags
• Anti-Lock Braking System (ABS)
• Lanewatch
• Vehicle Stability Assist (VSA)
• Hill Start Assist (HSA)
• Child Seat Anchors (ISOFIX)
• Rear Parking Sensors
• Keyless Entry

Accord Coupe 3.5L HS 2017٢٠١٧ HS أكورد كوبيه ٣٫٥ لتر


