TISZTA ÜZEM,
LETISZTULT FORMATERV
A vadonatúj, elektromos Honda e dinamikus, kényelmes és páratlanul fejlett. Ez nem
tanulmány vagy prototípus, hanem létező, megvásárolható modell – egy újabb megvalósult
álom a Honda történetében. Tervezésekor a modern, városi életvitel járművekkel szemben
támasztott követelményeit vettük alapul, így fürge, szellemes, egyszersmind kifinomult,
kompakt és tágas modell született, ami magával ragadó vezetési élményt nyújt és egyáltalán
nem bocsát ki károsanyagot.

A kiadványban egy Honda e Advance modell látható Platinum White Pearl színben.

A letisztult tervezés és a műszaki fejlettség minden részleten tetten érhető. Tükrök
helyett például kamerarendszert alkalmaztunk, így csökkent az autó szélessége és
légellenállása, a vezető pedig még biztonságosabban közlekedhet. A süllyesztett,
csak igény esetén kipattanó kilincs szintén jövőbe mutató, praktikus megoldás, miként
a fényszóróba integrált kamera és radar is.

TÉR, AMIT
SAJÁTJÁNAK
ÉREZHET
A hangulatos, zavaró tényezőktől mentes beltérben
nyugtató színek, valamint kiváló minőségű anyagok
fogadják az utasokat, valamint elismerést érdemel
a rendkívüli helykínálat és kényelem is. Hogy a Honda
e utasai jól szórakozzanak, minden fontos információt
megkapjanak és kapcsolatban maradhassanak
a külvilággal, ösztönösen kezelhető érintőképernyő
fut végig a műszerfalon, ami intelligens alkalmazások,
illetve szolgáltatások teljes sorát kínálja fel.
A digitális környezet természetesen személyre
szabható, így mindig az jelenik meg a kijelzőn,
amit a vezető szeretne.

ÉLVEZZE A
TELJESÍTMÉNYT!
Az elektromosság tökéletes energiaforrás a városi
közlekedéshez, hiszen a villanymotornak ezernyi előnye van.
A gyorsítás egyenletes, nincs szükség sebességváltóra,
a vonóerő pedig fordulatszámtól függetlenül mindig
a vezető rendelkezésére áll. A 154 lóerős csúcsteljesítmény
és a 315 Nm-es legnagyobb forgatónyomaték hihetetlenül
dinamikussá teszi a Honda e-t, és precíz irányítása is
gyerekjáték, hiszen négy független felfüggesztést kapott,
súlypontja rendkívül alacsonyra került és 50:50 arányú
tömegeloszlás jellemzi. A modell alapvetően a nyugodt,
pihentető autózást támogatja, de Sport üzemmódba
kapcsolva egészen más arcát mutatja, gyorsulása egy
sportkocsinak is becsületére válna.
Ráadásul az Egypedálos Kezelhetőségnek köszönhetően sok
esetben egyetlen pedál is elég a vezetéséhez. Ha a pilóta
rálép a gázra, emelkedik a sebesség, lelépve róla pedig
megindul a fékezés - ilyen végtelenül egyszerű. Persze van
hagyományos fékpedál is, ha szükség lenne rá, és egyéb
előnyöket is tartogat a típus. Ilyen egyebek mellett
a mindössze 8,6 méter átmérőjű fordulókör, ami
a legszűkebb városi utcákban is egyszerű manőverezést
szavatol, és nagy könnyebbséget jelent az Automata Parkolás
funkció, hiszen a legkisebb helyekre is segít biztonságosan
leparkolni az autót.

FORDULÓKÖR SUGARA

4,3 MÉTER

KONNEKTOROS
ERŐMŰ
A Honda e hatótávolsága a 220 km-t is elérheti, így akár egy
héten át is használható töltés nélkül városi környezetben.
A töltő csatlakozóját könnyen elérhető helyre, a „motorháztető”
középrészére tettük, és LED töltöttségjelzőt építettünk be mellé,
így egy szempillantás alatt ellenőrizhető az akkumulátor állapota.
A villámtöltővel (rapid) 30 perc alatt akár 80 %-ra tölthető az
akkumulátor, tehát gyorsabban életre kelthető, mint egy okostelefon.
* Ha további részletekre kíváncsi a töltéssel kapcsolatban, kérjük, tekintse meg a műszaki adatokat!

SZOROS
KÖTŐDÉS
A Honda e igazán okos szerkezet, a My Honda+
okostelefon-alkalmazással akár távolról is kommunikálhat
vele. Például nyomon követheti a töltési folyamatot,
felhúzhatja az ablakokat vagy felfűtheti az utasteret, így
a leghidegebb napokon is meleg üdvözletben lehet része.
Emellett digitális kulcsként is használható az applikáció,
tehát nyitható és zárható vele az autó.
A hangutasítással aktiválható Honda Személyi Asszisztens
rendszerrel „természetes társalgást” folytathat a pilóta,
fejlett algoritmusai pedig megtanulják, miként tehetnek
olyan – internetalapú – ajánlásokat, amelyek valóban
a járműtulajdonos egyéni elvárásaihoz igazodnak. Ez
a gyakorlatban azt jelenti, hogy ha a vezetőt az aktuális
időjárás érdekli, esetleg töltőpontot, éttermet keres,
vagy csak meghallgatná kedvenc számát, elég szólnia
a személyi asszisztensnek, és máris segít...

Honda e

Honda e Advance

35,5 kWh, lítium-ion
Fix áttételű erőátvitel

35,5 kWh, lítium-ion
Fix áttételű erőátvitel

Funkció és technika
♦ Oldalsó Kameratükör Rendszer
♦ Elektromos rögzítőfék automatikus fékkel
♦ Motorfékerő-szabályozás
♦ „My Honda+”-kompatibilitás
♦ Előre programozható
utastérhőmérséklet-szabályozó
♦ Előre programozható töltési idő
♦ Egypedálos Kezelhetőség
(Single Pedal Control)

Külső megjelenés
♦ Töltőcsatlakozó
♦ Szélvédőbe integrált antenna
♦ Süllyesztett, kipattanó ajtókilincsek
♦ Tetőablak
♦ Sötétített oldalablakok hátul
♦ Hátsó légterelőszárny
♦ Automatikus LED-fényszórók
♦ LED nappali menetfények
♦ Automatikus Távolsági Fényszóró

Kényelem és tartósság
♦ Bőrborítású kormánykerék
♦ Automatikus klímaszabályozás
♦ Fűthető első ülések
♦ Csomagtartó aljában
tárolható töltővezeték
♦ Hangulatvilágítás
♦ Tárolórekesz az okostelefonnak
♦ Tolatókamera
♦ Parkolóradar (elöl és hátul)

Kerekek

Audiorendszer és kommunikáció
♦ Honda CONNECT és HERE navigációs
rendszer: két 12,3 colos érintőképernyő,
FM-, DAB- és internetrádió,
Apple CarPlay®, Android Auto™,
Aha™, valamint internetböngészés
♦ Bluetooth™-kompatibilis
telefonkihangosító
♦ HDMI-csatlakozó
♦ 4 USB-aljzat (2 elöl, 2 hátul)
♦ Hat hangszóró
♦ Multifunkciós kormánykerék az
infotainment rendszer gombjaival

♦ 16 colos könnyűfémfelnik
Biztonság
♦ Adaptív Sebességrögzítő
Alacsonysebességű Követőrendszerrel
♦ Ütközés Erejét Mérsékelő Fékrendszer
♦ Intelligens Sebességhatároló
♦ Sávtartó Asszisztens
♦ Útpályaelhagyásra
Figyelmeztető Rendszer
♦ Közúti Jelzőtáblákat
Felismerő Rendszer
♦ Követett autó indulására
figyelmeztető rendszer
♦ Riasztórendszer és indításgátló
♦ Intelligens nyitás és indítás

A Honda e modell felszereltségén felül
a Honda e Advance az alábbiakat is tartalmazza:

MŰSZAKI ADATOK

Funkció és technika
♦ Szélvédő-jégtelenítő
♦ Automata parkolás (Honda Parking Pilot)

Teljesítmény
♦ Két teljesítménylépcső: 136 és 154 LE
♦ Lenyűgöző nyomaték: 315 Nm

Kényelem és tartósság
♦ Fűthető kormánykerék
♦ 230 voltos csatlakozóaljzat
♦ Nyolchangszórós audiorendszer mélynyomóval
♦ Típusspecifikus erősítő

Akkumulátor

Kerekek

♦ Hatótávolság: kb. 220 km
♦ Elektromos energiafogyasztás (terhelten):
18-20 kWh/100 km
♦ Szén-dioxid-kibocsátás (terhelten): 0 g/km

♦ 16 vagy 17 colos könnyűfém felnik
Biztonság
♦ Középső Kameratükör Rendszer
♦ Holttérfigyelő Rendszer
♦ Kitolatást Segítő Rendszer

♦ Akkumulátor típusa: lítium-ion
♦ Összesített akkumulátorkapacitás: 35,5 kWh
Hatótávolság és energiafogyasztás

Töltéssel kapcsolatos adatok
♦ Töltés váltakozó árammal (AC): 6,6 kW
♦ Töltés egyenárammal (DC): 100 kW

Teljesítmény
♦ Teljesítmény: 150 LE felett

Teljesítmény
♦ Hátsókerékhajtás
♦ 50:50 arányú súlyelosztás
♦ Sport üzemmód
♦ Forgatónyomaték: 300 Nm felett
♦ Teljesítmény: 136 LE
♦ Hatótávolság: kb. 220 km

Az Apple CarPlay az Apple Inc. Egyesült Államokban bejegyzett védjegye.

Képünkön egy Platinum White Pearl színű Honda e Advance
látható. Fogyasztási és károsanyag-kibocsátási adatok: kombinált
energiafogyasztás 18-20 kWh/100 km, kombinált CO2-kibocsátás:
0 g/km. Energiahatékonyság: A+.
A Honda e akkumulátorról hajtott elektromos autó, ami
töltést igényel. Nem bocsát ki károsanyagot menet közben.
A hatótávolság nem mindig felel meg a valós körülmények
között tapasztalhatónak, hiszen megannyi tényező befolyásolja.
Ilyen például a töltöttség szintje indulásnál, az utólag beszerelt
tartozékok energiafogyasztása, az időjárás, a vezetési stílus és
a jármű terhelése is. A teljesítményre, károsanyag-kibocsátásra,
energiafogyasztásra vonatkozó értékek csupán tájékoztató
jellegűek, nem minden esetben egyeznek a szériagyártású
modell hivatalos (vagy végleges) adataival. Ezeket az adatokat
csak tájékoztatásul adjuk közre, ne tekintse őket mérvadónak, ha
összehasonlítást tesz. A végső, hivatalos számok a forgalmazás
kezdetén válnak elérhetővé.

CHARGE YELLOW

PLATINUM WHITE PEARL

MODERN STEEL METALLIC

KÉRJEN
TÁJÉKOZTATÁST A
FEJLEMÉNYEKRŐL
Ha szeretne miharabb értesülni híreinkről, csak
látogassa meg az alábbi linket, hamarosan jelentkezünk.
https://www.honda.hu/cars/new/honda-e/overview.html

PREMIUM CRYSTAL BLUE METALLIC

CRYSTAL BLACK PEARL

ÉLJEN SZÍNES ÉLETET!
A Honda e kétséget kizáróan egyedi személyiség. És még egyedibbé tehető!
Szemet gyönyörködtető fényezések széles választékából csemegézhet, így
biztosan megtalálja azt az árnyalatot, amely leginkább illik Önhöz.

Az Ön Honda Márkakereskedője:
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A Honda fenntartja magának a jogot, hogy előzetes értesítéssel vagy anélkül, módosítsa a termék műszaki jellemzőit, beleértve a színválasztékot is. A gyártó és a forgalmazó mindent megtett annak
érdekében, hogy a jelen brosúrában szereplő adatok megfeleljenek a valóságnak, azonban e kiadvány semmilyen körülmények között nem tekinthető ajánlattételnek a Honda részéről. Minden értékesítés
és adásvétel az érintett márkakereskedő felelőssége és feladata, amit a Honda szabványos értékesítési és garanciális feltételei szerint és értelmében végeznek el. A kiadvány előkészítése és nyomtatása,
illetve a modell értékesítésének megkezdése között akár több hónap is eltelhet, ezért előfordulhat, hogy a nyomtatvány nem tükrözi a műszaki adatokban bekövetkezett legfrissebb változásokat,
vagy egyes, ritkán előforduló esetekben adott szolgáltatások vagy funkciók elérhetőségét. A Honda arra kéri ügyfeleit, hogy a műszaki tartalommal kapcsolatos, konkrét kérdéseikkel minden esetben
a gépjárművet szállító márkakereskedőhöz forduljanak, különösen akkor, ha modellválasztásukat egy adott funkció vagy szolgáltatás meglétére alapozták.
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