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2019 هوندا بايلوت
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280

اغتنموا كل مغامرة
HP

@6000 RPM
3.5 LITRE i-VTEC ® V6 ENGINE

6

SPEED AUTOMATIC
TRANSMISSION

Honda Pilot in Crystal Black Pearl هوندا بايلوت بلون كريستال أسود لؤلؤي

وصلت بايلوت اجلديدة ووصل معها التصميم اخلايل من أي
 وبفضل.تنازل الذي يتَّحد مع مزايا جديدة عالية املالءمة
املتطورة من نظام دفع ثنائي ونظام دفع رباعي
تقنياتها
ّ
،touring ونظام االستشعار من هوندا املتوفر اآلن يف فئة
)SUV( ترتقي هذه السيارة الرياضية متعددة االستخدامات
 مت تصميم الشكل اخلارجي.العائلية إىل مستويات جديدة
 وجاء متكام ًال مع القسم،يشد األنظار إليه
األكرث جرأة لكي
ّ
 ليس عجيبًا على.الداخلي املواكب كلّيًا للعصر الرقمي
.اإلطالق أن حتدث مثل هذه الضجة

SEIZE EVERY ADVENTURE
The new Pilot has arrived, bringing together
uncompromising design and convenient new features.
With its advanced technology, 2 Wheel-Drive and an
All-Wheel Drive system and Honda Sensing® now
available in the touring grade, the modern family SUV
is reaching new heights. The more aggressively styled
exterior is designed to turn heads, matched by an
interior that’s totally at home in the digital age.
No wonder it’s creating such a stir.
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2019 HONDA PILOT

PASSENGERS

شكل خارجي ُمعزَّ ز

طور بالقوة والرقي على حد
ّ ُميتاز التصميم اخلارجي امل
 كما ُيربز السيارة الرياضية متعددة االستخدامات،سواء
 ُأعيد تصميم.) العائلية والعصرية التي ُأعيد تصميمهاSUV(
الواجهة مع شبك أمامي جريء وملسات قوية من الكروم
 كميزةLED ) نوعDRL( تتضمن أضواء مضاءة خالل النهار
.قياسية يف جميع الفئات

The updated exterior styling is both rugged and refined and
shows the redesigned modern family SUV. The front is designed
with a bold front grille, with aggressive chrome accents that
feature LED Daytime Running Lights (DRL) standard in all grades.
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ENHANCED EXTERIOR STYLING

DRL

LED DAYTIME
RUNNING LIGHTS

The redesigned grille features a bold
interpretation of the Honda “flying wing”
grille design, with its chrome band
extending above the headlights. The front
bumper now incorporates larger fog light
housings, fully integrated into the bumper,
giving a more aggressive look.

ميتاز الشبك الذي ُأعيد تصميمه مبقاربة جريئة
 مع،لتصميم شبك “اجلناح الطائر” من هوندا
.متديد شريط الكروم فوق األضواء األمامية
يحتوي اآلن املصد األمامي على حجرات أكرب
 وجاءت مدجمة بالكامل يف،ألضواء الضباب
.املصد مما يعطي مظهرًا أكرث قوة
Honda Pilot in Obsidian Blue Pearl

هوندا بايلوت بلون أزرق أوبسيديان لؤلؤي

Honda Pilot in Crystal Black Pearl هوندا بايلوت بلون أزرق أوبسيديان لؤلؤي

حازت اجلهة اخللفية على جمموعة أضواء جديدة مع إشارات انعطاف
 ميتد شريط. للرجوعLED ) وأضواءamber( بلون برتقايل مائل إىل األصفر
املصد اخللفي
ويلتف حول
،من الكروم على طول ألواح جوانب السيارة
ّ
ّ
.ليسلّط الضوء على املصد السفلي بتصميم إنسـيابي

Wheels are more ruggedly styled,
with 18-inch designs on LX, EX and EX-L,
and an aggressive new 20-inch design
on Touring grade.

Honda Pilot in Copperhead Red Pearl

هوندا بايلوت بلون أحمر كوبرهيد لؤلؤي

Honda Pilot in Crystal Black Pearl

هوندا بايلوت بلون كريستال أسود لؤلؤي

،مت ّيزت العجالت بتصميم أكرث صالبة
 وLX، EX  بوصة يف18 وجاءت بقياس
 وبشكل جريء وجديد بقياس،EX-L
.Touring  بوصة يف فئة20
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The rear receives new taillights with amber turn signals and LED
reversing lights. A chrome strip on the rocker extends along the
side of the vehicle, wrapping around the rear bumper, highlighting
the lower bumper’s skid-type design.

جيل جديد من التكنولوجي مع
تصميم يضاهيها
واملتطور لسيارة بايلوت ليواكب
مت تصميم القسم الداخلي الراقي
ّ
 تتم ّيز األجهزة الرقمية بأدائها العملي للغاية وسهولة.أيامنا املعاصرة
 مثل شاشة العرض املبتكرة للنظام الصوتي التي تعمل،استخدامها
)RES(  بوصة وأحدث جيل من نظام الرتفيه يف اخللف8 باللمس قياس
.HDMI  فولط وواجهة بيانية لـ115 مع خمرج بقوة

DISPLAY AUDIO

10.2 RES
INCH

A NEW GENERATION OF TECHNOLOGY
WITH A DESIGN TO MATCH
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REAR ENTERTAINMENT
SYSTEM

The Pilot is fully updated with
cutting-edge technology such as
8-inch touch-screen display audio
with advanced navigation system, USB
interface and wireless mobile charger*.

Sophisticated and advanced, the interior of the Pilot is designed
for today. Digital instruments are highly functional and easy to use,
such as the innovative 8-inch Display Audio with touch-screen and
the latest generation Rear Entertainment System (RES) with 115-volt
power outlet and a HDMI Interface.

مت حتديث بايلوت بالكامل بتكنولوجيا
متطورة مثل شاشة عرض للنظام
 بوصة مع8 الصوتي تعمل باللمس قياس
USB  وواجهة بيانية لـ،متطور
نظام مالحي
ّ
.*املتحرك
وشاحن السلكي للهاتف
ّ

 بوصة املثبتة على السقف10.2شاشة قياس
 مما يسمح باملشاهدة،التي تفتح اىل أسفل
بسهولة مع السطوع املنخفض وعرض أفضل
 ميكن تشغيل الصوت. يف الصف الثاين والثالث
 أو من خالل سماعات رأس،عرب نظام السماعات
.السلكية متوفرة ملشاهدة صامتة
Ceiling-mounted 10.2-inch display swings
down, allowing for easy viewing with low
glare and better second- and third-row
viewing. Audio can be played via the speaker
system, or through a pair of included
wireless headphones for silent viewing.

مع التحكم األوتوماتيكي يف نظام التكييف ثالثي
 يستمتع ركاب الصف الثالث بتكييف،املناطق
هواء منفصل ومقاعد قابلة للتدفئة حيث تعطي
.الرحالت أناقة وراحة
With tri-zone automatic climate control,
third-row passengers enjoy separate
air conditioning and heated seats for
traveling in style and comfort.
*only in touring grade

Touring *فقط يف فئة

Honda Pilot Touring grade in Beige Leather

 يف جلد بلون بيجTouring هوندا بايلوت فئة
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INCH

حر ة على مدى البصر
ّ مساحات

8

 املقصورة، بفضل التصميم اجلديد املالئم واملريح لبايلوت
 ال ميكن فقط رؤية،الرحبة واجلودة االستثنائية يف بنائها
 هناك وفرة يف املساحة. بل االحساس بها أيضًا،املساحة
 كما توفر لكم مرونة القسم،التي تتمنونها للحمولة ولألقدام
اخملصص للركاب و مقاعد الصف الثالث احلرية على تغيري
.طريقة تنظيم املقاعد بشكل سهل وكما تفضلون

PASSENGERS

Thanks to the new Pilot’s ergonomic design, roomy interior
and exceptional build quality, you cannot only see the space,
but feel it too. There’s as much luggage and legroom as you
could wish for, and the flexible passenger compartment and
third-row seating gives you the freedom to spontaneously
change plans, as you wish.
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FREE SPACE
AS FAR AS THE EYE CAN SEE

 سواء،مهما تكون اخلطط التي ترسمونها
عطلة عائلية أو رحالت سياحية أو قضاء
 توفر لكم دائمًا بايلوت،يوم يف اخلارج
.املساحة التي حتتاجون إليها

Whatever you plan to do, family holidays,
sightseeing trips or days out, the Pilot
provides all the space you’ll ever need.

 تتوفر حاجبات،للمزيد من الراحة للركاب
للشمس قابلة للسحب يف صف املقاعد
.Touring وEX-L الثاين بفئتَي

For additional passenger comfort,
second row retractable sunshades are
available on EX-L and Touring grades.

بفضل رحابة مقصورتها للركاب وصفَّ ي
للطي
املقاعد الثاين والثالث القابلني
ّ
. تتوفر مساحة للجميع،بلمسة واحدة

With its generous passenger cabin,
one-touch second row seats and third
row seats, there’s room for everyone
and everything.

. ُيرجى مراجعة الوكيل احمللي ملزيد من التفاصيل.تختلف املواصفات حسب الدولة
Specifications vary according to country. Please consult your local dealer for further details.

Honda Pilot in Shadow Beige Leather

هوندا بايلوت مع جلد بلون بيج داكن

Honda Pilot Touring grade in Leather

 يف جلدTouring هوندا بايلوت فئة

109

CUBIC FEET
OF CARGO SPACE

A new feature in the all new Pilot is the
Hands-Free Access Power Tailgate which
allows you to load and unload cargo with
the remote key fob in their pocket or handbag. The driver simply has to kick their
foot under a designated area of the rear
bumper. The tailgate then opens without
the owner needing to use their hands.
*only in Touring grade

تشغيل الباب اخللفي كهربائيًا
*من دون استخدام اليدين
تتمتع بايلوت اجلديدة كلّيًا مبيزة جديدة وهي
تشغيل الباب اخللفي كهربائيًا من دون
 والتي تسمح لكم بوضع،استخدام اليدين
وتنزيل احلمولة بدون أن يتم إخراج الرميوت من
 على السائق أن، ببساطة.اجليب أو حقيبة اليد
املصد
يركل بقدمه حتت منطقة حمددة من
ّ
 يفتح الباب اخللفي من دون، بعد ذلك.اخللفي
.استخدام اليدين

TRI-ZONE AUTOMATIC
CLIMATE CONTROL SYSTEM
The all new Pilot has the Tri-Zone
Automatic Climate Control System which
keeps the passengers comfortable with
temperatures that can be controlled
independently suiting each need.

متتاز هوندا بايلوت بنظام حتكم أوتوماتيكي
 الذي يحافظ على،باألجواء لثالث مناطق
راحة الركاب مع درجات حرارة ميكن التحكم
.بها بشكل مستقل لتالئم كل االحتياجات

MULTI-ANGLE
REARVIEW CAMERA
The Camera shows a clear view
of any potential obstacles
or vehicles whilst reversing.

Touring *فقط يف فئة

FLEXIBLE CARGO SPACE
With 109 cubic feet of cargo volume
available on the new pilot with the
second row and the third row folded
down, the spacious cargo area offers
plenty of room for all cargo sizes.

Honda Pilot in White Diamond Pearl

نظام حتكم أوتوماتيكي
باألجواء لثالث مناطق

هوندا بايلوت بلون أبيض داميوند لؤلؤي

Honda Pilot in Steel Sapphire Metallic

هوندا بايلوت بلون رمادي سافاير معدين

Honda Pilot in Lunar Silver Metallic with Shadow Beige Leather

مساحة مرنة للحمولة
مكعبة
ّ  أقدام109 مع منطقة للحمولة تبلغ
طي صف املقاعد
ّ يف بايلوت اجلديدة عند
،الثاين وصف املقاعد الثالث إىل األسفل
توفر املنطقة الرحبة للحمولة مساحة
.وافرة جلميع أحجام احلموالت

فضي لونار معدين مع جلد بلون بيج داكن
ّ هوندا بايلوت بلون

كامريا للرؤية اخللفية
متعددة الزوايا
تعرض الكامريا صورة واضحة ألي عائق
.حمتمل أو سيارة خالل الرجوع إىل الوراء

WIRELESS
SMARTPHONE CHARGING
The Wireless Phone Charger in the front
console* provides a hassle-free charging
zone that’s easy to access and use.
Phones compatible with this feature include:
• Samsung Galaxy Note 4
• iPhone 6S Plus onwards
• Google Nexus
• Many 3rd Party Wireless Charging Cases
for those who do not have a compatible
device

شحن السلكي للهاتف
املتحر ك
ّ
املتحرك
يوفر الشاحن الالسلكي للهاتف
ّ
يف الكونسول األمامي* منطقة لشحن
الهاتف خالية من املتاعب يسهل الوصول
.إليها واستخدامها
:تتضمن الهواتف املتوافقة مع هذه امليزة
4 • سامسوجن جاالكسي نوت
 وما بعدiPhone 6S Plus •
Google Nexus •
•يتوفر يف األسواق أجهزة خاصة تساعد
على الشحن الالسلكي للذين ال ميلكون
هاتفًا متوافقًا مع هذه امليزة

Touring *فقط يف فئة

*only in Touring grade
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HANDS-FREE ACCESS
POWER TAILGATE*

صاحبة األداء األعلى

i-VTM4™
INTELLIGENT VARIABLE
TORQUE MANAGEMENT TM

TOP PERFORMER

إدارة ذك ّية لقوة السحب

Powering the 2019 Pilot is a 3.5-litre direct injected i-VTEC®
24-valve SOHC V6 engine with Variable Cylinder Management™
(VCM™). This engine is mated 6-speed automatic transmission (6AT)
producing 280hp @ 6000rpm and a torque of 355Nm @ 4700rpm.

 ميكنكم اآلن،مع نظام اإلدارة الذك ّية لقوة السحب يف بايلوت اجلديدة
.االنطالق بها على جميع أنواع الطرقات من العادية إىل املوحلة إىل الرملية

INTELLIGENT TRACTION MANAGEMENT
With an intelligent traction system in the new Pilot, you can
now take it in all types of terrain from normal to mud to sand.

ACE™

280

BODY
STRUCTURE

HP

@6000 RPM
3.5 LITRE i-VTEC ® V6 ENGINE

)™ACE ( بنية الهيكل بتقنية الهندسة املتوافقة
™) هي تصميم حصريACE( بنية الهيكل بتقنية الهندسة املتوافقة
 يعمل على تعزيز سالمة الركّ اب والتوافق مع،لهوندا لهيكل السيارة
.االصطدامات األمامية

ACE TM BODY STRUCTURE
The ACE™ body structure is a Honda-exclusive body design that enhances
occupant protection and crash compatibility in frontal collisions.

3.5-liter direct injected i-VTEC®
24-valve SOHC V6 engine
Honda Pilot in Copperhead Red Pearl

هوندا بايلوت بلون أحمر نحاسي لؤلؤي

Honda Pilot in Obsidian Blue Pearl

هوندا بايلوت بلون أزرق أوبسيديان لؤلؤي

V6  ليرت بحقن مباشر3.5 حمرك سعة
ّ
 صمامًا24  معSOHC i-VTEC
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 ليرت بحقن3.5 حمرك سعة
2019 يدفع هوندا بايلوت
ّ
 صمامًا ونظام إدارة24  معV6 SOHC i-VTEC مباشر
 يرتافق هذا احملرك مع.)™VCM( االسطوانات املتغري
) كما ُينتج قوة6AT(  سرعات6 ناقل حركة أوتوماتيكي بـ
355  دورة بالدقيقة وعزمًا يبلغ6000  حصانًا عند280 تبلغ
. دورة بالدقيقة4700 نيوتن – مرت عند

Honda Sensing® is an intelligent suite of safety and
driver-assistive technologies designed to alert you to
potential hazards on the road you might miss while
driving.

The Blind Spot Information System uses
radar sensors to automatically detect
vehicles in the driver’s blind spot and
alerts the driver via a warning symbol
inside the car.

Adaptive Cruise Control (ACC)
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Adaptive Cruise Control (ACC), allows the
driver to set a desired speed and following
distance from a vehicle detected ahead,
allowing the Pilot to adjust its speed
automatically for a safe and comfortable
journey.

Forward Collision Warning (FCW)
It scans the road ahead to warn drivers of
a potential collision, and provides visual
and audible alerts to prompt the driver to
take corrective actions to avoid a potential
hazard.

Rear Cross Traffic Monitor
Sensors at the rear corners of the Pilot
warn the driver of approaching vehicles
from both sides when reversing.

Images used are for reference purpose only. Please check with your local dealer for further details.

نظام معلومات النقطة العمياء
يستخدم نظام معلومات النقطة العمياء
حساسات لرادار حتى تلتقط أوتوماتيكيًا
السيارات املوجودة يف النقطة العمياء
للسائق وين ّبهه من خالل عالمات حتذيرية
.داخل السيارة

)ACC ( نظام تثبيت السرعة املتكيف
)ACC( يسمح نظام تثبيت السرعة املتكيف
للسائق بتحديد سرعة مرغوبة ومسافة لتتبع
 ما،السيارة التي يتم استشعارها يف األمام
تعدل السرعة أوتوماتيكيًا
ّ يسمح لبايلوت أن
.والتمتع برحلة آمنة ومريحة

Collision Mitigation Braking
System™ (CMBS™)
To help reduce the likelihood of a frontal
impact, the Collision Mitigation Braking
System™ helps to bring the car to a stop
if the system determines that a head-on
collision or a collision with a pedestrian
is unavoidable. A warning sounds,
and if necessary, brake pressure is
automatically applied.

Road Departure Mitigation System
(RDM)
Road Departure Mitigation System, uses
the screen-mounted camera to detect
whether the car is veering out of its lane.
It applies subtle corrections to keep the
vehicle in its lane, and in certain situations
can also apply braking force and provide
a tactile warning.

نظام حتذير باالصطدامات
)FCW ( األمامية
يقوم هذا النظام مبسح الطريق يف األمام
 ويوفر،ليحذّ ر السائق باحتمال وقوع حادث
حتذيرات مرئية ومسموعة لتنبيه السائق
حتى يقوم بإجراءات تصحيحية ويتجنّب أي
.خطر حمتمل

Lane Keeping Assist System™ (LKAS)™

كامريا خلفية ملراقبة الطريق
عند الرجوع
تطلق حساسات يف الزوايا اخللفية لبايلوت
حتذيرًا إىل السائق لدى اقرتاب السيارات من
.إحدى اجلهتني عند الرجوع إىل الوراء

Lane Departure Warning (LDW)

. ُيرجى مراجعة الوكيل احمللي ملزيد من التفاصيل.الصور املستخدمة هي ألغراض مرجعية فقط

It helps to keep the car in the middle of
the current lane, by detecting road markings with a monocular camera and making
small adjustments to steer the vehicle
within the lines.

It will detect if the car is straying out of its
current lane without the turn signal being
activated, and provides an alert to prompt
the driver to make a correction.

Images used are for reference purpose only. Please check with your local dealer for further details.

نظام الفرامل لتخفيف قوة
)™CMBS ( احلوادث
للمساعدة يف تخفيف احتمال وقوع
 يقدم نظام الفرامل لتخفيف،اصطدام أمامي
™) املساعدة علىCMBS( قوة احلوادث
توقف السيارة يف حالة حتديد النظام حالة
وقوع تصادم ال ميكن تفاديه مع سيارة مت
 يتم.استشعارها يف األمام أو مع أحد املشاة
 تطبيق، وعند الضرورة،إطالق أصوات حتذيرية
.أوتوماتيكي لضغط الفرامل

®) هو جمموعةHonda Sensing( نظام االستشعار من هوندا
ذك ّية من أنظمة السالمة وتقنيات املساعدة للسائق
مصممة لتنبيهكم وحتذيركم من اخملاطر احملتملة على
.الطريق قد ال تالحظونها خالل القيادة

)RDM( احلد من مغادرة الطريق
نظام
ّ
احلد من مغادرة الطريق
ّ يستخدم نظام
) كامريا مث ّبتة على الزجاج األماميRDM(
.اللتقاط احتمال انحراف السيارة عن ممرها
يقوم بتطبيق تعديالت بسيطة لكي يحافظ
 ويف بعض،على مسار السيارة يف ممرها
قوة الفرامل وأن
ّ  ميكنه أيضًا أن يط ّبق،احلاالت
.يوفر حتذيرات ملموسة
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Blind Spot Information System

نظام املساعدة للسري
™)LKAS( داخل املمر
يوفر هذا النظام املساعدة على إبقاء
 من خالل،السيارة يف وسط املمر احلايل
التقاط عالمات الطريق بواسطة كامريا
أحادية والقيام بتعديالت صغرية لتوجيه
.السيارة وابقائها بني اخلطوط

نظام التحذير من مغادرة
)LDW( املمر
سوف يقوم باستشعار احتمال مغادرة
السيارة للممر احلايل من دون استخدام
 ويوفر حتذيرات لتنبيه،إشارة االنعطاف
.السائق لكي ُيجري التصحيح الالزم

. ُيرجى مراجعة الوكيل احمللي ملزيد من التفاصيل.الصور املستخدمة هي ألغراض مرجعية فقط

هوندا بايلوت بلون أبيض داميوند لؤلؤي

ا لفئا ت

احصلوا على ما يناسب احتياجاتكم
من بني اخليارات اخملتلفة

4

GRADES

GRADES OF
LUXURY

AWD TOURING

Adding to or replacing
features on the EX-L:
Exterior
•
•
•
•

Power Tailgate with handsfree assist
Chrome Door Handles
20 Inch Alloy Wheels
LED Headlights

Interior

املزايا اخلارجية
باب خلفي كهربائي مع مساعدة من
دون استخدام اليدين
مسكات أبواب من الكروم
 بوصة20 عجالت من األملنيوم قياس
LED أضواء أمامية نوع

•
•
•
•

املزايا الداخلية
• مقاعد مع تدفئة وتهوية

Audio and Connectivity

العرض الصوتي و االتصال

Honda SensingTM
•
•
•
•
•
•

Lane Keeping Assist System (LKAS)
Adaptive Cruise Control (ACC)
Road Departure Mitigation System (RDM)
Forward Collision Warning (FCW)
Lane Departure Warning (LDW)
Collision Mitigation Braking System™
(CMBS™) (Car to Car & Pedestrian)
• Blind Spot Information System (BSI)
• Rear Cross Traffic Monitor (RCTM)

هوندا بايلوت بلون كريستال أسود لؤلؤي

يتم إضافتها أو َتستبدل
:EX-L مزايا يف

• Heated and Ventilated Seats

• Navigation System™
with Voice Recognition & Turn-By-Turn
• 10.2" Rear Entertainment System (RES)
• Premium Audio System with 10 Speakers
• 2× Rear USB Charging Ports
• Wireless Phone Charger
• DVD Player

Honda Pilot in Crystal Black Pearl

AWD EX-L

التعرف على
نظام مالحي مع ميزة
ّ
الصوت وخطوة بخطوة
نظام ترفيه يف اخللف مع شاشة
 بوصة9 قياس
 مكربات للصوت10 نظام صوتي فاخر مع
 يف اخللفUSB × 2 مدخل شحن
املتحرك
شاحن السلكي للهاتف
ّ
DVD مشغّ ل

•
•
•
•
•
•

هوندا لإلستشعار
™ )LKAS( نظام املساعدة للسري داخل املمر
)ACC( نظام تثبيت السرعة املتكيف
)RDM( احلد من مغادرة الطريق
ّ نظام
)FCW( نظام حتذير باالصطدامات األمامية
)LDW( نظام التحذير من مغادرة املمر
™) (بنيCMBS( نظام الفرامل لتخفيف قوة احلوادث
)السيارة وسيارة أخرى أو أحد املشاة
)BSI( نظام معلومات النقطة العمياء
كامريا خلفية ملراقبة الطريق عند الرجوع للخلف
)RCTM(

•
•
•
•
•
•
•
•

Adding to or replacing
features on the EX:
Exterior
•
•
•
•
•

One-Touch Power Sunroof with Anti-Pinch
Front Windshield Acoustic Glass
Power Tailgate
Side Mirrors with Reverse Gear Tilt-Down
Running Boards

Interior
• Leather Upholstery
• Driver’s seat 8 Way Power + Power Lumber
Support with 2-position Memory
• Front Passenger’s seat
with 4-Way Power Adjustment

Comfort and Convenience
• Remote Engine Start
• Automatic-Dimming Rearview Mirror
• Leather-Wrapped Steering Wheel

Safety

• Honda LaneWatch™

يتم إضافتها أو َتستبدل
:EX مزايا يف
املزايا اخلارجية
مقاعد مع تدفئة وتهوية
زجاج أمامي عازل للصوت
باب خلفي كهربائي
مرايا جانبية مع طي إىل األسفل
مرتبط بالسرعة اخللفية
ألواح جانبية

•
•
•
•
•

املزايا الداخلية
• فرش من اجللد
+  اجتاهات8 • مقعد السائق مع تعديل كهربائي بـ
دعم ايل ألسفل الظهر مع ذاكرة لوضعيتني
4 • مقعد الراكب األمامي مع تعديل كهربائي بـ
اجتاهات

الراحة و الرفاهية
• تشغيل احملرك عن ُبعد
• تظليل أوتوماتيكي للمرآة الوسطية
• عجلة قيادة مغلّفة باجللد

السالمة
• نظام مراقبة املمر من هوندا

Adding to or replacing
features on the LX:

AWD EX

Exterior
• Power Side Mirrors
with integrated Turn Indicators

Interior
• Driver’s seat with 8 Way Power
and Power Lumber Support

Driver Information Interface
• Drive Mode Select (Snow / Sand / Mud)

Choose from various options
to suit your needs.

2WD LX

يتم إضافتها أو َتستبدل
:LX مزايا يف
املزايا اخلارجية
• مرايا جانبية كهربائية مع مؤشرات لالنعطاف
مدجمة

املزايا الداخلية
 اجتاهات8 • مقعد السائق مع تعديل كهربائي بـ
ودعم ايل ألسفل الظهر

واجهة بيانية ملعلومات السائق
) وحل/  رمل/ • اختيار أسلوب القيادة (ثلج

Standard features on the LX:

:LX مزايا قياسية يف

Exterior

Safety

•
•
•
•
•
•
•
•

• Vehicle Stability Assist (VSA)
• Anti-Locking Braking System (ABS)
• Electronic Brake Distribution (EBD) with
Brake Assist
• Hill Start Assist
• Tire Pressure Monitoring System (TPMS)
• Multi-Angle Rearview Camera with
Guidelines
• Front Airbags (SRS)
• Front Side Airbags
• Side Curtain Airbags
• 3-Point Seat Belts at all seating positions
• ACETM Body Structure

Multi Reflector Halogen Headlights
LED Daytime Running Lights (DRL)
LED Fog Lights
Taillights with Integrated LED Light Bars
Body-coloured Door Handles
Smart Entry with Tailgate Auto Lock
18 Inch Alloy Wheels
Parking Sensors (2× Front / 4× Rear)

Interior
• Fabric Seats
• Driver’s seat with 6-way Manual Adjustment
• Front Passenger’s seat with 4-Way Manual
Adjustment
• 60:40 Second-row Seats
• Third-row Folding Seats

Audio and Connectivity
•
•
•
•
•
•

Audio System with 6 Speakers + Subwoofer
Bluetooth HFT
MP3 / Auxiliary Input Jack
8-Inch Display Audio with Touch Screen
HDMI Interface
CD Player

Comfort and Convenience
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Tri-zone Automatic Climate Control System
Rear AC Duct
Active Noise Cancellation™ (ANC)
Push Button Start
Cruise Control
Integrated Rear Sunshades
Capless Fuel Filler
Conversation Mirror
Manual-dimming Rearview Mirror

السالمة
)VSA( نظام املساعدة يف ثبات السيارة
)ABS( نظام الفرامل املانعة لالنغالق
) مع نظامEBD( نظام التوزيع اإللكرتوين لقوة الفرامل
مساعدة الفرامل
نظام املساعدة لالنطالق على املنحدرات
)TPMS( نظام مراقبة ضغط الهواء يف اإلطارات
كامريا للرؤية اخللفية متعددة الزوايا مع خطوط توجيه
)SRS( وسائد هوائية أمامية
وسائد هوائية جانبية يف األمام
ستائر هوائية جانبية
أحزمة أمان بثالث نقاط جلميع وضعيات اجللوس
)ACETM( بنية الهيكل بتقنية الهندسة املتوافقة

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

الراحة و الرفاهية
نظام تكييف هواء أوتوماتيكي لثالث مناطق
فتحات ملكيف الهواء يف اخللف
)ANC( إلغاء نشط للضجيج
احملرك
زر لتشغيل
ّ
نظام تثبيت السرعة
مضمنة
حاجبات للشمس
ّ
نظام تعبئة الوقود من دون غطاء
للتحدث
مرآة
ّ
تظليل يدوي للمرآة الوسطية

•
•
•
•
•
•
•
•
•

املزايا اخلارجية
أضواء نوع هالوجني مع عاكسات متعددة
LED ) نوعDRL( أضواء مضاءة خالل النهار
LED أواء للضباب نوع
LED أضواء خلفية مع أضواء خطية نوع
مسكات أبواب بلون الهيكل
مرايا جانبية كهربائية
دخول ذكي مع إقفال أوتوماتيكي عند االبتعاد
 بوصة18 عجالت من األملينيوم قياس
حساسات لصف الس ّيارة
) يف اخللف4 /  يف األمام2(

•
•
•
•
•
•
•
•
•

املزايا الداخلية
مقاعد من القماش
 اجتاهات6 مقعد للسائق مع تعديل يدوي بـ
 اجتاهات4 مقعد للراكب األمامي مع تعديل يدوي بـ
60/40 صف املقاعد الثاين منفصل بنسبة
صف املقاعد الثالث قابل للطي

•
•
•
•
•

نظام العرض الصوتي و االتصال
 صبووفر+  مكربات للصوت6 نظام صوتي مع
استخدام الهاتف من دون اليدين بتقنية البلوتوث
MP3 / Auxiliary مدخل
شاشة عرض للنظام الصوتي تعمل باللمس
 بوصة8 قياس
HDMI واجهة بيانية
CD مشغّ ل أقراص مدجمة

•
•
•
•
•
•

17 /  ا لفئا ت/ GRADES

Honda Pilot in White Diamond Pearl

Shadow Beige

األلوان الداخلية

بيج داكن

EXTERIOR COLOURS

20 /  األلوان الداخلية/ INTERIOR COLOURS

White Diamond Pearl

Steel Sapphire Metallic
Neutral Black

األلوان اخلارجية

أبيض داميوند لؤلؤي

Lunar Silver Metallic

فضي لونار معدين
ّ

رمادي سافاير معدين

Obsidian Blue Pearl

أزرق أوبسيديان لؤلؤي

Copperhead Red Pearl

أحمر كوبرهيد لؤلؤي

Crystal Black Pearl

أسود كريستال لؤلؤي

أسود حيادي

2

8

SHADES OF FABRIC
AND PREMIUM LEATHER

PREMIUM
COLOURS

Modern Steel Metallic

Specifications vary according to country. Please consult your local dealer for further details.

Honda Pilot Touring grade in Leather

 ةئف تولياب ادنوهTouring دلج يف

رمادي مودرن ستيل معدين

Black Forest Pearl

أسود فوريست لؤلؤي

ةلودلا بسح تافصاوملا فلتخت. ليصافتلا نم ديزمل يلحملا ليكولا ةعجارم ىجرُي.

19 /  األلوان اخلارجية/ EXTERIOR COLOURS

INTERIOR COLOURS

ACCESSORIES

UTILITY AND PROTECTION

LOWER BUMPER GARNISH (BLACK)

CHROME (BLACK/ SILVER)

فائدة وحماية

) فضي/ كروم (أسود

Further enhance your vehicle’s Utility and Protection

Stylish accents that give your Pilot a more upscale look.

.أضف مزيدا من احلماية ووالتسهيالت إىل سيارتك
زخرفة الباب اجلانبية

Accentuates the Pilot styling, also help protect against
door dings and scratches.

22 /  املواصفات/ ACCESSORIES

تربز التصميم اخلارجي للبايلوت وحتمي ضد اخلدوش
.والضربات

MUD GUARDS

Gives your Pilot a great look and help protect paint from
chips and stains.
تعطي منظرا رائعا لسيارتك وتساعد يف حماية الطالء من
.اخلدوش

ALL SEASON MAT

CARGO TRAY

Specially designed to trap dirt, made of durable,
all-weather material, easily cleaned with mild soap
and water.

It helps protect the floor in the rear storage area from
accidental spills that can happen during sharp turns
and quick stops.

 مصنوعة من مادة متينة,صممت جلمع األوساخ بسهولة
.وسهلة التنظيف

TABLET HOLDER SET

 مثبت جهاز التابلت/حامل

Stylish and convenient tablet holder can adapt to any
size and position for easy usage.

.حامل لوحي أنيق ويتالءم مع عدة أحجام ومواقع

.ملسة أنيقة تعطي سيارتك البايلوت مظهرا أكرث جماال

واقيات من الطني واألتربة

واقيات من الطني واألتربة

تساعد على حماية أرضية صندوق األمتعة اخللفي من
التسربات املفاجئة الناجتة من اإللتفاف املفاجئ و التوقف
.السريع

ROOF RAILS
CROSS BARS

املسارات اجلانبية
قضبان التحميل

Roof Rails and Crossbars can securely haul items on top
of your Pilot depending on your choice of roof attachment.
املسارات اجلانبية وقضبان التحميل تنقل أغراضك بشكل
.آمن حسب اختيارك للملحق العلوي

WHEEL LOCK NUTS

صمامات قفل العجالت

FRONT

أمامي

REAR

خلفي

21 /  املواصفات/ ACCESSORIES

BODY SIDE MOLDING

اإلكسسوارات

)زخرفة الصدام السفلي (أسود

Ensure that your wheels stay on your Pilot where they
belong.
.للحفاظ على عجالت البايبوت بشكل آمن

RUNNING BOARDS

STEP ILLUMINATION
FR LED/RR GARNISH

عتبة الباب الداخلية
) خلف زينة/ (أمام ضوء

Prevent scratches and dents while providing entry
lighting for the driver and passenger.
حتمي من اخلدوش وتعطي إضاءة أثناء دخول السائق و
.الركاب

CHROME

SKID GARNISH TRIM (BLACK/ SILVER)

كروم

It integrates and adds a premium appearance while
providing the convenience of a more sure-footed entry.

BLACK

أسود

DIE CAST

حديد صب

FRONT

) فضي/ زخرفة الغطاء السفلي (أسود

أمامي

REAR

تزيد من الكمالية للسيارة وتعطي مظهرا مميزا وسهولة احلركة
.خالل الصعود أو النزول من السيارة

Specifications vary according to country. Please consult your local dealer for further details.

ةلودلا بسح تافصاوملا فلتخت. ليصافتلا نم ديزمل يلحملا ليكولا ةعجارم ىجرُي.

خلفي

TAILGATE GARNISH
(BLACK/ SILVER)

زخرفة الباب اخللفي
) فضي/(أسود

MIRROR CAP
(CHROME)

غطاء املرآة
)(كروم

DOOR LOWER GARNISH
(BLACK/ SILVER)

زخرفة األبواب السفلية
) فضي/(أسود

SPECIFICATIONS

املواصفات
2019 Pilot

Displacement (CC)
Engine Type
Valve Train

EX

EX-L

TOURING

TOURING

EX-L

EX

LX

3471

3471

3471

3471

3471

3471

3471

3471

V6

V6

V6

V6

V6

V6

V6

V6

24-Valve i-VTEC + VCM 24-Valve i-VTEC + VCM 24-Valve i-VTEC + VCM 24-Valve i-VTEC + VCM

احملرك
نوع
ّ

VCM + i-VTEC ً صامما24

VCM + i-VTEC ً صامما24

VCM + i-VTEC ً صامما24

VCM + i-VTEC ً صامما24

280 @ 6000

280 @ 6000

280 @ 6000

280 @ 6000

280 @ 6000

280 @ 6000

280 @ 6000

Torque (N-m@rpm)

355 @ 4700

355 @ 4700

355 @ 4700

355 @ 4700

355 @ 4700

355 @ 4700

355 @ 4700

355 @ 4700

•

•

•

•

•

•

•

•

Direct

Direct

Direct

Direct

حقن مبارش

حقن مبارش

حقن مبارش

حقن مبارش

12.1

11.4

11.4

11.2

11.2

11.4

11.4

12.1

•

•

•

•

•

•

•

•

LX

EX

EX-L

TOURING

TOURING

EX-L

EX

LX

Transmission

6AT

6AT

6AT

6AT

 رسعات6

 رسعات6

 رسعات6

 رسعات6

ناقل احلركة

Drive Type

2WD

4WD

4WD

4WD

4WD

4WD

4WD

2WD

نوع القيادة

Mode Select Switch (Normal | Snow | Sand | Mud)

--

•

•

•

•

•

•

--

) الطني/  الرمال/  الثلج/ وضع اختيار التبديل (عادي

BODY / SUSPENSION / CHASSIS

LX

EX

EX-L

TOURING

TOURING

EX-L

EX

LX

 الشاسيه/  نظام التعليق/ الهيكل

Fuel Economy (Km/L)
Drive-by-Wire Throttle System
TRANSMISSION

Wheels
Tires
Spare Tire

®

®

®

®

الصمامات
ّ
)دورة بالدقيقة/أقصى قوة (حصان
)العزم (نيوتن مرت عند دورة بالدقيقة
)®VCM( ™ نظام ادارة االسطوانات املتغرية
نظام احلقن بالوقود
)ليرت/استهالك الوقود (كلم
نظام اخلانق االلكرتوين
ناقل احلركة

Alloy : 18"

Alloy : 18"

Alloy : 18"

Alloy : 20"

 بوصة20 أملنيوم قياس

 بوصة18 أملنيوم قياس

 بوصة18 أملنيوم قياس

 بوصة18 أملنيوم قياس

العجالت

245 / 60 R18

245 / 60 R18

245 / 60 R18

245 / 50 R20

245 / 50 R20

245 / 60 R18

245 / 60 R18

245 / 60 R18

اإلطارات

245 / 60 R18

245 / 60 R18

245 / 60 R18

245 / 50 R20

245 / 50 R20

245 / 60 R18

245 / 60 R18

245 / 60 R18

األطار األحتياطي

Front Suspension

MacPherson Strut

MacPherson Strut

MacPherson Strut

MacPherson Strut

دعامة ماكفريسون

دعامة ماكفريسون

دعامة ماكفريسون

دعامة ماكفريسون

التعليق األمامي

Rear Suspension

Multi-Link

Multi-Link

Multi-Link

Multi-Link

متعدد الوصالت

متعدد الوصالت

متعدد الوصالت

متعدد الوصالت

التعليق اخللفي

EPS

EPS

EPS

EPS

)EPS( املقود كهربايئ إلكرتوين

)EPS( املقود كهربايئ إلكرتوين

)EPS( املقود كهربايئ إلكرتوين

)EPS( املقود كهربايئ إلكرتوين

Steering

املقود

Brake Type : Front

17" Vent Disk

17" Vent Disk

17" Vent Disk

17" Vent Disk

" أقراص مه ّواة17

" أقراص مه ّواة17

" أقراص مه ّواة17

" أقراص مه ّواة17

 األمامي: نوع الفرامل

Brake Type : Rear

17" Drum in Disk

17" Drum in Disk

17" Drum in Disk

17" Drum in Disk

" أقراص صلبة للفرامل17

" أقراص صلبة للفرامل17

" أقراص صلبة للفرامل17

" أقراص صلبة للفرامل17

 اخللفي: نوع الفرامل

MEASUREMENTS / CAPACITY

Overall Length (mm)

LX

EX

EX-L

TOURING

TOURING

EX-L

EX

LX

5004

5004

5004

5004

5004

5004

5004

5004

القياسات و القياس

)الطول اإلجمايل (ملم

Overall Height (mm)

1794

1794

1809

1809

1809

1809

1794

1794

)االرتفاع اإلجمايل (ملم

Overall Width - including Door Mirrors (mm)

2296

2296

2296

2296

2296

2296

2296

2296

) مبا يف ذلك مرايا الباب (ملم- العرض اإلجمايل

Wheelbase (mm)

2818

2818

2818

2818

2818

2818

2818

2818

)قاعدة العجالت (ملم

Ground Clearance - Non-Load (mm)

185

200

200

185

185

200

200

185

)االرتفاع عن األرض (ملم

Curb Weight (kg)

1845

1935

1959

1999

1999

1959

1935

1845

)وزن املركبة (كلغ

Seating Capacity

8

8

8

8

8

8

8

8

73.8

73.8

73.8

73.8

Fuel Tank Capacity (Litre)

Specifications vary according to country. Please consult your local dealer for details.
هوندا بايلوت بلون أسود فوريست لؤلؤي

)احملرك (سم مكعب
قياس
ّ

280 @ 6000

Fuel Injection

Honda Pilot in Black Forest Pearl

احملرك
ّ

Maximum Power (hp@rpm)

Variable Cylinder Management™ (VCM®)

24 /  املواصفات/ SPECIFICATIONS

LX

 لرت73.8

 لرت73.8

 لرت73.8

 لرت73.8

عدد املقاعد
)قياس خزان الوقود (لرت

 ُيرجى مراجعة الوكيل احمللي ملزيد من التفاصيل.تختلف املواصفات حسب الدولة.
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ENGINE

2019 بايلوت

التجهيزات الرئيسية
2019 Pilot

AUDIO & CONNECTIVITY

26 /  التجهيزات الرئيسية/ MAJOR EQUIPMENT

Audio System

LX
8-Inch DA with Touch
Screen

EX
8-Inch DA with Touch
Screen

MAJOR EQUIPMENT

التجهيزات الرئيسية
2019 Pilot

2019 بايلوت
EX-L

8-Inch DA with Touch
Screen

TOURING
8-Inch DA with Touch
Screen and premium audio

TOURING

EX-L

EX

LX

نظام صوتي فاخر مع شاشة
شاشة عرض للنظام الصوتي شاشة عرض للنظام الصوتي شاشة عرض للنظام الصوتي
عرض تعمل باللمس قياس
 بوصة8  بوصة تعمل باللمس قياس8  بوصة تعمل باللمس قياس8 تعمل باللمس قياس
 بوصة8

النظام الصوتي واالتصال
نظام الصوت

No. of Speakers

6 + Subwoofer

6 + Subwoofer

Subwoofer + 6

Premium 10

 ممتاز-10

 مضخم الصوت+ 6

 مضخم الصوت+ 6

 مضخم الصوت+ 6

Bluetooth® HFT®

•

•

•

•

•

•

•

•

Bluetooth® Streaming Audio

•

•

•

•

•

•

•

•

بلوتوث

MP3/Auxiliary Input Jack

•

•

•

•

•

•

•

•

مدخل اضايف/MP3

عدد السماعات
 هاتف بدون استخدام اليدين- بلوتوث

2019 بايلوت

EXTERIOR

LX

EX

EX-L

Touring

Touring

EX-L

EX

LX

التجهيزات اخلارجية

Daytime Running Lights (DRL)

LED

LED

LED

LED

LED

LED

LED

LED

أضواء ساطعة خالل النهار

Headlights

Halogen

Halogen

Halogen

LED

LED

هالوجني

هالوجني

هالوجني

Fog Lights

LED

LED

LED

LED

LED

LED

LED

LED

Smart Entry with Walk Away Lock including Tailgate
Door Handles

•

•

•

•

•

•

•

•

مصابيح أمامية
أضواء ضباب
الدخول الذكي مع قفل السيارة عن بعد بشكل تلقائي عند اإلبتعاد
مبا يف ذلك الباب اخللفي

Body Color

Body Color

Body Color

Chrome

كروم

بلون الهيكل

بلون الهيكل

بلون الهيكل

مقابض األبواب

Running Boards

--

--

•

•

•

•

--

--

دعسات جانبية

USB Audio Interface

•

•

•

•

•

•

•

•

 النظام الصوتيUSB واجهة معلومات

Side Mirrors with Reverse Gear Tilt-Down

--

--

•

•

•

•

Rear USB Charging Ports

--

--

--

2

2

--

مرايا جانبية مع خاصية امليالن السفل عند الرجوع للخلف

--

--

 يف اجلهة اخللفيةUSB منافذ شحن

--

--

Front Parking Sensors

2

2

2

2

2

2

2

2

HDMI Interface

•

•

•

•

•

•

•

•

HDMI واجهة

حساسات أمامية لصف السيارة

Rear Parking Sensors

4

4

4

4

4

4

4

4

Wireless Phone Charger

--

--

--

•

•

حساسات خلفية لصف السيارة

--

--

--

شاحن السلكي للهاتف املتحرك

One-Touch Power Sunroof with Anti-Pinch

--

--

•

•

•

•

--

--

فتحة سقف كهربائية تعمل بلمسة واحدة مع خاصية أمان

SAFETY (INLCUDING DRIVER ASSISTIVE TECHNOLOGY)

LX

EX

EX-L

TOURING

TOURING

EX-L

EX

LX

)السالمة (مبا يف ذلك التكنولوجيا املساعدة للسائقني

Power Side Mirrors

--

مؤشرات إنعطاف مدجمة

مؤشرات إنعطاف مدجمة

مؤشرات إنعطاف مدجمة

--

مرايا جانبية كهربائية

Front Airbags (SRS)

•

•

•

•

•

•

•

•

)SRS( وسائد هواء أمامية

Front Windshield Acoustic Glass

--

--

•

•

•

•

--

--

زجاج أمامي عازل للصوت

Front Side Airbags

•

•

•

•

•

•

•

•

وسائد هوائية أمامية جانبية

Power Tailgate

--

--

•

with handsfree assist

بدون إستعمال األيدي

•

--

--

باب صندوق االمتعة آيل

Side Curtain Airbags

•

•

•

•

•

•

•

•

ستائر هوائية جانبية

Taillights with Integrated LED Light Bars

•

•

•

•

•

•

•

•

LED جمموعة أضواء خلفية و وخطوط مدجمة من األضواء نوع

Multi-Angle Rearview Camera

•

•

•

•

•

•

•

•

كامريا للرؤية اخللفية متعددة الزوايا

Roof Spoiler

•

•

•

•

•

•

•

•

جناح خلفي على السقف

Vehicle Stability Assist™ (VSA®) with Traction Control

•

•

•

•

•

•

•

•

)VSA( نظام املساعدة يف ثبات السيارة

COMFORT & CONVENIENCE

LX

EX

EX-L

Touring

Touring

EX-L

EX

LX

السهولة و الراحة

Anti-Lock Braking System (ABS)

•

•

•

•

•

•

•

•

)ABS( نظام الفرامل املانعة لالنغالق

Remote Engine Start

--

--

•

•

•

•

--

--

Electronic Brake Distribution (EBD)

•

•

•

•

•

•

•

•

)EBD( نظام التوزيع اإللكرتوين لقوة الفرامل

Tri-Zone Automatic Climate Control System

•

•

•

•

•

•

•

•

احملرك عن ُبعد
تشغيل
ّ
نظام حتكم أوتومااتيكي بدرجة احلرارة ثالثي املناطق

Emergency Stop Signal (ESS)

•

•

•

•

•

•

•

•

)ESS( إشارة للتوقف الطارئ

Rear AC Duct

•

•

•

•

•

•

•

•

فتحات للتكييف يف صف املقاعد الثاين

Active Noise Cancellation™ (ANC)

•

•

•

•

•

•

•

•

)ANC( التحكم االيجابي إللغاء الضوضاء

Push Button Start

•

•

•

•

•

•

•

•

Cruise Control

•

•

•

Adaptive

املتكيف

•

•

•

نظام تثبيت السرعة

Capless Fuel Filler

•

•

•

•

•

•

•

•

مدخل مللء خزان الوقود من دون غطاء

Conversation Mirror

•

•

•

•

•

•

•

•

Rear Doors

Rear Doors

Rear Doors

Rear Doors

للتحدث
مرآة
ّ

يف الباب اخللفي

يف الباب اخللفي

يف الباب اخللفي

يف الباب اخللفي

Automatic-Dimming Rearview Mirror

--

--

•

•

•

•

--

--

تظليل مرآة الرؤية اخللفية أوتوماتيكيا

Leather-Wrapped Steering Wheel

--

--

•

•

•

•

--

--

عجلة قيادة مغلّفة باجللد

Tire Pressure Monitoring System (TPMS) with Fill Assist

•

•

•

•

•

•

•

•

) مع نظامTPMS( نظام مراقبة ضغط الهواء يف اإلطارات
املساعدة على التعبئة

Hill Start Assist

•

•

•

•

•

•

•

•

)HSA( نظام املساعدة لالنطالق على املنحدرات

Advanced Compatibility Engineering™ (ACE™) Body Structure

•

•

•

•

•

•

•

•

)™ACE( بنية الهيكل بتقنية الهندسة املتوافقة

Honda LaneWatch™

--

--

•

-

--

•

--

--

نظام مراقبة املسار من هوندا

HONDA SENSING

LX

EX

EX-L

TOURING

TOURING

EX-L

EX

LX

هوندا لإلستشعار

Lane Keeping Assist System (LKAS)

--

--

--

•

•

--

--

--

)LKAS( نظام املساعدة للسري يف نفس املمر

Adaptive Cruise Control (ACC)

--

--

--

•

•

--

--

--

)ACC( نظام تثبيت السرعة املتكيف

Road Departure Mitigation System (RDM)

--

--

--

•

•

--

--

--

)RDM( نظام احلد من مغادرة الطريق

Forward Collision Warning (FCW)

--

--

--

•

•

--

--

--

)FCW( حتذير من االصطدامات األمامية

Lane Departure Warning (LDW)

--

--

--

•

•

--

--

--

)LDW( نظام التحذير مبغادرة املمر

Collision Mitigation Braking System™ (CMBS™)
(Car to Car & Pedestrian)

--

--

--

•

•

--

--

--

)™CMBS( نظام فرامل تخفيف قوة احلوادث
)(يتضمن استشعارًا للمشاة وحتذيرًا من االصطدامات االمامية

Blind Spot Information System (BSI)

--

--

--

•

•

--

--

--

)معلومات عن النقاط غري املرئية (النقط العمياء

Rear Cross Traffic Monitor (RCTM)

--

--

--

•

•

--

--

--

تنبيه حركة املرور اخللفية

DRIVER INFORMATION INTERFACE

LX

EX

EX-L

TOURING

TOURING

EX-L

EX

LX

Average Fuel Economy Indicator

•

•

•

•

•

•

•

•

Instant Fuel Economy Indicator

•

•

•

•

•

•

•

•

KM-to-Empty Indicator

•

•

•

•

•

•

•

•

مؤشر املسافه املتبقية حتى فراغ خزان البنزين

Odometer and Trip Meters (2)

•

•

•

•

•

•

•

•

)2(  معلومات الرحله/عداد لفات احملرك

Exterior Temperature Indicator

•

•

•

•

•

•

•

•

مؤشر درجة حرارة اجلو اخلارجيه

Compass

•

•

•

•

•

•

•

•

بوصلة

Drive Mode Select (Snow / Sand / Mud)

--

•

•

•

•

•

•

--

)Snow / Sand / Mud( اختيار وضع القيادة

Specifications vary according to country. Please consult your local dealer for details.

واجهة البيانات للسائق
ملعدل استهالك الوقود
مؤشر
ّ
مؤشرالستهالك الوقود الفوري

. ُيرجى مراجعة الوكيل احمللي ملزيد من التفاصيل.تختلف املواصفات حسب الدولة

Integrated Sunshades

SEATING
Seats Upholstery
Driver's Seat
Front Passenger's Seat Height Adjustment

Integrated Turn Indicators Integrated Turn Indicators Integrated Turn Indicators

احملرك
زر لتشغيل
ّ

ستائر جانبية

LX

EX

EX-L

Touring

Touring

EX-L

EX

LX

Fabric

Fabric

Leather

Leather

جلد

جلد

قماش

قماش

تنجيد املقاعد

6 Way Manual

8 Way Power +
Power Lumber Support

8 Way Power +
Power Lumber Support with
2-position memory

8 Way Power +
Power Lumber Support
with 2-position memory

 اجتاهات6 تعديل يدوي بـ

مقعد السائق
تعديل ارتفاع مقعد الراكب األمامي

 اجتاهات8  اجتاهات تعديل كهربائي بـ8  اجتاهات تعديل كهربائي بـ8 تعديل كهربائي بـ
 دعم كهربائي ألسفل+
 دعم كهربائي ألسفل+
 دعم كهربائي ألسفل+
الظهر مع ذاكرة لوضعيتني الظهر مع ذاكرة لوضعيتني
الظهر

املقاعد

4 Way Manual

4 Way Manual

4 Way Power

4 Way Power

 اجتاهات كهربائيًا4

 اجتاهات كهربائيًا4

 اجتاهات4 تعديل يدوي بـ

 اجتاهات4 تعديل يدوي بـ

60:40 Seat Slide

60:40 Seat Slide

60:40 Seat Slide

60:40 Seat Slide

60:40 تقسيمة

60:40 تقسيمة

60:40 تقسيمة

60:40 تقسيمة

مقاعد الصف الثاين

Folding Type

Folding Type

Folding Type

Folding Type

قابل للطي

قابل للطي

قابل للطي

قابل للطي

مقاعد الصف الثالث

Heated Front Seats

--

--

--

•

•

--

--

--

مقاعد أمامية مدفأة

Ventilated Front Seats

--

--

--

•

•

--

--

--

مقاعد أمامية مهواة

AUDIO & CONNECTIVITY

LX

EX

EX-L

TOURING

TOURING

EX-L

EX

LX

النظام الصوتي واالتصال

Navigation System™ with Voice Recognition & Turn-By-Turn

--

--

--

•

•

--

--

--

نظام مالحي مع ميزة التعرف على الصوت

Rear Entertainment System

--

--

--

10.2"

 بوصة10.2 شاشة قياس

--

--

--

نظام ترفيه يف اخللف

Second-Row Seats
Third-Row Seats

Specifications vary according to country. Please consult your local dealer for details.

. ُيرجى مراجعة الوكيل احمللي ملزيد من التفاصيل.تختلف املواصفات حسب الدولة
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MAJOR EQUIPMENT

 ألن التجهيزات أو، اإليضاحات والصور املبينة يتمثل يف توفري املعلومات األساسية فقط، األلوان، كما أن الهدف من إيراد التفاصيل. ودون إشعار مسبق،حتتفظ شركة هوندا موتور احملدودة بحق تغيري أو تعديل التجهيزات أو املواصفات املذكورة يف أي وقت
. لذا يرجى مراجعة أقرب وكيل لسيارات هوندا،املواصفات قد تتغري يف بعض البلدان
Honda Motor Co. Ltd reserves the right to change or modify equipment or specifications at any time without prior notice. Details, colours, descriptions and illustrations are for information purposes only. As specifications or equipment
may vary in some countries, please check with your nearby Honda dealer.
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www.honda-mideast.com

