
EX-V 2020

بيانات األداء
L4 صمام DOHC, i-VTEC، 16 محرك: 2.4 لتر •

• القوة: 173 حصاناً عند 6200 دورة في الدقيقة
• العزم: 225 نيوتن/ متر عند 4000 دورة في الدقيقة

• ناقل حركة: ذو تغيير )تعشيق( مستمر

الميزات الخارجية
• عجالت سبيكية قياس 17 بوصة

• فتحة سقف إلكترونية قابلة لإلمالة
LED مصابيح أمامية بتقنية •

• وظيفة إضاءة متحركة عند االنعطاف
• مصابيح LEDضد الضباب أمامية بتقنية 

• ميزة الدخول الذكي
• مصدات هوائية أمامية وخلفية

• مرايا أبواب قابلة للطي كهربائياً
كب • أبواب قابلة للسحب كهربائياً من جهة السائق والرا

• كاميرا متعددة زاوية الرؤية

الميزات الداخلية
• نظام تكييف هوائي أوتوماتيكي ثالثي المنطقة

• شاشة مقاس7 بوصة للنظام الصوتي تعمل باللمس
• فرش داخلي من الجلد

• مقعد سائق قابل للتعديل كهربائياً بـ8 وضعيات
Ottoman Seats\ مقاعد الصف الثاني نوع •

• مبدل سرعات ذكي
• نظام التشغيل بضغطة زر

• مثبت سرعة
• 4 مكبرات صوت + منقيات صوت

مزايا السالمة واألمان
كب األمامي( • نظام وسادتين جانبيتين SRS )السائق والرا

• وسائد هوائية جانبية وستارية
• هوندا سينسينغ )مجموعة من مزايا السالمة(

)BSI( معلومات عن النقاط غير المرئية •
• شاشة مراقبة حركة المرور الخلفية

Performance Data
• Engine: 2.4L DOHC, i-VTEC, 16 Valve L4
• Power: 173HP@6200RPM
• Torque: 225Nm@4000RPM
• Transmission: CVT

Exterior Features
• 17” Alloy Wheels
• Electric Sunroof with Tilt
• LED Headlights
• Active Cornering Light
• Front Fog Light )LED(
• Smart Entry
• Front and Rear Aero Bumpers
• Power Foldable Door Mirror
• Power Slide Door on Driver and Passenger Sides
• Multi-Angle Rear View Camera

Interior Features
• Tri Zone Automatic Air Conditioner
• 7” Touch Screen Display Audio
• Leather Interior
• 8 Way Power Driver Seat
• 2nd Row Ottoman Seats
• Smart Paddle Shift
• Push Start Button
• Cruise Control
• 4 Speakers + Tweeters

Safety Features
• Dual SRS Airbags )Driver & Assistant(
• Side and Side Curtain Airbags
• Honda Sensing™
• Blind Spot Information )BSI(
• Rear Cross Traffic Monitor )RCTM(


