EX-L 4WD 2020

األبعاد

	•الطول (مم)4.964 :
	•العرض (مم)1.997 :
	•االرتفاع (مم)1.773 :
	•قاعدة العجالت (مم)2.818 :

بيانات األداء

	•المحرك 3.5 :لتر 24 ،صمام  ،V6كامة علوية مزدوجة ،نظام توقيت الصمام
	•إدارة التحكم في االسطوانات
	•القوة 280 :حصانا ً عند  6000دورة بالدقيقة
	•العزم 355 :نيوتن-متر عند  4700دورة بالدقيقة
	•ناقل الحركة 6 :سرعات أوتوماتيكية
	•وضعية قيادة -عادي /ثلج /رمل /وحل
	•مقود كهربائي إلكتروني
	•زر وضعية التشغيل االقتصادي

الميزات الخارجية

	•عجالت سبيكية قياس  18بوصة
	•فتحة سقف
	•جناح على الباب الخلفي مع مصباح توقف  LEDمثبت باألعلى
	•بوابة خلفية كهربائية مع نظام مانع لالنقراص
	•مصدات أمامية وخلفية مزينة بالكروم من الجهة السفلية
	•عتبات جانبية من الكروم
	•مصابيح هالوجين أمامية
	•مصابيح نهارية جارية بتقنية LED
	•مصابيح ضباب أمامية وخلفية
	•مرايا أبواب قابلة للطي كهربائيا ً مع قابلية لإلمالة الذاتية
	•مصابيح مؤشر انعطاف جانبية بتقنية  LEDعلى مرايا األبواب
	•ميزة الدخول الذكي
	•حساسات توقف أمامية وخلفية

الميزات الداخلية

	•نظام تكييف هواء اوتوماتيكي ثالثي المنطقة
	•مقعد السائق كهربائي  8وضعيات  +مسند أسفل ظهر كهربائي بوضعيتان
	•مقعد سائق قابل للتعديل بـ 4وضعيات
	•مقعد سائق بميزة الذا كرة  +مرايا جانبية
	•فرش داخلي من الجلد
	•كاميرا رؤية خلفية متعددة الزوايا
	•نظام مراقبة المسار من هوندا
	•شاشة مقاس  8بوصة للنظام الصوتي تعمل باللمس
	•منافذ  USBومقابس  AUXومدخل HDMI
	•نظام تشغيل بضغطة زر
الفعال للضوضاء ()ANC
	•االلغاء
ّ
	•تشغيل المحرك عن بعد
	•بلوتوث بدون استخدام األيدي
	•مثبت سرعة
	•أنظمة التحكم بالصوت على عجلة القيادة
	• 10مكبرات صوت  +مضخم صوت

مزايا السالمة واألمان

	•أ كياس هواء مزدوجة (( )SRSبنظام تقييد الحركة التكميلي) (للسائق والرا كب األمامي)
	•وسائد هوائية جانبية وستارية
	•نظام مكابح مانعة لالنغالق ABS
	•برنامج موزع التوازن اإللكتروني EBD
	•نظام التحكم بالجر TCS
	•نظام المساعدة على صعود المنحدرات HAS
	•نظام التحكم بمرونة المركبة عند االنحناءات AHA
	•نظام المساعدة على ثبات المركبة VSA
	•نظام وميض مصابيح التوقف عند الكبح المفاجئ ESS
	•نظام مراقبة ضغط هواء العجالت  TPMSمع ميزة مساعد التزويد بالهواء
	•نظام معطل للمحرك مانع للسرقة
	•نظام  ISOFIXلتثبيت مقاعد األطفال

السعر  ١٦٢٫٩٩٩ريال قطري

Dimensions

• Length (mm): 4,964
• Width (mm): 1,997
• Height (mm): 1,772
• Wheelbase (mm): 2,818

Performance Data

• Engine: 3.5L SOHC, i-VTEC, 24 Valve V6
)• Variable Cylinder Management (VCM
• Power: 280HP@6000RPM
• Torque: 355Nm@4700RPM
• Transmission: 6AT
• Drive Mode - Normal/Snow/Sand/Mud
• Electronic Power Steering
• ECON Mode

Exterior Features

• 18” Alloy Wheels
• Sunroof
• Tail gate Spoiler with LED High Mount Stop Light
• Power Tailgate with Pinch Detection
• Front and Rear Chrome Lower Bumpers
• Chrome Running Boards
• Halogen Headlights
• LED DRLs
• Front and Rear Fog Lights
• Power Foldable Door Mirror with Auto Tilt
• LED Side Turn Signal on Door Mirror
• Smart Entry
• Front and Rear Parking Sensors

Interior Features

• Tri Zone Automatic Air Conditioner
• 8 Way Power Driver Seat with 2 Way Power Lumbar Support
• 4 Way Power Assistant Seat
• Memory Driver Seat + Side Mirrors
• Leather Interior
• Multi Angle Rear View Camera
™• Honda LaneWatch
• 8” Touch Screen Display Audio
• AUX Input + USB Port + HDMI Jack
• Push Button Start
)• Active Noise Cancellation (ANC
• Remote Control Engine Starter
®• Bluetooth®HFT
• Cruise Control
• Audio Controls on Steering Wheel
• 6 Speakers + Subwoofer

Safety Features

)• Dual SRS Airbags (Driver & Assistant
• Side and Side Curtain Airbags
)• Anti-Lock Braking System (ABS
)• Electronic Brake Force Distribution (EBD
)• Traction Control System (TCS
)• Hill Start Assist (HSA
)• Agile Handling Assist (AHA
)• Vehicle Stability Assist (VSA
)• Emergency Stop Signal (ESS
• Tire Pressure Monitoring System (TPMS) with Fill Assist
• Immobilizer System
• ISOFIX

BASE CAR PRICE QAR 162 ,999

