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„Honda e“ – unikalaus charakterio 
automobilis. Jums tereikia išsirinkti 
patinkančią spalvą.

PREMIUM CRYSTAL BLUE METALLIC

PLATINUM WHITE PEARL
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Funkcijos ir technologijos
♦  Šoninių veidrodėlių kameros sistema
♦  Elektroninis stovėjimo stabdys su 

automatinio sulaikymo funkcija
♦  Regeneracinio stabdymo jėgos kontrolės 

sistema
♦ „My Honda+“ programėlės palaikymas
♦  Išankstinio klimato kontrolės įjungimo 

planavimo funkcija
♦  Įkrovimo laukimo laiko planavimo 

funkcija
♦ Valdymo vienu pedalu funkcija

Komfortas
♦  Odinis vairas
♦  Automatinė klimato kontrolės sistema
♦  Priekinės šildomos sėdynės
♦  Įkrovimo kabelio dėtuvė bagažinės 

apačioje
♦  Salono apšvietimas
♦  Mobiliojo telefono laikiklis
♦  Galinio vaizdo kamera
♦  Automobilio statymo jutikliai (priekyje ir 

gale)

Garso sistema ir komunikacijos 
technologijos
♦  „Honda CONNECT“ su „Garmin“ 

navigacijos įranga (dvigubas 12,3 colio 
jutiklinis ekranas, FM / DAB skaitmeninis 
radijas, „Apple CarPlay“, „Android 
Auto™“, interneto radijas, „Aha™“ 
programėlės integracija)*

♦  „Bluetooth™“ laisvųjų rankų telefoninė 
įranga

♦  1 HDMI prievadas
♦  4 USB jungtys (2 priekyje ir 2 gale)
♦  6 garsiakalbiai
♦  Vairas su informacinės ir pramoginės 

sistemos valdikliais

Išorė
♦  Įkrovimo lizdas
♦  Į stiklą integruota antena
♦  Iškylančios durelių rankenėlės
♦  Stoglangis
♦  Tamsinti galinių langų stiklai
♦  Galinis aptakas
♦  Automatiniai LED priekiniai žibintai
♦  LED dienos žibintai
♦  Automatinė tolimųjų šviesų sistema

Ratlankiai
♦  16 colių lengvojo lydinio ratlankiai

Saugumas
♦  Adaptyvioji pastovaus greičio palaikymo 

sistema su sekimo važiuojant mažu 
greičiu funkcija

♦  Susidūrimo sušvelninimo stabdant 
sistema

♦  Išmanusis greičio ribotuvas
♦  Pagalbinė eismo juostos išlaikymo 

sistema
♦  Apsaugos krypstant iš kelio sistema
♦  Kelio ženklų atpažinimo sistema
♦  Įspėjimo apie automobilio pajudėjimą 

priekyje sistema
♦  Apsauginė signalizacijos sistema ir 

imobilizatorius
♦  Išmanioji durelių atrakinimo ir variklio 

paleidimo sistema

Išmanioji durelių atrakinimo ir variklio 
paleidimo sistema
♦  Dinaminės charakteristikos
♦  Galiniai varomieji ratai
♦  Svorio pasiskirstymas 50:50 santykiu
♦  „Sport“ režimas
♦  Sukimo momentas: 315 Nm
♦  Galia: 136 AG
♦  Nuvažiuojamas atstumas: iki 222 km

Honda e
35,5 kWh ličio jonų akumuliatorius
Transmisija su fiksuotu perdavimo skaičiumi

„Honda e“ komplektaciją papildanti „Honda e Advance“ 
įranga:

Funkcijos ir technologijos
♦  Priekinio lango stiklo ledo atitirpinimo funkcija
♦ „Honda Parking Pilot“

Komfortas
♦ Kelių vaizdų kamera
♦ Šildomas vairas
♦ 230 V elektros lizdas
♦  „Premium“ garso sistema su 8 garsiakalbiais (įskaitant 

žemųjų dažnių garsiakalbį)
♦ Specialus aparatūros stiprintuvas

Ratlankiai
♦  Pasirenkami 17 colių lengvojo lydinio ratlankiai

Saugumas
♦  Galinio vaizdo veidrodėlio kameros sistema
♦  Nematomų zonų stebėjimo sistema
♦  Susikertančiomis kryptimis judančių automobilių 

stebėjimo sistema

Dinaminės charakteristikos
♦  Galia: 154 AG

Honda e Advance
35,5 kWh ličio jonų akumuliatorius
Transmisija su fiksuotu perdavimo skaičiumi

Model shown is Honda e Advance in Platinum White Pearl.

„Apple CarPlay“ yra „Apple Inc.“ prekės ženklas, registruotas JAV ir kitose šalyse.
* Prie „Aha™“ programėlės (įskaitant interneto radiją) prisijungiama naudojantis „WiFi“ susiejimo funkcija ar 
mobiliuoju „WiFi“ maršrutizatoriumi. Naudojantis „Honda CONNECT“ programėlėmis, gali būti taikomi duomenų 
naudojimo ir tarptinklinio ryšio mokesčiai. Rekomenduojame patikrinti savo mobiliojo telefono planą. Išsamų 
kiekvieno modelio specifikacijų sąrašą rasite p. 45–46.


