
INFORMAÇÕES TÉCNICAS



CIVIC  SI

FICHA TÉCNICA

• Motor em Alumínio 1.5l Turbo 16V DOHC Duplo VTC com Injeção Direta

• Potência (Gasolina) 208cv / 5700rpm

• Torque (Gasolina) 26.5kgfm / 2100 ~ 5000rpm

• Escapamento Central Cromado

• Transmissão manual com 6 marchas: Manopla do câmbio revestida em alumínio e couro*

• Modo de Condução Esportivo (tecla Sport)

• Sistema de Amortecimento Adaptativo

• Tração dianteira

• Suspensão Dianteira: MacPherson com coxins hidráulicos e barras estabilizadoras

• Suspensão Traseira Multi-link com coxins hidráulicos e barras estabilizadoras

• Pneus 235/40R18

• Direção com assistência elétrica progressiva (EPS) com duplo pinhão e relação variável

• Duas Portas Coupé

• Rodas liga leve 18" diamantadas com detalhes em Preto Brilhante

• Estepe temporário T125/70R17 98M

• Distância entre eixos (mm): 2.700

• Comprimento (mm): 4.522

• Altura (mm): 1.421

• Largura (mm): 1.799



CIVIC  SI

FICHA TÉCNICA

• Peso em ordem de marcha (kg): 1.321

• Peso bruto total (kg)\: 1.740

• Volume porta-malas (litros): 334

• Tanque de combustível (litros): 46,9

Cores:

• Acabamento em preto no teto

• Brilliant Sporty Blue Metallic

• Cristal Black Pearl

• Rallye Red

• White Orchid Pearl



CONSUMO

• Consumo de combustível - cidade (km/l) - Gasolina 11,2

• Consumo de combustível - estrada (km/l) - Gasolina 13,7

• Consumo de combustível - Classificação Categoria (km/l): A

• Consumo de combustível - Classificação Geral (km/l): B

• Nível de emissões: A

SEGURANÇA

• Estrutura de deformação progressiva ACE (Advanced Compatibility Engineering)

• Alarme de segurança com imobilizador ECU

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

• Disco dianteiro ventilado

• Diferencial de deslizamento limitado - autoblocante (Helical Limited Slip Differential)

• EBA (Emergency Brake Assist)

• 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)

• Airbags frontais, laterais e de cortina (6 airbags)

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

• Cinto de segurança dianteiro com sistema de tensionamento e regulagem de altura

• Lembrete de afivelamento dos cintos dianteiros

• Sistema ISOFIX de fixação para cadeirinhas infantis

• Câmera de ré multivisão (três vistas) com linhas dinâmicas

• Sistema Honda LaneWatch - Assistente para redução de ponto cego



ACABAMENTO EXTERIOR

• Lanternas traseiras em LED

• Luz de placa em LED

• Antena traseira integrada

• Abertura bocal de combustível por toque

• Limpador de para-brisa com função intermitente e variável de acordo com a velocidade

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

• Maçacentas na cor do veículo

• Faróis Full LED com acendimento automático (sensor crepuscular)

• DRL em LED (Luzes de Rodagem Diurna)

• Faróis de neblina

• Chave com função Smart Key com controle remoto, abertura do porta-malas, abertura e

fechamento dos vidros e do teto solar e com travamento e destravamento das portas por sensor

aproximação na chave

• Aerofólio na cor do veículo

• Teto solar com função One-Touch (acionamento através de toque)

CONFORTO E TECNOLOGIA

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

• Pedais Esportivos de Alumínio

• Travamento das portas (motorista e passageiro) com travamento automático de velocidade

• 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)

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

• Coluna de direção com ajuste de altura e profundidade

• Console central elevado com apoio de braços e porta-copos (Floating Deck)



CONFORTO E TECNOLOGIA

• Desligamento automático dos fárois após 15 segundos

• Jogo de tapetes com trava antiescorregamento (carpete)

• Ar-condicionado Digital com a função de ajuste automático de temperatura +Dual Zone

•Para-brisa com tratamento acústico para conforto sonoro

• Espelho retrovisor eletrocrômico

• Botão de partida do motor (START/STOP)

• Banco traseiro Bipartido 60 / 40

• Painel de instrumentos com acabamento metalizado

• Volante e alavanca do câmbio revestidos em couro*

• Bancos com design esportivo

•Display multimídia com tela de 7” multi-touchscreen com navegador GPS com condições de

trânsito (RDS), Wi-Fi e função Turn-by-turn (navegação assistida por voz)

• MP3 / Windows Media Audio (WMA)

• Bluetooth para ligações (HFT - Hands-Free Telephone) e reprodução de músicas (BTA - Bluetooth

Audio) com ajuste no volante

• AM / FM Tuning com Radio Data System (RDS)

• Controle de volume pela velocidade - Speed-Sensitive Volume Control (SVC)

• Interface para smartphones Apple CarPlay e Android Auto™ com Tag Voice

• Tomada 12 Volts dianteira

• Entrada USB no console inferior 1.5-Amp

• Entrada USB no porta-objetos (apoio de braço) 1.0-Amp

• Conexão HDMI

• Premium Audio - 5 Alto-falantes, 4 tweeters e 1 sub-woofer - 452W

• Controle de áudio no volante

• Painel digital TFT 7" de alta resolução (Thin-Film Transistor)

• Alças de suporte para cabides

*Alguns itens são revestidos em couro e/ou materiais sintéticos de alta qualidade.
**O pisca alerta é acionado 3 vezes ao pisar fortemente no pedal de freio.
¹ Apple CarPlay é uma marca comercial da Apple Inc. Android Auto é uma marca comercial da Google Inc


