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* Specifications subject to change

الأبعــاد
الطول: 4٫455 ملم

العر�ض: 1٫695 ملم
االرتفاع: 1٫475 ملم

طول قاعدة العجالت: 2٫600 ملم
بيانات الأداء

اأق�صى قوة )ح�صان / عند دورة بالدقيقة(: 123 ح�صاًنا عند 6500 د.د.
اأق�صى عزم )نيوتن - متر /عند دورة بالدقيقة(: 151 نيوتن- متر عند 4300 د.د

اأق�صى عزم: 4 اأ�صطوانات
ناقل الحركة: 16 �صماًما، كامة علوية مفردة

ناقل حركة ذو تغيير )تع�صيق( م�صتمر
الميزات الخارجية

الم�صدات والمرايا الخارجية بلون الهيكل
م�صابيح �صباب هالوجين

مصابيح انعطاف LED على المرايا الخارجية
هوائي راديو مدمج في الزجاج

عجالت األومنيوم 16 بو�صة

الميزات الداخلية
مكيف هواء اآلي

فتحات تهوية خلفية
�صا�صة نظام �صوتي مقا�ض 5 بو�صة

USB مقب�ض
التحدث على الهاتف دون ا�صتخدام اليدين

ت�صغيل المحرك عن بعد
دخول ذكي بدون مفتاح

ت�صغيل المحرك ب�صغطة زر
مكبح يد كهربائي

مراآة الروؤية الخلفية نمط ليل/نهار
ح�صا�صات توقف خلفية

مثبت �صرعة
نظام توجيه معزز بالقدرة الكهربائية

ميزات ال�سالمة والأمان
نظام مكابح مانعة لالنغالق

توزيع قوة الكبح اإلكترونًيا
نظام الم�صاعدة على ثبات المركبة

نظام التحكم بالجر )منع انزالق العجالت(
نظام الم�صاعدة على �صعود المنحدرات

و�صائد هوائية لل�صائق والراكب االأمامي )بنظام تقييد الحركة التكميلي(
نظام مراقبة �صغط هواء االإطارات

نظام ومي�ض م�صابيح التوقف عند الكبح المفاجئ
نظام التوقف الذكي

نظام معّطل لوحدة التحكم بالمحرك
نظام تثبيت مقعد الطفل

Dimensions 
• Length (MM): 4,630
• Width (MM): 1,799
• Height (MM): 1,416
• Wheelbase (MM): 2,700

Performance Data 
• Maximum Power  HP @ rpm: 123@6500
• Maximum Torque N-m @ rpm: 151@4300
• Engine Type: 4 Cylinder
• Valve Train: 16-Valve SOHC
• Transmission Type: CVT

Exterior Features 
• LED Daytime Running Lights
• Halogen Fog light
• LED Side Turn Signal on Door Mirror 
• Glass Antenna 
• 16" Alloy Wheel 

Interior Features 
• Auto AC 
• Rear AC
• 5 inch Screen Audio 
• USB Jack 
• Hands Free Telephone 
• Remote Control Engine Starter 
• Smart Entry
• Push Button Start
• Electric Parking Brake 
• Day/Night Rear View Mirror 
• Rear Parking Sensors
• Cruise Control 
• Electric Power Steering (EPS) 

Safety Features 
• Antilock Brake System (ABS)
• Electric Brake Force Distribution (EBD)
• Vehicle Stability Assist (VSA)
• Traction Control System (TCS) 
• Hill Start Assist 
• Single SRS Driver & Assistant Airbag 
• Tire Pressure Monitoring System (TPMS)
• Emergency Stop Signal
• Brake Over Ride System 
• ECU Immobilizer 
• ISO-FIX
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CALL 800 HONDA
46632

* Specifications subject to change

الأبعــاد
الطول: 4٫455 ملم

العر�ض: 1٫695 ملم
االرتفاع: 1٫475 ملم

طول قاعدة العجالت: 2٫600 ملم
بيانات الأداء

اأق�صى قوة )ح�صان / عند دورة بالدقيقة(: 123 ح�صاًنا عند 6500 د.د.
اأق�صى عزم )نيوتن - متر /عند دورة بالدقيقة(: 151 نيوتن- متر عند 4300 د.د

اأق�صى عزم: 4 اأ�صطوانات
ناقل الحركة: 16 �صماًما، كامة علوية مفردة

ناقل حركة ذو تغيير )تع�صيق( م�صتمر
الميزات الخارجية

الم�صدات والمرايا الخارجية بلون الهيكل
مصابيح انعطاف LED على المرايا الخارجية

شبك كروم
هوائي راديو مدمج في الزجاج

عجالت األومنيوم 16 بو�صة

الميزات الداخلية
مكيف هواء اآلي

�صا�صة نظام �صوتي مقا�ض 5 بو�صة
USB مقب�ض

التحدث على الهاتف دون ا�صتخدام اليدين
مكبح يد كهربائي

مراآة الروؤية الخلفية نمط ليل/نهار
مثبت �صرعة

نظام توجيه معزز بالقدرة الكهربائية
ميزات ال�سالمة والأمان

نظام مكابح مانعة لالنغالق
توزيع قوة الكبح اإلكترونًيا

نظام الم�صاعدة على ثبات المركبة
نظام التحكم بالجر )منع انزالق العجالت(

نظام الم�صاعدة على �صعود المنحدرات
و�صائد هوائية لل�صائق والراكب االأمامي )بنظام تقييد الحركة التكميلي(

نظام مراقبة �صغط هواء االإطارات
نظام ومي�ض م�صابيح التوقف عند الكبح المفاجئ

نظام التوقف الذكي
نظام معّطل لوحدة التحكم بالمحرك

نظام تثبيت مقعد الطفل

Dimensions 
• Length (MM): 4,630
• Width (MM): 1,799
• Height (MM): 1,416
• Wheelbase (MM): 2,700

Performance Data 
• Maximum Power  HP @ rpm: 123@6500
• Maximum Torque N-m @ rpm: 151@4300
• Engine Type: 4 Cylinder
• Valve Train: 16-Valve SOHC
• Transmission Type: CVT

Exterior Features 
• LED Daytime Running Lights
• LED Side Turn Signal on Door Mirror 
• Chrome Grille
• Glass Antenna 
• 16" Steel Wheel 

Interior Features 
• Auto AC 
• 3 Spoke Urethan Steering Wheel
• 5 inch Screen Audio 
• USB Jack 
• Hands Free Telephone 
• Electric Parking Brake 
• Day/Night Rear View Mirror 
• Cruise Control 
• Electric Power Steering (EPS) 

Safety Features 
• Antilock Brake System (ABS)
• Electric Brake Force Distribution (EBD)
• Vehicle Stability Assist (VSA)
• Traction Control System (TCS) 
• Hill Start Assist 
• Single SRS Driver & Assistant Airbag 
• Tire Pressure Monitoring System (TPMS)
• Emergency Stop Signal
• Brake Over Ride System 
• ECU Immobilizer 
• ISO-FIX

Civic DX 2017٢٠١7 DX  سيتي�

NeerajN
Stamp

NeerajN
Stamp

NeerajN
Stamp

NeerajN
Stamp


