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The New 2019 MDX
2019  MDX

When Precision Crafted Performance is at the 
heart of everything you do, you don’t just build an 
SUV, you build the car you want to drive. You 
break the rules and check all the boxes. And you
do it because you can. The new 2019 MDX does 
more than just embody what Precision Crafted 
Performance is all about-it defines it.

 MDX 2019
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All New Diamond Pentagon Grille
شبك جديد كليا على شكــل مــاسة خماسية ا�ضالع

Chrome Trimmed Twin Exhaust 
العادم املزدوج املغلف بالكروم

 Jewel Eye® LED Headlights uses 38% less energy than Halogen lights
تستهلك انابيب الليد ®Jewel Eye طاقة أقل بنسبة 38% من أضواء الهالوجني
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التصميم اخلارجي املعدل
Restyled

Exterior Design

Aggressive. Distinctive. Captivating. The redesigned exterior of the 
MDX exposes the fact that it’s a track-honed performance vehicle. 
Commanding front styling announces the new face of Acura - the bold 
Diamond Pentagon grille. With the strong lines of a contoured hood, 
restyled Jewel Eye® headlights and chrome-trimmed twin exhaust pipes, 
the MDX embodies Precision Crafted Performance.

القوة والتميز والسحر، ُيظهر التصميم اخلارجي لسيارة MDX إنها سيارة تتمتع
بأداء عا� للطـرق الضيقة، ويدل التصميم ا�مامي املبهر على الوجه اجلـديد لل

Acura - شبك بشكل ماسي خماسي ا�ضالع ـ وجتـسد سيـارة MDX االداء املصنوع 

 Jewel® بدقة نظًرا �نها تتميز بخــطوط قوية لغطاء ¦رك السيارة احمليط وأنابـيب
Eyeاملعــدلة وأنابيب العادم املزدوج املغلف بالكروم.
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AWD Performance
You Can Feel

AWD ميكنك أن تشعر بأداء

The MDX is equipped with Acura’s acclaimed 
Super Handling All-Wheel Drive™ (SH-AWD™), 
which progressively distributes optimum torque 
not only between the front and rear axles, but 
also between the left and right rear wheels. 
The system is complemented by Agile Handling 
Assist which employs the brake system to 
individually brake either the left or right front 
wheel to reduce YAW delay (the period between 
the steering wheel input and the rotation of the 
body) to improve corner traceability and balance, 
without scarifying cornering speed.

وقد مت جتهيز MDX بنظام (™SH-AWD)  للدفع بجميع 
العجالت ،و الذي يوزع عزم الدوران تدريجيا بشكل مثا� ليس  

فقط بني احملاور ا�مامية واخللفية، ولكن أيضا بني العجالت 
اخللفية لكلى اجلهتني. كما ان نظام املناورة املرن يعمل من 

خالل مساعدة نظام الفرامل بشكل فردي الي من اجلهتني من 
̈ة ما بني  خالل نظام التوجيه لتقليل تاخª استجابة احملور (الف

حتريك عجلة القيادة واستجابة هيكل السيارة) لتحسني تتبع 
الزاوية والتوازن، دون احلاجة لزيادة السرعة عند املنعطفات.
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ضوابط القيادة
Steering Controls

Commanding performance with the Precision Crafted Steering 
Wheel with a multitude of connectivity such as Bluetooth Hands 
Free LinkTM helps drivers to wirelessly control and use their 
smart phones.

ميكنك التحكم � القيادة من خالل عجلة القيادة املوضوعة بطريقة مميزة 
ومزودة بعدد وف� من وسائل االتصال مثل البلوتوث وتساعد السائقني على 

التحكم السلكيا واستخدام هواتفهم الذكية دون احلاجة ا� استخدام اليدين.
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Interior Styling

cabin graced with high-end appointments including standard leather seating surfaces 
and its acoustically dampened cabin makes one feels right at home. 

 MDX 2019
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The Centre console armrest slides forward and backward for the comfort of 
the driver and the passenger. Inside is a small storage area perfect for a 
phone and personal items as well a lower door with non-skid ribs on the 
surface for a purse or electronic device.

A world of accommodation 
awaits rear MDX passengers. 
Second-row outfitted with 
leather makes the trip as 
enjoyable as its destination.

تزود املقاعد بأذرع أمامية وخلفية لراحة السائق والركاب. كما يوجد من الداخل مساحة تخزين صغ�ة 
ومثالية للهواتف واملقتنيات الشخصية وكذلك يوجد � الباب مكان لوضع احملفظة الشخصية أو 

أجهزة ا�لك�ونية.

عا� من التمييز والراحة ينتظر ركاب 
املقاعد اخللفية � MDX، فقد مت 

جتهيز املقاعد اخللفية بغطاء من اجللد 
املميز جلعل الرحلة أكª متعة على 

.MDX منت

Natural Wood accents deliver a sense of luxury and 
sharpened refinement.

توفر لك ملسات اخلشب الطبيعية شعورا بالرفاهية والرقى.
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The MDX presents the ultimate 
comfort for its rear seat 
passengers with an individual 
A/C control to adjust the 
temperature and airflow settings 
as well as two USB points to 
conveniently charge and link 
your devices.

تقدم MDX أقصى درجات الراحة لركابها 
� املقاعد اخللفية مع عنصر التحكم 

الفردي لضبط درجة احلرارة وتدفق الهواء 
فضال عن إعدادات لوصالت USB لشحن 

مريح وربط ا�جهزة اخلاصة بك.

املقصورة
Cabin

The distinctive leather seats of the MDX 
are ergonomically designed for all-day 
comfort and lateral support.

مت تصميم مقاعد MDX بطريقة مميزة ومبتكرة 
لتوفر لك الراحة طوال اليوم كما تقدم لك الدعم

على اجلوانب.
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Covering six angles, the surround view camera system assists 
drivers in detecting blind spots and potential obstacles.

مزودة بكام�ا �يطة تكشف ستة زوايا مما يساعد السائق على كشف النقاط 
الصعب اكتشافها بالعني.

The Acura Rear Entertainment system incorporates a high 
resolution, 16.2 dual-screen that is mounted on the ceiling for an 
all-round theatrical experience. 

يتضمن نظام Acura  اخللفي على درجة عالية من ال�فيه، شاشة بحجم 16.2 مزدوجة 
مثبته £ سقف السيارة لتقدم لك جتربة عرض مسرحي مميز.

The center console opens up to a storage space that has ports to 
charge and connect your devices to the MDX.

وهي ومزودة أيضا بكونسول وسطي عند فتحه يوفر مساحة تخزين وبها عدة منافذ 
.MDX £ لشحن و ربط ل®جهزة اخلاصة بك
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The MDX instrument panel is an experience in itself as it 

exposes the passenger in innovation. Shortcuts for 

audio and climate control are at your fingertips with the 

On Demand Multi-Use DisplayTM touchscreen.

 ان شاشه العرض التي تعمل باللمس تتيح لك التحكم باملقصورة 
� MDX توفر لك جتربة جديده و مبتكرة. حيث تتيح لك عالمات 

النظام الصوتي ضبط مستويات الصوت كما توفر لك سهولة التحكم 
� املناخ داخل املقصورة بسهولة تامة فهي مبتناول يدك وجاهزة 

عند الطلب ومتعددة االستخدامات.

شاشة عرض متعددة االستخدامات
 Multi-use Display
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The MDX can now be remotely started from 
distances up to 100 meters from the vehicle. 
By the time you are in the seat, the engines 
warmed up, customized audio, navigation and 
phone settings are engaged. It also adjusts 
interior climate to suit the individual.

باالمكان تشغيل MDX عن بعد بواسطة الرميوت من مسافة 
100 م�. ومبجرد الوصول اليها تبدأ إعدادات املالحة والصوت 

و اعدادات الهاتف املوصول بالنظام � العمل. وتقوم أيضا 
بتعديل املناخ الداخلي لتناسب الركاب.

With Comfort, Normal and Sport option, a mode that suits 
the drive’s preference, the Integrated Dynamics System (IDS) 
delivers three modes of Precision Crafted Performance.
The touch button Sequential Sport Shift fully electronic 
9 speed automatic transmission with paddle shifts, ensures 
powerful acceleration with every gear shift and low RPM 
whilst cruising for a quieter interior.

لكي تتمتع بامناط القيادة املريحة، االعتيادية والرياضية، فقد مت وضع
وضعيات ناقل احلركة بطريقة مناسبة، ومزود بنظام ديناميكي متكامل يوفر لك 

̈ات  ثالثة أمناط من دقة ا²داء. يعمل زر التحكم بنظام اللمس ا»لك�وª متتا© التغ
لناقل حركة من 9 سرعات أتوماتيكيا بالكامل. ويضمن لك ذلك الس¨ بثبات

وقوة عند كل تبديل للسرعه، كما يوفر هدوء داخل املقصوره عند الس¨ 
بسرعات منخفضه.

Intuitive control for the AcuraWatchTM and audio 
system are at your finger tips for added safety.

تتميز أيضا بنظام تلقائي للتحكم � نظام الصوت فهي دائما � 
متناول يديك »عطائك املزيد من احليطة.
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تتميز مبرونة 60/40 للصف الثا	 و 50/50 لتقسيم املقاعد اخللفية للصف الثالث، 
تتكيف MDX بسهولة  مع نظام جلوس الركاب و أماكن التخزين.  الصف الثا	 به مساحة 

90 قدم مكعب للتخزين.

With the flexibility of 60/40 split second-row and 50/50 split third-row 

seatbacks, the MDX easily adapts to a variety of passenger and cargo 

combinations. The second row folds over giving 90 cubic feet of storage.
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Introducing the 
MDX A-Spec®

)®MDX A-Spec( م لكم سيارة ُنقدِّ
Exterior Design

التصميم اخلارجي: 

MDX A-Spec® gives you a whole new way to 
express yourself. Gloss black accents, chrome dual 
exhaust outlets, and 20-in Shark Gray Alloy Wheels 
ensure that your MDX looks like the performance 
machine that it is and it is designed to stand out.

The front design of A-Spec® is built to impress. 
From the exclusive dark chrome Diamond 
Pentagon with round fog lights and accompanying 
side sills to the dark chrome Jewel Eye® LED 
headlights and LED taillights, MDX makes a 
statement whether you are coming or going.

عجالت )Shark Gray( مبقاس 
20 بوصة ُخماسية األضالع 

20 Inch Shark Gray  
Five-Spoke Wheels

تتميز سيارة )A-Spec®( بتصميم أمامي يخلب األلباب. ستجذب 
َبكة  سيارة إم دي إكس )MDX( األضواء يف ذهابها وإيابها بفضل الشَّ

سة األضالع،  ابة املصنوعة من الكروم على شكل أملاسة خممَّ اخللَّ
ومصابيح الضباب الدائرية، فضًلا عن عتبات األبواب اجلانبية، إضافًة إىل 

مصابيح الليد )LED( األمامية )Jewel Eye®( وكذلك مصابيح الليد 
)LED( اخللفية.

متنحك سيارة )MDX A-Spec®( طريقة جديدة كليًا للتعبري عن نفسك. 
فسيارة إم دي إكس )MDX( املزودة مبخرجني للعادم من الكروم املطلي 

باللون األسود الالمع، وعجالت األملنيوم)Shark Gray( مقاس 20 بوصة 
سُتضاهي يف أدائها السيارات عالية األداء، لقد ُصممت على نحو يجعل 

من الصعب جتاهلها. 
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Interior Luxury
فخامة التصميم الداخلي:

Inspired by the NSX, the Alcantara®– Trimmed 
Seats are an ideal combination of luxury  
comfort and dynamic driving support. 

 عندما يتعلق األمر باملقاعد، فلن جتد 
يف عامل السيارات أفضل من سيارة 

إم دي إكس )MDX(، ذلك أنها 
توفر مقاعد صف ثالث فخمة متنح 

مستوى راحة عاملي.

جتمع مقاعد السيارة التي تغطيها كسوة مزينة من قماش ألكانتارا 
)Alcantara®( واملستوحاة يف تصميمها من سيارة NSX- بني 

فخامة التصميم املريح والقيادة الديناميكية.

MDX offers the best  
in both worlds when  
it comes to seating.  

It offers third row  
luxury seating with  

world class comfort.

MDX with Red Interior إم دي إكس )MDX( بتصميم داخلي أحمر اللون

MDX with Ebony Interior إم دي إكس )MDX( بتصميم داخلي أسود أبنوسي

The A-Spec® grade is all about the driver. The 
A-Spec® has an exclusive steering wheel, paddle 
shifters and an instrument panel with red accent 
highlights. Adding to the sporty driving experience 
are the sport pedals, metallic pattern and metal 
trim on centre console and a black headliner.

 ُصنعت فئة )A-Spec®( لتوفر للسائق الراحة الكاملة، حيث تتميز سيارة 
)A-Spec®( بعجلة قيادة، ودواسة لنقل السرعات، ولوحة عدادات ذات 

أضواء حمراء داكنة ال مثيل لها، كما جتعل كلٌّ من الدواسات الرياضية 
والنقوش والزخارف املعدنية على اللوحة الوسطى وبطانة السقف ذات 

اللون األسود من القيادة الرياضية للسيارة جتربًة ال ُتنسى.

Inspired Design
تصميم مستوحى
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Lane Keeping Assist
System (LKAS)

(LKAS) نظام املساعدة على حفظ املسار
للمساعدة � تخفيف االجهاد على السائق، يستخدم نظام املساعده

على حفظ املسار (LKAS) املساعد للنظام كام ا تساعد على حتديد 
االنقسامات داخل املمر (LKAS) الذي يعمل بشكل استباقي للحفاظ على

السيارة داخل املمر.

To help reduce driver fatigue. The Lane Keeping Assist 
System (LKAS)TM uses a camera that can identify lane 
divisions and works proactively to keep the vehicle within a 
detected lane.

مع نظام تثبيت السرعة التكيفي، يتمتع هذا النظام بدعم كامل ل�امج التشغيل 
ا®ضافية التي تساعد على وقف السيارة تلقائيا أو تباطؤ السرعة إ¦ أن تتوقف 

متاما، اذا كان هناك ازدحامات مروريه.

With Adaptive Cruise Control (ACC) set, with low-speed 
following functionality provides additional driver support by 
bringing the vehicle to a complete stop automatically, if 
tra�c ahead slows down and stops.

Collision Mitigation Breaking
System™ (CMBS™)

(CMBS™) نظام التخفيف من حدة االصطدام
للمساعدة � تقليل احتمال التأث  املباشر فإنها مزودة بنظام كابح

(™CMBS) لتخفيف االصطدام، يستخدم النظام رادار وكام ا ذات دقة عالية من 
االمام للتعرف على اخملاطر مثل املركبات أو املشاة و تطبيق نظام الفرامل اذا 
لزم اÀمر كما أنها مزودة بنظام حتذير أمامي قبل االصطدام يكشف ويحذر قبل 

حدوث أي تصادم هذا النظام مسموع من قبل السائق ومرئي أيضا.

To help reduce the likelihood or severity of a frontal impact, 
the Collision Mitigation Braking System™ (CMBS™) uses both 
a radar system and a high-resolution forward camera to 
recognize hazards such as and pedestrians and apply some 
braking if required. CMBS can also provide a tactile warning 
of a potential head on collision with Forward Collision 
Warning it can detect a potential head on collision and warn 
the driver with audible and visual warning. 

Adaptive Cruise Control with
Low-Speed Follow (ACC)

نظام تثبيت سرعة متكيف مع نظام
(ACC) خفض السرعة ومتابعته
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Rear Cross Tra�c Monitor (CTM) (CTM) شاشة املرور اخللفية
سواء كنت  أماكن لوقوف السيارات أو شارع مزدحم، فإن MDX حتتوي أجهزة 

استشعار موجودة بالقرب من الزوايا اخللفية للسيارة والتي ميكن أن تكشف عن 
السيارات التي تق�ب من أي من اجلانبني  مواقف السيارات واملداخل أو الشوارع. 

يعمل النظام على حتذيرك بنظام مرئي ومسموع على الشاشة ويظهر لك اجتاه 
.MDX السيارة، يساعدك ذلك على اكتساب الثقة  كل ا©وقات  سيارتك

Whether reversing out of a parking space or into a busy 
street, the MDX has your back. Sensors located near the rear 
corners of the car can detect approaching vehicles from 
either side in parking lots, driveways or streets. A visual and 
audible warning is displayed on the monitor and even shows 
the direction of detected vehicle, so you can reverse with 
confidence at all times with your MDX.

مت جتهيز MDX بنظام معلومات النقطة العمياء وهو الذي يؤكد لك عند قيامك 
بتغي´ املمر أنها أمنة متاما للقيام بذلك . أو من خالل حتذير مرئي ومسموع 

وذلك إذا مت الكشف عن أن السيارة  البقعة العمياء.

The MDX is equipped with a Blind Spot Information (BSI) 
System which assures you that every time you change lanes, 
it’s safe to do so by providing visual and audible warning if a 
vehicle is detected in your blind spot.

Blind Spot Information System (BSI) (BSI) نظام معلومات البقعة العمياء 

Road Departure Mitigation
 System (RDM)

(RDM) نظام تخفيف حدة االنتقال على الطريق
يساعد هذا النظام علي التأكد  من أن MDX اخلاصة بك تس´ دائما داخل املمر 
دون أن تنحرف ويخفف من حدتها ويضمن لك النظام أن يعمل عن طريق إضافة 

توجيه املدخالت والفرامل وذلك إذا لزم ا©مر.
In addition to Lane Keeping Assist, Road Departure 
Mitigation ensures your MDX stays within the lanes by 
adding steering input and brakes if required and works with 
just one line on the road.

™ACURAWATCHأكيورا واتش
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 290 ،�تستمد MDX القوة والكفاءة من 3.5 لي
حصان،�رك V6 يتميز بنظام حقن مباشر، و نظام إدارة 
.i-VTEC® و نظام أكيورا (VCM™) ة�االسطوانات املتغ

The MDX draws both power and e�ciency 
from 3.5-liter, 290-horsepower V-6 engine 
that features Direct Injection, Variable 
Cylinder Management™ (VCM™) and the 
Acura i-VTEC® system.

يوفر لك نظام (®SH-AWD)  للدفع بجميع العجالت املالءمة للقيادة � 
جميع ظروف القياده، و التي تتفوق بها MDX علي منافسيها، كما يعمل 

النظام على نقل قوة الدفع من العجل الداخلي ا¤ العجل اخلارجي � 
املنحنيات باستخدام نظام توجيه العزم و توف� التوجيه الدقيق للمحور و لكال 

احملورين و كذا أنظمة الدفع الرباعي ، لضمان السالمة والسيطرة الكاملة � 
جميع ظروف القياده و سواء كانت الطرق مبتلة أو جافة.

SH-AWD® provides superior all-weather handling and 
neutral, accurate steering under all conditions, that is 
unmatched by its competitors. By rotating the outside rear 
wheel faster than the front axle while cornering, SH-AWD® 
uses torque vectoring to create a yaw moment to help turn 
the vehicle through the corner – reducing understeer and 
improving controllability. With cornering forces more evenly 
distributed between front and rear tires, the overall 
cornering power is increased – on wet or dry roads.
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MDX
ACETM)

MDX 2019
NHTSA 5

The MDX uses the next generation Advanced 
Compatibility EngineeringTM (ACETM) body
structure to enhance occupant protection and crash 
compatibility in frontal crashes. This structure 
helped enable the 2019 MDX to achieve an NHTSA 
overall 5-star rating in every single impact test.
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Chrome Advanced Running Board
دواسات خارجية جانبية من الكروم

Rear Bumper Protector
حامي مصد خلفي

االكسسوارات
Accessories

Body Side Moulding
حتزمي جانبي للهيكل اخلارجي

All Season Floor Mat (Front)
دواسة جلميع الفصول (املقاعد ا�مامية)

All Season Floor Mat (Third Row)
دواسة جلميع الفصول (الصف الثالث)

Cargo Cover
غطاء حمولة

Side Step Illuminator
اضاءة للعتبات اخلارجية
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حامي الرتاشق األماميحامي الرتاشق اخللفي
Rear Splash Guards Front Splash Guards 
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Specifications Major Equipment املواصفاتاملعدات الرئيسية
2019 Acura MDX TECH ADVANCE A-SPEC

Engine

Engine Type  V6 

Displacement   (cc) 3471

Valve Train 3.5L Direct Injection i-VTEC + VCM

Fuel Injection Direct Fuel Injection

Bore x Stroke (mm) 89 x 93

Compression Ratio 11.5

Fuel Required Petrol (Premium Unleaded 95 or Above Octane)

Transmission

Drive Type All Wheel Drive (SH-AWD)

Transmission Type 9AT Sequential Sports Shift

Performance

Maximum Power   kw (hp) @ rpm 213 (285) @ 6,200

Maximum Torque   N-m @ rpm 355 @ 4,700

Fuel Consumption (Km/L) 11.5

Brake System

Brake Type    Front Ventilated Disk

Brake Type    Rear with ABS  Solid Disk

Wheels & Tires

Wheel - type   front-rear 20 inch Alloy Wheels

Tire Size   Front-Rear 245/50R20 265/45R20 104V

Suspension System

Suspension Type   Front Independent, MacPherson Strut 

Suspension Type Rear Multilink

Capacity

Fuel Tank Capacity (Litres) 73.8

Seating Capacity 7

Weight

Curb Weight (Kg) 1950 1974 1971

Dimensions & Weight

Overall Length (mm) 4980

Overall Width (mm) 1975

Overall Width Include Door Mirror (mm) 2223

Overall Height (mm) 1730 1715

Wheelbase (mm) 2820

Ground Clearance    (mm) 200 185

2019 Acura MDX TECH ADVANCE A-SPEC

Exterior

Diamond Pentagon Grille Black with Chrome Accent Grey with 
Dark Chrome

Electric Sunroof o o o

LED Multi Lens Headlight 
(Jewel Eye) o o o

Auto Headlight o o o

LED Day Time Running Light (DRL) o o o

LED Front & Rear Fog Light o o Only front

Body Color Door Mirror Cover 
with Side Turn Signal o o o

Power Adjusting & Heated 
Door Mirrors o o o

Reverse Auto Tilt Door Mirror o o o

Power Folding Door Mirror o o o

Door handle ambient light o o o

Chrome Outer Door Handle o o Body Color

Bumper Skid Garnish  
(Front & Rear) o o A-Spec Type

Puddle Light o o o

Roof Rail o o --

20" 5 Spoke Split Alloy Wheels -- o Shark Gray 
Split

20" 10 Spoke Alloy Wheels o -- --

Interior

Navigation System o o o

Console Garnish Type Wood Grain Real Wood A-Spec Type

Leather Interior o Premium/
Milano Alcantara

3 rows for 7 seaters (2+3+2) 
Easy folding for the second row o o o

Power Tilt & Telescopic 
steering o o o

3-Spoke Leather Steering 
Wheel o o A-Spec Type

Sun Position - 3 Zone Auto 
Air-condition o o o

Active Head Rest  
(Front Seat) o o o

10 way Driver Seat with  
Memory (2 POS)
8 way Passenger Seat

o o o

Lumber Support 4-way 
(Driver) o o o

Lumber Support 4-way 
(Passenger) o o o

Ventilated & Heated Seats 
(Driver & Passenger) o o o

Rear Floor Storage Box o o o

Foot Pedal Normal A-Spec Type

Ambient Light Cool White Red

Ambient Foot light o o o

Audio

Rear Entertainment System 
(Ultra Wide) -- o o

1 DVD + Dolby Pro Logic II 
(PL2) + MP3 /WMA + USB + 
HDD Audio 

o o o

Front AUX Jack (Audio + Video) o o o

USB Jack (2x Front & 2x Rear) o o o

ELS premium audio (12 speakers)  o o o

Voice Recognition o o o

A-SPEC ADVANCE TECH

التصميم اخلارجي

رمادي مع كروم داكن أسود مطعم بالكروم شبك أمامي ماسي خماسي

o o o فتحة سقف كهربائية

o o o أضواء أمامية نوع LED متعددة العدسات 
 )Jewel Eye(

o o o أضواء أمامية أوتوماتيكية
o o o LED نوع )DRL( أضواء ساطعة خالل النهار

اجلهة االمامية فقط o o LED أضواء للضباب أمامية وخلفية نوع

o o o غطاء ملرايا األبواب بلون الهيكل مع 
مؤشرات لالنعطاف

o o o مرايا أبواب مع تعديل كهربائي وتدفئة

o o o طي أوتوماتيكي ملرايا األبواب عند الرجوع 
إىل اخللف

o o o طي كهربائي ملرايا األبواب
o o o أضواء ملقابض األبواب 

بلون السيارة o o مقابض أبواب خارجية من الكروم

A-Spec Type o o زينة للصدام األمامي و اخللفي 

o o o ضوء أسفل األبواب
-- o o قضبان للحمولة على السقف

فواصل رمادية› o -- عجالت من األملنيوم قياس 20 بوصة مع 5 
شعاعات منفصلة

-- -- o عجالت من األملنيوم قياس 20 بوصة مع 
10 شعاعات

التصميم الداخلي
o o o نظام مالحة

A-Spec Type خشب اصلي قشرة اخلشب زخارف الكونسول الوسطي

ألكانتارا فخم/ميالنو o مقصورة من اجللد

o o o 3 صفوف لـ 7 مقاعد )2 + 3 + 2(، طي 
سهل لصف املقاعد الثاين

o o o عجلة القيادة ميكن تعديل وضعها كهربائيا

A-Spec Type o o عجلة قيادة مع 3 شعاعات من اجللد

o o o وضعية الشمس - مكيف هواء بتعديل 
اوتوماتيكي لـ 3 مناطق

o o o مسند نشط للرأس )املقاعد األمامية(

o o o
تعديل بـ 10 اجتاهات ملقعد السائق مع 

ذاكرة )وضعيتان(، 8 اجتاهات ملقعد 
الراكب األمامي

o o o دعم ألسفل الظهر 4 اجتاهات )السائق(

o o o دعم ألسفل الظهر 4 اجتاهات )الراكب 
األمامي(

o o o مقاعد مع تهوية وتدفئة )السائق والراكب 
األمامي( 

o o o علبة تخزين يف القسم اخللفي من األرضية
A-Spec Type عادي الدواسات

أحمر أبيض نهاري الضوء الداخلية احمليطة
o o o ضوء ملنطقة األقدام

النظام الصوتي

o o -- نظام ترفيه يف اخللف )عريض جدًا(

o o o  1DVD + Dolby Pro Logic II ظام صوتي مع
WMA + USB/MP3 + ))PL2 + قرص صلب

o o o مدخل AUX أمامي )صوتي+فيديو(
o o o مداخل USB )2 يف األمام و2 يف اخللف(
o o o نظام صوتي ELS فاخر )12 سماعة(
o o o ميزة التعرف على الصوت

2019 Acura MDX TECH ADVANCE A-SPEC

Convenience

Smart Entry with Walk Away Lock o o o

Remote Control Engine Starter o o o

Parking Sensors (Front & Rear) o o o

Wide View Rear Camera o -- --

Multi View Camera System -- o o

Active Noise Control (ANC) o o o

Power Tail-Gate o o o

Hands Free Telephone (HFT) o o o

Controls

Engine Start Stop Button o o o

Cruise Control o -- --

Electric Parking Brake (EPB) o o o

Brake Hold o o o

Trailer Stability Assist (TSA) o o o

Electric Power Steering (EPS) o o o

Paddle Shift o o o

AcuraWatchTM

Adaptive Cruise Control (ACC) -- o o

Collision Mitigation Braking 
System (CMBS) (Car to Car 
and Pedestrian)

-- o o

Low Speed Following (LSF) -- o o

Lane Keep Assist System (LKAS) 
with Lane Departure Warning 
(LDW)

-- o o

Road Departure Mitigation (RDM) -- o o

Forward Collision Warning (FCW) -- o o

Blind Spot Information (BSI) -- o o

Cross Traffic Monitor -- o o

Safety

Anti-Lock Brake System (ABS) 
with Electric Brake-Force 
Distribution (EBD)

o o o

Traction Control System (TCS) 
with Vehicle Stability Assist 
(VSA)

o o o

Dual Front Airbag, Knee 
Airbag, Side & Side Curtain 
Airbag

o o o

Tire Pressure Monitoring System 
(TPMS) o o o

Hill Start Assist (HSA) o o o

Emergency Stop Light  Signal 
(ESS) o o o

Agile Handle Assist (AHA) o o o

ECU Immobilizer o o o

Security Alarm o o o

ISO-FIX o o o

A-SPEC ADVANCE TECH

املالءمة
o o o الدخول الذكي مع امكانية القفل عند االبتعاد
o o o تشغيل احملرك عن ُبعد بالرميوت كونرتول
o o o حساسات لصف السيارة )أمام وخلف(
-- -- o رؤية عريضة للكامريا اخللفية
o o -- نظام الرؤية من زوايا متعددة للكامريا
o o o )ANC( اإللغاء النشط للضجيج
o o o باب خلفي كهربائي

o o o نظام استخدام الهاتف من دون اليدين 
)HFT( مع ميزة التعرف على الصوت

التحكم
o o o زر لتشغيل و إيقاف احملرك
-- -- o نظام تثبيت السرعة 
o o o )EPB( فرامل يد كهربائية
o o o وظيفة تثبيت الفرامل
o o o )TSA( نظام املساعدة يف ثبات السحب
o o o )EPS( عجلة قيادة كهربائية
o o o مبدل للسرعات على عجلة القيادة

AcuraWatchTM

o o -- )ACC( نظام تثبيت السرعة متكيف

o o -- نظام فرامل للتخفيف من قوة االصطدام 
)CMBS(

o o -- نظام التتبع على السرعات املنخفضة 
)LSF(

o o --
نظام املساعدة للسري يف نفس املرر  

)LKAS( مع نظام التنبيه من مغادرة املسار  
)LDW(

o o -- )RDM(   نظام تخفيف حدة االنطالق على الطريق
o o -- )FCW(   حتذير باالصطدامات األمامية

o o -- معلومات عن املنطقة غري الظاهرة-النقطة 
)BSI( العمياء

o o -- نظام مراقبة الطريق عند الرجوع للخلف

السالمة

o o o  + )ABS( نظام الفرامل املانعة لالنغالق
)EBD( نظام التوزيع اإللكرتوين لقوة الفرامل

o o o  + )VSA( نظام املساعدة يف ثبات السيارة
)TCS( نظام التحكم بالسحب

o o o نظام وسائد هواء مزدوجة أمامية، وسائد 
هواء للركبتني، جانبية وستائر هواء جانبية

o o o نظام مراقبة ضغط الهواء يف اإلطارات 
)TPMS(

o o o نظام املساعدة لالنطالق على املنحدرات 
)HSA(

o o o )ESS( إشارة للتوقف  يف احلاالت الطارئة

o o o نظام مساعدة ذكية للتحكم بالقيادة 
)AHA(

o o o نظام تقييد عمل احملرك ضد السرقة
o o o جهاز إنذار ضد السرقة
o o o ISO-FIX نظام مقاعد األطفال

A-SPEC ADVANCE TECH املواصفات

كرحملا

V6 نوع احملرك

3471 سعة احملرك )سم مكعب(

i-VTEC + VCM 3.5 ليرت حقن مباشر سلسلة الصمامات

حقن مباشر للوقود حقن الوقود

93 × 89 قطر األسطوانة الداخلي والشوط )ملم(  

11.5 نسبة الضغط 

بنزين )ممتاز خاٍل من الوقود 95 أوكتان أو أعلى( نوع الوقود

ةكرحلا لقان

)SH-AWD( حتكم فائق - قيادة بكافة العجالت نوع القيادة

9 سرعات أوتوماتيكي بتبديل متتايل نوع ناقل احلركة

ءادألا

6200 @ (285) 213 أقصى قّوة     كيلو واط )حصان( عند دورة بالدقيقة

4700 @ 355 أقصى عزم    نيوتن – مرت عند دورة بالدقيقة

11.5 استهالك الوقود كلم/ليرت

نظام الفرامل

أقراص مهّواة نوع الفرامل     األمام

أقراص صلبة ABS نوع الفرامل     اخللف مع

العجالت واإلطارات

من األملنيوم قياس 20 بوصة نوع العجالت    أمام – خلف

265/45R20 104V 245/50R20 قياس اإلطارات    أمام – خلف

نظام التعليق

مستقل، دعامة ماكفريسون نوع نظام التعليق األمامي

متعدد الوصالت نوع نظام التعليق اخللفي

القدرة

73.8 ليرت سعة خزان الوقود

7 عدد املقاعد

الوزن

1971 1974 1950 )وزن السيارة )كلغ

األبعاد + الوزن

4980 الطول اإلجمايل )ملم(

1975 العرض اإلجمايل )ملم(

2223 العرض اإلجمايل مع مرايا األبواب اجلانبية )ملم(

1715 1730 االرتفاع اإلجمايل )ملم(

2820 قاعدة العجالت )ملم(

185 200 االرتفاع عن األرض )ملم(
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Exterior Colours
ألوان الهيكل

Signature Blue Pearl
(A-Spec® exclusive)

Fathomless Black Pearl 
(also available in A-Spec®)

األسود اللؤلؤي الطاغي
)®A-Spec( متوافر أيضًا يف موديل * 

Extreme Crimson Pearl
(also available in A-Spec®)

Molten Bronze Metallic
(also available in A-Spec®)

الربونزي املعدين االنسيابي 
)®A-Spec( متوافر أيضًا يف موديل *

األزرق اللؤلؤي
)®A-Spec( حصرّيًا يف موديل *

القرمزي اللؤلؤي الداكن
)®A-Spec( متوافر أيضًا يف موديل * 

White Diamond Pearl

Lunar Silver MetallicModern Steel Metallic

أبيض داميوند لؤلؤي Obsidian Blue Pearl أزرق أوبسيديان لؤلؤي

رمادي عصري معدينفضي لونار معدين
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Interior Colours

Saddle BrownEbony 
(A-Spec® exclusive)

تصميم داخلي أسود أبنوسي
)®A-Spec( حصرّيًا يف موديل *

Red 
(A-Spec® exclusive)

 تصميم داخلي أحمر اللون
)®A-Spec( حصرّيًا يف موديل *

Premium Black

Light Jewel Grey

Sandstorm  أســـودبيـــج غــامـق

بـنــي غـامـقرمــادي فـاتـح

ألوان املقصورة من الداخل
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Honda Motor Co. (Africa and Middle East Office) reserves the right to change and modify equipment or specif ications at any time without prior notice. The models i l lustrated in this brochure may show 
specif ications for various models and not specif ically for Middle East. They may include optional equipment and accessories not f itted as a standard. Subject to error. For precise information please 
contact your Acura Dealership © Honda Motor Co. (Africa and Middle East Office). Not to be reproduced wholly or in part without written permission from Honda Motor Co. (Africa and Middle East Office)

حتتفظ شركة هوندا )مكتب الشرق األوسط( باحلق يف تغيري أو تعديل املعدات أو املواصفات يف أي وقت و بدون تنبيه مسبق. الطرازات املوضحة يف هذا الكتيب قد حتتوي على 
مواصفات تختلف حسب السوق و قد ال تكون خمصصة للشرق األوسط. قد حتتوي الطرازات املعروضة على معدات و جتهيزات إختيارية و إضافات ليست قياسية يف كل الفئات. 

للحصول على معلومات دقيقة الرجاء اإلتصال بوكيل أكيورا. © شركة هوندا )مكتب أفريقيا و الشرق األوسط(.
مينع إعادة طباعة هذا الكتيب كليًا أو جزئيًا من دون إذن كتابيمن شركة هوندا )مكتب الشرق األوسط( 


