The wait is over. This is the thrilling return of Type S performance. We’ve upped the ante
on our performance pedigree, getting back to our roots and ushering in a new era of Acura
performance. At its core is an Acura-exclusive 3.0L turbo, V-6 engine connected to our
torque-vectoring Super Handling All-Wheel Drive™ system*. When the time comes to finally
pull back the curtain, it’s bound to be more of an unleashing than an unveiling.

العودة إلى التألق

 عملنا على رفع سقف.Type S  إنها العودة المثيرة ألداء.انتهى وقت اإلنتظار
 مما دفعنا إلى العودة إلى جذورنا والدخول في حقبة جديدة،مستويات األداء لدينا
 حصري من أكيورا متصل6-V ، لتر تيربو3.0  هناك محرك، في قلبها.من أداء أكيورا
ً
أخيرا ساعة إزاحة
 حين تدق.بنظام التحكم الفائق بكل اإلطارات™ الذي يوجه العزم
ً
.مجرد كشف وإطالق
إطالقا للعنان أكثر من كونه
 فسوف يكون ذلك بالتأكيد،الستار
ّ

TLX Type S preproduction model shown. Production model may vary.

*Please check with your local dealer for details

. قد يختلف عن الموديالت المعروضه،الموديل المعروض هو نموذج أولي

ي رج ى م راج ع ة ال وك ي ل ال م ح ل ي ل ل ح ص ول ع ل ى ال ت ف اص ي ل

TLX Advanced Grade shown in Extreme Crimson Pearl
. بلون أحمر إكستريم كريمسون لؤلؤيAdvanced  فئةTLX في الصورة

كل شيء تغ ّير

When driving enthusiasts get together for secret underground meetings, they aren’t designing a
conventional sedan. They’re designing a vehicle to rival the best sports cars in the world. That’s
exactly how Acura began. That same passion went into the ground-up redesign of the 2021 TLX,
only now with more than 30 years of high-performance car building and world-class racing under
our belt. Every grease-covered rag and white-knuckled lap—our blood, sweat, and speed—we
put it here. When we say Precision Crafted Performance, it’s not just lip service, it’s our birthright.
This is the all-new 2021 Acura TLX.

TLX Advanced Grade shown in Extreme Crimson Pearl

.ما عدا فلسفتنا

 ال يعملون على تصميم سيارة سيدان،عندما يجتمع عشاق قيادة السيارات في لقاءات سرية تحت األرض
ً
.تماما بدأ مشوار أكيورا
 هكذا. إنهم يصممون سيارة تنافس أفضل السيارات الرياضية في العالم.تقليدية
 سنة في بناء30  اآلن فقط بعد خبرة أكثر من، بالكامل2021 TLX نفس هذا الشغف ّأدى إلى إعادة تصميم
 كل قطعة قماش مغطاة بالشحوم و كل لفة فائقة.السيارات عالية األداء والسباقات العالمية في جعبتنا
 ال يكون ذلك مجرد كلمات، عندما نقول األداء المتقن بدقة. عرقنا وسرعتنا – نضعها كلها هنا،اإلثارة – دمنا
ً
.كليا
 الجديدة2021 TLX  هذه هي أكيورا. بل حقنا الطبيعي،نتفوه بها
ّ

. بلون أحمر إكستريم كريمسون لؤلؤيAdvanced  فئةTLX في الصورة

صوت أعلى
للحـركة
واإلثـارة
Entirely reengineered for 2021, the TLX is
built on the most rigid sedan chassis Acura
has ever created. It also marks the return of
the race-inspired double-wishbone front
suspension for improved grip and handling
and an NSX-inspired Electro-Servo Brake
(ESB) system.
The engine bay is home to an all-aluminum
powerplant—a 272-hp, VTEC® turbo, directinjection engine paired with a 10-speed
automatic transmission for enhanced
performance and acceleration off the line.
With the Sequential SportShift paddle
shifters, all that power is at your command.

 وجاءت،2021  بالكامل لعامTLX تمت إعادة هندسة
مبنية على هيكل السيدان األكثر صالبة على اإلطالق
تسجل عودة لنظام التعليق
، كذلك.قامت أكيورا بابتكاره
ّ
األمامي بشوكة مزدوجة المستوحى من السباقات لثبات
)ESB( كهربائية-وتحكم أفضل مع نظام فرامل سيرفو
.NSX مستوحى من
ً
ً
مصنوعا من األلمنيوم
محركا
أما حجرة المحرك فتحتضن
ً
حصانا مع حقن
272 ® توربو بقوةVTEC  محرك- بالكامل
 سرعات10 مباشر يدعمه ناقل حركة أوتوماتيكي من
 ومع مبدل للسرعات مثبت على.لتحسين األداء والتسارع
. ستكون كل هذه القوة تحت تصرفك،عجلة القيادة

TLX Tech-A Grade shown in Platinum White Pearl. TLX Tech-A Grade shown in Signature Blue Pearl.
. بلون أزرق سيغناتشير لؤلؤيTech-A  فئةTLX  في الصورة. بلون أبيض بالتينوم لؤلؤيTech-A  فئةTLX في الصورة

من أجل الثبات عند السرعات العالية والمرونة عند
متميزة
السرعات المنخفضة ،أضفنا عجلة قيادة كهربائية
ّ
المتكيف المتوفر ألول
المخمد
بنسب-متغيرة ونظام
ّ
ّ
مرة في  .TLXومع نظام ديناميكيات متكاملة مع أربعة
وضعيات فريدة للقيادة ،بما في ذلك الوضعية الفردية
الجديدة ،يمكن للسائق تخصيص قيادته .أصبح تغيير
الممرات ،المنعطفات داخل المدينة ،الطرقات المتعرجة
وحتى التنقل اليومي كل هذا بأسلوب جديد.

For high-speed stability and low-speed
agility, we added variable-ratio Electric
Power Steering and an available TLX-first
Adaptive Damper System. And with an
Integrated Dynamics System with four
unique drive modes, including the new
Individual mode, the driver can customize
their drive. Passing lanes, city corners,
twisted forest roads, and even a daily
commute all become new again.

نظام الديناميكيات المتكاملة

 4وضعيات :مريحة – عادية – رياضية – فردية
TLX Tech-A Grade Package shown in Platinum White Pearl.
في الصورة  TLXفئة  Tech-Aمع مجموعة مزايا  A-Spec Packagingبلون أبيض بالتينوم لؤلؤي.

TLX shown in Lunar Silver Metallic.
ّ  بلونTLX في الصورة
.فضي لونار معدني

TLX shown in Lunar Silver Metallic.
ّ  بلونTLX في الصورة
.فضي لونار معدني

لغة جسد
قو ّية

The dramatic aesthetics of the redesigned TLX
emphasize the power underneath. Sharp body
lines and a low, wide stance give it a muscular
appearance. Up front, the long, sculpted hood
flows into the distinctive Diamond Pentagon
Grille and next-gen, four-lamp Jewel Eye® LED
headlights daytime running lights Moving along the
side, the performance proportions and sheer lines
sweep out to the wide rear fenders, adding to its
already powerful stance. It not only stands out on
the road, it's unlike anything else on the market.

TLX Tech-A Grade shown in Signature Blue Pearl.
 بلون أزرق سيغناتشير لؤلؤيTech-A  فئةTLX في الصورة

المعاد تصميمها على
ُ TLX تشدد الجماليات الرائعة لـ
 تُ برز خطوط الجسم الحادة والوقفة.الطاقة التي تختزنها
 في المقدمة من.المنخفضة والعريضة إطاللة قوية
 ينساب غطاء المحرك الطويل والمنحوت،األعلى
المتميزة بفتحات خماسية األضالع على
إلى الشبكة
ّ
شكل ماسة واألضواء األمامية من الجيل الجديد ذات
 التي تضيء خالل،Jewel Eye® LED ،المصابيح األربعة
 تمتد نسب األداء والخطوط، وعلى طول الجانب.النهار
 مما يضفي المزيد،الشفافة إلى الرفارف الخلفية العريضة
 ال تبرز هذه السيارة على الطريق.من القوة إلى وقفتها
. بل تختلف عن أي شيء آخر على الطريق،فحسب

TECH-A GRADE
TECH-A فئة
The Tech-A Grade comes with the A-Spec Packaging where the performance styling
gets turned up to 11. A-Spec badges and a piano-black decklid spoiler roll on
19-inch Alloy wheels, emphasizing the TLX’s wide stance and sporty appearance.
 تدور شارات. حيث يرتقي تصميم األداء إلى أقصى حدA-Spec  مع مجموعة مزاياTech-A تأتي فئة
) بلون أسود المـع حول عجالت من األلمنيوم بقياسdecklid(  مع جناح هوائي نوع ديكليدA-Spec
. العريضة وإطاللتها الرياضيةTLX  مما يؤكد على وقفة، بوصة19

TLX Tech-A Grade shown in Signature Blue Pearl.

TLX Tech-A Grade shown in Platinum White Pearl.

 بلون أزرق سيغناتشير لؤلؤيTech-A  فئةTLX في الصورة

. بلون أبيض بالتينوم لؤلؤيTech-A  فئةTLX في الصورة

أصبـحللسرعة
مفضل
لون
ّ
جديد.

TLX Advance Grade shown in Midnight Violet Pearl.
في الصورة  TLXفئة  Advanceبلون بنفسجي ميدنايت لؤلؤي.

TLX Advance Grade shown with Black interior.
. مع مقصورة بلون أسودAdvance  فئةTLX في الصورة

إضاءة تزيين مميزة
لمنطقةالقيادة
 مفهوم ًا فريد ًا27

COMFORT ZONE.

منطقة الر احة

The TLX’s cabin takes its cues from a jet cockpit, only far more comfortable,
with first-class premium materials such as genuine aluminum, available
authentic open-pore wood trim, and 16-way power adjustable / premium
leather sport seats that are ventilated Illuminate your cabin with available
Iconic Drive™ ambient cabin lighting with 27 unique themes.

ومتميزة بمواد فاخرة
 لكنها مريحة أكثر بكثير، مالمحها من قمرة الطائرة النفاثةTLX تستمد مقصورة
ّ
 ومقاعد رياضية، تشطيبات بأخشاب حقيقية مفتوحة المسام،من الدرجة األولى مثل األلمنيوم األصلي
ً
ً
 أنيروا مقصورتكم مع أضواء التزيين نوع.ومهواة
اتجاها
16 كهربائيا في
فاخرة من الجلد قابلة للتعديل
ّ
ً
ً
.فريدا
مفهوما
27 ™ المتوفرة معIconic Drive

TLX Tech-A Grade shown with black interior.
. مع مقصورة بلون أسودTech-A  فئةTLX في الصورة

TECH-A GRADE WITH A SPEC PACKAGING
A-SPEC PACKAGING مع مجموعة مزاياTECH-A فئة
Performance design gets kicked into high gear
with the available Tech-A Grade, featuring a
flat-bottom sport steering wheel, stainless
steel sport pedals, metallic paddle shifters
and perforated leather sport seats.

عال بفضل في
ٍ تم دفع تصميم األداء إلى مستوى
 التي تتميز بعجلة قيادة رياضية ذات،Tech-A الفئة
، دواسات رياضية من الستينلس ستيل،قاع مسطح
مبدل للسرعات معدني على عجلة القيادة ومقاعد
.المخرم
رياضية من الجلد
ّ

TLX Tech-A Grade with A-Spec Package shown with Red interior.
. ومقصورة بلون أسودA-Spec Package  مع مجموعة مزاياTech-A  فئةTLX في الصورة

The only way to advance the automobile is to have the courage to challenge convention.
We pushed those boundaries everywhere we could and put them right
at your fingertips. The 10.2-inch HD Dual-Content Center Display gives direct access
to the entire audio and connectivity suite through the True Touchpad Interface™.
This innovative technology operates similar to a touch screen. Wherever you touch
on the pad, the interface responds, mirroring that position directly on-screen.
The Technology, A-Spec, and Advance Packages include the Acura Satellite-Linked
Navigation System™ providing turn-by-turn guidance and natural language voice
recognition. And the available 10.5-inch full-color Head-Up Display projects crucial driving
information on the windshield so the driver never has to take their focus off the road.

 لقد قمنا بدفع تلك الحدود في كل مكان.الطريقة الوحيدة لتطوير السيارات هي التحلي بالشجاعة لتحدي التقاليد
10.2  توفر شاشة وسطية عالية الدقة تعرض محتوى مزدوج بقياس.نستطيع ذلك ثم وضعناها عند أطراف أصابعكم
.True Touchpad Interface™ بوصة إمكانية الوصول مباشرة إلى كامل مجموعة الصوت واالتصال من خالل واجهة
 ستستجيب الواجهة وتعكس، في أي مكان تلمسون اللوحة.هذه التقنية المبتكرة تعمل بشكل مشابه لشاشة باللمس
.ذلك الموضع مباشرة على الشاشة
 الذيNavigation System™ على النظام المالحيAdvance  وA-Spec  مع مجموعتَ ي المزاياTech–A تشتمل فئة
 تقدم شاشة، كذلك.) والتعرف على الصوت و اللغة بشكل طبيعيturn by turn( يوفر تحديد االتجاه بالصوت والصورة
 بوصة معلومات مهمة للقيادة حتى ال يضطر السائق إلى أن10.5 عرض على الزجاج األمامي باأللوان الكاملة وبقياس
.يبعد تركيزه عن الطريق

.إبتكار أكثر
.تقليد أقل

TLX Advance Package shown with Black interior.
 ومقصورة بلون أسودAdvance  مع مجموعة مزاياTLX في الصورة

االتصال بالطريق والسائق.
We get it. Nobody leaves home without their phone. That’s why
smartphone integration comes as standard, along with an available
wireless charging pad to keep that smartphone fully charged.

جي ً
دا أن ال أحد يغادر البيت من دون هاتفه .لهذا السبب أصبح دمج الهواتف
نحن ندرك ّ
ً
الذكية ً
قياسيا ،إلى جانب لوحة الشحن الالسلكي المتوفرة للحفاظ على شحن كامل
أمرا
للهاتف الذكي.

Turn the TLX’s cabin into a concert hall with the available Studio® 3D Premium Audio System
tuned by eight-time Grammy® award-winning producer Elliot Scheiner. Seventeen speakers,
meticulously placed around the cabin, including four ceiling-mounted speakers and a new
Twin Telford™ subwoofer design, come to life with 710 watts of power. Over the airways,
streaming digitally, or playing your own playlist, this is music as it’s meant to be heard.

.التعبير عن قوة الصوت

 المتوفر مع سبعةELS Studio® 3D Premium  إلى قاعة للحفالت الموسيقية مع النظام الصوتيTLX حولوا مقصورة
ّ
ً
 من بينها أربعة مكبرات للصوت مثبتة في السقف وتصميم جديد، موزّ عة بدقة في أرجاء المقصورة،مكبرا للصوت
عشر
 البث الرقمي أو تشغيل قائمة الموسيقى، سواء عبر المسالك الهوائية. واط710 لمضخم الصوت الذي ينبض بقوة
. هكذا يجب أن يكون سماع الموسيقى،الخاصة بكم

السالمة أو ًال
In the realm of safety performance, if you don’t
come in first, you might as well be last. That’s
why our suite of advanced safety and driverassistance technologies comes standard on every
grade. AcuraWatch™ supports the driver with
a suite of active safety and driver-assistance
technologies that help keep the driver alert
and reduce fatigue by continuously monitoring
the vehicle’s surroundings, warning of potential
hazards, providing steering input to help keep you
in the center of a detected lane and, if necessary,
automatically braking the car in emergency
situations to avoid a frontal collision.

، فإذا لم تكونوا في المرتبة األولى،في مجال أداء السالمة
ً
 تأتي مجموعتنا، لهذا السبب.أيضا أن تكونوا في اآلخر
يمكنكم
المتطورة من تقنيات السالمة ومساعدة السائق قياسية في كل
ّ
 الدعم إلى السائقAcuraWatchTM  تقدم تقنية.واحدة من الفئات
مع مجموعة من تقنيات السالمة النشطة والتقنيات لمساعدة
السائق التي تحافظ على اتنباه السائق وتقلل اإلرهاق من خالل
، التحذير من المخاطر المحتملة،المراقبة المستمرة لمحيط السيارة
توفير مدخالت توجيه للمساعدة في البقاء وسط الممر الذي تم
ً
تلقائيا في حاالت
 استخدام فرامل السيارة، وعند الضرورة،رصده
.الطوارئ لتجنب االصطدام األمامي

With the Tech-A Grade and Advance Grade front
and rear parking sensors warn the driver when
they’re cutting it too close to an object. And in
case of an impact, in addition to front side
airbags and side curtain airbags, the TLX
features front knee airbags as well as a
world’s-first next-gen passenger front
airbag protect and cradle the head.

 تعمل الحساسات،Advance  وفئةTech-A في فئة
األمامية و الخلفية في السيارة على تحذير السائق عند
 و في حاالت.جد ًا من شيء ما
ّ مروره بشكل قريب
 فباإلضافة إلى الوسائد الهوائية الجانبية،االصطدام
 بوسائدTLX  تتميز،األمامية والستائر الهوائية الجانبية
هوائية أمامية للركب إلى جانب وسادة هوائية أمامية
هي األولى من نوعها في العالم للركاب والتي تحمي
.الرأس وتُ مسك به

TLX Tech-A Grade shown in Signature Blue Pearl. TLX Tech-A Package shown in Platinum White Pearl
. بلون أبيض بالتينوم لؤلؤيTEch-A  فئةTLX  في الصورة. بلون أزرق سيغناتشير لؤلؤيTEch-A  فئةTLX ي الصورة

AcuraWatch comes standard on all Acura sedans and SUVs.
)CMBSTM( نظامل فرامل تخفيف قوة الحوادث
)FCW( نظام تحذير باالصطدامات األمامية

Collision Mitigation Braking System™ (CMBS™)
Forward Collision Warning (FCW) System

Lane Departure Warning (LDW) System
Lane Keeping Assist System (LKAS)
Road Departure Mitigation (RDM) System

)LDW( نظام التحذير بمغادرة الممر
)LKAS( نظام المساعدة للسير في نفس الممر
)RDM( نظام التخفيف من حدة االنطالق على الطريق

Adaptive Cruise Control (ACC)
with Low-Speed Follow

) معACC( نظام تثبيت السرعة المتكيف
تتبع على سرعة منخفضة
ّ

Available blind spot information (BSI) System

)BSI( نظام الكشف عن النقطة العمياء

كاميرا خلفية برؤى متعددة

Multi View Rear Camera

Available Rear Cross Traffic Monitor

TLX Tech-A Grade shown in Signature Blue Pearl.

TLX Tech-A Grade shown in Platinum White Pearl

 بلون أزرق سيغناتشير لؤلؤيTech-A  فئةTLX في الصورة

 بلون أبيض بالتينوم لؤلؤيTech-A  فئةTLX في الصورة

كاميرا خلفية لمراقبة التقاطعات المرورية

.القطع المميزة
Decklid Spoiler, Black Chrome Emblem

 شعارات من الكروم األسود،)Decklid( جناح هوائي نوع ديكليد

19-inch Black Wheels with Black Wheel Lugs

 بوصة مع صواميل بلون أسود للعجالت19 عجالت قياس

TLX Advanced Grade shown in Extreme Crimson Pearl
. بلون أحمر إكستريم كريمسون لؤلؤيAdvanced  فئةTLX في الصورة

The level of detail that goes into every Acura vehicle
is rivaled only by the level of detail we put into
Acura Genuine Accessories. From wheel locks, door
trims, and cargo hooks to remote start and heated
steering wheels, they're all designed by Acura and
manufactured specifically for Acura.

تتميز بها كل سيارة أكيورا إال
ال يضاهي مستوى التفاصيل التي
ّ
.مستوى التفاصيل التي نضعها في إكسسوارات أكيورا األصلية
 تشطيبات األبواب وخطافات الحموالت إلى،من صواميل العجالت
 تم تصميمها كلها من،التشغيل عن ُبعد وعجالت القيادة مع تدفئة
ً
.خصيصا ألكيورا
قبل أكيورا وتصنيعها

Get a complete list by visiting your Acura dealer or go to acura.com.
.acura.com احصلوا على القائمة كاملة من خالل زيارة وكيل أكيورا أو موقع

Decklid Spoiler, Black Chrome Emblems, Rear Underbody Spoiler, Rear Diffuser

 موزِّ ع للهواء خلفي، جناح هوائي خلفي سفلي، شعارات من الكروم األسود،)Decklid( جناح هوائي نوع ديكليد

EXTERIOR COLORS
TECH-A

األلوان الخارجية
ADVANCE

األلوان الداخلية

INTERIOR COLORS

INTERIOR

FATHOMLESS BLACK PEARL
أسود فاذومليس لؤلؤي

MODERN STEEL METALLIC 
ّ
فضي مودرن ستيل معدني

Black Leather
جلد أسود

Brown Leather
بني
ّ جلد

Beige Leather
جلد بيج

Gray Leather
جلد رمادي

PLATINUM WHITE PEARL
أبيض بالتينوم لؤلؤي

LUNAR SILVER METALLIC
ّ
فضي لونار معدني

OBSIDIAN BLUE PEARL

أزرق أوبسيديان لؤلؤي

EXTREME CRIMSON PEARL

أحمر إكستريم كريمسون لؤلؤي

SIGNATURE BLUE PEARL

أزرق سيغناتشير لؤلؤي

MIDNIGHT VIOLET PEARL

بنفسجي ميدنايت لؤلؤي

Red Leather
جلد أحمر

SPECIFICATIONS

TECH-A

ADVANCE

ADVANCE

TECH-A

المحرك

ENGINE
2.0L VTEC Turbo

 تيربوVTEC  ليتر2.0

1996

1996

Chain Drive DOHC
DUAL VTC+EXH-VTEC
4 valves per CYL

سلسلة قيادة
 مزدوجVTC+ EXH-VTEC
 صمامات لألسطوانة4

PGM-FI Direct Injection

PGM-FI حقن مباشر

Bore x Stroke (mm)

86 x 85.9

85.9 × 86

Compression Ratio

9.8

9.8

Petrol (Premium Unleaded 91 or Above Octane)

) أو كثر أوكتان91 خال من الصاص
ٍ بنزين (بريميوم

Engine Type
Displacement (cc)
Valve Train
Fuel Injection

Fuel Required

المواصفات
نوع المحرك
)سعة المحرك (سم مكعب
سلسلة الصمامات
حقن الوقود
قطر األسطوامة الداخلي والشوط
نسبة الضغط
نوع الوقود

ناقل الحركة

TRANSMISSION
Drive Type

Front-Wheel Drive

دفع بالعجالت األمامبة

نوع القيادة

10AT

 سرعات أوتوماتيكي10

نوع ناقل الحركة

272 @ 6500

6500  عند272

380 @ 1600-4500

4500 - 1600  عند380

13.1

13.1

Transmission Type

األداء

PERFORMANCE
Maximum Power Hp @rpm
Maximum Torque N-m @rpm
Fuel Consumption (Km/L)

 حصان عند دورة في الدقيقة- أقصى قوة
 متر عند دورة في الدقيقة- أقصى عزم – نيوتن
استهالك الوقود

نظام الفرامل

BRAKE SYSTEM
Brake Type - Front
Brake Type - Rear with ABS

Floating, Vented Disk

 أقراص مهواة،عائمة

نوع الفرامل أمام

Floating, Solid Disc

 أقراص صلبة،عائمة

)ABS( نوع الفرامل خلف مع نظام الفرامل المانعة لالنغالق
العجالت واإلطارات

WHEELS & TIRES
Wheel Type - Front / Rear
Tire Size - Front / Rear

19 inch Alloy Wheels

 بوصة19 عجالت من األلمنيوم قياس

255/40R19

255/40R19

 الخلف- نوع العجالت في األمام
قياس اإلطارات أمام

نظام التعليق

SUSPENSION SYSTEM
Suspension Type - Front

Amplitude Reactive Damper

Adaptive Damper

متكيف
مخمد
ّ
ّ

مخمد تفاعلي
أقصى مدى
ّ

 أمام- نوع نظام التعليق

Suspension Type - Rear

Amplitude Reactive Damper

Adaptive Damper

متكيف
مخمد
ّ
ّ

مخمد تفاعلي
أقصى مدى
ّ

 خلف- نوع نظام التعليق
القدرة

CAPACITY
Fuel Tank Capacity (Liter)

60

60

)سعة خزان الوقود (ليتر

Seating Capacity

5

5

عدد المقاعد
الوزن

WEIGHT
Curb Weight (Kg)

1749

1760

1760

1749

وزن السيارة

األبعاد والوزن

DIMENSIONS & WEIGHT
Overall Length (mm)

4942

4942

)الطول اإلجمالي (ملم

Overall Width Include Door Mirror (mm)

1910

1910

)العرض اإلجمالي مع المرايا الجانبية (ملم

Overall Height (mm)

1432

1432

)االرتفاع اإلجمالي (ملم

Wheelbase (mm)

2870

2870

)قاعدة العجالت (ملم

135

135

)االرتفاع عن األرض (ملم

Ground Clearance (mm)

مزايا أكيورا

ADVANCE

TECH-A

TECH-A

ADVANCE

المزايا الخارجية

FEATURES
EXTERIOR

فتحة سقف

•

•

•

•

Sunroof

أضواء أمامية نوع LED

•

•

•

•

LED Headlight

ّ
مؤقت
أضواء أمامية أوتوماتيكية مع

•

•

•

•

Auto Headlight with off Timer

أضواء مضاءة خالل النهار ( )DRLنوع LED

•

•

•

•

)LED Day Time Running Light (DRL

أضواء ضباب أمامية نوع LED

•

•

•

•

LED Front Fog Light

أضواء خلفية نوع LED

• (نوع داكن)

•

•

)• (Dark Type

LED Rear Light

أضواء للتوقف في الخلف نوع LED

• (نوع داكن)

•

•

)• (Dark Type

LED Rear Stop Light

فتح ذاتي لغطاء صندوق السيارة

•

•

•

•

Self opening trunk lid

مرايا جانبية بلون الهيكل  +غطاء المع مع إشارة لالنعطاف

•

•

•

•

Body Color + Gloss Door Mirror Cover with Side Turn Signal

مرايا جانبية كهربائية  +ذاكرة وتدفئة

•

•

•

•

Power + Memory & Heated Door Mirrors

ميالن المرايا الجانبية إلى األسفل عند الرجوع للخلف

•

•

•

•

Reverse Auto Tilt Door Mirror

• (قابلة للسحب عن بعد)

طي كهربائي للمرايا الجانبية

Power Folding Door Mirror

)• (Remote Retractable

أضواء تزيين لمقابض األبواب األمامية والخلفية

•

•

•

•

Door Handle FR + RR Ambient light

مقابض أبواب خارجية بلون الهيكل

•

•

•

•

Body Color Outer Door Handle

أضواء أسفل األبواب

•

•

•

•

Puddle Light

مخرج مزدوج للعادم  -مستطيل ومصقول

•

•

•

•

Dual Tail Pipe Finisher - Rectangle Polished

مساحات أوتوماتيكية (حساس للمطر)

•

•

•

•

)Auto Wiper (Rain Sensor

عجالت من األلمنيوم قياس  19بوصة A Spec Type -

•

-

-

•

19 Inch Alloy - A Spec Type

عجالت من األلمنيوم قياس  19بوصة Advance -

-

•

•

-

19 Inch Alloy - Advance

المزايا الداخلية
نظام مالحي

INTERIOR
•

نوع الكونسول األمامي
مواد تشطيب المقاعد
مرآة للتزيين على حاجب الشمس مع إضاءة (السائق والراكب األمامي)

•

•

'طالء أسود المع

•
Gloss Black Paint

Navigation System
Console Type Front

جلد/سويد غير طبيعي  +لمسات على شكل أنابيب

جلد  +لمسات على شكل أنابيب

Leather + Piping

Leather/Faux Suede+Piping

•

•

•

•

Seat Trim Material
)Sunvisor Vanity Mirror with Illumination (Dr. & As.

مرآة وسطية مع تظليل أوتوماتيكي

•

•

•

•

Auto Dimming Rear View Mirror

نوافذ كهربائية  -فتح وإغالق أوتوماتيكيان لكل النوافذ

•

•

•

•

Power Window - Automatic Up & Down All Windows

شكل D

•

•

D-Shape

فتحة لمكيف الهواء في الخلف

•

•

•

•

I-Dual Zone Auto A/C

مقعد مع ذاكرة للسائق

•

•

•

•

Rear A/C Vent

ً
يدويا)
مسند للرأس (أول) ( 4اتجاهات

•

•

•

•

)Head Rest (1st) (4 Way Manual

مقعد مع ذاكرة للسائق

 12اتجاه

 16اتجاه

16 Way

12 Way

Driver Seat with Memory

مقعد مع ذاكرة للراكب األمامي

 12اتجاه

 16اتجاه

16 Way

12 Way

Assistant Seat with Memory

دعم ألسفل الظهر بـ  4إتجاهات (السائق)

•

•

•

•

)Lumbar Support 4-way (Driver

مقاعد مع تهوية وتدفئة (السائق والراكب األمامي)

•

•

•

•

)Lumbar Support 4-way (Passenger

ّ
مغطاة بالجلد بـ  3شعاعات
عجلة قيادة

3-Spoke Leather Steering Wheel

مقاعد مع تهوية وتدفئة (السائق والراكب األمامي)

•

•

•

•

)Ventilated & Heated Seats (Driver & Passenger

جيوب في الخلف (السائق والراكب األمامي)

•

•

•

•

)Back Pocket (Dr. & As.

طيها لألسفل 60/40
مقاعد يمكن ّ

•

•

•

•

60/40 Fold Down Seats

ألمينيوم

عادية

Normal

Aluminium

Red

RGB

RGB

Red

•

•

•

•

دواسات األقدام
إضاءة تزيين
إضاءة تزيين لمنطقة األقدام

Foot Pedals
Ambient Light
Ambient Foot light

FEATURES

TECH-A

ADVANCE

ADVANCE

TECH-A

المالءمة

AUDIO
10.2 Inch Display Audio

مزايا أكيورا

•

•

•

•

10.2 شاشة عرض قياس

AUX Jack

•

•

•

•

AUX مدخل

USB Jack (1 Data + 1 Charge)

•

•

•

•

) للشحن1 +  للبياناتUSB (1 مدخل

Premium Audio (17 Speakers - incl Amplifier and Subwoofer)

•

•

•

•

ً
) من بينها أمبليفاير وصبووفر- مكبرا للصوت
17( نظام صوتي فاخر

Wireless Charger

•

•

•

•

شحن السلكي

Active Noise Control (ANC)

•

•

•

•

)ANC( تحكم نشط بالضجبج

Voice Recognition

•

•

•

•

التعرف على الصوت

المالءمة

CONVENIENCE
FR + Trunk

FR + RR + Trunk

 الصندوق+  الخلف+ األمام

 الصندوق+ األمام

Head Up Display

-

•

•

-

عرض على الزجاج األمامي

Integrated Dynamic Driving System with 4 Modes
(Comfort-Normal-Sport-Individual)

•

•

•

•

نظام ديناميكيات متكاملة مع أربعة وضعيات فريدة للقيادة
) فردية- (مريحة – عادية – رياضية

Smart Entry

دخول ذكي

Color TFT Console

•

•

•

•

 في الكونسولTFT ملونة نوع
ّ شاشة عرض للمعلومات

Remote Control Engine Starter

•

•

•

•

تشغيل المحرك بالريموت كونترول

Parking Sensors (4 Front & 4 Rear)

•

•

•

•

) في الخلف4 في األمام و4( حساسات لصف السيارة

Multi View Camera System

•

•

•

•

نظام الكاميرا متعددة الرؤى

Hands Free Telephone (HFT)

•

•

•

•

)HFT( استخدام الهاتف من دون اليدين

ّ
التحكم

CONTROLS
Engine Start Stop Button

•

•

•

•

زر لتشغيل وإيقاف المحرك

Electric Parking Brake (EPB)

•

•

•

•

)EPB( فرامل يد كهربائية

Electric Power Steering (EPS)

•

•

•

•

)EPS( عجلة قيادة كهربائية

Plated

Black

أسود

يلطم

Paddle Shift

)ACURAWATCHTM( أكيوراواتش

ACURAWATCH TM
Adaptive Cruise Control (ACC)

مبدل للسرعات على عجلة القيادة

•

•

•

•

)ACC( نظام تثبيت السرعة المتكيف

Collision Mitigation Braking System (CMBS)

•

•

•

•

)CMBS( نظامل فرامل تخفيف قوة الحوادث

Low Speed Following (LSF)

•

•

•

•

)LSF( نظام التتبع على سرعة متدنية

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

•

•

•

•

)LDW( ) مع نظام التحذير بمغادرة الممرLKAS( نظام المساعدة للسير في نفس الممر

Road Departure Mitigation (RDM)

•

•

•

•

)RDM( نظام الحد من مغادرة الطريق

Forward Collision Warning (FCW)

•

•

•

•

)FCW( نظام التحذير باالصطدامات األمامية

Blind Spot Information (BSI)

•

•

•

•

)BSI( نظام الكشف عن النقطة العمياء

Cross Traffic Monitor

•

•

•

•

كاميرا خلفية لمراقبة التقاطعات المرورية

السالمة

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

•

•

•

•

)EBD( ) مع توزيع إلكتروني لقوة الفراملABS( نظام الفرامل المانعة لالنغالق

Automatic Brake Hold

•

•

•

•

كبح أوتوماتيكي للفرامل

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

•

•

•

•

)VSA( ) مع نظام المساعدة في ثبات السيارةTCS( نظام التحكم بالسحب

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

•

•

•

•

 ستائر هوائية جانبية، وسائد هوائية للركب،وسائد هوائية أمامية متعددة الفتح على مرحلتين

Tire Pressure Monitoring System (TPMS)

•

•

•

•

)TPMS( نظام مراقبة ضغط الهواء في اإلطارات

Hill Start Assist (HSA)

•

•

•

•

)HSA( المساعدة لالنطالق على المنحدرات

Emergency Stop Signal (ESS)

•

•

•

•

إشارة للتوقف في حاالت الطوارئ

Agile Handle Assist (AHA)

•

•

•

•

)AHA( نظام المساعدة الذكية للتحكم بالقيادة

ECU Immobilizer

•

•

•

•

 لتقييد عمل المحرك ضد السرقةECU نظام

Security Alarm

•

•

•

•

جهاز إنذار ضد السرقة

ISO-FIX

•

•

•

•

ISO-FIX نظام

Honda Motor Co. Ltd. Reserves the right to change or modify equipment or specifications at any time without
prior notice. Details, colors, descriptions and illustrations are for information purposes only. As specifications
or equipment may vary in some countries please check with your nearby Honda dealer.
،وقت أي في المذكورة المواصفات أو التجهيزات تعديل أو تغيير بحق المحدودة موتور هوندا شركة تحتفظ
ر توفي في يتمثل المبينة والصور اإليضاحات ،األلوان ،التفاصيل إيراد من الهدف أن كما. مسبق إشعار ودون
ب
 أقر مراجعة يرجى لذا ،البلدان بعض في تتغير قد المواصفات أو التجهيزات ألن ،فقط األساسية المعلومات
.هوندا لسيارات وكيل

