
TOURING 2021

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

الميزات الخارجية
• عجالت سبيكية قياس 19 بوصة

• فتح الباب الخلفي بدون استخدام األيدي مع ميزة تحديد مستوى االرتفاع
LED مصابيح أمامية بتقنية •

• أبواب منزلقة كهربائياً
• مرايا جانبية ذات تعتيم تلقائي 

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

• شاشة مقاس 8 بوصة للنظام الصوتي تعمل باللمس
• إمكانية التحكم بالمقصورة عن بعد

• نظام ™CabinWatch لمراقبة ركاب المقعد الخلفي
• نظام ™CabinTalk الصوتي ضمن السيارة

• شاحن هاتف السلكي
• نظام مالحة هوندا متصل باألقمار الصناعية بميزة التعرف على الصوت

BluRay نظام ترفيه متطور 10.2 + تطبيقات + مشغل أقراص •
Apple CarPlay أنطمة •

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

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

 )LSF( نظام تثبيت السرعة التكيفي مع تتبع السرعة المنخفضة •
• 10 مكبر صوت + مضخم صوت

مزايا السالمة واألمان
• وسائد هوائية أمامية وجانبية وستائر جانبية

كب األمامي • وسائد هوائية لركبة السائق والرا
• هوندا سينسينغ )مجموعة من مزايا السالمة(

• معلومات عن النقاط غير المرئية
• نظام ISOFIX لتثبيت مقاعد األطفال

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

Exterior Features
• 19” Alloy Wheels
• Hands-Free Access Power Tailgate with Adjustable Height Feature
• LED Headlights with Wiper Link
• Power Sliding Doors
• Auto Dimming Side Mirrors

Interior Features
• Tri Zone Automatic Climate Control System with Humidity Control
• 8” Touch Screen Display Audio
• Cabin Control Remote Capabilities
• CabinWatch™ Rear Seat Monitor
• CabinTalk™ In-Car PA System
• Wireless Phone Charger
• Honda Satellite-Linked Navigation System™ with Voice Recognition
• 10.2” Advanced Rear Entertainment System + Apps + BluRay Player
• Apple CarPlay
• Magic Slide 2nd Row Seats
• Electric Parking Brake with Automatic Brake Hold
• Remote Control Engine Starter
• Active Noise Control )ANC(
• Adaptive Cruise Control with Low Speed Following )LSF(
• Premium Sound System )10 Speakers + Subwoofer(

Safety Features
• Front, Side, Side Curtain Airbags
• Driver and Front Passenger Knee Airbags
• Honda Sensing™
• Blind Spot Information )BSI(
• ISOFIX


