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ELEGANT DESIGN

เชื่อในเสนทางแหงผูนำที่คุณเลือก ฮอนดา แอคคอรด e:HEV ที่สุดแหงเทคโนโลยีการขับเคลื่อนระดับพร�เมียม
กับระบบ Sport Hybrid Intelligent Multi-Mode Drive (i-MMD) ประสิทธิภาพสูง ประหยัดน้ำมันดีเยี่ยม
พรอมเทคโนโลยีความปลอดภัยอัจฉร�ยะ Honda SENSING… สูทุกปลายทางความสำเร็จอยางมั่นใจ
เลือกเสนทางแหงผูน ำทีค่ ณ
ุ เชือ่ ฮอนดา แอคคอรด 1.5 ลิตร Di VTEC TURBO ข�มพลัง 190 แรงมา
เรงแรงดั่งใจดวยแรงบิด 243 นิวตัน-เมตร มอบสมรรถนะการขับข�่และอัตราประหยัดน้ำมันดีเยี่ยม
พรอมดีไซน ใหม ไฟตัดหมอกคูหนาแบบ LED สปอรตยิ�งข�้นดวย ปลอกทอไอเสียคูแบบสเตนเลส
ล้ำสมัยดวยเทคโนโลยีความปลอดภัยอัจฉร�ยะ Honda SENSING… สูทุกจ�ดหมายอยางมั่นใจ
ไฟหนาแบบ LED

ไฟทายดีไซนหรูหราแบบ LED

ซันรูฟ พรอมระบบ One-Touch

หมายเหตุ : ภาพขางตนเปนเพ�ยงภาพตัวอยางเทานั้น รายละเอียดหร�ออุปกรณบางสวนในภาพ อาจแตกตางจากรถยนตที่จำหนายจร�ง ทั้งนี้ บร�ษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการพ�จารณาเปลี่ยนแปลงรายละเอียด หร�ออุปกรณมาตรฐานตามที่เห็นสมควร

ลออัลลอย 18 นิ�ว

ไฟตัดหมอกคูหนาแบบ LED

ทอไอเสียคู พรอมปลอกทอไอเสียสเตนเลส

CRAFTED INTERIOR DESIGN

อีกขั้นของความหรูหรา ที่สุดแหงความประณีตของดี ไซน ดวยเบาะหนัง
สีน้ำตาลพร�เมียม พรอมชุดตกแตงลายไมรอบคัน มอบความสะดวกสบาย
สุดเอ็กซคลูซฟี กับหองโดยสารทีก่ วางขวางและเทคโนโลยีสดุ ล้ำ ใหทกุ การเดินทาง
ของคุณสมบูรณแบบกวาใคร

เบาะนั่งดานคนขับปรับไฟฟา 8 ทิศทาง
พรอมปุมปรับดันหลัง 4 ทิศทาง

เบาะนั่งผูโดยสารดานหลังสามารถพับได
หมายเหตุ : ภาพขางตนเปนเพ�ยงภาพตัวอยางเทานั้น รายละเอียดหร�ออุปกรณบางสวนในภาพ อาจแตกตางจากรถยนตที่จำหนายจร�ง ทั้งนี้ บร�ษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการพ�จารณาเปลี่ยนแปลงรายละเอียด หร�ออุปกรณมาตรฐานตามที่เห็นสมควร

ระบบบันทึกตำแหนงเบาะนั่งของผูขับข�่
พรอมเลื่อนอัตโนมัติเวลาข�้น-ลงรถ

ปุมปรับเบาะไฟฟาขางพนักพ�ง
เบาะนั่งผูโดยสารตอนหนา

SUPERIOR
CONTROL & COMFORT

มั่นใจทุกการควบคุม พรอมความสะดวกสบายเหนือระดับ กับเทคโนโลยีอํานวย
ความสะดวกลํ้าสมัยภายในหองโดยสาร ใหคุณเชื่อมั่นในทุกการขับเคลื่อน

Plasmacluster Technology
ระบบปรับอากาศอัตโนมัติแบบปรับอุณหภูมิแยกอิสระซาย-ขวา
Dual Zone พรอมเทคโนโลยีระบบฟอกอากาศ พลาสมาคลัสเตอร
มอบอากาศบร�สุทธิ์เพ�่อสุขภาพที่ดีสำหรับคุณ
Head-up Display
ระบบแสดงขอมูลบนกระจกหนา

Remote Engine Start
ระบบสตารทเคร�่องยนตพรอมเคร�่องปรับอากาศดวยกุญแจร�โมท

ระบบเคร�่องเสียงหนาจอสัมผัสขนาด 8 นิ�ว
แบบ Advanced Touch รองรับ Apple CarPlay

Wireless Charger
อุปกรณชารจไฟแบบไรสาย

ชองเชื่อมตอ USB ดานหลัง

หมายเหตุ : ภาพขางตนเปนเพ�ยงภาพตัวอยางเทานั้น รายละเอียดหร�ออุปกรณบางสวนในภาพ อาจแตกตางจากรถยนตที่จำหนายจร�ง ทั้งนี้ บร�ษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการพ�จารณาเปลี่ยนแปลงรายละเอียด หร�ออุปกรณมาตรฐานตามที่เห็นสมควร

POWERFUL DRIVING TECHNOLOGY
ระบบไฮบร�ดอัจฉร�ยะ สามารถปรับเปลี่ยนโหมดการขับข�่ใหเหมาะสมตอบสนองทุกการขับข�่

กำลังสูงสุด

แรงบิดสูงสุด

แรงมา

นิวตัน-เมตร

อัตราประหยัดน้ำมัน

อัตราประหยัดน้ำมัน

กม./ลิตร*

กม./ลิตร*

EV Drive Mode โหมดการขับข�่ดวยมอเตอร ไฟฟา

มอเตอรจะขับเคลือ่ นลอดวยพลังงานไฟฟาจากแบตเตอร�่ และในขณะลดความเร็วจะเปลีย่ น
พลังงานที่เกิดจากการลดความเร็วนั้น ใหเปนพลังงานไฟฟาและชารจกลับไปยังแบตเตอร�่
ซึ่งในระบบนี้จะใหทั้งสมรรถนะการขับข�่ที่ดีเยี่ยมและความเง�ยบเชนเดียวกับรถยนต ไฟฟา
เปนระบบที่เหมาะสมกับการขับข�่ในเมือง

*ทดสอบตามมาตรฐาน UN R101 ในหองปฏิบตั กิ าร
(อัตราการประหยัดน้ำมันข�้นอยูกับสภาพถนนและ
พฤติกรรมการขับข�ข่ องแตละบุคคล)

SPORT Mode

โหมดการขับข�่แบบสปอรต ปรับเปลี่ยนการทำงานของเคร�่องยนต
เพ�่อมอบอัตราเรงที่เราใจในทุกการขับข�่

ECON Mode

โหมดการขับข�แ่ บบประหยัดน้ำมันเชือ้ เพลิง โดยปรับการทำงาน
ของลิ�นปกผ�เสื้อและควบคุมการทำงานของระบบปรับอากาศ
อยางเหมาะสมทำใหเคร�อ่ งยนตใชพลังงานอยางมีประสิทธิภาพ

มุง สูอ นาคตแหงการขับเคลือ่ นกับระบบ Sport Hybrid Intelligent Multi-Mode Drive (i-MMD) ระบบ Full Hybrid
เคร�่องยนตขนาด 2.0 ลิตร 4 สูบ 16 วาลว ผสานกับมอเตอร ไฟฟาที่ทรงพลัง 2 ตัว มอบกําลังสูงสุด 215 PS
จากเคร�่ อ งยนต แ ละมอเตอร ไ ฟฟ า พร อ มเกี ย ร อั ต โนมั ติ อั ต ราทดแปรผั น ต อ เนื่ อ งไฟฟ า (E-CVT) และ
แบตเตอร�่ลิเธียม-ไอออน คงไวซึ่งสมรรถนะการขับข�่ท่ีทรงพลังและใหอัตราการประหยัดนํ้ามันที่ดีเยี่ยม อีกทั้ง
เปนมิตรตอสิ�งแวดลอมดวยการปลอยกาซคารบอนไดออกไซดตํ่า

EV Mode

โหมดการขับข�ด่ ว ยมอเตอรไฟฟา ใชกาํ ลังจากมอเตอรไฟฟา
ในการขับเคลื่อนใหการขับข�่ที่ประหยัดนํ้ามันและเง�ยบสนิท
*ระบบจะตัดเขาสูการทํางานในโหมดอื่นตามสภาพการขับข�่ที่เปลี่ยนไป

Power and Charge Mode

หนาจอแสดงผลการจายไฟและชารจไฟของระบบไฮบร�ด

Engine Drive Mode โหมดการขับข�่ดวยเคร�่องยนต

เปนระบบขับเคลือ่ นทีใ่ ชพลังงานไฟฟาทีเ่ กิดจากเคร�อ่ งยนตและพลังงานไฟฟาจากแบตเตอร�่ พลังขับเคลือ่ นจะมาจากเคร�อ่ งยนต โดยชุดล็อกอัพคลัชททอ่ี ยูใ นเกียร E-CVT จะเชือ่ มตอ
ผสานกำลังในการขับเคลื่อนมอเตอรไฟฟา ทำใหเกิดแรงบิดสูงสุดอยางรวดเร็ว มีอัตราเรง กับเคร�อ่ งยนต และสงกำลังจากเคร�อ่ งยนตไปยังลอโดยตรง ซึง่ ใหประสิทธิภาพสูงและแรง
ที่ตอบสนองทันใจ และในขณะลดความเร็ว เคร�่องยนตจะหยุดทำงานและชารจไฟกลับอยาง เสียดทานต่ำ เปนระบบที่เหมาะสมกับการขับข�่ดวยความเร็วสูงคงที่
มีประสิทธิภาพ เปนระบบที่เหมาะสมกับการขับข�่ในขณะเรงความเร็ว

การทำงานของระบบ Sport Hybrid i-MMD
Engine Stop

กาวนำในทุกเสนทาง เคร�่องยนต 1.5 ลิตร Di VTEC TURBO ข�มพลังเคร�่องยนตเทอรโบ ที่ไดรับการออกแบบ
และพัฒนาประสิทธิภาพใหดียิ�งข�้น ตอบสนองอัตราเรงไดดั่งใจดวยแรงบิด 243 นิวตัน-เมตร จากเทคโนโลยี
Direct Injection ฉีดจายเชือ้ เพลิงเขาสูห อ งเผาไหมโดยตรง และ Turbocharger ชวยอัดอากาศเขาสูห อ งเผาไหม
ของเคร�อ่ งยนต ไดมากข�น้ เพ�ม� ประสิทธิภาพในการเผาไหม ไดดยี ง�ิ กวาเดิม มอบสมรรถนะการขับข�แ่ ละการประหยัด
น้ำมันที่ดีเยี่ยม อีกทั้งเปนมิตรตอสิ�งแวดลอมรองรับพลังงานทางเลือก E85

Hybrid Drive Mode โหมดการขับข�่ดวยระบบไฮบริด

EV Drive

Hybrid Drive

EV Drive

Hybrid Drive

ขณะรถหยุดนิ�ง

ขณะออกตัว และเพ��มความเร็ว ขณะขับข�่ดวยความเร็วตํ่า / ปานกลางคงที่

*ถาระดับไฟฟาในแบตเตอร�่ไมเพ�ยงพอ
เคร�่องยนตจะกลับมาทํางาน

*ถาระดับไฟฟาในแบตเตอร�่ไมเพ�ยงพอ เคร�่องยนตจะเร��ม
ทํางานและออกตัวดวยโหมดไฮบร�ด

เคร�่องยนตจะหยุดทํางาน* แตระบบแอร
ยังคงทํางานอยู โดยรับพลังงานจาก
แบตเตอร�่

รถจะออกตัวดวยมอเตอรไฟฟาโดยที่
เคร�่องยังหยุดทํางานอยู* และเมื่อเพ��ม
ความเร็วระบบจะเขาสูโหมดไฮบร�ด

Hybrid Drive
ขณะเรงแซง

Engine Drive
ขณะขับข�่ดวยความเร็วสูงคงที่

EV Drive

จะเขาสูโหมดการขับข�่ดวยมอเตอรไฟฟา และระบบจะมีการเลือกสลับการทํางานกับโหมด เคร�่องยนตจะทํางานและเขาสูโหมดการขับข�่ จะเขาสูโหมดการขับข�่ดวยเคร�่องยนต และระบบจะมีการตัดสลับการทํางานกับโหมดการ
การขับข�่แบบไฮบร�ดตามระดับไฟฟาในแบตเตอร�่
แบบไฮบร�ด เพ�่อเพ��มกําลังในการเรงแซง
ขับข�่ดว ยมอเตอรไฟฟาตามระดับของไฟฟาในแบตเตอร�่

Regenerating
ขณะลดความเร็ว

ระบบจะเปลี่ยนพลังงานที่เกิดข�้นจาก
การลดความเร็วนั้นใหเปนพลังงานไฟฟา
และชารจกลับไปยังแบตเตอร�่

130km/h
100km/h
80km/h
60km/h
40km/h
20km/h
0km/h
หมายเหตุ : ภาพขางตนเปนเพ�ยงภาพตัวอยางเทานั้น รายละเอียดหร�ออุปกรณบางสวนในภาพ อาจแตกตางจากรถยนตที่จำหนายจร�ง ทั้งนี้ บร�ษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการพ�จารณาเปลี่ยนแปลงรายละเอียด หร�ออุปกรณมาตรฐานตามที่เห็นสมควร

SAFETY & DRIVING TECHNOLOGY
CMBS

LKAS

ระบบเตือนการชนพรอมระบบชวยเบรก

ระบบชวยควบคุมรถใหอยูในชองทางเดินรถ

RDM with LDW

AHB

ระบบเตือนและชวยควบคุมเมื่อรถออกนอกชองทางเดินรถ

ระบบปรับไฟสูงอัตโนมัติ

Collision Mitigation Braking System

ระบบที่ชวยเตือนผูขับข�่ใหลดความเร็วของรถเมื่อมีรถคันขางหนา รถสวนทาง หร�อคนเดินถนน
อยูใ นระยะทีไ่ มปลอดภัย โดยระบบจะแจงเตือนผานหนาจอแสดงขอมูลและสัญญาณเสียง รวมถึงมีการ
สั่นเตือนของพวงมาลัยในกรณีรถสวนทาง ซึ่งหากผูขับข�่ยังไมตอบสนองหร�อในกรณีที่อยูในระยะ
ทีเ่ สีย่ งตอการชน ระบบจะชวยเสร�มแรงเบรกใหอัตโนมัติ เพ�่อหลีกเลี่ยงการชนหร�อลดความรุนแรง
จากอุบัติเหตุ

Road Departure Mitigation System with Lane Departure Warning

Multi-view Camera System

ระบบกลองมองภาพรอบทิศทาง โดยระบบจะทํางานผานกลองที่ติดตั้ง 4 จ�ดรอบคัน
ทั้งดานหนา ดานหลัง ดานซาย และดานขวา โดยสามารถแสดงภาพไดครบทุกมุมมอง
หร�อภาพจําลองจากมุมสูงเพ�อ่ ใหเห็นทุกทิศทางรอบคัน ชวยเพ�ม� ทัศนว�สยั ใหมองเห็นได
อยางชัดเจน

Cross Traffic Monitor

ระบบเตือนเมื่อมีรถเคลื่อนผานขณะถอย ดวยเสียงและสัญลักษณเตือนบนหนาจอ
เมื่อมีรถยนตคันอื่นขับสวนเขามาทางดานซายหร�อขวาของรถขณะถอย
*เฉพาะรุน e:HEV TECH

*เฉพาะรุน e:HEV TECH

Honda Smart Parking Assist System

ระบบชวยจอดอัจฉร�ยะพรอมระบบชวยเบรก จะชวยควบคุมพวงมาลัยอัตโนมัติ
โดยเพ�ยงแคเดินหนาหร�อถอยหลังไปตามคำแนะนำและตามตำแหนงที่ระบุบนหนาจอ
ชวยอำนวยความสะดวกใหคุณทั้งการจอดรถแนวขนานและการถอยหลังเขาจอดได
อยางงายดาย
*เฉพาะรุน e:HEV TECH

เทคโนโลยีเชื่อมตอรถยนต และทํางาน
ผานแอปพลิเคชันบนสมารตโฟน

Driver Attention Monitor

Driver Support Information

ระบบที่ใชกลองดานหนาในการตรวจจับเสนแบงชองทางจราจร หากพบวารถอยูในสภาวะเบี่ยง
ออกนอกชองทางโดยไมตงั้ ใจ ระบบจะสงสัญญาณเตือนทีห่ นาจอแสดงขอมูลพรอมการสัน่ เตือนของ
พวงมาลัย และในกรณีที่รถเร��มเบี่ยงออกนอกชองทางมากยิ�งข�้น ระบบจะชวยหนวงพวงมาลัยเพ�่อ
ใหรถกลับเขาสูช อ งทาง หากรถยังคงเบีย่ งออกนอกชองทางจนอาจเกิดอุบตั เิ หตุ ระบบเบรกจะทํางาน
เพ�อ่ ชะลอความเร็ว (ในกรณีเสนแบงถนนเปนเสนทึบ) เพ�อ่ ชวยลดความเสีย่ งทีร่ ถจะออกนอกชองทางจราจร

Honda LaneWatch

(AVAS)

เสียงเตือนคนภายนอกรถขณะขับข�โ่ หมดมอเตอร ไฟฟา

Honda Connect Thai
ระบบชวยเตือนความเหนือ่ ยลาขณะขับข�่ ระบบจะตรวจ ใหขอ มูลการขับข�ด่ า นความปลอดภัยดวยขอมูลระยะหาง ระบบแสดงภาพมุมอับสายตาขณะเปลีย่ นเลน ทีช่ ว ยลด เมือ่ รถขับเคลือ่ นในโหมดการขับข�ด่ ว ยมอเตอรไฟฟา ระบบ
จับความเหนือ่ ยลาของผูข บั ข�ผ่ า นการควบคุมพวงมาลัย ระหวางรถคันหนา เพ�่อความปลอดภัยขณะขับข�่
จ�ดบอดในการมองเห็นของกระจกมองขางดานซาย จะสงเสียงเตือนใหผทู อี่ ยูภ ายนอกรถรับรูว า มีรถเคลือ่ น
เมือ่ พบวาประสิทธิภาพในการควบคุมรถของผูข บั ข�ล่ ด
โดยจะใชกลองในการจับภาพและแสดงผลผานหนาจอ ตัวอยูในระยะใกล
นอยลง ระบบจะแจงเตือนผานหนาจอ TFT และจะทํา
ขนาด 8 นิ�ว
การสั่นเตือนที่พวงมาลัย
หมายเหตุ : ภาพขางตนเปนเพ�ยงภาพตัวอยางเทานั้น รายละเอียดหร�ออุปกรณบางสวนในภาพ อาจแตกตางจากรถยนตที่จำหนายจร�ง ทั้งนี้ บร�ษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการพ�จารณาเปลี่ยนแปลงรายละเอียด หร�ออุปกรณมาตรฐานตามที่เห็นสมควร

เทคโนโลยีความปลอดภัยอัจฉร�ยะจากฮอนดา ทีผ่ สานการทํางานของเรดารกบั กลอง
ดานหนาในการตรวจจับสภาวะแวดลอมบนทองถนน ชวยแจงเตือนและชวยควบคุมรถ
ในสถานการณการขับข�่ที่มีความเสี่ยงตอการเกิดอุบัติเหตุ เพ�่อความปลอดภัยของ
ตัวผูขับข�่ และเพ�่อนรวมทางบนทองถนนอยางแทจร�ง
หมายเหตุ:
ระบบ Honda SENSING เปนเทคโนโลยีดานความปลอดภัยในการชวยเหลือผูขับข�่ เพ�่อหลีกเลี่ยงการชนหร�อลดความรุนแรงจากอุบัติเหตุในบาง
สถานการณเทานัน้ มิใชระบบเพ�อ่ ทําใหการขับข�ป่ ราศจากการชน อุบตั เิ หตุ หร�ออันตรายใดๆ และอาจจะมีบางสถานการณทรี่ ะบบ Honda SENSING
จะไมทํางานหร�อทํางานไดไมเต็มประสิทธิภาพ ข�้นอยูกับว�ธีใชงานรถยนตของผูขับข�่ ลักษณะการขับข�่ สภาพรถยนต สภาพถนน สภาพภูมิอากาศ
และปจจัยแวดลอมอื่นๆ ทั้งนี้ ผูขับข�่ควรขับข�่โดยใชความระมัดระวังอยูเสมอและควรศึกษาขอมูล ว�ธีการใช รวมทั้งขั้นตอนการทํางานของระบบตางๆ
อยางละเอียดในคูมือผูใชรถ

Lane Keeping Assist System

กลองดานหนาจะทําการตรวจจับเสนแบงชองทางเดินรถ ซึ่งระบบจะชวยเพ��มแรงหนวงของ
พวงมาลัย เพ�่อชวยผูขับข�่ควบคุมรถใหอยูภายในชองทางปกติ และลดอาการเหนื่อยลาของผูขับข�่

Auto High-Beam

ระบบปรับไฟสูง-ตํ่าอัตโนมัติดวยกลอง โดยจะปรับเปนไฟสูงเมื่อขับข�่ในที่มืด และจะปรับเปนไฟตํ่า
เมื่อตรวจจับไดวามีรถสวนทางหร�อรถยนตดานหนา

ACC with LSF

Adaptive Cruise Control with Low-Speed Follow

ระบบควบคุมความเร็วอัตโนมัตแิ บบแปรผัน พรอมระบบปรับ
ความเร็วตามรถยนตคันหนาที่ความเร็วตํ่า

ระบบชวยควบคุมความเร็วของรถใหคงที่ตามที่ผูขับข�่ตั้งคาไว และ
ระบบจะปรับความเร็วอัตโนมัติ โดยมีกลองและเรดารตรวจจับรถคันหนา
เพ�อ่ รักษาระยะหางจากรถคันหนาอยางเหมาะสม และในการขับข�ค่ วามเร็วตํา่
ระบบจะชวยปรับความเร็วใหรถเคลือ่ นทีต่ ามรถคันหนา รวมถึงเบรกและหยุด
ตามอัตโนมัติ ระบบจะเร��มทํางานอีกครั้งเมื่อผูขับข�่กดปุมที่พวงมาลัย
หร�อเหยียบคันเรง

GRADE LEVELS
โดดเดนเหนือใครในแบบคุณ
ดวยชุดอุปกรณตกแตงระดับพร�เมียม
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EL

BODY COLOURS

กระจังหนาแบบสปอรต

คิ�วตกแตงซุมลอดานหนา

สปอยเลอรหลังแบบดักเทล

รายละเอียดอุปกรณตกแตงเพ�่มเติมที่
https://hondaaccess.co.th/line-up/honda-accord
หมายเหตุ : ภาพขางตนเปนเพ�ยงภาพตัวอยางเทานั้น รายละเอียดหร�ออุปกรณบางสวนในภาพ อาจแตกตางจากรถยนตที่จำหนายจร�ง ทั้งนี้ บร�ษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการพ�จารณาเปลี่ยนแปลงรายละเอียด หร�ออุปกรณมาตรฐานตามที่เห็นสมควร

ขาวแพลทินัม (มุก)
Platinum White Pearl (NH-883P)

เทาเมทิเออรอยด (เมทัลลิก)
Meteoroid Gray Metallic (NH-904M)

ดำคร�สตัล (มุก)
Crystal Black Pearl (NH-731P)

เง�นลูนาร (เมทัลลิก)
Lunar Silver Metallic (NH-830M)

S P E C I F I C AT I O N S /
รุน

ขอมูลจำเพาะทางเทคนิค

EL

e:HEV EL+

เคร�่องยนต
แบบ

มอเตอร ไฟฟา
กำลังสูงสุด กิโลวัตต (พ�เอส)
แรงบิดสูงสุด นิวตัน-เมตร (กก.-ม.)
แบตเตอรี่
ชนิด
ความจ�ไฟฟา กิโลวัตต-ชั่วโมง
เคร�่องยนตและมอเตอร ไฟฟา
กำลังสูงสุด (พ�เอส)
ระบบพวงมาลัย
แบบ
พวงมาลัยหมุนสุด (รอบ)
รัศมีวงเลี้ยว (เมตร)
ระบบเบรก
หนา
หลัง
ระบบกันสะเทือน
หนา
หลัง
มิติ (มิลลิเมตร)
ความยาว
ความกวาง
ความสูง
ฐานลอ
ระยะหางระหวางลอคูหนา / คูหลัง
ความสูงใตทองรถ
น้ำหนักรถ (กิโลกรัม)
ขนาดลอ
ขนาดยาง
ความจ�ถังน้ำมัน (ลิตร)

รุน

EL

เทคโนโลยีความปลอดภัย Honda SENSING
ระบบเตือนการชนพรอมระบบชวยเบรก (CMBS)
ระบบชวยควบคุมรถใหอยูในชองทางเดินรถ (LKAS)
ระบบเตือนและชวยควบคุมเมื่อรถออกนอกชองทาง
เดินรถ (RDM with LDW)
ระบบปรับไฟสูงอัตโนมัติ (AHB)
ระบบควบคุมความเร็วอัตโนมัติแบบแปรผัน
พรอมระบบปรับความเร็วตามรถยนตคันหนา
ที่ความเร็วต่ำ (ACC with LSF)
เทคโนโลยีดานการขับข�่
ระบบควบคุมการเปลี่ยนเกียรที่พวงมาลัย
(Paddle Shift)
ระบบชวยชะลอความเร็วรถที่พวงมาลัย
(Deceleration Paddle Selectors)
ปุม ECON
สว�ตชควบคุมโหมดการขับข�่ดวยมอเตอร ไฟฟา
โหมดการขับข�่แบบสปอรต
ระบบเบรกมือไฟฟา (Electric Parking Brake : EPB)
ระบบ Auto Brake Hold
มาตรวัดพรอมหนาจอแสดงขอมูลการขับข�่แบบ
TFT ขนาด 7 นิ�ว
ระบบแสดงขอมูลบนกระจกหนา (HUD)
ภายนอก
ซันรูฟ พรอมระบบ One-Touch
ไฟหนา และไฟทายแบบ LED
ไฟสองสวางสำหรับการขับข�่ในเวลากลางวันแบบ LED
ระบบเปด - ปดไฟหนาอัตโนมัติ
ไฟตัดหมอกคูหนาแบบ LED
มือจับเปดประตูดานนอกสีเดียวกับตัวรถ
ตกแตงดวยโครเมียม
ไฟสองมือจับเปดประตูดานนอก
กระจกมองขางปรับไฟฟา พรอมพับเก็บอัตโนมัติ
กระจกมองขางดานซายปรับลดอัตโนมัติเมื่อถอยหลัง
ระบบปดน้ำฝนแบบอัตโนมัติ
ทอไอเสียคู พรอมปลอกทอไอเสียสเตนเลส
เสาอากาศคร�บฉลาม
สปอยเลอรหลัง
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1

ดับเบิลโอเวอรเฮดแคมชาฟท (DOHC)
4 สูบ 16 วาลว VTEC TURBO
ระบบจายน้ำมันเชื้อเพลิง
หัวฉีดมัลติพอยท PGM-FI
ประเภทน้ำมัน
E85
ความจ� (ซีซี.)
1,498
เสนผานศูนยกลางกระบอกสูบ x ชวงชัก (มิลลิเมตร)
73.0 x 89.5
อัตราสวนกำลังอัด
10.3 : 1
กำลังสูงสุด กิโลวัตต (พ�เอส) / รอบตอนาที
140(190) / 5,500
แรงบิดสูงสุด นิวตัน-เมตร (กก.-ม.) / รอบตอนาที
243(24.8 ) / 1,500-5,500
ระบบควบคุมการเปด-ปดลิ�นปกผ�เสื้อแบบอิเล็กทรอนิกส (DBW)
O
ระบบสงกำลัง
ระบบเกียร
CVT
(Continuously Variable Transmission)
อัตราทดเกียร
2.645 ~ 0.405
เกียรถอยหลัง
1.859 ~ 1.265
เฟ�องทาย

e:HEV TECH

อุปกรณมาตรฐาน

S TA N D A R D E Q U I P M E N T /

5.363

ดับเบิลโอเวอรเฮดแคมชาฟท (DOHC)
4 สูบ 16 วาลว i-VTEC
หัวฉีดมัลติพอยท PGM-FI
E20
1,993
81.0 x 96.7
13.5 : 1
107(145) / 6,200
175(17.9) / 3,500
O
E-CVT
(Electrical Continuously Variable Transmission)
2.454 (มอเตอร ไฟฟา)
0.805 (เคร�่องยนต)
8.397 (มอเตอร ไฟฟา)
2.757 (เคร�่องยนต)

-

135 (184)
315 (32.1)

-

ลิเธียม-ไอออน
1.3kWh

-

215
ดูอัลพ�เนียน พรอมเพาเวอรผอนแรงแบบไฟฟา (DP-EPS)
2.3
6.1
ดิสกเบรกแบบมีชองระบายความรอน
ดิสกเบรก
แม็คเฟอรสัน สตรัท อิสระ พรอมเหล็กกันโคลง
มัลติลิงค อิสระ พรอมเหล็กกันโคลง

O
O

O
O

O

O

O

O

O

O

O

-

-

O

O
O
O
O

O
O
O
O
O

O

O

-

-

O
O
O
O

-

O
O
O
O
O

O
O
O
O
O
-

O

O
-

O
O
O
O
O

-

O

4,894
1,862
1,450
2,830
1,600 / 1,610.2
1,464
17 X 7.5J
225/50 R17
56

1,588 / 1,603.2
131.3
1,552

ตอบแทนความเชื่อมั่น…เคียงขางกันตลอดไป

1,568
18 X 8J
235/45 R18
48.5

รายละเอียดเพ��มเติมที่
www.honda.co.th/accord

ดวยเจตนารมณ ในการมุงมั่นสรางสรรคเทคโนโลยียานยนตที่ล้ำหนาและเปนมิตรกับสิ�งแวดลอม พรอมยึดมั่น
ในพันธสัญญาทีจ่ ะเปนอีกหนึง่ พลังดูแลสังคมไทย ฮอนดาจ�งกอตัง้ กองทุนฮอนดาเคียงขางไทยข�น้ เพ�อ่ เตร�ยม
ความพรอมในการมอบความชวยเหลือฉุกเฉิน เมือ่ เกิดภัยพ�บัตทิ างธรรมชาติ โดยฮอนดารวมสมทบเง�น 1,000
บาทตอการขายรถยนต 1 คัน 100 บาท ตอการขายรถจักรยานยนต 1 คัน และ 10 บาท ตอการขายเคร�อ่ งยนต
อเนกประสงค 1 หนวย

S TA N D A R D E Q U I P M E N T /
รุน

EL

ภายใน / ความสะดวกสบาย
สีน้ำตาล/สีดำ (ข�้นอยูกับสีภายนอก)
สีภายใน
วัสดุหุมเบาะ
หนังแทและวัสดุหนังสังเคราะห
ชุดตกแตงภายในลายไม
O
ระบบสตารทเคร�่องยนตพรอมเคร�่องปรับอากาศ
O
ดวยกุญแจร�โมท (Remote Engine Start)
ระบบสตารทเคร�่องยนตแบบอัจฉร�ยะ
O
(One Push Ignition System)
ระบบควบคุมประตูอัจฉร�ยะ (Honda Smart Key System)
O
เบาะนั่งดานคนขับปรับไฟฟา 8 ทิศทาง
O
พรอมปุมปรับดันหลัง 4 ทิศทาง
ระบบบันทึกตำแหนงเบาะนั่งของผูขับข�่ พรอมเลื่อน
อัตโนมัติเวลาข�้น-ลงรถ
O
(Memory Seat with Easy Entry/Exit)
เบาะนั่งผูโดยสารดานหนาปรับไฟฟา 4 ทิศทาง
O
ปุมปรับเบาะไฟฟาขางพนักพ�งเบาะนั่งผูโดยสารตอนหนา
เบาะนั่งผูโดยสารดานหลังสามารถพับได
O
พนักเทาแขนดานหลังแบบเปดผานหองสัมภาระทาย
O
พวงมาลัยแบบมัลติฟ�งกชันพรอมปุมควบคุม
พรอมปุมควบคุม ACC
ระบบเคร�่องเสียง และปุมรับ-วางสายโทรศัพท
with LSF และ LKAS
กระจกมองหลังปรับลดแสงอัตโนมัติ
O
ระบบปรับอากาศอัตโนมัติแบบ Dual Zone
O
ปรับอุณหภูมิแยกอิสระซาย/ขวา
2
ระบบฟอกอากาศในหองโดยสาร Plasmacluster
ชองปรับอากาศตอนหลัง
O
มานบังแดดกระจกขางดานหลัง
O
O
อุปกรณชารจไฟแบบไรสาย3
ระบบเคร�่องเสียง
ระบบนำทางเนว�เกเตอร
ระบบเคร�่องเสียงหนาจอสัมผัสขนาด 8 นิ�ว
O
แบบ Advanced Touch รองรับ Apple CarPlay4
ชองเชื่อมตอ USB ดานหนา 2 ตำแหนง
O
และดานหลัง 2 ตำแหนง
ระบบเชื่อมตอโทรศัพทแบบไรสาย Bluetooth
O
O
รองรับระบบสั่งการดวยเสียง Siri5
ระบบเคร�่องเสียงแบบ Premium Sound System
พรอม Sub-Woofer
จำนวนลำโพง
8
ระบบควบคุมเสียงรบกวนเขาหองโดยสาร (ANC)
O
ระบบเชื่อมตอ Honda CONNECT
O

อุปกรณมาตรฐาน

e:HEV EL+

e:HEV TECH

สีน้ำตาล/สีดำ (ข�้นอยูกับสีภายนอก)
หนังแทและวัสดุหนังสังเคราะห
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
พรอมปุมควบคุม ACC
with LSF และ LKAS

พรอมปุมควบคุม ACC
with LSF, LKAS และ HUD
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
10
O
O

รับประกัน 5 ปแรก ทั้งระบบแบบไมจำกัดระยะทาง ประกอบดวยมอเตอรไฟฟา อุปกรณควบคุมแบตเตอร�่ไฮบร�ดและ
ระบบสายไฟไฮบร�ด พรอมดูแลดวยชางผูชำนาญงานและเคร�่องมือพ�เศษ โดยบร�ษัทฯ พ�จารณาขยายระยะเวลารับ
ประกันเฉพาะแบตเตอร�่ไฮบร�ดเพ��มอีก 5 ป (ตั้งแตปที่ 6-10) ทั้งนี้เง�่อนไขการขยายเวลารับประกันดังกลาวเปนไป
ตามที่บร�ษัทฯ กำหนด โปรดศึกษาสมุดรับประกัน

รุน
ระบบความปลอดภัย
ระบบแสดงภาพมุมอับสายตาขณะเปลี่ยนเลน
(Honda LaneWatch)
กลองสองภาพดานหลังปรับมุมมอง 3 ระดับ
ระบบกลองมองภาพรอบทิศทาง (MVCS)
ระบบเตือนเมื่อมีรถเคลื่อนผานขณะถอย (CTM)
ระบบชวยจอดอัจฉร�ยะ พรอมระบบชวยเบรก6
เซ็นเซอรกะระยะหนา 4 จ�ด และ หลัง 4 จ�ด
ระบบชวยเตือนความเหนื่อยลาขณะขับข�่
(Driver Attention Monitor)
ระบบแจงเตือนแรงดันลมยาง (TPMS)
ถุงลมคูหนา (Dual SRS)
ถุงลมดานขางคูหนา (Side Airbags)
มานถุงลมดานขาง (Side Curtain Airbags)
ระบบปองกันลอล็อกและระบบกระจายแรงเบรก
(ABS & EBD)
ระบบชวยควบคุมการทรงตัวขณะเขาโคง (VSA)
ระบบเพ��มความคลองตัวในการขับข�่ (AHA)
ระบบชวยออกตัวขณะอยูบนทางลาดชัน (HSA)
เสียงเตือนคนภายนอกรถขณะขับข�่โหมด
มอเตอร ไฟฟา (AVAS)
ระบบล็อกรถอัตโนมัติเมื่อกุญแจร�โมทอยูหางจากตัวรถ
(Walk Away Auto Lock)7
ระบบล็อกประตูรถอัตโนมัติ
(Auto Door Lock by Speed)
ระบบกุญแจนิรภัย IMMOBILIZER
พรอมสัญญาณกันขโมย
กระจกมองขางลดการเกาะตัวของหยดน้ำ (Hydrophilic)
สัญญาณไฟฉุกเฉินอัตโนมัติขณะเบรกกะทันหัน (ESS)
ระบบเตือนคาดเข็มขัดนิรภัยผูโดยสารดานหนา
จ�ดยึดเบาะนั่งสำหรับเด็ก (ISOFIX & Child Anchor)
อุปกรณอุดการรั่วซึมของยางชั่วคราว (TPRK)
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1 ระบบ Honda SENSING เปนเทคโนโลยีดานความปลอดภัยในการชวยเหลือผูขับข�่ เพ�่อหลีกเลี่ยงการชนหร�อลดความรุนแรงจากอุบัติเหตุในบางสถานการณเทานั้น มิใชระบบเพ�่อทำใหการขับข�่ปราศจากการชน อุบัติเหตุ หร�อ
อันตรายใดๆ และอาจจะมีบางสถานการณที่ระบบ Honda SENSING จะไมทำงานหร�อทำงานได ไมเต็มประสิทธิภาพ ข�้นอยูกับว�ธีใชงานรถยนตของผูขับข�่ ลักษณะการขับข�่ สภาพรถยนต สภาพถนน สภาพภูมิอากาศ และปจจัย
แวดลอมอื่นๆ ทั้งนี้ ผูขับข�่ควรขับข�่โดยใชความระมัดระวังอยูเสมอ และควรศึกษาขอมูล ว�ธีการใช รวมทั้งขั้นตอนการทำงานของระบบตางๆอยางละเอียดในคูมือผูใชรถ
2 "Plasmacluster" และ "Device of a cluster of grapes" เปนเคร�่องหมายการคาจดทะเบียนของ Sharp Corporation.
3 เฉพาะ Smartphone บางรุน
4 ระบบการใชงาน Apple CarPlay เปนลิขสิทธิ์ของ Apple Inc. ตามรายละเอียดและเง�่อนไขที่ระบุไวใน http://www.apple.com/th/ios/carplay/
5 ระบบการใชงาน Siri เปนลิขสิทธิ์ของ Apple Inc. ตามรายละเอียดและเง�่อนไขที่ระบุไวใน http://www.apple.com/th/ios/siri/
6 ระบบชวยเบรกในระบบชวยจอดอัจฉร�ยะ เปนเทคโนโลยีดานความปลอดภัยในการชวยเหลือผูขับข�่ เพ�่อหลีกเลี่ยงการชนหร�อลดความรุนแรงจากอุบัติเหตุในบางสถานการณเทานั้น ผูขับข�่ควรขับข�่โดยใชความระมัดระวังอยูเสมอ
และควรศึกษาขอมูล ว�ธีการใช รวมทั้งขั้นตอนการทำงานของระบบตางๆอยางละเอียดในคูมือผูใชรถ
7 ฟ�งกชันล็อกอัตโนมัติจะถูกตั้งคาใหอยูที่ OFF ตามการตั้งคาเร��มตนจากโรงงาน หากตองการเปดใชงานโปรดศึกษารายละเอียดและขอกำหนดในคูมือผูใชรถ
หมายเหตุ : บร�ษัทฯขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงรายละเอียดขางตนโดยไมจำเปนตองแจงใหทราบลวงหนา

*เฉพาะรุน EL

