HONDA CR-V 2019
გაბარიტები Lifestyle

Executive Dimensions

სიგრძე / სიგანე / სიმაღლე (მმ) 4,586 x 1,855 x 1,688 Overal Length / Width / Height (mm)
208

ქლირენსი (მმ)

1552

ავტომობილის წონა (კგ)
საბურავების ზომა (მმ)

Clearance (mm)
Weight of vehicle (kg)

235 / 60 R18

ძრავი Lifestyle

Executive Engine
4

ცილინდრების რაოდენობა

Cylinders

2356

ძრავის მოცულობა (სმ³)

Displacement cc (cm³)

53

საწვავის ავზის მოცულობა (ლ)

Tires (mm)

Fuel tank (L)

მაქსილამლური სიმძლავრე (ც.ძ)

186

Maximum Power - HP

მაქსიმალური სიჩქარე (კმ)

190

Maximum Speed - (km)

10,2 / 10,3

აჩქარება (0-100 კმ/სთ) (წმ)

Acceleration (0-100)

საწვავის ხარჯი ქალაქში (ლ/100კმ)

10,3

საწვავის ხარჯი ტრასაზე (ლ/100კმ)

6,7

Fuel Consumption Extra-Urban (lit./100km)

საწვავის ხარჯი შერეული (ლ/100კმ)

7,8

Fuel Consumption Combined (lit./100km)

ტრანსმისია

CVT

Transmission

უსაფრთხოება

Life

Fuel Consumption Urban (lit./100km)

Executive Safety

ABS (თვლების ბლოკირების საწინააღმდეგო სისტემა)

√

√

(ABS) Antilock Brake System

EBD (მუხრუჭების ძალის გადანაწილების სისტემა)

√

√

(EBD) Electric Brake Force Distribution

VSA (კურსის სტაბილიზაციის სისტემა)

√

√

(VSA) Vehicle Stability Assist

ავტომატური დამუხრუჭების ფუნქცია

√

√

Automatic Brake Hold

(HAS) აღმარეთზე ასვლის დამხმარე სისტემა

√

√

(HAS) Hill Start Assist

მძღოლისა და მგზავრის წინა უსაფრთხოების ბალიშები

√

√

Front Driver And Assistant Airbags

წინა გვერდითა უსაფრთხოების ბალიშები

√

√

Front Side Airbags

ფარდისებრი უსაფრთხოების ბალიშები

√

√

Curtain Airbags

ინტერიერი Lifestyle

Executive Interior

მულტინფუნქციური საჭე

√

√

Power and multi-functional steering wheel

საჭის გათბობა

-

√

Heated steering wheel

ელ. მინები

2

4

Auto Up and Down Power windows

HFT/ Bluetooth

√

√

HFT/ Bluetooth

უგასაღებო დაქოქვის სისტემა

√

√

Smart entry (ONE PUSH START)

2 ზონიანი ავტ. კლიმატ კონტროლი

√

√

Dual Zone Automatic Climate Control

გვერდითა სარკის კამერა

-

√

LaneWatch™

6sp•

8sp•

AM/FM 1CD Audio

√

√

AM/FM 1CD Audio

HDMI / 2 USB

√

√

HDMI / 2 USB

ეკონომ სისტემის ღილაკი

√

√

Econ System icon

კრუიზ კონტროლი

√

√

Cruise control

ორ ზონიანი ავტ. კრუიზ კონტროლი

√

√

Dual-Zone Automatic Climate Control

ფარების ავტომატური ჩართვა-გამორთვის რეჟიმი

√

√

Auto on/off (Dusk sensor)

წვიმის სენსორი

√

√

Rain sensor

ტყავის სავარძლები

-

√

Leather seats

წინა სავარძლების გათბობა

√

√

Heated front seats

უკანა სავარძლების გათბობა

-

√

Heated rear seats

8 პოზიციანი მძღოლის ელ- სავარძელი,
მეხსირების პაკეტით

-

√

Driver's Seat with 8-Way Power Adjustment with
mamory function

7 ინჩ.მონიტორი

ექსტერიერი Lifestyle

7" Display Audio (sp)

Executive Exterior

საბარგულის ღილაკით დახურვა/გაღება

-

√

Power tailgate

სახურავის რელსები

√

√

Roof rails

ელ. რეგულირებადი სარკეები გამათბობელით

√

√

Electric open/close and electrically adjustable
and heated door mirrors

LED დღის განათების ფარები

√

√

LED Daylight

LED განათების რეჟიმი

√

√

LED Headlamps

LED ნისლის საწინააღმდეგო წინა ფარები

√

√

LED Front Fog lamps

წინა და უკანა პარკირების სენსორი

√

√

Front and Rear Parking sensors

უკანა ხედვის კამერა

√

√

Rear view camera

გარანტია 5 წელი ულიმიტო გარბენით
5 Years Unlimited Mileage Warranty
SENA AUTO GROUP - official Dealer in Georgia
Address : 12th km Agmashenebeli Alley, Tbilisi , 0131, Georgia

Hotline: +995 32 255 10 50 / E-Mail: office@senamotors.com.ge
Web: www.honda.com.ge / Facebook: HONDA Georgia

