
INFORMAÇÕES TÉCNICAS



ACCORD

FICHA TÉCNICA

• Motor em Alumínio 2.0L Turbo 16V DOHC com Injeção Direta, i-VTEC® de 4 cilindros e 256cv

• Potência (Gasolina) 256cv/6500rpm somente gasolina

• Torque (Gasolina) 37.7kg-m/1500-4000rpm

• Escapamento duplo cromado

• Transmissão automática de 10 velocidades com Paddle Shifts

• Tração dianteira

• Suspensão dianteira MacPherson

• Suspensão Traseira Multi-link

• Direção com assistência elétrica progressiva (EPS)

• Rodas Liga leve 18""

• Pneus 235/45R/18

• Estepe temporário T135/80D17

• Distância entre eixos (mm) 2,830

• Peso em ordem de marcha (kg) 1,547

• Peso bruto total (kg) 2.030

• Volume porta-malas (litros) 574

• Tanque de combustível (litros) 56.0

• Comprimento (mm) 4.889

• Altura (mm) 1.460

• Largura (mm) 1.862

DIMENSÕES



 HONDA SENSING®

• ACC (Adaptive Cruise Control) com LSF (Low Speed Follow) - Sistema que auxilia o motorista a

manter uma distância segura em relação ao veículo detectado à sua frente.

• CMBS (Collision Mitigation Braking System) - Sistema de acionamento de freios ao detectar uma

possível colisão frontal com o objetivo de mitigar acidentes.

• LKAS (Lane Keeping Assist System) - Sistema que detecta as faixas de rodagem e ajusta a

direção com o objetivo de auxiliar o motorista a manter o veículo centralizado nas linhas de

marcação.

• RDM (Road Departure Mitigation System) - Sistema que detecta a saída da pista e ajusta a direção

com o objetivo de evitar a sua evasão e possíveis acidentes.



TECNOLOGIA E SEGURANÇA

• Head Up Display (HUD)

• Painel de instrumentos digital TFT com computador de bordo

• Sistema VSA (Vehicle Stability Assist - Assistente de tração e estabilidade)

• Sistema HSA (Hill Start Assist - Assistente de partidas em aclive)

• Sistema AHA (Agile Handling Assist - Assistente de dirigibilidade ágil)

• ESS (Emergency Stop Signal - Sistema de luzes de emergência)

• Sistema Honda LaneWatch - Assistente para redução de ponto cego

• Estrutura de deformação progressiva ACETM (Advanced Compatibility Engineering)

• Airbags frontais, laterais, de cortina e para joelhos (8 airbags)

• ANC - Active Noise Control (cancelador ativo de ruído)

• Cinto de segurança de 3 pontos e encosto de cabeça para todos os ocupantes

• Sistema ISOFIX de fixação para cadeirinhas infantis

• Acendimento automático dos faróis com função auto-ajuste e desligamento automático

• Freios com sistemas ABS, EBD e BA (Anti-Lock Braking System / Electronic Brake Distribution /

Brake Assist)

• Freio de estacionamento eletrônico (EPB - Electronic Parking Brake) com função Brake Hold

• Smart Key com função Walk away: Chave inteligente com sensor de presença para destravamento

e travamento automático das portas

• Conjunto óptico dianteiro Full Led: Faróis, luzes de rodagem diurna e farol de neblina

• Lanternas traseiras em LED

• Alarme de segurança com imobilizador ECU

• Função ECON (contribui para menor consumo)

• Sensores de estacionamento frontais e traseiros

• TPMS (sensor de pressão do pneu)

• Limpador de para-brisa com função intermitente e variável com sensor de chuva



SOFISTICAÇÃO E CONFORTO

* Partida do motor à distância

* Botão de partida do motor START / STOP

* Carregador wireless para celular

* Volante revestido em couro*

* Bancos com ajustes elétricos do motorista com 12 opções de ajustes elétricos, incluindo lombar,

e memorizador de 2 posições dos bancos e 4 opções de ajustes para passageiro dianteiro.

* Sistema de áudio Premium de 452 watts com capacidade de reprodução AM / FM / MP3 e 10

alto-falantes, incluindo subwoofer

* Banco do motorista com ventilação

* Bluetooth com comandos HFT (Hands-free telephone) e função ""Voice Tag""

* Multimídia 8” multi-touchscreen com interface para Interface para smartphones Apple CarPlay e

Android Auto™ com Tag Voice, câmera de ré, navegador GPS, Wi-Fi, função Turn-by-turn (navegação

assistida por voz) e USB e P2

* Teto solar com função 1 toque e anti-esmagamento

* Controle de áudio no volante

* Vidros elétricos com a função de subida automática dos vidros com ""um toque"" em todas as

portas

* Comando elétrico de abertura interna do porta-malas (botão na porta do motorista)

* Piloto automático (Cruise Control)

* Banco traseiro com apoio de braço central e porta-copos

* Porta-revistas nos bancos do motorista e do passageiro

* Tomada 12 Volts dianteira

* Acabamento da grade dianteira cromada

* Espelhos retrovisores na cor do veículo com indicadores em LED e rebatimento elétrico



* Botão de travamento das portas (motorista e passageiro) com travamento automático de

velocidade

* Espelhos de vaidade com iluminação

* Ar-condicionado digital dual zone com a função de ajuste automático de temperatura e saída para

o banco traseiro

* Espelho retrovisor eletrocrômico

* Banco traseiro Bipartido 60/40

* Painel de instrumentos com acabamento soft-touch (macio ao toque)

* Revestimento dos bancos e das portas em couro nas cores Marfim, Preto e Cinza, variando de

acordo com a cor externa

* Porta óculos

* Chave de seta com One-Touch (pisca três vezes com um toque)

* Coluna de direção com ajuste de altura e profundidade

* Retrovisores com rebatimento elétrico e função Tilt-Down

* Jogo de tapetes com trava antiescorregamento (carpete)

* Porta-Luvas com amortecedor com iluminação

* Saída de escapamento duplo com acabamento cromado

SOFISTICAÇÃO E CONFORTO

Alguns itens são revestidos em couro e/ou materiais sintéticos de alta qualidade. 


