
Specifications subject to change

المزايا الخارجية
أبواب ذات انزالق كهربائي 

مصابيح أمامية متعّددة االنعكاسات نوع هالوجين مع مؤقِّت إلطفائها آليًا
تشغيل مصابيح االنعطاف بلمسة واحدة

مصابيح LED/نهارية
مرايا األبواب قابلة للتعديل كهربائيًا مع مصابيح انعطاف عليها

جناح خلفي مدَمج في السقف مع ضوء للفرامل 
هوائي الراديو مدَمج في السقف

المزايا الداخلية
تشغيل المحّرك عن ُبعد

كاميرا للرؤية الخلفية متعّددة الزوايا مع إرشادات للسائق
نظام دخول ذكي مع نظام قفل آلي عند االبتعاد عن المركبة

نظام آلي للتحّكم بدرجة حرارة المقصورة
نظام تشغيل المحّرك بضغطة زر 

مثّبت سرعة على المقود
مقعد السائق كهربائي مع 8 وضعيات مختلفة

مقعد الراكب األمامي كهربائي مع 4 وضعيات مختلفة
نظام صوتي 160 واط مع 7 مكّبرات صوت ومضّخم للصوت  

نظام تحّكم بالهاتف من دون استخدام اليَدين - بلوتوث
نظام صوتي مع مقبس USB ومنافذ للشحن

نظام التحّكم بمزايا المقصورة عن ُبعد
شاشة عرض النظام الصوتي تعمل باللمس 720P مقاس 8 بوصة

وضعية التشغيل االقتصادي
فرامل ركن كهربائية مع نظام تفعيل الفرامل آليًا 

السالمة واألمان
 نظام مكابح مانعة لالنغالق مع توزيع قّوة

 الكبح إلكترونيًا
نظام المساعدة على ثبات المركبة والتحّكم في الجر 

نظام مراقبة ضغط هواء اإلطارات والمساعدة على نفخها
SRS نظام وسادات هوائية أمامية مزدوجة

وسادات هوائية جانبية أمامية 
وسادات هوائية جانبية ستارية ثالثية الطبقات مع حّساسات

وسادات هوائية لحماية ركبة السائق والراكب األمامي
نظام المساعدة على الكبح

أحزمة أمان بـ 3 نقاط لكافة وضعيات الجلوس
نظام المساعدة أثناء القيادة على المنحدرات

نظام التشغيل المباشر مع نظام تقييد عمل المحّرك ضد السرقة

األبعاد الخارجية
الطول اإلجمالي )ملم(: 5,183 
العرض اإلجمالي )ملم(: 1,995
االرتفاع اإلجمالي )ملم(: 1,767

األداء
أقصى قّوة )حصان/ دورة بالدقيقة(: 280/6000

أقصى عزم )نيوتن - متر/ دورة بالدقيقة(: 355/4700
استهالك الوقود )كلم/ لتر(: 12 كلم/ لتر

المحّرك
 V6 10AT :نوع المحّرك

عدد الصّمامات وآلية الدفع: SOHC-i-VTEC 24 صّمامًا
اإلزاحة: 3471

نظام التزويد بالوقود: نظام التزويد بالوقود

Exterior
• Power Sliding Doors
• Multi-Reflector Halogen Headlights with Auto-Off timer
• One-Touch Turn Indicators
• Daytime Running Light (LED)                                                                                                                      
• Powered Mirrors with  Side Indicator
• Roofline Spoiler with Integrated Brake Light
• Fin-Type Roof-Mounted Antenna

Interior
• Remote Engine Start
• Multi-Angle Rearview Camera with Guidelines
• Smart Entry with Walk-Away Auto Lock
• Automatic Climate Control System
• Push Button Start
• Cruise Control
• Driver's Seat with 8-Way Power Adjustment 
• Front Passenger's Seat with 4-Way Power Adjustment
• 160-Watt Audio System with 7 Speakers, Including Subwoofer
• Bluetooth® HFT®
• USB Audio Interface and Charging Ports
• CabinControl™ Remote Compatibility
• 8-Inch 720P Touch Screen Display Audio
• ECON Mode
• Electric Parking Brake with Automatic Brake Hold

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

Distribution (EBD)
• Vehicle Stability Assist (VSA) with Traction Control System (TCS)
• Tire Pressure Monitoring System (TPMS) with Tire Fill Assist
• Dual-Stage, Multiple-Threshold Front Airbags (SRS) 
• Front Side Airbags 
• Three-Row Side Curtain Airbags with Rollover Sensor
• Driver's and Front Passenger's Knee Airbags
• Brake Assist
• 3-Point Seat Belts at all Seating Positions
• Hill Start Assist
• Direct Ignition System with Immobilizer

Exterior Dimensions
• Overall Length (MM): 5,183
• Overall Width (MM): 1,995
• Overall Height (MM): 1,767

Performance
• Maximum Power (hp@rpm): 280@6000
• Maximum Torque (N-m@rpm): 355@4700
• Fuel Consumption (Km/L): 12km/L

Engine
• Engine Type: V6 10AT
• Valve Train: 24-Valve SOHC i-VTEC
• Displacement (CC): 3471
• Fuel supply system: Direct Injection
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Specifications subject to change

المزايا الخارجية
أبواب ذات انزالق كهربائي 

مصابيح أمامية متعّددة االنعكاسات نوع هالوجين مع مؤقِّت إلطفائها آليًا
تشغيل مصابيح االنعطاف بلمسة واحدة

مصابيح LED/نهارية
مرايا األبواب مزّودة بذاكرة مع إمكانية إرجاعها وإمالتها نحو األسفل

جناح خلفي مدَمج في السقف مع ضوء للفرامل 
حّساسات توقف بلون المركبة )2 أمامية/ 4 خلفية(

باب الصندوق الخلفي كهربائي وآلية عمله قابلة للبرمجة 
مصابيح ضباب

المزايا الداخلية
نظام تشغيل المحّرك بضغطة زر

مثّبت سرعة على المقود
 نظام آلي للتحّكم بدرجة حرارة المقصورة والرطوبة

وتنقية الهواء 
مرآة للرؤية الخلفية مع نظام آلي مضاد النعكاس الضوء

مقود جلد
مقعد السائق كهربائي مع 8 وضعيات مختلفة

مقاعد أمامية مهّواة
نظام صوتي 160 واط مع 7 مكّبرات صوت ومضّخم للصوت  

نظام تحّكم بالهاتف من دون استخدام اليَدين - بلوتوث
نظام صوتي مع مقبس USB ومنافذ للشحن

نظام التحّكم بمزايا المقصورة عن ُبعد
شاشة عرض النظام الصوتي تعمل باللمس 720P مقاس 8 بوصة

وضعية التشغيل االقتصادي
فرامل ركن كهربائية مع نظام تفعيل الفرامل آليًا 

تشغيل المحّرك عن ُبعد
كاميرا للرؤية الخلفية متعّددة الزوايا مع إرشادات للسائق

نظام دخول ذكي مع نظام قفل آلي عند االبتعاد عن المركبة 

السالمة واألمان
 نظام مكابح مانعة لالنغالق مع توزيع قّوة

 الكبح إلكترونيًا
نظام المساعدة على ثبات المركبة والتحّكم في الجر 

نظام المساعدة أثناء القيادة على المنحدرات
SRS نظام وسادات هوائية أمامية مزدوجة

وسادات هوائية جانبية أمامية 
وسادات هوائية جانبية ستارية ثالثية الطبقات مع حّساسات

وسادات هوائية لحماية ركبة السائق والراكب األمامي
نظام مراقبة ضغط هواء اإلطارات والمساعدة على نفخها

نظام المساعدة على الكبح
أحزمة أمان بـ 3 نقاط لكافة وضعيات الجلوس

نظام التشغيل المباشر مع نظام تقييد عمل المحّرك ضد السرقة
نظام حماية

األبعاد الخارجية
الطول اإلجمالي )ملم(: 5,183 
العرض اإلجمالي )ملم(: 1,995
االرتفاع اإلجمالي )ملم(: 1,767

األداء
أقصى قّوة )حصان/ دورة بالدقيقة(: 280/6000

أقصى عزم )نيوتن - متر/ دورة بالدقيقة(: 355/4700
استهالك الوقود )كلم/ لتر(: 12 كلم/ لتر

المحّرك
 V6 10AT :نوع المحّرك

عدد الصّمامات وآلية الدفع: SOHC-i-VTEC 24 صّمامًا
اإلزاحة: 3471

نظام التزويد بالوقود: نظام التزويد بالوقود

Exterior
• Power Sliding Doors
• Multi-Reflector Halogen Headlights with Auto-Off timer
• One-Touch Turn Indicators
• Daytime Running Light (LED)                                                                                                                      
• Memory-Linked Side Mirrors with Reverse Gear Tilt-Down
• Roofline Spoiler with Integrated Brake Light
• Body-Colored Parking Sensors (2 front/ 4 rear)
• Power Programmable Tailgate
• Fog Lights

Interior
• Push Button Start
• Cruise Control
• Tri-Zone Automatic Climate Control System with Humidity 

Control and Air Filtration
• Automatic-Dimming Rearview Mirror 
• Leather-Wrapped Steering Wheel 
• Driver's Seat with 8-Way Power Adjustment 
• Ventilated Front Seats
• 160-Watt Audio System with 7 Speakers, Including Subwoofer
• Bluetooth® HFT®
• USB Audio Interface and Charging Ports
• 8-Inch 720P Touch Screen Display Audio
• CabinControl™ Remote Compatibility
• ECON Mode
• Electric Parking Brake with Automatic Brake Hold
• Remote Engine Start
• Multi-Angle Rearview Camera with Dynamic Guidelines
• Smart Entry with Walk-Away Auto Lock

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

Distribution (EBD)
• Vehicle Stability Assist (VSA) with Traction Control System (TCS)
• Hill Start Assist
• Dual-Stage, Multiple-Threshold Front Airbags (SRS) 
• Front Side Airbags 
• Three-Row Side Curtain Airbags with Rollover Sensor
• Driver's and Front Passenger's Knee Airbags
• Tire Pressure Monitoring System (TPMS) with Tire Fill Assist
• Brake Assist
• 3-Point Seat Belts at all Seating Positions
• Direct Ignition System with Immobilizer
• Security System

Exterior Dimensions
• Overall Length (MM): 5,183
• Overall Width (MM): 1,995
• Overall Height (MM): 1,767

Performance
• Maximum Power (hp@rpm): 280@6000
• Maximum Torque (N-m@rpm): 355@4700
• Fuel Consumption (Km/L): 12km/L

Engine
• Engine Type: V6 10AT
• Valve Train: 24-Valve SOHC i-VTEC
• Displacement (CC): 3471
• Fuel supply system: Direct Injection
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Specifications subject to change

المزايا الخارجية
مصابيح LED نهارية

جناح خلفي مدَمج في السقف مع ضوء للفرامل 
أبواب ذات انزالق كهربائي 

LED مصابيح ضباب
تشغيل مصابيح االنعطاف بلمسة واحدة

مرايا األبواب مزّودة بذاكرة مع إمكانية إرجاعها وإمالتها نحو األسفل
 باب الصندوق الخلفي كهربائي وآلية عمله قابلة للبرمجة مع نظام التحّكم به

من دون استخدام اليَدين
مصابيح أمامية LED مع مؤقِّت إلضاءتها وإطفائها آليًا ومّساحات للتنظيف 

حّساسات توقف بلون المركبة )2 أمامية/ 4 خلفية(
زجاج خلفي مظّلل لضمان خصوصية الرّكاب

المزايا الداخلية
فرامل ركن كهربائية مع نظام تفعيل الفرامل آليًا 

تشغيل المحّرك عن ُبعد
كاميرا للرؤية الخلفية متعّددة الزوايا مع إرشادات للسائق

نظام دخول ذكي مع نظام قفل آلي عند االبتعاد عن المركبة 
نظام تشغيل المحّرك بضغطة زر

نظام آلي للتحّكم بدرجة حرارة المقصورة والرطوبة وتنقية الهواء 

مرآة للرؤية الخلفية مع نظام آلي مضاد النعكاس الضوء
مقود جلد

مقعد السائق كهربائي مع 8 وضعيات مختلفة
مقعد الراكب األمامي كهربائي مع 4 وضعيات مختلفة

مقاعد أمامية مهّواة
نظام صوتي 550 واط مع 11 مكّبر صوت ومضّخم للصوت

شاحن السلكي للهواتف الذكية 
نظام مراقبة المقاعد الخلفية داخل المقصورة

نظام هوندا للمالحة متصل باألقمار الصناعية مع خاصية التعّرف على الصوت
نظام ترفيهي خلفي متطّور مع شاشة مقاس 10.2 بوصة 

مشّغل بلو راي وتطبيقات بث مدمجة
نظام صوتي للتواصل مع الرّكاب في المقصورة 

نظام تحّكم بالهاتف من دون استخدام اليَدين - بلوتوث
نظام صوتي مع مقبس USB ومنافذ للشحن

شاشة عرض النظام الصوتي تعمل باللمس 720P مقاس 8 بوصة
نظام التحّكم بمزايا المقصورة عن ُبعد

نظام المعلومات عن النقاط غير المرئية مع استشعار حركة المركبات
وضعية التشغيل االقتصادي

السالمة واألمان
نظام مكابح مانعة لالنغالق مع توزيع قّوة الكبح إلكترونيًا

نظام المساعدة على ثبات المركبة والتحّكم في الجر 
نظام المساعدة أثناء القيادة على المنحدرات

SRS نظام وسادات هوائية أمامية مزدوجة
وسادات هوائية جانبية أمامية 

وسادات هوائية جانبية ستارية ثالثية الطبقات مع حّساسات
وسادات هوائية لحماية ركبة السائق والراكب األمامي

نظام مراقبة ضغط هواء اإلطارات والمساعدة على نفخها
نظام المساعدة على الكبح

نظام كبح للتخفيف من قّوة التصادم )بين مركبة وأخرى والمشاة(
نظام تخفيف السرعة والتنبيه عند االنحراف عن الطريق

 نظام التنبيه عند االقتراب من المركبة األمامية واحتمال التصادم معها
)بين مركبة وأخرى والمشاة(

نظام التنبيه عند االنحراف عن المسار
نظام المساعدة على البقاء في المسار

مثّبت سرعة متكّيف على المقود  
نظام معطل لوحدة التحكم بالمحرك

ISOFIX نظام تثبيت مقاعد األطفال

األبعاد الخارجية
الطول اإلجمالي )ملم(: 5,183 
العرض اإلجمالي )ملم(: 1,995
االرتفاع اإلجمالي )ملم(: 1,767

األداء
أقصى قّوة )حصان/ دورة بالدقيقة(: 280/6000

أقصى عزم )نيوتن - متر/ دورة بالدقيقة(: 355/4700
استهالك الوقود )كلم/ لتر(: 12 كلم/ لتر

المحّرك
 V6 10AT :نوع المحّرك

عدد الصّمامات وآلية الدفع: SOHC-i-VTEC 24 صّمامًا
اإلزاحة: 3471

نظام التزويد بالوقود: نظام التزويد بالوقود

Exterior
• LED Daytime Running Lights (DRL)
• Roofline Spoiler with Integrated Brake Light
• Power Sliding Doors
• LED Fog Lights
• One-Touch Power Sunroof with Anti-Pinch
• Memory-Linked Side Mirrors with Reverse Gear Tilt-Down
• Power Programmable Tailgate with Hands Free Assist

• LED Headlights with Auto-On/Off and WiperLink
• Body-Colored Parking Sensors (2 front/ 4 rear)
• Rear Privacy Glass

Interior
• Electric Parking Brake with Automatic Brake Hold
• Remote Engine Start
• Multi-Angle Rearview Camera with Dynamic Guidelines
• Smart Entry with Walk-Away Auto Lock
• Push Button Start
• Tri-Zone Automatic Climate Control System with Humidity Control 

and Air Filtration
• Automatic-Dimming Rearview Mirror 
• Leather-Wrapped Steering Wheel 
• Driver's Seat with 8-Way Power Adjustment 
• Front Passenger's Seat with 4-Way Power Adjustment
• Ventilated Front Seats
• 550-Watt Premium Audio System with 11 Speakers, Including Subwoofer
• Wireless Phone Charger
• CabinWatch™ Rear Seat Monitor
• Honda Satellite-Linked Navigation System™ with Voice Recognition
• Advanced Rear Entertainment System with 10.2-inch Screen
• Blu-Ray Player and Built-In Streaming Apps
• CabinTalk™ In-Car PA System
• Bluetooth® HFT®
• USB Audio Interface and Charging Ports
• 8-Inch 720P Touch Screen Display Audio
• CabinControl™ Remote Compatibility
• Blind Spot Information System (BSI) with Cross Traffic Monitor
• 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
• Dual-Stage, Multiple-Threshold Front Airbags (SRS) 
• Front Side Airbags 
• Three-Row Side Curtain Airbags with Rollover Sensor
• Driver's and Front Passenger's Knee Airbags
• Tire Pressure Monitoring System (TPMS) with Tire Fill Assist
• Brake Assist
• Collision Mitigation Braking System™ (CMBS™) (Car to Car & Pedestrian)
• Road Departure Mitigation System (RDM) (HS)
• Forward Collision Warning (FCW) (Car to Car & Pedestrian)
• 
• Lane Departure Warning (LDW)
• Lane Keeping Assist System (LKAS) (HS)
• Adaptive Cruise Control (ACC) (HS)
• ECU IMMOBILIZER
• ISOFIX

Exterior Dimensions
• Overall Length (MM): 5,183
• Overall Width (MM): 1,995
• Overall Height (MM): 1,767

Performance
• Maximum Power (hp@rpm): 280@6000
• Maximum Torque (N-m@rpm): 355@4700
• Fuel Consumption (Km/L): 12km/L

Engine
• Engine Type: V6 10AT
• Valve Train: 24-Valve SOHC i-VTEC
• Displacement (CC): 3471
• Fuel supply system: Direct Injection
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