 سيارة غن ّية باألفكار العظيمة:هوندا أوديسي

 بفضل: نقدم لكم هوندا أوديسي التي ُأعيد تصميمها وهندستها بالكامل.األفضل يف فئتها أصبحت اآلن أفضل
ُعد هوندا أوديسي
ُّ  حيث ت،ديناميكيتها وتعدد استخداماتها مع جمموعة جديدة وشاملة من مزايا الراحة واملالءمة
.وتطورًا على اإلطالق
سيارة امليني فان العائلية األكرث رقيًا
ّ

THE HONDA ODYSSEY:
A CAR FULL OF BIG IDEAS
The best in the segment just got better. Introducing the completely redesigned and
reengineered Honda Odyssey: Dynamic and versatile with a whole host of new comfort
and convenience features, the Honda Odyssey is truly the most sophisticated and
technologically advanced minivan yet.

 ذكيةLED أضواء
 جديدة توفر املساعدة على رؤية املزيد باستخدامLED تتمتع اآلن أوديسي التي أعيد تصميمها بأضواء أمامية
.إطفاء أوتوماتيكية/ كما تزيل اخلوف القلق من تركها عن طريق اخلطأ مضاءة بفضل ميزة إشعال،أقل للطاقة

INTELLIGENT LEDS
The redesigned Odyssey now features new LED headlights with Auto-On/Off help you
see more while using less energy, eliminating the fear of accidentally leaving them on.

*أوديسي باللون الفضي املعدين
*Odyssey in Lunar Silver Metallic
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. لذا يرجى مراجعة الوكيل احمللي ملزيد من التفاصيل. قد تختلف املواصفات يف بعض الدول
Specifications vary according to country. Please consult your local dealer for details.
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أدخلوا إىل عامل راحة البال
 وحتيط الركّ اب بأحدث املزايا اجلذّ ابة،متتاز أوديسي التي أعيد تصميمها بأجواء داخلية مثرية لإلعجاب
.لتضمن استمتاع اجلميع بالرحلة

HIDE AND SLIDE
The design of the redesigned Odyssey exterior includes darkened rear
windows that wrap around the back while neatly hiding the track for the
sliding doors making it compact yet elegant.

انزالق ال تراه العني
يتضمن التصميم اخلارجي ألوديسي التي أعيد تصميمها نوافذ خلفية أكرث قتامة تلتف حول اجلزء
. لتربز بشكل مدمج وكذلك أنيق،اخللفي يف حني تخفي برهافة جمرى األبواب املنزلقة

ENTER INTO PEACE OF MIND
The redesigned Odyssey interior is impressive with engaging state-of-the-art
new features to ensure everyone enjoys the journey.

READY TO ROLL
The redesigned Odyssey features a new design for the 19" Alloy
Wheels for the Touring Grade.

STOP IN STYLE
Featuring LED Taillights in a striking new design, the redesigned
Odyssey portrays a dynamic, sporty and modern profile.

. لذا يرجى مراجعة الوكيل احمللي ملزيد من التفاصيل. قد تختلف املواصفات يف بعض الدول
Specifications vary according to country. Please consult your local dealer for details.
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. لذا يرجى مراجعة الوكيل احمللي ملزيد من التفاصيل. قد تختلف املواصفات يف بعض الدول
Specifications vary according to country. Please consult your local dealer for details.

جاهزة لالنطالق
19 متتاز أوديسي التي أعيد تصميمها بتصميم جديد لعجالت من األملينيوم قياس
.Touring بوصة يف فئة

توقف يف االسلوب
 متم ّيزة بتصميم جديدLED تتمتع أوديسي التي أعيد تصميمها بأضواء خلفية نوع
. رياضيًا وعصريًا، كما تُظهر تصميمًا ديناميكيًا،ومذهل
*أوديسي بلون أسود كريستال لؤلؤي
*Odyssey in Crystal Black Pearl

3

مزايا وتقنيات املقصورة
تقدم أوديسي التي أعيد تصميمها جمموعة جديدة من مزايا الراحة
واملالءمة الرفاهية ،إىل جانب أحدث التقنيات لتوفر مقصورة متتاز
بأجواء مريحة للجميع.

CABIN FEATURES
AND TECHNOLOGY
The redesigned Odyssey, delivers a new host of comfort and
convenience features and state of the art technology giving
a comfortable cabin environment to one and all.

صف مقاعد ثاين منزلق
بشكل ساحر
يتحرك صف املقاعد الثاين املتطور واملنزلق بشكل ساحر إىل
الوسط واألمام ليسمح بوصول مالئم ومريح إىل صف املقاعد
الثالث ،كما يجعل أيضًا حتريك املقعد سه ًال ويف متناول ركاب صف
املقاعد األول.

MAGIC SLIDE
™2ND-ROW SEATS
The innovative Magic Slide 2nd-Row Seats™ move
to the center and forward allowing for convenient
access to the 3rd row while also making it easier to
move the seat within reach of the front row.

منطقة التخزين متعددة
االستخدامات
ترتيب املقاعد
مع صف املقاعد الثاين املنزلق بشكل ساحر وصف املقاعد الثالث
املنفصل بنسبة  ،60:40ميكن التمتع مبساحة وافرة للوصول إىل صف
املقاعد الثالث ،باإلضافة إىل استيعاب  8–7ركاب بكل راحة .ميكن أيضًا
طي املقاعد لوضع حموالت خمتلفة األحجام.

SEAT CONFIGURATIONS
With Magic Slide 2nd-Row SeatsTM and 60/40 3rd Row Magic
Seats, there is plenty of room to get into the third row as well
as accommodate 7-8 passengers with comfort. The seats can
also be folded to accommodate a number of cargo sizes.

قد تختلف املواصفات يف بعض الدول  .لذا يرجى مراجعة الوكيل احمللي ملزيد من التفاصيل.
Specifications vary according to country. Please consult your local dealer for details.
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بفضل صف املقاعد الثاين املنزلق بشكل ساحر والذي ميكن إزالته
وصف املقاعد الثالث الذي ميكن ط ّيه إىل األسفل ،تتوفر مساحة
ميكنها املساعدة على تلبية جميع احتياجاتكم يف حتميل األغراض.

VERSATILE
CARGO SPACE
Removable Magic Slide 2nd-Row SeatsTM and 3rd-row
seats that fold down, create more space to help meet
your cargo needs.
6

Honda CabinWatch™ نظام
 تسمح لكم كامريا مع رؤية.CabinWatch™ واصلوا االنتباه إىل عائلتكم مع نظام
 وميكن مشاهدة ذلك، حتى يف الظالم،ليلية بإلقاء نظرة على املقاعد اخللفية
.على شاشة العرض للنظام الصوتي

Honda CabinWatch™
Keep an eye on your family with CabinWatch™. A camera with
night vision lets you see the backseats, even in the dark, and is
viewable through the Display Audio Touch-Screen.

لوحة عدادات عالية
الرقي ُأعيد تصميمها
تشــتمل لوحــة العــدادات التي ُأعيــد تصميمها حديثًا
على شاشــة عــرض للنظام الصوتي تعمــل باللمس
 زر لتشــغيل، بوصة8 وبكامــل األلــوان وتفاعليــة قياس
 مقاعد مع تهويــة و زر جديد يعمل،وإيقــاف احملــرك
.بالضغط الختيار الســرعة

Honda CabinTalk™
CabinTalk™ allows you to easily talk with
passengers in the 2nd and 3rd rows, and
can even override headphones plugged into
the Rear Entertainment System.

REFINED AND
REDESIGNED
INSTRUMENT
PANEL

How Much Farther?™ تطبيق
 تطبيق،يوفر ابتكار آخر صديق لألطفال
 طريقة مرحة لتحديد،How Much Farther?™
.املسافة بالكيلومرت ومدة السفر إىل الوجهة النهائية
اختاروا من بني جمموعة خمتلفة من املواضيع التي
تعرض املسافة من نقطة االنطالق إىل وجهتكم النهائية

The redesigned instrument panel includes
a full color and an interactive 8-inch
Display Audio Touch Screen, start stop
button, ventilated seats and new push
button gear selector.

. لذا يرجى مراجعة الوكيل احمللي ملزيد من التفاصيل. قد تختلف املواصفات يف بعض الدول
Specifications vary according to country. Please consult your local dealer for details.
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Honda CabinTalk™ نظام
 التحدث بسهولة مع الركابCabinTalk™ يسمح نظام
تخطي
يف
ّ  كما ميكنه،صفي املقاعد الثاين والثالث
ّ
.سماعات األذن املوصولة بنظام الرتفيه يف اخللف
ّ

How Much Farther?™
Another kid-friendly innovation, the How
Much Farther? app provides a fun way to
track mileage in KMs and travel time to a
final destination. Choose from a selection of
different themes showing the distance from
the start point to the destination.

. لذا يرجى مراجعة الوكيل احمللي ملزيد من التفاصيل. قد تختلف املواصفات يف بعض الدول

Rear Entertainment
System

نظام ترفيه يف اخللف

ميكن لركاب صفّ ي املقاعد الثاين
على
والثالث االستمتاع مبحتوى رائع
Passengers in the 2nd and 3rd rows can
باستخدام
 بوصة10.2 شاشة بقياس
enjoy engaging content on a 10.2-inch
وسائط
مبعظم
 لالتصالHDMI سلك
screen using the HDMI input to connect
ل
خالل
من
التواصل الرئيسية أو
ّمشغ
major media devices or through the
BluRay DVD/CD player.

.BluRay DVD/CD

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

Apple CarPlay

نظام صوتي متعدد املناطق
إحــدى املزايــا اجلديــدة األخرى يف أوديســي هي النظام الصوتــي متعدد املناطق الذي يســمح لكم
االختيــار بــن مناطق مت إعدادها مســبقًا ،مما يســمح لكم تشــغيل املوســيقى يف منطقــة معينة
يف حــن تبقى األخرى هادئة.

MULTI-ZONE AUDIO
Another new feature in the Odyssey is the Multi-Zone Audio which allows
you to choose between pre-set zones, so you can play music in one zone
while another remains quiet.

شاشة عرض للنظام الصوتي تعمل
باللمس قياس  8بوصة
توفــر أوديســي التــي أعيــد تصميمهــا أحدث ما توصلــت إليــه التكنولوجيا يف جمال االتصال واألداء
الصوتــي .متتــاز بــزر طبيعــي لتعديل مســتوى الصوت كما أنهــا متوافقة مع Apple CarPlayTM
وتتمتــع بإمكانيــة تكامــل سلســة مــع مزايا الهاتف الذكــي مثل نظام التموضــع املواقع العاملي
( )GPSوبقــدرات البحــث بالصوت مع وظيفــة التحكم.

8-INCH DISPLAY AUDIO
TOUCH SCREEN
The redesigned Odyssey offers the latest technology in connectivity
and audio performance. It has a physical knob for volume control and
is compatible with Apple CarPlayTM and has seamless integration with
smart phone features such as GPS Navigation and voice controlled
search capabilities.

قد تختلف املواصفات يف بعض الدول  .لذا يرجى مراجعة الوكيل احمللي ملزيد من التفاصيل.
Specifications vary according to country. Please consult your local dealer for details.
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واجهة بيانية رقمية لعرض
املعلومات للسائق
*
فقط يف  EX-Lو Touring
*Only in EX-L and Touring

تتواجــد واجهــة بيانيــة رقميــة لعــرض املعلومات للســائق قياس  7بوصة متامًا أمــام عجلة القيادة،
لتضمــن توفــر املعلومــات مثل ® ،Honda Sensingدليل الهاتف ،املؤشــرات ،التحكــم باختيار
التطبيــق لســهولة الوصــول إليها وقراءتها.

DIGITAL DRIVER
INFORMATION INTERFACE
A 7-inch Digital Driver Information Interface is right in front of the steering
wheel ensuring information such as Honda Sensing®, phone book, indicators,
select app control are accessible and easy to read.
10

*نظام صوتي فاخر
 ومن أجل،مت تثبيت أحد عشر مكربًا فاخرًا للصوت من بينها صبووفر لتوفري جودة الصوت عند استخدام طاقة عالية
.التمتع بصوت نقي وواضح بغض النظر عن املكان الذي جتلسون فيه

PUSH BUTTON START
In the redesigned Odyssey, you can leave the key fob in your
pocket. All the power to start your engine is at your fingertips
with Push Button Start.

زر بالضغط لتشغيل احملرك
 ألن كل الطاقة، ميكنكم ترك املفتاح يف جيبكم،يف أوديسي التي أعيد تصميمها
املطلوبة املطلوب لتشغيل احملرك موجود عند رؤوس أصابعكم مع زر يعمل
.بالضغط لتشغيل احملرك

Premium Audio System*
Eleven premium speakers including a subwoofer are constructed for increased durability at
higher output, delivering crisp, clear sound no matter where you sit.

ELEGANT PUSH BUTTON
GEAR SELECTOR
In the redesigned Odyssey, and a first in the segment, the gear
selector is electronic which helps you get from Park to Neutral to
Drive in one click of a button.

*شحن السلكي

زر أنيق بالضغط الختيار الغيارات
 أصبحت عملية اختيار السرعة الغيار، وألول مرة يف فئتها،يف أوديسي التي أعيد تصميمها
. بكبسة زرDrive  إىلNeutral  إىلPark إلكرتونية مما يساعدكم على االنتقال من

 يف األمام واخللفUSB مداخل

 يوفر الشاحن.ال حاجة بعد اآلن إىل حموالت وأسالك
الالسلكي للهاتف منطقة للشحن خالية من املتاعب
.ميكن بسهولة الوصول إليها واستخدامها

 حتكّ موا بها،أوصلوا أجهزمت الرقمية املتوافقة
 وافسحوا اجملال، يف األمامUSB واشحنوها عرب مدخل
USB أيضًا للركاب بشحن أجهزتهم من خالل مدخل
.يف اخللف

*تنطبق هذه امليزة فقط على الهواتف املزودة بقدرة مضمنة
.على الشحن الالسلكي

Wireless Charging*

Front and Rear USB Ports

No more need for adapters and cords.
The Wireless Phone Charger provides a
hassle-free charging zone that’s easy to
access and use.

Plug in, control and charge your compatible
digital devices with front USB connectivity,
and let your passengers charge theirs with
rear USB port.

*This feature is only applicable for phones
with wireless charging built in capability.

*

ELECTRONIC SUN ROOF*
Whether you are off to the beach or exploring the city, get a better
view and some sunlight with the One-Touch Power Sun Roof.

فتحة سقف إلكرتونية

 استمتعوا برؤية أوسع وأفضل مع،سواء كنتم على الشاطئ أو جتوبون شوارع املدينة
.القليل من أشعة الشمس من خالل فتحة سقف كهربائية تعمل بلمسة واحدة

VENTILATED FRONT SEATS

Keep your back and bottom of your legs cool and arrive at your
destination completely refreshed.

مقاعد أمامية مع تهوية
.إستمتعوا بربودة يف ظهوركم وأسفل سيقانكم للوصول إىل وجهتكم منتعشني متامًا

 اجتاهات ملقعد السائق مع دعم8 تعديل كهربائي بـ
 اجتاهات4 ألسفل الظهر بـ
 اجتاهات8 جمهزة مبقعد للسائق مع تعديل كهربائي بـ
تأتي أوديسي اجلديدة
ّ
 كما ميكن ضبط و حتديد اإلرتفاع حتى يتمتع، اجتاهات4 ودعم ألسفل الظهر بـ
.السائق بالراحة خلف عجلة القيادة

8 way Power Driver’s seat with
4 way lumbar support
The redesigned Odyssey comes equipped with a 8-way power
drivers seat and a 4-way lumbar support which adjusts to
certain height for the driver to get comfortable at the wheel.

TRI-ZONE CLIMATE CONTROL*
The redesigned Odyssey boasts of Tri-Zone Climate Control which
allows you to customize temperatures according to preference in
three areas of the cabin.
*Only in EX-L and Touring

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

حتكم باألجواء لثالث مناطق

تتوفر يف أوديسي التي أعيد تصميمها ميزة التحكم باألجواء لثالث مناطق مما يسمح لكم
.بضبط درجة احلرارة حسب الرغبة يف ثالث مناطق يف املقصورة

*اجلديدة بلون أزرق لؤلؤي

. لذا يرجى مراجعة الوكيل احمللي ملزيد من التفاصيل. قد تختلف املواصفات يف بعض الدول
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CONVENIENCE الــمــالءمــة
ضمان للسائق
لقد مت تصميم أوديسي مبجموعة من املزايا الذكية التي
 تغيري ممرات السري بكل ثقة، تساعد على تأمني سالمة أعلى
.والوصول إىل املكان املرغوب بسهولة عالية

Driver Assurance
The Odyssey was designed with a host of
smart features that help you back up more
safely, change lanes with confidence and get
to where you’re going with ease.

باب خلفي مع تعديل كهربائي الرتفاعه

باب خلفي كهربائي من دون استخدام اليدين

، كذلك. .ميزة تعديل ارتفاع الباب اخللفي الكهربائي بكل سهولة و سرعة لكل املستخدمني من خمتلف األطوال
.توفّ ر احلماية من األضرار يف األماكن التي يكون فيها السقف منخفضًا

تقدم لكم هذه الوظيفة املالئمة وسهلة اإلستخدام القدرة على فتح وإغالق الباب اخللفي بركلة بسيطة حتت
.املصد اخللفي عندما تكون أيديكم منشغلة
ّ

Height Adjustable Power Tailgate

Hands-Free Access Power Tailgate

The Power Tailgate’s height adjustable feature makes it quick and easy to customize
for drivers of all heights. It also protects the tailgate from damage in areas with lower
ceiling heights.

A convenient and easy to use function allows you to open and close the tailgate with a
simple kick action under the rear bumper when your hands are full.

كامريا ذات رؤية عريضة

تشغيل احملرك عن ُبعد

دخول ذكي مع إقفال أوتوماتيكي عند االبتعاد

 من األعلى وعريضة – لتتمتعوا برؤية،اختاروا من بني ثالث زوايا خمتلفة – عادية
.أفضل لألشياء املوجودة وراءكم يف كل مرة تنتقلون إىل السرعة اخللفية

 ميكنكم تشغيل حمرك أوديسي عن ُبعد وتربيد األجواء،بكبسة زر واحدة
.الداخلية مسبقًا لكي تكون احلرارة مثالية حتى قبل أن تفتحوا الباب

 ستقفل، كذلك.ميكن اآلن إقفال أوديسي بلمسة واحدة ملقبض الباب
. أقدام8 السيارة نفسها تلقائيًا عندما تبتعدون عنها مسافة

Wide View Camera

Remote Engine Start

Choose from three different angles - normal, top-down
and wide - for a better view of what’s behind you
whenever you shift into Reverse.

You can remotely start the engine of the Odyssey with
one click of a button and pre-cool the interior so the
temperature is perfect before you even open the door.

. لذا يرجى مراجعة الوكيل احمللي ملزيد من التفاصيل. قد تختلف املواصفات يف بعض الدول
Specifications vary according to country. Please consult your local dealer for details.
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Smart Entry With Walk Away
Auto Lock
The Odyssey can now be locked with a touch of the door
handle. The vehicle also automatically locks itself when you
move 8 feet away.
*.وهندسة جديدين
*on Touring only
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)ACE™( بنية الهيكل بتقنية الهندسة املتوافقة
) هي تصميم فريد لهيكلACE™( بنية الهيكل بتقنية الهندسة املتوافقة
. يعزز سالمة الركّ اب والتوافق مع االصطدامات األمامية،السيارة من هوندا

Advanced Compatibility Engineering
(ACE™) Body Structure
The ACE™ body structure is a Honda-exclusive body design
that enhances occupant protection and crash compatibility in
frontal collisions.

وسائد هوائية للركبتني
.ُصممت الوسائد الهوائية للركبتني لتحمي السائق والراكب األمامي من تأثري الضربات القوية عند وقوع اصطدام أمامي

Knee Airbags
Knee airbags are designed to protect the driver and the passenger from a heavy frontal
impact during a head on collision.

 سرعات10 ناقل حركة أوتوماتيكي لـ
 صمامًا ونظام إدارة24  معSOHC i-VTEC V6  ليرت بحقن مباشر3.5 حمرك سعة
2021 يدفع هوندا أوديسي
ّ
10  ويرتافق هذا احملرك مع قيادة جديدة بالعجالت األمامية وناقل حركة أوتوماتيكي لـ.)VCM®( السيلندرات املتغري
4700  نيوتن – مرت عند355  دورة بالدقيقة وعزمًا يبلغ6000  حصانًا عند280  كما ينتج قوة تبلغ،)10AT( سرعات
.دورة بالدقيقة

10-Speed Automatic Transmission
Powering the 2021 Odyssey is a 3.5-liter direct injected i-VTEC® 24-valve SOHC V6 engine
with Variable Cylinder Management™ (VCM™). This engine is mated to an all new front wheel
drive 10-speed automatic transmission (10AT) producing 280hp@6000rpm and a torque of
355Nm@4700rpm.

SAFETY AND PERFORMANCE
The redesigned Honda Odyssey is equipped with the top specs for Active and Passive Safety
and is designed for optimum performance.

. لذا يرجى مراجعة الوكيل احمللي ملزيد من التفاصيل. قد تختلف املواصفات يف بعض الدول

. لذا يرجى مراجعة الوكيل احمللي ملزيد من التفاصيل. قد تختلف املواصفات يف بعض الدول

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

Specifications vary according to country. Please consult your local dealer for details.
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السالمة واألداء
،تتمتع هوندا أوديسي التي أعيد تصميمها بتجهيزها بأحدث وأرقى مزايا السالمة النشطة وغري النشطة
.املصممة لتوفر أعلى مستويات األداء

*أوديسي يف أزرق أوبسيديان لؤلؤي
*Odyssey in Obsidian Blue Pearl
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Blind Spot Information System

نظام معلومات املنطقة غري الظاهرة

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.

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

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.

Pedestrian Detection System
The Pedestrian Detection System warns driver
of a potential collision with pedestrians with
audible and visual warnings. It also provides
autonomous braking to bring the vehicle to a
stop as well as actively steers the vehicle away
to avoid collision with pedestrians.

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

 تطلق حساسات يف زوايا أوديسي اخللفية،عند الرجوع إىل الوراء
.حتذيرًا إىل السائق عند اقرتاب السيارات من إحدى اجلهتني

Road Departure Mitigation System(RDM)

The Head On Collision System warns
drivers of a potential collision with audible
and visual warnings. It also uses a tactile
warning with autonomous braking as well
and vibrates the steering wheel to warn
the driver in case he/she is tired.

يطلق نظام جتنُّب االصطدامات األمامية حتذيرًا إىل السائق
.باحتمال وقوع حادث من خالل حتذيرات مسموعة ومرئية
 يستخدم حتذيرًا حمسوسًا مع استعمال ذاتي،إضافة إىل ذلك
للفرامل واهتزاز عجلة القيادة لكي يحذّ ر السائق يف حالة
.إصابته باإلرهاق

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

)ACC( نظام تثبيت السرعة املتكيف
) للسائقACC( يسمح نظام تثبيت السرعة املتكيف
بتحديد سرعة مرغوبة ومسافة تتبع السيارة التي يتم
 ما يسمح ألوديسي بتعديل،استشعارها يف األمام
.السرعة أوتوماتيكيًا والتمتع برحلة آمنة ومريحة

. لذا يرجى مراجعة الوكيل احمللي ملزيد من التفاصيل. قد تختلف املواصفات يف بعض الدول
Specifications vary according to country. Please consult your local dealer for details.

(LDW) ﻧﻈﺎم اﻟﺘﺤﺬﻳﺮ ﻋﻨﺪ ﻣﻐﺎدرة اﳌﻤﺮ
(RDM) ﻧﻈﺎم اﳊﺪ ﻣﻦ ﻣﻐﺎدرة اﻟﻄﺮﻳﻖ

Lane Keeping Assist System(LKAS )
TM

Adaptive Cruise Control(ACC)
Blind Spot Information
Rear Cross Traffic Monitor ﻧﻈﺎم ﻣﺮاﻗﺒﺔ اﻟﻄﺮﻳﻖ ﻋﻦ اﻟﺮﺟﻮع إ اﳋﻠﻒ
Pedestrian Detection System
Head on Collision Detection
Low Speed Following اﻟﺘﺘ ّﺒﻊ ﻋﻠﻰ ﺳﺮﻋﺔ ﻣﻨﺨﻔﻀﺔ

Collision Mitigation Braking
System™ (CMBS™)

نظام الفرامل للتقلليل من شدة اإلصطدام
)CMBS™(

To help reduce the likelihood of a frontal impact,
 يقدم نظام،للمساعدة يف تخفيف احتمال وقوع اصطدام أمامي
the Collison Mitigation Braking System™ helps to
) املساعدة على توقف السيارة يف حالة حتديد النظامCMBS™(
bring the car to a stop if the system determines
حالة وقوع تصادم ال ميكن تفاديه مع سيارة مت استشعارها
that a collision with a vehicle detected in front
وعند
، يتم إطالق أصوات حتذيرية.يف األمام أو مع أحد املشاة
or a pedestrian is unavoidable. A warning
. تطبيق أوتوماتيكي لضغط الفرامل،الضرورة
sounds, and if necessary, brake pressure is
automatically applied.

نظام جتنُّب االصطدامات األمامية

Adaptive Cruise Control (ACC)
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Lane Departure Warning(LDW)

يستخدم النظام موجات رادار وكامريا أحادية العني مثبتة
على الزجاج األمامي لتتبع متواصل املسافة إىل السيارة
 وضبط،التي مت الكشف عنها أمامكم بشكل متواصل
 تتيح.سرعة أوديسي للحفاظ على املسافة احملددة
وظيفة التت ّبع على سرعة منخفضة يف أوديسي التوقف
. يف حالة تباطؤ السيارة التي أمامكم وتوقفها،بشكل كامل
. يكفي فقط الضغط على دواسة الوقود،لالنطالق مرة أخرى

 مراقبة الطريق عن الرجوع إىل اخللفHead on Collision System

(™CMBS)ﻧﻈﺎم اﻟﻔﺮاﻣﻞ ﻟﻠﺘﻘﻠﻠﻴﻞ ﻣﻦ ﺷﺪة اﺻﻄﺪام

Forward Collision Warning (FCW)

التت ّبع على سرعة منخفضة

The Low Speed Following function uses a
camera located behind the rear-view mirror
and a radar sensor to detect the vehicle in
front of you and maintain a safe, pre-set
distance between you and the car ahead of
you as they adjust their speed.

يتألف نظام االستشعار من هوندا من جمموعة من التقنيات
 مت تصميمها لتنبهكم،الذكية للسالمة ومساعدة السائق
: ويتضمن،باألشياء التي قد ال تالحظونها خالل القيادة

Collision Mitigation Braking System™ (CMBS™)

يوفر هذا النظام املساعدة على إبقاء السيارة يف وسط
 من خالل التقاط عالمات الطريق بواسطة،املمر احلايل
كامريا أحادية والقيام بتعديالت صغرية لتوجيه السيارة
.بني اخلطوط

 نظام الكشف عن املشاةLow Speed Following
يطلق نظام الكشف عن املشاة حتذيرًا إىل السائق باحتمال
، كذلك.صدم أحد املشاة من خالل حتذيرات مسموعة ومرئية
 باإلضافة،يوفر استخدامًا ذاتيًا للفرامل لكي تتوقف السيارة
إىل توجيهها بعيدًا وبشكل نشط من أجل جتنّب صدم أحد
.املشاة

Honda Sensing® is an intelligent suite of safety
and driver-assistive technologies designed
to alert you to things you might miss while
driving. It includes:

نظام املساعدة للسري يف نفس
)LKAS(™ املمر

Lane Keeping Assist System
(LKAS)™

*®نظام االستشعار من هوندا

HONDA SENSING®*

)FCW( نظام حتذير باالصطدامات األمامية

)LDW( نظام التحذير مبغادرة املمر

)RDM( نظام احلد من مغادرة الطريق

يقوم هذا النظام مبسح الطريق يف األمام ليحذّ ر السائق باحتمال
 ويوفر حتذيرات مرئية ومسموعة لتنبيه السائق حتى،وقوع حادث
.يقوم بإجراءات تصحيحية ويتجنّب أي خطر حمتمل

سوف يقوم باستشعار احتمال مغادرة السيارة للممر احلايل من
 ويوفر حتذيرات لتنبيه السائق،دون استخدام إشارة االنعطاف
.لكي ُيجري التصحيح على الفور

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

Forward Collision Warning (FCW)

Lane Departure Warning (LDW)

Road Departure Mitigation System (RDM)

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.

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.

Road Departure Mitigation System, uses the windscreen-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.
*.وهندسة جديدين
*on Touring only
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*أزرق أوبسيديان لؤلؤي
*Obsidian Blue Pearl

LX
التجهيزات اخلارجية
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
*أوديسي بلون أبيض بالتينوم لؤلؤي

التجهيزات الداخلية

*Odyssey in Platinum White Pearl

•
•
•
•
•

كيف تبدو سيارتكم
أوديسي؟

أضواء أمامية نوع  LEDمع إشعال/إطفاء أوتوماتيكي
أضواء مضاءة خالل النهار
مؤشرات لالنعطاف تعمل بلمسة واحدة
باب خلفي مع خطوط مضمنة من األضواء نوع LED
مقابض من الكروم لألبواب
مضمنة
جناح هوائي على السقف مع أضواء للفرامل
ّ
مرايا جانبية كهربائية بلون الهيكل
دخول ذكي مع إقفال أوتوماتيكي عند االبتعاد
أبواب منزلقة كهربائيًا
عجالت من األملينيوم قياس  18بوصة

WHAT DOES YOUR
?ODYSSEY LOOK LIKE
قد تختلف املواصفات يف بعض الدول  .لذا يرجى مراجعة الوكيل احمللي ملزيد من التفاصيل.

مقعد للسائق مع تعديل كهربائي بـ  8اجتاهات
مقعد للراكب األمامي مع تعديل كهربائي بـ  4اجتاهات
صف مقاعد ثالث منفصل بنسبة  60/40قابل للسحب
صف املقاعد الثاين منزلق مع مساند للذراع وميزة الدخول
وظائف متعددة للمقعد الوسطي يف الصف الثاين

النظام الصوتي واالتصال
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

نظام صوتي بقوة  160واط مع  7مكربات للصوت
نظام صوتي متعدد املناطق
استخدام الهاتف من دون اليدين  HFTبتقنية البلوتوث
مدخل Auxiliary/MP3
واجهة بيانية للصوت من  USBمع مدخل بقوة  Amp 1.0يف األمام
مدخل  USBللشحن يف الكونسول الوسطي × 1
مقابس كهربائية  12فولط يف األمام ومنطقة احلمولة
شاشة عرض للنظام الصوتي قياس  8بوصة عالية الدقة،
الكرتوستاتيك تعمل باللمس
آبل كاربالي  /أندرويد أوتو
واجهة بيانية HDMI

LX
السالمة
• نظام املساعدة يف ثبات السيارة ()VSA
• نظام الفرامل املانعة لالنغالق ()ABS
• نظام التوزيع اإللكرتوين لقوة الفرامل ( )EBDمع نظام
•
•
•
•
•
•
•
•
•

مساعدة الفرامل
فرامل يد كهربائية مع وظيفة تثبيت الفرامل آليًا
نظام املساعدة لالنطالق على املنحدرات ()HSA
نظام مراقبة ضغط الهواء يف اإلطارات ()TPMS
كامريا ذات رؤية عريضة
وسائد هوائية أمامية متعددة الفتح على مرحلتني ()SRS
وسائد هوائية جانبية يف األمام
ستائر هوائية جانبية
وسائد هوائية لركب السائق والراكب األمامي
أحزمة أمان بثالث نقاط جلميع وضعيات اجللوس

الراحة واملالءمة
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

نظام تكييف هواء أوتوماتيكي – مفرد يف األمام (ثنائي)
احملرك
زر لتشغيل
ّ
نظام تثبيت السرعة
عمود عجلة قيادة متداخل وقابل للميالن
ضوء ملرآة التزيني للسائق والراكب األمامي
أضواء للقراءة
أضواء تزيني ملنطقة الكونسول
مزيل للضباب يف الزجاج اخللفي
للتحدث مع حامل للنظارات الشمسية
مرآة
ّ
نوافذ كهربائية مع فتح وإغالق أوتوماتيكي
باب كهربائي وأقفال للباب اخللفي ميكن برجمتهم
مضمنة
حاجبات للشمس
ّ
تشغيل احملرك عن ُبعد

Safety

)• Vehicle Stability Assist (VSA
)• Anti-Locking Braking System(ABS
• Electronic Brake Distribution(EBD) with
Brake Assist
• Electric Parking Brake with Automatic
Brake Hold
• Hill Start Assist
)• Tire Pressure Monitoring System(TPMS
• Wide View Camera
• Dual-Stage, Multiple Threshold Front
)Airbags(SRS
• Front Side Airbags
• Side Curtain Airbags
• Drivers and Front Passenger Knee Air Bags
• 3-Point Seat Belts at all seating positions

Comfort and Convenience

– • Automatic Climate Control System
)Front Single (dual
• Push Button Start
• Cruise Control
• Tilt and Telescopic Column
• Driver’s Front and Passenger’s illuminated
Vanity Mirrors
• Map Lights
• Ambient Console Lighting
• Rear Window Defroster
• Conversation Mirror with Sunglasses Holder
• Auto Up-Down Power Windows
• Programmable Power Door and Tailgate Locks
• Integrated Sunshades
• Remote Engine Start

Exterior

LED Headlights with Auto-On/Off
Day Time Running Lights
One Touch Turn Indicators
Tailights with Integrated LED Light Bars
Chrome Door Handles
Roofline Spoiler with Integrated Brake Light
Body-Colored Power Side Mirrors
Smart Entry with Walk-Away Auto Lock
Power Sliding Doors
18 Inch Alloy Wheels

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Interior

• Driver’s seat with 8-way Power Adjustment
• Front Passenger’s seat with 4-Way Power
Adjustment
• One-Motion 60/40 Split 3rd-Row
Retractable Seat
• Magic Slide 2nd Row Seats with Armrests and
Walk in Feature
• Multi Function 2nd Row Centre Seat

Audio and Connectivity
•
•
•
•
•
•
•
•

160-Watt Audio System with 7 Speakers
Mutli-Zone Audio
Bluetooth HFT
MP3/Auxilary Input Jack
USB Audio Interface with 1.0 Amp Port in Front
USB Charging Port in Centre Console x 1
12-Volt Power Outlets in Front and Cargo Area
8-Inch Display Audio with Hi Res Electrostatic
Touch Screen
™• Apple CarPlay
• HDMI Interface

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

Audio and Connectivity

• LED Fog Lights

• Honda Satellite-Linked Navigation System
with Voice Recognition

• 19 Inch Alloy Wheels
• Hands Free Power Tailgate
• Rain Sensing Wipers
• Power Programmable Tailgate
with hands free assist

*رمادي ميتيور بالست معدين
*Meteor Blast Metallic

TOURING

In addition to the features available in EX-L grade, the features of the Touring include:

• LED Headlights
with Auto-On /Off and Wiper Link

*رمادي ميتيور بالست معدين
*Crystal Black Metallic

• CabinTalk Rear Seat Monitor
• Mobile Hotspot Capability
• 550-Watt Premium Audio System with
11 Speakers
• Wireless Phone Charger

Safety
Interior

• Collision Mitigation Braking System (CMBS)

• One-Motion 60/40 Split 3rd-Row
Retractable Seat with Folding Centre
Armrest

• Road Departure Mitigation System (RDM)

: علىTouring  تشتمل مزايا،EX-L باإلضافة إىل املزايا املتوفرة يف فئة

النظام الصوتي واالتصال
• نظام هوندا املالحي املتصل باألقمار الصناعية مع ميزة
التعرف على الصوت

التجهيزات اخلارجية
LED • أضواء للضباب نوع

 يف اخللفCabinTalk • شاشة لنظام

إطفاء/ مع إشعالLED • أضواء أمامية نوع
Wiper Link أوتوماتيكي ونظام

 للهاتف املتحركHotspot • قدرة

 بوصة19 • عجالت من األملنيوم قياس

 مكربًا للصوت11  واط مع550 • نظام صوتي فاخر بقوة

• استخدام الباب اخللفي الكهربائي من دون اليدين

• شاحن السلكي للهاتف

مساحات مستشعرة للمطر
•
ّ

السالمة

• باب خلفي كهربائي ميكن برجمته مع مساعدة من دون استخدام
اليدين

)CMBS( • نظام الفرامل للتقلليل من شدة اإلصطدام
)RDM( • نظام احلد من مغادرة الطريق

التجهيزات الداخلية

• Forward Collision Warning (FCW)

)FCW( • حتذير باالصطدامات األمامية

• Rear Entertainment System

• Lane Departure Warning (LDW)

)LDW( • نظام التحذير مبغادرة املمر

 قابل للسحب مع مسند60/40 • صف مقاعد ثالث منفصل بنسبة
وسطي للذراع قابل للطي

• Rear Window Shades

• Lane Keeping Assist System (LKAS)
• Adaptive Cruise Control (ACC)
• Blind Spot Information System with Cross
Traffic Monitor
• Low Speed Following

)LKAS( • نظام املساعدة للسري يف نفس املمر
)ACC( • نظام تثبيت السرعة متكيف

• نظام معلومات املنطقة غري الظاهرة مع شاشة مراقبة
الطريق عن الرجوع إىل اخللف

• نظام ترفيه يف اخللف
• حاجبات للشمس يف اخللف

EX-L

EX-L

: علىEX-L  تشتمل مزايا،LX باإلضافة إىل املزايا املتوفرة يف فئة

In addition to the features available in LX grade, the features of the EX-L include:

Exterior

Audio and Connectivity

النظام الصوتي واالتصال

التجهيزات اخلارجية

• LED Day Time Running Lights

• USB Audio Interface with 2.5 Amp Port in
Front

AMP 2.5  مع مدخلUSB • واجهة بيانية للصوت من

LED • أضواء مضاءة خالل النهار نوع

• USB Charging Port in Centre Console and
2nd row × 2

 للشحن يف الكونسول الوسطي وصفUSB • مدخل
2 × املقاعد الثاين

• زجاج أمامي عازل للصوت

 صف املقاعد، فولط يف األمام12 • مقبس كهربائي
االثالث ومنطقة احلمولة

إطفاء أوتوماتيكي مع وصلة/ مع إشعالLED • أضواء أمامية نوع
ممسحة

الراحة واملالءمة

• ذاكرة لطي املرايا اجلانبية إىل األسفل مرتبطة بالسرعة اخللفية

• نظام تكييف هواء ثالثي املناطق مع حتكم بدرجة
الرطوبة وتنقية للهواء

• باب خلفي كهربائي ميكن برجمته حساسات لصف السيارة بلون
) خلف4/ أمام2( الهيكل

• Rear Privacy Glass
• Acoustic Windshield Glass
• LED Headlights with Auto-On/Off with Wiper Link
• Fog Lights
• Memory-Linked Side Mirrors with Reverse
Gear Tiilt Down
• Power Programmable Tail Gate

• 12-Volt Power Outlets in Front, 3rd Row and
Cargo Area

Comfort and Convenience

• Body Colored Parking Sensors

• Tri-Zone Automatic Climate Control System
with humidity control and Air Filtration

	(2 Front and 4 Rear)

• Integrated Shades in 2nd and 3rd Rows

Interior
• Leather Wrapped Steering Wheel
• 8 Way Power Driver Seat with power lumbar support
• 4-Way Power Asst Seat with 2-position memory
• Ventilated Seats

يف األمام

• زجاج خلفي للخصوصية

• أضواء للضباب

مضمنة يف صفي املقاعد
• حاجبات للشمس
ّ
الثاين والثالث

التجهيزات الداخلية
• عجلة قيادة مغلّفة باجللد
 اجتاهات ملقعد للسائق مع دعم ألسفل الظهر8 • تعديل كهربائي بـ
 اجتاهات للراكب األمامي مع ذاكرة لوضعيتني4 • تعديل كهربائي بـ
مقاعد مع تهوية

• التت ّبع على سرعة منخفضة
Specifications vary according to country. Please consult your local dealer for details.
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. لذا يرجى مراجعة الوكيل احمللي ملزيد من التفاصيل. قد تختلف املواصفات يف بعض الدول
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EXTERIOR COLORS األلوان اخلارجية

أسود كريستال لؤلؤي
CRYSTAL BLACK PEARL

أبيض بالتينوم لؤلؤي
PLATINUM WHITE PEARL

فضي لونار معدين
ّ
LUNAR SILVER METALLIC

رمادي ميتيور بالست معدين
METEOR BLAST METALLIC

أزرق أوبسيديان لؤلؤي
OBSIDIAN BLUE PEARL

أخضر فوريست ميست معدين
FOREST MIST METALLIC

INTERIOR COLORS األلوان الداخلية
BEIGE بيج
24

EXTERIOR COLORS األلوان اخلارجية

BROWN بني

INTERIOR COLORS األلوان الداخلية
BEIGE بيج

BROWN بني
23

األكسسوارات
ACCESSORIES

زينة منخفضة لألبواب

توفر ملسات تعزيز أنيقة من الكروم لسيارتكم أوديسي
.إطاللةً أكرث رق ّيًا

Door Lower Garnish
Chrome Stylish accent that gives your
Odyssey an even more upscale look.

سجادة لكل الفصول
ّ

مت تصميمها خصيصًا اللتقاط األوساخ كما توفر
.حماية إضافية

All season mat
Specially designed to trap dirt and gives
additional protection.

26

واقيات جانبية

 كما توفر احلماية من،تشدد على تصميم أوديسي وتربزه
.الصدمات اخلفيفة واخلدوش

زينة للمصد اخللفي

يقدم سطوع رائع للجزء اخللفي إحساسًا بالفخامة إىل
ّ
.أطاللة السيارة من الوراء

Side Protectors

Rear Bumper Garnish

Accentuates the styling of the Odyssey,
also to protect against door dings
and scratches.

Excellent brightness of rear portion create
Premium feeling for unit rear view.

 يف الداخل- ضوء للعتبة اجلانبية

حتمي من الصدمات اخلفيفة واخلدوش يف حني توفر
.الضوء لدخول السائق والراكب األمامي

Side Step
Illumination - interior
Prevent scratches and dents while providing
entry lighting for the driver and passenger.

قضبان وعارضات على السقف

بإمكان القضبان والعارضات على السقف أن تنقل
 وفقًا،األغراض بكل أمان على سقف سيارتك أوديسي
.الختيارك من امللحقات للسقف

Roof rails Cross bars
Roof Rails and Crossbars can securely haul
items on top of your odyssey depending on
your choice of roof attachment.

صينية لصندوق األمتعة

تساعد على حماية أرضية منطقة التحميل اخللفية
من االنسكابات العرضية التي ميكن أن حتدث خالل
.االنعطافات احلادة والتوقف السريع

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

. لذا يرجى مراجعة الوكيل احمللي ملزيد من التفاصيل. قد تختلف املواصفات يف بعض الدول
Specifications vary according to country. Please consult your local dealer for details.
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EXTERIOR FEATURES التجهيزات اخلارجية
EPA MILEAGE RATINGS/FUEL
10-Speed Automatic (10AT)
(City/Highway/Combined)
Fuel Tank Capacity
Required Fuel

ACTIVE SAFETY

LX

EX-L

Touring

Touring

EX-L

LX

9.9/16.2/12

9.9/16.2/12

9.9/16.2/12

9.9/16.2/12

9.9/16.2/12

9.9/16.2/12

73.8 Litre

73.8 Litre

73.8 Litre

73.8 ليرت

73.8 ليرت

73.8 ليرت

Regular Unleaded

Regular Unleaded

Regular Unleaded

خال من الرصاص
ٍ عادي

خال من الرصاص
ٍ عادي

خال من الرصاص
ٍ عادي

LX

EX-L

Touring

Touring

EX-L

LX

Vehicle Stability Assist™ (VSA®) with Traction
Control

•

Anti-Lock Braking System (ABS)

•

•

•

•

•

•

سعة خزان الوقود
نوع الوقود

السالمة النشطة
) مع نظام التحكم بالسحبVSA( نظام املساعدة يف ثبات السيارة

•

•

•

•

)ABS( نظام الفرامل املانعة لالنغالق

Electronic Brake Distribution (EBD)

•

•

•

•

•

•

)EBD( نظام التوزيع اإللكرتوين لقوة الفرامل

Brake Assist

•

•

•

•

•

•

نظام مساعدة الفرامل

Daytime Running Lights (DRL)

LED

LED

LED

LED

LED

•

)DRL( أضواء مضاءة خالل النهار

Tire Pressure Monitoring System (TPMS) with
Tire Fill Assist and Location and Pressure
Indicators

•

•

•

•

•

•

) مع مؤشراتTPMS( نظام مراقبة ضغط الهواء يف اإلطارات
للمساعدة على ملء وحتديد وضغط اإلطارات

Wide View Camera

•

•

•

•

•

•

كامريا ذات رؤية عريضة

LX

EX-L

Touring

Touring

EX-L

LX

PASSIVE SAFETY
Advanced Compatibility Engineering™ (ACE™)
Body Structure
Dual-Stage, Multiple-Threshold Front Airbags
(SRS)

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

السالمة غري النشطة
)™ACE( بنية الهيكل بتقنية الهندسة املتوافقة

،)SRS( وسائد هوائية أمامية متعددة الفتح على مرحلتني

Front Side Airbags

•

•

•

•

•

•

Three-Row Side Curtain Airbags with Rollover
Sensor

•

•

•

•

•

•

Driver's and Front Passenger's Knee Airbags

•

•

•

•

•

•

وسائد هوائية لركب السائق والراكب األمامي

3-Point Seat Belts at all Seating Positions

•

•

•

•

•

•

أحزمة أمان بثالث نقاط جلميع وضعيات اجللوس

وسائد هوائية جانبية يف األمام
حساس بالدحرجة
ّ ثالثة صفوف من الستائر الهوائية اجلانبية مع

Driver's and Front Passenger's Seat-Belt
Reminder

•

•

•

•

•

•

من ّبه ألحزمة األمان للسائق والراكب األمامي

Rear Seat-Belt Reminder

•

•

•

•

•

•

منبه حزام األمان يف املقاعد اخللفية

LX

EX-L

Touring

Touring

EX-L

LX

•

•

•

•

•

•

•

•

HONDA SENSINGTM
Lane Keeping Assist System (LKAS)
Adaptive Cruise Control (ACC)
"Collision Mitigation Braking System™ (CMBS™)
including Pedestrian Detection and Head-on
Collision Warning"
Road Departure Mitigation System (RDM)
Forward Collision Warning (FCW) (Car to Car
& Pedestrian)
Lane Departure Warning (LDW)
Blind Spot Information System (BSI)
Low Speed Following (LSF)

EXTERIOR FEATURES
LED Headlights with Auto-On/Off
H/L with Off Timer (follow me home function)

ENGINEERING

LX

EX-L

Touring

Touring

EX-L

LX

Engine Type

V6

V6

V6

V6

V6

V6

3471 cc

3471 cc

3471 cc

مكعب
ّ  سم3471

مكعب
ّ  سم3471

مكعب
ّ  سم3471

سعة احملرك

Displacement

-

-

•

•

•

•

with Cross Traffic Monitor

مع شاشة ملراقبة التقاطعات املرورية

•

•

-

-

LX

EX-L

Touring

Touring

EX-L

LX

"•
off only"

"•
with Wiper Link"

"•
with Wiper Link"

•
مع وصلة ممسحة

•
مع وصلة ممسحة

•
قبالة فقط

•

•

•

•

•

•

تقنيات مساعدة السائق
)LKAS( نظام املساعدة للسري يف نفس املمر
)ACC( نظام تثبيت السرعة املتكيف
™) يتضمن نظامCMBS( نظام الفرامل للتخفيف من شدة اإلصطدام
الكشف عن املشاة ونظام جتنُّب االصطدامات األمامية
)RDM( نظام احلد من مغادرة الطريق
) (بني السيارة وسيارةFCW( نظام التحذير من االصطدامات األمامية
)أخرى واملشاة

الهندسة
احملرك
نوع
ّ

Maximum Power (hp@rpm)

280@6000

280@6000

280@6000

6000 @ 280

6000 @ 280

6000 @ 280

)أقصى قوة (حصان @ دورة بالدقيقة

Torque (N-m@rpm)

355 @4700

356 @4700

357 @4700

4700 @ 355

4700 @ 356

4700 @ 357

) مرت @ دورة بالدقيقة- العزم (نيوتن

89 mm x 93 mm

89 mm x 93 mm

89 mm x 93 mm

 ملم93 ×  ملم89

 ملم93 ×  ملم89

 ملم93 ×  ملم89

11.5:1

11.5:1

11.5:1

11.5:1

11.5:1

11.5:1

24-Valve SOHC i-VTEC®

24-Valve SOHC i-VTEC®

24-Valve SOHC i-VTEC®

®SOHC i-VTEC  صمامًا24

®SOHC i-VTEC  صمامًا24

®SOHC i-VTEC  صمامًا24

Bore and Stroke
Compression Ratio

•

Odyssey KY 2021 مواصفات ومزايا هوندا

2021 Honda Odyssey KY Specifications & Features

معدل استهالك الوقود
) معـًا/  الطرق السريعة/  سرعات أوتوماتيكية (داخل املدينة10

Valve Train

التحمل *الصدمة
نسبة الضغط
سلسلة الصمامات

Direct Fuel Injection

•

•

•

•

•

•

حقن مباشر للوقود

Drive-by-Wire Throttle System

•

•

•

•

•

•

 للخانقDrive-by-Wire نظام

Eco Assist™ System

•

•

•

•

•

•

™Eco Assist نظام املساعدة يف االقتصاد

Electric Parking Brake with Automatic Brake
Hold

•

•

•

•

•

•

فرامل يد كهربائية مع وظيفة تثبيت الفرامل آليًا

Variable Cylinder Management™ (VCM®)

•

•

•

•

•

•

)®VCM( نظام إدارة السيلندرات املتغري

Active Control Engine Mount System (ACM)

•

•

•

•

•

•

)ACM( حتكم نشط بتثبيت احملرك

Active Noise Cancellation™ (ANC)

•

•

•

•

•

•

)ANC( اإللغاء النشط للضجيج

Hill Start Assist

•

•

•

•

•

•

)HSA( نظام املساعدة لالنطالق على املنحدرات

Direct Ignition System with Immobilizer

•

•

•

•

•

•

نظام احلقن املباشر للوقود مع تقييد عمل احملرك

Remote Engine Start

•

•

•

•

•

•

تشغيل احملرك عن ُبعد

LX

EX-L

Touring

Touring

EX-L

LX

•

•

•

•

•

•

TRANSMISSIONS
10-Speed Automatic Transmission
(10AT) with Shift-By-Wire (SBW) and Paddle
Shifters

BODY/SUSPENSION/CHASSIS

LX

EX-L

Touring

Touring

EX-L

LX

MacPherson Strut Front Suspension

•

•

•

•

•

•

Multi-Link Rear Suspension

•

•

•

•

•

•

Dual-Pinion Electric Power-Assisted Rack-andPinion Steering (EPS)

•

•

•

•

•

•

26.5 mm (solid) / 20.0 mm x 3.5 mm
(tubular)

26.5 mm (solid) / 20.0 mm x 3.5 mm
(tubular)

26.5 mm (solid) / 20.0 mm x 3.5 mm
(tubular)

 ملم3.2 ×  ملم20.0 / ) ملم (صلبة26.5
)(على شكل أنبوب

 ملم3.2 ×  ملم20.0 / ) ملم (صلبة26.5
)(على شكل أنبوب

 ملم3.2 ×  ملم20.0 / ) ملم (صلبة26.5
)(على شكل أنبوب

2.97

2.97

2.97

2.97

2.97

2.97

14.35:1

14.35:1

14.35:1

14.35:1

14.35:1

14.35:1

17 in / 17 in

17 in / 17 in

17 in / 17 in

 بوصة17 /  بوصة17

 بوصة17 /  بوصة17

 بوصة17 /  بوصة17

Stabilizer Bar (front and rear)
Steering Wheel Turns, Lock-to-Lock
Steering Ratio
Power-Assisted Ventilated Front Disc/Solid Rear
Disc Brakes

ناقل احلركة
) مع نظام10AT(  سرعات10 ناقل حركة أوتوماتيكي لـ
 ومبدل للسرعات على عجلة القيادةShift by Wire (SBW(

 الشاسيه/  نظام التعليق/ الهيكل
دعامة ماكفريسون لنظام التعليق األمامي
تعليق خلفي متعدد الوصالت
عجلة قيادة كهربائية بجريدة مسننة مزدوجة مع مساعدة من قضيب
)Rack-and-Pinion( وجريدة مسننة
)قضيب للموازنة (أمام وخلف
 أقصى زاوية دوران للعجالت،عدد دورات عجلة القيادة
نسبة االنعطاف
 أقراص صلبة للفرامل/ مهواة مع مساعدة كهربائية يف األمام
أقراص
ّ
يف اخللف

Wheels

AL 18 X 7-1/2

AL 18 X 7-1/2

AL 19 X 7-1/2

2/1-7 X 19 AL

2/1-7 X 18 AL

2/1-7 X 18 AL

العجالت

All-Season Tires

235 / 60 R18

235 / 60 R18

235 / 55 R19

R19 55 / 235

R18 60 / 235

R18 60 / 235

إطارات لكل املواسم

Compact Spare Tire

T135 / 80 D17

T135 / 80 D17

T135 / 80 D17

D17 80 / T135

D17 80 / T135

D17 80 / T135

إطار احتياطي مدمج

األبعاد اخلارجية

)LDW( نظام التحذير مبغادرة املمر
)BSI( نظام الكشف عن النقطة العمياء
)LSF( التتابع على سرعة منخفضة

LX

EX-L

Touring

Touring

EX-L

LX

Wheelbase (mm)

3000

3000

3000

3000

3000

3000

قاعدة العجالت

Overall Length (mm)

5235.7

5235.7

5235.7

5235.7

5235.7

5235.7

)الطول اإلجمايل (ملم
)االرتفاع اإلجمايل (ملم

EXTERIOR MEASUREMENTS

التصميم اخلارجي

Overall Height (mm)

1767

1767

1767

1767

1767

1767

إطفاء أوتوماتيكي/ مع إشعالLED أضواء أمامية نوع

Overall Width (mm)

1995

1995

1995

1995

1995

1995

2344.7

2344.7

2344.7

2344.7

2344.7

2344.7

)أضواء أمامية مع مؤقت لإلطفاء (وظيفة اتبعني إىل البيت

Overall Width - including Door Mirrors (mm)

)العرض اإلجمايل (ملم
)العرض اإلجمايل – مع مرايا األبواب (ملم

One-Touch Turn Indicators

•

•

•

•

•

•

مؤشرات لالنعطاف تعمل بلمسة واحدة

Curb Weight (kg)

2032

2051

2080

2080

2051

2032

)وزن املركبة (كلغ

Intermittent Rear Window Wiper/Washer

•

•

•

•

•

•

منظفات بتوقيت متقطع للزجاج اخللفي/مساحات

Ground Clearance - Non-Load (mm)

148.4

148.4

148.4

148.4

148.4

148.4

)االرتفاع عن األرض – من دون حمولة (ملم

Ground Clearance - Full-Load (mm)

108.9

108.9

108.9

108.9

108.9

108.9

)االرتفاع عن األرض – مع حمولة كاملة (ملم

LX

EX-L

Touring

Touring

EX-L

LX

8

8

8

8

8

8

Security System

•

•

•

•

•

•

نظام السالمة

Taillights with Integrated LED Light Bars

•

•

•

•

•

•

LED أضواء خلفية مع خطوط مضمنة من األضواء نوع

Chrome Door Handles

•

•

•

•

•

•

مقابض من الكروم لألبواب

Roofline Spoiler with Integrated Brake Light

28

•

•

•

•

•

•

مضمنة
جناح هوائي على السقف مع أضواء للفرامل
ّ

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

INTERIOR MEASUREMENTS
Seating Capacity

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

األبعاد الداخلية
عدد املقاعد
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AUDIO & CONNECTIVITY

النظام الصوتي واالتصال

LX

EX-L

Touring

Touring

EX-L

LX

160-Watt Audio System with 7 Speakers, Including
Subwoofer

•

•

-

-

•

•

 مكربات للصوت من بينها صبووفر7  واط مع160 نظام صوتي بقوة

Multi-Zone Audio

•

•

•

•

•

•

نظام صوتي متعدد املناطق

Bluetooth® HFT®

•

•

•

•

•

•

®HFT بلوتوث

Bluetooth® Streaming Audio

•

•

•

•

•

•

بث صوتي عرب البلوتوث

MP3/Auxiliary Input Jack

•

•

•

•

•

•

Auxiliary/MP3 مدخل

SMS Text Message Function

•

•

•

•

•

•

SMS وظيفة الرسائل النصية القصرية

2.5-Amp Port in Front

2.5-Amp Port in Front

USB Audio Interface

1.0-Amp Port in Front

USB Charging Ports

2.5-Amp Port in Center Console

12-Volt Power Outlets

Front and Cargo Area

2.5-Amp Charging Ports (2) in Center 2.5-Amp Charging Ports (2) in Center
Console and 2nd-Row
Console, 2nd-Row and 3rd Row
Front, 3rd-Row and Cargo Area

Front, 3rd-Row and Cargo Area

 يف األمامAmp 2.5 مدخل بقوة

 يف األمامAmp 2.5 مدخل بقوة

 يف األمامAmp 1.0 مدخل بقوة

) يفAmp-2.5(  أمبري2.5 مدخالن للشحن بقوة
الكونسول الوسطي وصفَّ ي املقاعد الثاين والثالث

 يف الكونسولAmp 2.5 مدخالن للشحن بقوة
الوسطي وصف املقاعد الثاين

 يف الكونسول الوسطيAmp 2.5 مدخل بقوة

 صف املقاعد الثالث ومنطقة احلمولة،األمام

 صف املقاعد الثالث ومنطقة احلمولة،األمام

األمام ومنطقة احلمولة

USB واجهة بيانية للصوت من
 للشحنUSB مدخل
 فولط12 مقبس كهربائي

8-Inch Display Audio with High-Resolution (720P)
Electrostatic Touch-Screen and Customizable Feature
Settings

•

•

•

•

•

•

 بوصة عالية الدقة8 شاشة عرض للنظام الصوتي تعمل باللمس قياس
 الكرتوستاتيك وميزة تخصيص اإلعدادات،)720P(

Apple CarPlay™ / Android Auto™

•

•

•

-

-

•

•

•

 أندرويد أوتو/ آبل كاربالي

HDMI Interface

•

•

Honda Satellite-Linked Navigation System™ with Voice
Recognition

-

-

CabinTalk™ In-Car PA System
Advanced Rear Entertainment System with 10.2-inch
High-Resolution WSVGA (1024x600) Screen, Blu-Ray
Player and Built-In Streaming Apps

CabinWatch™ Rear Seat Monitor
550-Watt Premium Audio System with 11 Speakers,
Including Subwoofer
Wireless Phone Charger

DRIVER INFORMATION INTERFACE

•

•

-

-

CabinTalk™ In-Car PA نظام

•

•

-

-

 بوصة عالية الدقة10.2 متطور يف اخللف مع شاشة قياس
نظام ترفيه
ّ
مضمنة للبث
 مشغّ ل بلو راي وتطبيقات،)600 × 1024( WSVGA
ّ

•

•

•

•

HDMI واجهة بيانية

•

•

-

-

نظام هوندا املالحي املتصل باألقمار الصناعية مع ميزة التعرف على
الصوت

•

•

-

-

شاشة ملراقبة صف املقاعد الثالث

•

•

-

-

 من بينها صبووفر، مكربًا للصوت11  واط مع550 نظام صوتي فاخر بقوة

•

•

-

-

شاحن السلكي للهاتف

LX

EX-L

Touring

Touring

EX-L

LX

Average Fuel Economy Indicator

•

•

•

•

•

•

مؤشر متوسط االقتصاد يف الوقود

Cruise Control Indicators

•

•

•

•

•

•

مؤشر نظام تثبيت السرعة

Customizable Feature Settings

•

•

•

•

•

•

ميزة تخصيص اإلعدادات

ECON Mode Indicator

•

•

•

•

•

•

ECON مؤشر لوضعية االقتصاد يف الوقود

Gear Position Indicator

•

•

•

•

•

•

مؤشر لوضعية مبدل السرعات

Instant Fuel Economy Indicator

•

•

•

•

•

•

مؤشر فوري لالقتصاد يف الوقود

Miles-to-Empty Indicator

•

•

•

•

•

•

مؤشر لعدد الكيلومرتات حتى عالمة فارغ

Odometer and Trip Meters (2)

•

•

•

•

•

•

وعداد للرحالت
ّ عداد للمسافات
ّ

Sequential Mode Gear Selection Indicator

•

•

•

•

•

•

مؤشر لوضعية اختيار السرعة املتسلسلة

Speedometer

•

•

•

•

•

•

عداد للسرعة

System Message Indicator

•

•

•

•

•

•

مؤشر رسائل النظام

Tachometer

•

•

•

•

•

•

عداد سرعة دوران احملرك

Tire Pressure Monitoring System (TPMS) with Tire Fill
Assist and Location and Pressure Indicators

•

•

•

•

•

•

) مع مؤشرات للمساعدةTPMS( نظام مراقبة ضغط الهواء يف اإلطارات
على ملء وحتديد مكان وضغط اإلطارات

Transmission System Indicator
Adaptive Cruise Control (ACC) Indicator
Collision Mitigation Braking System (CMBS) Indicator
Exterior Temperature Indicator
Lane Keeping Assist System (LKAS) Indicator
Road Departure Mitigation (RDM) Indicator
Compass
Turn-By-Turn Directions
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•

•

•

-

-

-

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

-

-

-

-

•

•

واجهة البيانات للسائق

مؤشر نظام ناقل احلركة

EXTERIOR FEATURES
Variable Intermittent Windshield Wipers
Body-Colored Power Side Mirrors with Black Cap
Side Sills
Acoustic Glass

EX-L

Touring

Touring

EX-L

LX

•

•

•

•

•

•

Integrated Turn Indicators

Integrated Turn Indicators

Integrated Turn Indicators

مضمنة
إشارات لالنعطاف
ّ

مضمنة
إشارات لالنعطاف
ّ

مضمنة
إشارات لالنعطاف
ّ

Black

Black

Body-Colored

بلون الهيكل

أسود

أسود

-

Windshield

Windshield

الزجاج االمامي

الزجاج االمامي

)RDM( نظام احلد من مغادرة الطريق
بوصلة
نظام املالحة خطوة بخطوة

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

مرايا جانبية كهربائية بلون الهيكل
عتبات جانبية
زجاج عازل للصوت

Tempered

Tempered

•

•

مقوى
ّ

مقوى
ّ

•

•

•

•

•

•

أبواب منزلقة كهربائيًا

Smart Entry with Walk-Away Auto Lock

•

•

•

•

•

•

دخول ذكي مع إقفال أوتوماتيكي عند االبتعاد

Fog Lights

-

LED

LED

LED

LED

Black

Black

Black

أسود

أسود

One-Touch Power Sunroof with Anti-Pinch

-

•

•

•

•

Memory-Linked Side Mirrors
with Reverse Gear Tilt-Down

-

•

•

•

•

Power Programmable Tailgate

-

•

Hands-Free Assist

مساعدة من دون استخدام اليدين

•

Body-Colored Parking Sensors
(Front and Rear - Total 8)

-

•

•

•

•

LX

EX-L

Touring

Fin-Type Roof-Mounted Antenna

COMFORT & CONVENIENCE
Automatic Climate Control System

Dual (Front Single Auto)

Tri-Zone Automatic Climate Control System with
Humidity Control and Air Filtration

-

Push Button Start
Cruise Control

-

-

Touring

-

EX-L

-

-

أسود

-

LX
)مزدوج (أوتوماتيكي مفرد يف األمام

-

زجاج عازل للصوت لألبواب األمامية واخللفية

أضواء للضباب
هوائي على شكل زعنفة مث ّبت على السقف
فتحة سقف كهربائي تعمل بلمسة واحدة مع مقاومة للعرقلة
ذاكرة لطي املرايا اجلانبية عند الرجوع إيل اخللف

باب خلفي كهربائي ميكن برجمته

)8 حساسات اصطفاف بلون السيارة (أمام وخلف – اجملموع

الراحة واملالءمة
نظام تكييف هواء أوتوماتيكي

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

Tilt and Telescopic Steering Column

•

•

•

•

•

•

عمود عجلة القيادة متداخل وقابل للميالن

Driver's and Front Passenger's Illuminated Vanity
Mirrors

•

•

•

•

•

•

ضوء ملرآة التزيني للسائق والراكب األمامي

Map Lights

•

•

•

•

•

•

أضواء للقراءة

Ambient Console Lighting

•

•

•

•

•

•

أضواء تزيني ملنطقة الكونسول

Beverage Holders (all rows)

•

•

•

•

•

•

)حامالت لألكواب (جميع صفوف املقاعد

Capless Fuel Filler

•

•

•

•

•

•

مدخل مللء خزان الوقود من دون غطاء

Front Door Courtesy Lights

•

•

•

•

•

•

أضواء تزيني لألبواب

Rear Window Defroster

•

•

•

•

•

•

مزيل للضباب يف الزجاج اخللفي
للتحدث مع حامل للنظارات الشمسية
مرآة
ّ

Conversation Mirror with Sunglasses Holder
Auto-Up/Down Power Windows
Programmable Power Door and Tailgate Locks
Integrated Sunshades
Rearview Mirror Dimming
Leather-Wrapped Steering Wheel

SEATING
Driver's Seat with 12-Way Power Adjustment,
Including 4-Way Power Lumbar Support
Front Passenger's Seat
with 4-Way Power Adjustment

•

•

•

احملرك
زر لتشغيل
ّ
نظام تثبيت السرعة

•

•

•

•

•

•

Front and 2nd-Row

Front and 2nd-Row

والصف الثاين
األمام
ّ

والصف الثاين
األمام
ّ

والصف الثاين
األمام
ّ

•

•

•

•

•

•

2nd-Row

2nd and 3rd-Rows

2nd and 3rd-Rows

الصفّ ان الثاين والثالث

الصفّ ان الثاين والثالث

الصف الثاين
ّ

Manual

Auto

Auto

•

•

-

•

•

•

•

LX

EX-L

Touring

-

Touring

EX-L

LX

 اجتاهات8 كهربائيًا ملقعد السائق يف
)(مع دعم كهربائي ألسفل الظهر
 اجتاهات4 كهربائيًا ملقعد الراكب األمامي يف
مع ذاكرة لوضعيتني

 اجتاهات8 كهربائيًا ملقعد السائق يف
)(مع دعم كهربائي ألسفل الظهر
 اجتاهات4 كهربائيًا ملقعد الراكب األمامي يف
مع ذاكرة لوضعيتني

 اجتاهات8 كهربائيًا ملقعد السائق يف
()من دون دعم كهربائي ألسفل الظهر
 اجتاهات4 كهربائيًا ملقعد الراكب األمامي يف

مضمنة
حاجبات للشمس
ّ
تظليل أوتوماتيكي للمرآة الوسطية
عجلة قيادة مغلّفة باجللد

املقاعد

"8-Way power DR Seat
(with power lumbar)
4-Way power Asst
With 2-position memory"

"8-Way power DR Seat
(with power lumbar)
4-Way power Asst
With 2-position memory"

•

•
with Power Lumbar

•
with Power Lumbar

مع دعم كهربائي ألسفل الظهر
•

مع دعم كهربائي ألسفل الظهر
•

•

 اجتاهات4 مقعد للراكب األمامي مع تعديل كهربائي بـ

•

•

 قابل للسحب60/40 صف مقاعد ثالث منفصل بنسبة

•

صف املقاعد الثاين منزلق مع مساند للذراع وميزة الدخول
وظائف متعددة للمقعد الوسطي يف الصف الثاين

One-Motion 60/40 Split 3rd-Row Retractable Seat

•

•

•
with Folding Center Armrest

Magic Slide 2nd-Row Seats™ with Armrests and
Walk-in Feature

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

-

Ventilated Front Seats

فتح وإغالق للنوافذ كهربائيًا
باب كهربائي وأقفال للباب اخللفي ميكن برجمتهم

"8-Way power DR Seat
(no power lumbar)
4-Way power Asst"

•
مع مسند وسطي للذراع قابل للطي

Multi-Function 2nd-Row Center Seat

نظام تكييف هواء ثالثي املناطق مع حتكم بدرجة الرطوبة وتنقية للهواء

•

Front and 2nd-Row

مؤشر للحرارة اخلارجية
)LKAS( مؤشر املساعدة للسري يف نفس املمر

التصميم اخلارجي
مساحات بتوقيت متقطع
ّ مساحات للزجاج األمامي مع
ّ

Power Sliding Doors

Front and Rear Doors Acoustic Windows

)ACC( مؤشر تثبيت السرعة املتكيف
)™CMBS( نظام الفرامل للتقليل من شدة االصطدام

LX

•

-

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

 اجتاهات لدعم4  من بينها، اجتاهًا12 مقعد للسائق مع تعديل كهربائي بـ
أسفل الظهر

مقاعد أمامية مع تهوية
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 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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