
Двигател 1.5 i-VTEC
Работен обем (куб. см) 1498

Вид гориво бензин

Диаметър x Ход на буталото (мм) 73,0 x 89,5

Степен на сгъстяване 11,5

Стандарт на емисиите EURO 6

Трансмисия Механична / Автоматична CVT

Задвижване предно

Показатели

Максимална мощност (к.с. при об/мин) 130 / 6600 

Макс. въртящ момент (Нм при об/мин) 155 / 4600 

0 – 100 км/ч (сек) МТ/CVT 10,2/11,2

Максимална скорост (км/ч) МТ/CVT 192/187

Разход на гориво и емисии

Световен стандарт WLTC (Унифициран световен стандарт)

Емисии средно натоварване CO₂ (г/км) МТ/CVT 139/135

Разход на гориво умерен режим (л/100 км) МТ/CVT 6,2/6,0

Разход на гориво и емисии
Европейски стандарт NEDC

Емисии комбиниран цикъл CO₂ (г/км) МТ/CVT 130/121

Разход на гориво комбиниран цикъл (л/100 км) МТ/CVT 5,7/5,3

Размери

Дължина (мм) 4334

Широчина (мм) 1772

Височина – ненатоварен (мм) 1605

Колесна база (мм) 2610

Предна следа (мм) 1535

Задна следа (мм) 1540

Клиренс – с шофьора (мм) 185

Максимален брой места 5

Диаметър на обратен завой (м) 11,4

Обеми

Багажник (литри) 431-1473

Резервоар (литри) 50

*По данни на JATO Dynamics (януари 2015 – декември 2017).
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COMFORT ELEGANCE EXECUTIVE

SPORT

1.5 i-VTEC
6-степенна механична трансмисия

1.5 i-VTEC
6-степенна механична трансмисия или 
автоматична трансмисия CVT със 7 фиксирани предавки

1.5 i-VTEC
6-степенна механична трансмисия или 
автоматична трансмисия CVT със 7 фиксирани предавки

1.5 VTEC TURBO
6-степенна механична трансмисия
7-степенна автоматична CVT трансмисия

Текстилна тапицерия, халогенни фарове, дневни LED 

светлини, автоматични фарове, предни светлини с 

таймер (функция изпращане до дома), икономичен 

режим (ECON Mode), интелигентен мултиинформа-

ционен дисплей (i-MID), старт/стоп система (само 

при механична трансмисия), автоматичен климатик, 

интелигентен адаптивен автопилот, задна чистачка 

с интервали, електрически предни и задни стъкла, 

магически седалки, светлинен индикатор за смяна 

на предавките (SIL), електрически регулируеми и 

отопляеми странични огледала, адаптивен електри-

чески сервоусилвател на волана (EPS), електрическа 

паркинг спирачка, активни подглавници на предните 

седалки със система за намаляване травмите при 

камшичен удар, предупреждение за ниско налягане 

в гумите (DWS), система за вклюкчване на аварийни 

светлини при рязко спиране, ABS+EBD+ електронна 

система за подпомагане динамичната устойчивост на 

автомобила (VSA) + асистент за потегляне под наклон 

(HSA), система за активно подпомагане на спирането 

в градски условия, централно заключване с дистан-

ционно управление с 2 сгъваеми ключа, Bluetooth 

TM система „Свободни ръце“ (HFT), управление на 

аудиосистемата от волана, 1 CD плеър, Aux вход,USB 

порт (съвместим с iPod), 4 говорителя и др.

В допълнение към функциите, налични при 

Comfort, Elegance включва:

Паркинг сензори (предни и задни), затъмнени задни 

стъкла, предни фарове за мъгла, автоматични 

предни чистачки със сензор за дъжд, кожени волан 

и топка на скоростния лост, система за автоматично 

превключване между къси и дълги светлини, двузо-

нов автоматичен климатик, лостчета на волана за 

превключване на предавките (за модели със CVT), 

функция за управление на стъклата с едно доксване 

(предни и задни), електрически сгъваеми странични 

огледала, автоматично наклоняване на страничните 

огледала при движение на заден ход, камера за 

паркиране, предупреждение за челен удар, система 

за разпознаване на пътни знаци, интелигентен 

ограничител на скоростта, предупреждение за 

напускане на пътната лентата, алармена система, 

щора в багажното отделение, Honda CONNECT с 

навигация Garmin и CD плеър, 7-инчов сензорен дис-

плей, AM/FM приемник, интернет радио, интеграция 

на приложението AhaTM*, възможност за сърфиране 

в интернет* DAB радио, 2 x USB порта/HDMI порт, 6 

говорителя.

В допълнение към функциите, налични при 

Elegance, Executive включва:

17-цолови алуминиеви джанти, безконтактно 

отключване и запалване, отварящ се панорамен 

стъклен покрив, лайстни на покрива, тапицерия от 

текстил и кожа, LED фарове, автоматично затъм-

няване на огледалото за обратно виждане, джоб в 

облегалката на седалката на водача, ръчно регули-

ране на височината на седалката на пасажера.

Освен включеното в ниво на оборудване 

Elegance обзавеждане, Sport предлага:

Предни LED фарове за мъгла, предни LED фарове, 

асистент за динамично управление (AHA), спортни 

амортисьори, волан с адаптивен сервоусилвател, 

черни капачки на страничните огледала, черна радиа-

торна решетка тип „пчелна пита“, два ауспуха, спортни 

педали, комбинация от черен текстил тъмночервена 

кожа за интериора.

ЦВЕТОВE, В КОИТО 
щЕ СЕ ВЛюбИТЕ


