SPECIFICAȚII ȘI DOTĂRI 2020

ECHIPARE
MOTOR ȘI TRANSMISIE
Transmisie
Motor
Preț

Honda e Advance
Automată
Electric
39.980 € (TVA inclus)

PROIECTATĂ PENTRU A FI ELECTRICĂ
Noua Honda e a fost proiectată de la bun început pentru a fi electrică, astfel încât niciun compromis nu a fost
făcut în legătură cu dinamica și manevrabilitatea sa.

50:50
Distribuirea optimă a
greutății 50:50 și centru
de greutate redus pentru un
șasiu stabil și echilibrat.

PROPULSIE SPATE
Motorul electric
amplasat în spate
acţionează roțile
din spate.

PUTERE COMPACTĂ
Bateria compactă litiu-ion
de 35,5kWh este răcită cu apă
pentru a maximiza eficiența și
a minimiza dimensiunea.

Prețurile de listă reprezintă prețuri de vânzare recomandate și includ
pachetul legislativ obligatoriu (trusă medicală, triunghi reflectorizant, extinctor).
Prețurile în lei se vor calcula la cursul afișat în showroom.
www.hondatrading.ro
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SPECIFICAȚII TEHNICE
MOTOR ȘI BATERIE
Tip motor

ADVANCE
Electric

Capacitate baterie electrică (kWh)

35.5

Autonomie (WLTP Combinat/Oraș)

211/282

Eficiență energetică (kWh/100 km)

16.9

Capacitate încărcător standard (AC)

6.6 kW

Sistem activ de încălzire și răcire a bateriei

♦

Tip motor electric

DC

Tip baterie

Lithium Ion

Transmisie

Automată

Tracțiune

Spate

Greutate baterie (kg)

228.24

PERFORMANȚE
Putere maximă (CP @ rpm)

154

Cuplu maxim (Nm @ rpm)

315

0 → 100 km/h (secunde)

8.3

Viteză maximă (km/h)

145

MASE ȘI DIMENSIUNI
Masă proprie (kg)

1520-1543

Lungime (mm)

3894

Lățime (mm)

1752

Înălțime (mm)

1512

Garda la sol (mm)

145.2

Raza de bracare (m)

4.3

Portbagaj (litri, metoda VDA) - scaune spate nepliate

171

Portbagaj (litri, metoda VDA) - scaune spate pliate

861

RAZĂ DE BRACARE

4.3 METRI

www.hondatrading.ro
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DOTĂRI
Funcţii & Tehnologii
Sistem Side Camera Mirror
Frână electrică de parcare cu menţinere automată a frânei
Control regenerativ al rezistenței la frânare
Compatibil aplicaţie My Honda+
Program de climatizare pre-condiționare
Programare timp de încărcare
Control cu o singură pedală
Parbriz cu degivrare
Honda Parking Pilot
Confort & Utilitate
Volan îmbrăcat în piele
Sistem de climatizare automat
Scaune faţă încălzite
Spaţiu depozitare cablu de încărcare
Lumină ambientală
Spaţiu pentru telefonul mobil
Cameră video retrovizoare
Senzori de parcare (faţă & spate)
Volan încălzit

www.hondatrading.ro

Priză electrică 230V
Sistem audio premium cu 8 difuzoare (include subwoofer)
Amplificator hardware dedicat
Audio & Comunicaţii
Honda CONNECT cu navigaţie HERE (Radio digital FM/DAB, Apple
CarPlay, Android Auto™, internet radio, aplicaţie Aha™)
2 x Ecran tactil dual de 12.3"
Telefon hands-free prin Bluetooth™
1 x port HDMI
4 x porturi USB (2 x faţă, 2 x spate)
8 difuzoare
Comenzi audio pe volan
Exterior
Port de încărcare
Antenă integrată în lunetă
Mânere uşi pop-out
Plafon panoramic
Geamuri fumurii spate
Spoiler spate
Faruri cu LED automate

Lumini de zi cu LED
High beam support system
Roţi
Jante din aliaj de 17"
Siguranţă
Cruise Control Adaptiv cu funcţie low-speed following
Sistem de frânare pentru atenuarea coliziunilor
Controlul acelerației pentru prevenirea coliziunilor
Funcția Low-Speed Brake
Limitator inteligent de viteză
Sistem de menţinere bandă de circulaţie
Sistem de asistenţă părăsire carosabil
Recunoaşterea semnelor de circulaţie
Averizare pentru deplasarea mașinii din față
Sistem de securitate şi imobilizator
Smart entry & start
Sistem Centre Camera Mirror
Informaţii unghi mort
Monitorizarea traficului din lateral

Specificații și dotări - Honda e 2020

4

TEHNOLOGII

CONECTAT LA LUMEA TA

Tabloul de bord complet digital conține cinci display-uri și te menține informat și conectat la lucrurile pe
care le iubești. Cele două ecrane centrale de 12.3" permit accesarea informațiilor simultan de către șofer și
pasager, cu posibilitatea de a comuta ecranele prin simpla glisare de la unul la celălalt.

SIDE CAMERA MIRROR

TIMP DE ÎNCĂRCARE

Oglinzile laterale convenționale au fost înlocuite cu camere de
înaltă rezoluție, care oferă imagini clare pe ecranele din habitaclu,
chiar şi noaptea sau pe vreme nefavorabilă.

Timpul de încărcare variază în funcție de tipul de încărcător utilizat.
• CCS2 (DC 50KW) - 31 min › 80%
• Type 2 (AC 6.6KW) - 4.1 ore › 100%
• Type 2 (AC 2.3KW) - 16 ore › 100%

www.hondatrading.ro
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SIGURANȚĂ AVANSATĂ
Noua Honda e încorporează un ansamblu de sisteme de siguranţă avansate, inclusiv Honda SENSING, care a fost proiectat
pentru a te asista în timp ce conduci şi pentru a vă menține în siguranță pe tine și pe pasagerii tăi.

SISTEM DE FRÂNARE PENTRU
ATENUAREA COLIZIUNILOR

SISTEM DE MENŢINERE BANDĂ DE CIRCULAŢIE

Dacă o coliziune cu un vehicul sau cu un pieton
este iminentă, această funcţie te va avertiza asupra
pericolului și va reduce viteza pentru a diminua
efectele unui potențial impact.

Ajută la menținerea rulării autovehiculului tău pe
mijlocul benzii, oferind o experiență de condus
mai puțin stresantă la deplasarea pe autostradă.
Sistemul este anulat atunci când acționezi
semnalizatorul.

SISTEM DE ASISTENȚĂ PĂRĂSIRE CAROSABIL

LIMITATOR INTELIGENT DE VITEZĂ

O cameră video detectează dacă autovehiculul este
în pericol de a părăsi carosabilul, vei auzi o alertă
sonoră şi maşina va aplica corecții subtile direcţiei,
menţinând vehiculul pe banda sa de circulaţie.

Controlează automat viteza vehiculului la o viteză
presetată de tine sau la limita de viteză detectată de
sistemul de recunoaștere a semnelor de circulaţie.

CRUISE CONTROL ADAPTIV CU FUNCŢIE
LOW-SPEED FOLLOWING
Sistemul Cruise Control Adaptiv menține distanța
dintre tine şi autovehiculul din faţă. Dacă un vehicul
aflat pe o bandă adiacentă intenţionează să-ţi taie
calea, sistemul anticipează acest lucru şi reglează
automat viteza. Revine la viteza stabilită numai după
ce a trecut pericolul. Funcţia Low-Speed Following
detectează dacă un vehicul ce rulează în faţa ta se
oprește şi, dacă nu frânezi, va decelera și va opri
autovehiculul.

LUMINI DE DRUM AUTOMATE
RECUNOAŞTEREA SEMNELOR DE CIRCULAŢIE
Sistemul de recunoaștere a semnelor de circulaţie
identifică semnele din trafic și ţi le afişează pe
ecran.

Detectează un vehicul din faţă, inclusiv cele din
sens opus şi comută automat între faza lungă şi faza
scurtă.

În plus, Honda e include funcții noi, care au fost concepute în mod special pentru condusul în oraș.
AVERIZARE PENTRU DEPLASAREA
MAȘINII DIN FAȚĂ
Avertizează șoferul atunci când mașina din față şi-a
reluat deplasarea după o oprire. Honda e te va
anunța că poţi reîncepe deplasarea.

www.hondatrading.ro

FUNCŢIE LOW SPEED BRAKE
Dacă te apropii cu viteză mică de un obiect pe care
nu l-ai observat, Honda e va oferi un avertisment
audio și vizual înainte de a aplica frânarea de
urgență

CONTROLUL ACCELERAȚIEI PENTRU
PREVENIREA COLIZIUNILOR
În traficul lent, sistemul te va avertiza dacă apeşi
pedala de accelerație în timp ce există un obiect
în fața ta. De exemplu, la un sens giratoriu, când
șoferul din față se răzgândeşte asupra direcţiei de
mers și poate aplica frâna.

Specificații și dotări - Honda e 2020

6

CULORI DISPONIBILE

CULORI EXTERIOR
Charge Yellow
Crystal Black Pearl
Brilliant Crystal Blue Metallic
Modern Steel Metallic
Platinum White Pearl

PREMIUM CRYSTAL BLUE METALLIC

www.hondatrading.ro

CHARGE YELLOW

CRYSTAL BLACK PEARL

MODERN STEEL METALLIC

PLATINUM WHITE PEARL
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Honda Trading România își rezervă dreptul de a modifica prezenta listă de prețuri ca urmare a unor erori, modificări structurale sau în urma unor comunicări din partea producătorului, fără nicio informare prealabilă. Aceste specificaţii nu se referă la niciun
produs, în mod particular, care este furnizat sau oferit spre vânzare. Producătorul îşi rezervă dreptul de a modifica detaliile, inclusiv prețul și culorile modelelor, cu sau fără notificare prealabilă, la momentul pe care el îl consideră potrivit. Pot fi incluse
modificări majore sau minore. Sunt însă depuse toate eforturile pentru a asigura exactitatea informaţiilor prezentate în această broșură. Prezenta broșură nu va constitui în nicio situaţie, indiferent care va fi aceasta, o ofertă a Societăţii. Toate vânzările sunt
efectuate prin dealer în conformitate cu Condiţiile de Vânzare şi de Garanţie oferite de către reprezentant, copii ale acestor condiţii putând fi obţinute la cerere. Se depun eforturi pentru a ne asigura că detaliile sunt corecte, dar broşurile sunt pregătite
şi produse cu câteva luni înainte de a fi distribuite şi, prin urmare, nu pot reflecta imediat modificările specificaţiilor sau, în cazuri izolate, a caracteristicilor unei anumite dotări. Clienţii vor fi întotdeauna sfătuiţi să discute specificaţiile cu reprezentantul
dealerului, în special dacă materialele prezentate influențează decizia de a cumpăra unul dintre modelele Honda.
Șoseaua București - Nord Nr. 10, Clădirea 021, Etaj 9, Global City Business Park,
077190, Voluntari, Județul Ilfov, România

