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Honda Motor Co., Ltd — Хонда Мотор Ко., ЕлТіДі; Honda: The Power of Dreams — Хонда: Сила мрій; Accord — Аккорд

Зміни в новому Accord помітні з
першого погляду – він набув поважнішої постави, став іще солідніший і
сучасніший. Його виразний характер
угадується в харизмі, якої додає
витончена аеродинамічна форма й
виразні лінії деталей.
Гармонійність його вигляду підкреслює закруглений капот, масивний
бампер, збільшене впізнаване лого
й блиск хромованих елементів. Інтегрована вихлопна труба й модерна
ґратка радіатора вдало доповнюють
новий імідж оновленого Accord.
Як завжди, Accord має чим похвалитися, окрім зовнішності. Якнайперше
– системами, що сприяють безпечному керуванню. Наприклад, передова система Lane WatchТМ покаже
«сліпу зону» з правого боку автомобіля, що не буде зайвим навіть для
водія з досвідом.
Виваженість салону Accord цілковито
відповідає потребам водія і пасажирів,
адже кожен елемент розташований на
своєму місці.

Сучасна навігаційна система допоможе водієві зорієнтуватися в лабіринті мегаполісу, а телефонна система Bluetooth HFT з керуванням на
кермі забезпечить надійний зв`язок
з діловими партнерами і близькими
людьми. Щоб пасажирам не довелося нудьгувати в далекій дорозі чи в
міській тисняві, їх розважить аудіосистема з сенсорним екраном і DVDпрогравачем.
Адаптивний підсилювач керма точно
передає на колеса потрібне зусилля
залежно від швидкості руху. А вмикати
й вимикати дальнє світло відтепер
автомобіль може сам.
Поповнюючи колекцію своїх досягнень, людство стає все вимогливіше
до світу навколо, а в тому числі й до
автомобілів. Тому так важливо завжди бути на крок попереду. Прагнучи
випереджати новітні тенденції, Honda
Accord поєднує найнеобхідніше з надсучасним.
Honda – Хонда; Accord – Аккорд; Lane Watch – Лейн Вотч; Bluetooth – Блютус; HFT – Ейч Еф Ті; DVD – Ді Ві Ді; Eco Assist – Еко Ассіст.

Зображено модель: Civic седан у кольорі White Orchid Pearl, Carnelian Red Pearl, Polished Metal Metallic.
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Мати видатну потужність тепер
недосить – вона ще й має не позбавляти авто паливоощадності.
Система Eco Assist, якою оснащений оновлений Accord, допомагає
раціонально витрачати паливо,
при цьому знижуючи рівень шкідливих викидів.
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Двигун і трансмісія
Тип
Конфігурація
Робочий об’єм
см3
Максимальна потужність
кВт/к.с. [об/хв]
Максимальний крутильний момент
Н·м [об/хв]
Трансмісія
Урухомник
Гальмова система
Підвіска
Передня
Задня
Габаритні розміри та маса
Тип кузова
Довжина × Ширина × Висота
мм
Колісна база
мм
Ширина колії: передньої / задньої
мм
Максимальна допустима маса
кг
Споряджена маса
кг
Місткість багажника (з піднятими задніми сидіннями)
л
Місткість паливного бака
л
Колісні диски (легкосплавні)
Колісні шини
Динамічні характеристики
Максимальна швидкість
км/год
Прискорення від 0 до 100 км/год
сек
л/100 км
Витрати палива: відповідно до Міський цикл
оновленої Директиви 93/116/ Заміський цикл
л/100 км
ЕС
Комбінований цикл
л/100 км
Комплектації:
Активна безпека
Антиблокувальна гальмова система ABS + EBD + Brake Аssist
Автоматична система курсової стійкості VSA + HSA
Круїз-контроль
Система моніторінгу правої «сліпої зони» (Lane WatchTM)
Сигнал екстреного гальмування
Пасивна безпека
Дві передні двоступеневі, дві бічні та дві навісні подушки безпеки
Діагонально-поясні паси безпеки на всіх сидіннях
Передні паси безпеки з електронатягувачем
Кріплення для дитячого крісла ISOFix на крайніх задніх сидіннях
Протикрадіжкові системи
Система допуску і запуску без ключа
Протикрадіжкова сигналізація та іммобілайзер
Обладнання салону
Оббивка салону зі шкіри*
Мультиінформаційний дисплей (i-MID)
Підігрів передніх сидінь
Підігрів задніх сидінь
Центральні підлокотники спереду і ззаду
Сенсори паркування
Комфорт і додаткові функції
Двозонний клімат-контроль: Н — з корекцією від сенсора GPS
Внутрішнє дзеркало заднього огляду з автозатемнюванням
Нахил правого дзеркала при увімкненні заднього ходу
Електрорегулятори, підігрів і складання зовнішніх дзеркал
Перемикач передач на кермі
Система економного водіння Eco Assist
CD-програвач (+MP3) на 1 диск з радіоприймачем
CD/DVD-програвач (+MP3)
Роз`єми USB, AUX, HDMI
Акустична система (кількість динаміків)
Преміум аудіосистема з сабвуфером
Телекамера заднього огляду
Навігаційна система з мапами на жорсткому диску*1
Система HFT Bluetooth®
Зовнішнє обладнання
Світлодіодні фари ближнього світла
Зовнішнє денне освітлення на світлодіодах
Система автоматичної зміни режиму фар (ближнє-дальнє світло)
Автоматичні склоочисники з сенсором опадів

2,0 i-VTEC
Comfort

Elegance

Sport

2,4 i-VTEC
Executive 2,4

4-тактний бензиновий двигун i-VTEC з водяним охолодженням
4-циліндровий SOHC
4-циліндровий DOHC
1997
2356
110 [6500]
138 [6400]
190 [4300]
245 [3900]
CVT
на передню вісь
передні: дискові вентильовані / задні: дискові невентильовані
стійки Макферсона зі стабілізатором поперечної стійкості
багатоважільна із стабілізатором поперечної стійкості

1501

4-дверний седан
4 935 × 1 850 [2083 із дзеркалами] × 1 465
2 775
1 595 / 1 605
1 585 / 1 595
1920
1960
1507
1545
1563-1565
492
65
16”
18”
17”
215/60R16 95H
235/45R18 98W
225/50R17 94V
207

210

11,7
10,1
5,8
7,4

11,8
10,1
5,8
7,4

9,4
10,9
6,1
7,9

9,5
10,7
6,0
7,7

Comfort

Elegance

Sport

Executive 2,4
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• — доступно в комплектації; ¡ — опція; H — постачається в комплекті з навігаційною системою; 1: мапи: Східна Європа, Україна, Росія
 — Мається на увазі комбінована оббивка з натуральної шкіри та синтетичних матеріалів.

i-VTEC – ай-Вітек; Comfort – Комфорт; Elegance – Елеґанс; Sport – Спорт; Executive – Іґзек`ютів; DOHC – Ді Оу Ейч Сі; SOHC – Ес Оу Ейч Сі; VSM – Ві Сі Ем; ABS – Ей Бі Ес; EBD – І Бі Ді; Brake Assist – Брейк Ассіст; VSA – Ві Ес Ей; HSA – Ейч Ес Ей; CMBS – Сі Ем Бі Ес; Lane Watch – Лейн Вотч; CD – Сі Ді; MP3 – Ем Пі 3; USB – Ю Ес БІ;
Eco Assist – Еко Ассіст; GPS – Джі Пі Ес; HFT Bluetooth – Ейч Еф Ті Блютус; Type S – Тайп Ес.

Технічні характеристики

Декоративні деталі

Декоративні вставки панелів приладів

Кольори та види оббивки салону
Зверніть увагу, що кольори на папері можуть дещо відрізнятися від того, як вони виглядають насправді.
Alabaster Silver
Metallic

чорний колір салону

Champagne Frost
Pearl

кремовий колір салону

Crystal Black
Pearl

White Orchid
Pearl

чорний або кремовий колір салону

Cobalt Blue
Pearl

чорний або кремовий колір салону

Polished Metal
Metallic

чорний колір салону

Комплектація Comfort 2,0; Elegance 2,0

чорний колір салону

Комплектація Sport 2,4

Basque Red
Pearl

кремовий колір салону

Urban Titanium
Metallic

чорний колір салону

Комплектація Executive 2,4

Ваш уповноважений дилер:

У буклеті зображено модель Accord комплектації Executive 2,4 у кольорі Polished Metal Metallic, White Orchid Pearl. Реалізація продукції Honda, її гарантійне та післяпродажне обслуговування здійснюється через мережу уповноважених дилерів
ТОВ «Хонда Україна». Виробник залишає за собою право будь-яким чином змінювати конструкцію чи колір автомобіля без жодних попереджень чи зобов’язань зі свого боку. Проте ми робимо усе можливе, щоб інформація, викладена у
цьому буклеті, була повною та достовірною. Просимо також звернути увагу, що на деяких фотографіях може бути зображено моделі та комплектації, не представлені на ринку України. Хоча ми докладаємо усіх зусиль, щоб надати вам точну
інформацію про технічні характеристики виробу, макетування і друк здійснюється за кілька місяців до початку продажу і, відповідно, буклет може не відображати усіх змін у конструкції або умовах постачання автомобіля. З огляду на це, перш
ніж придбати певний виріб, радимо обговорити деталі з уповноваженим дилером Honda, особливо якщо ваш вибір зумовлено наявністю певних опцій, представлених у цьому буклеті.

ТОВ «Хонда Україна»
www.honda.ua
1. Алабастер Сілвер Металік; 2. Крістал Блек Перл; 3. Вайт Оркід Перл; 4. Баск Ред Перл; 5. Шампейн Фрост Перл; 6. Кобалт Блу Перл; 7. Полішд Метал Металік; 8. Урбан Тітаніум Перл.

