ELEKTROMOS SZÍV,
RETRÓ LÉLEK
A már bemutatkozásakor ikonná vált, elektromos hajtású
Honda e Prototype a XXI. századi közlekedés egészen különleges víziója.
Ultramodern villanymotorja nemcsak a hangtalan suhanással,
az egyenletes teljesítményleadással és a mindig rendelkezésre álló
csúcsnyomatékkal jelent egyet, hanem a költséghatékony, károsanyagkibocsátás nélküli autózással is. A díjnyertes tanulmányautóból kifejlesztett
Honda e Prototype a városi-elővárosi helyváltoztatás remekbe szabott
célszerszáma, ami a hétvégi kiruccanások során is brillírozik.

MINDEN HELYZETBEN PRAKTIKUS,
MINDEN KANYARBAN VILLÁMGYORS
A Honda e Prototype súlypontja a lehető legközelebb került
a talajhoz, erős villanymotorja pedig a hátsó kereket hajtja,
így az egész város játszótérré válhat – a hatalmas parkolók
tán még soha nem voltak ily hívogatóak.
A közvetlen karakterisztika és a mindig rendelkezésre álló
csúcsnyomaték már az első zöld lámpánál az élre repíti,
kivételesen könnyed kezelhetősége és zajtalan működése
pedig garantálja, hogy a legnehezebb városi szakaszokat
is mosolyogva tudja le a vezető.

FELTŰNŐEN MÁS,
SZEMET
GYÖNYÖRKÖDTETŐEN
KLASSZIKUS
A lounge-szerű utastér elegáns vonalvezetéssel, tompa
színekkel és elképesztő helykínálattal hívogatja
az utasokat, s olyan ámulatba ejtő formai megoldások
teszik egyszerre modernné és klasszikussá,
mint a „szélesvásznú” műszerfal.
Karosszériáját a Honda Civic első nemzedéke ihlette,
ezt fűszerezték meg mérnökeink a tágas kerékjáratokkal,
a kis hasmagassággal és a széles építésmóddal.
A szembetűnő profilhoz kéttónusú tető, dinamizmust
sugalló orr- és farrész, valamint jó pár világító
embléma társul, a letisztult összhatásról pedig nagy
egybefüggő felületek és szűk karosszériaillesztési
hézagok gondoskodnak. Ez utóbbiak az aerodinamikai
hatékonyságot is fokozzák, így még nagyobb lehet
a hatótávolság.

FEJLETT
MŰSZAKISÁG,
ÖSSZETETT
EGYSZERŰSÉG

A Honda e Prototype elegánsan egyszerű, és úgy terveztük,
hogy pontosan illeszkedjen a tulajdonos életviteléhez.
Hogy utasai mindig kapcsolatban maradhassanak
a külvilággal, ösztönösen kezelhető, dupla képernyő fut
végig a műszerfalon, ami intelligens alkalmazások, illetve
szolgáltatások teljes sorát kínálja fel az elöl ülőknek.
A parkolást és a tolatási műveletet ún. Kameratükör Rendszer
segíti, melynek lényege, hogy a hagyományos külső tükrök
helyett nagy felbontású monitorok közvetítik az autó mögött
zajló eseményeket, jelentősen növelve a látószöget
és a biztonságot.

SZAKÍT A HAGYOMÁNYOKKAL,
EGYEZSÉGET KÖT A JÖVŐVEL
Menjen bármikor bárhová! Több mint 200 kilométeres hatótávolságával
a Honda e Prototype mindennapos ingázásra és hétvégi kiruccanásokra
is tökéletes, különösképp, hogy a gyorstöltés funkciónak köszönhetően
mindössze fél óra alatt 80 százalékra tölthetők akkumulátorai, tehát egy rövid
pihenővel is jelentősen növelhető a megtehető kilométerek száma.
Az üveg borítással rendelkező csatlakozóaljzat a motorháztető közepére
került, így az autó mindkét oldaláról könnyen elérhető, s mivel LED-es
töltöttségjelzővel egészítettük ki, az akkumulátor állapotáról is értesülhet
a tulajdonos.

HÍRLEVÉLREGISZTRÁCIÓ
Legyen az elsők között, akik útnak indulnak
a jövőbe! A Honda várva várt elektromos
modellje nagyot lendíthet az iparág
átalakulásán, európai értékesítése várhatóan
2020 elején kezdődik.
Ne maradjon hát le semmiről, regisztráljon
a Honda e Prototype modellel kapcsolatos
hírlevélre itt:
www.honda.hu/cars/world-of-honda/Hirlevel.html
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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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