HONDA JAZZ HYBRID

מפרט טכני ואבזור
Technical Specification
Jazz Executive
Auto

Jazz Elegance Auto Jazz Comfort Auto

Engine & Transmission
Engine type
Displacement (cc)
Tansmission

מנוע ותיבת הילוכים
i-MMD

i-MMD

i-MMD

1498cm3

1498cm3

1498cm3

E-CVT

E-CVT

E-CVT

Performance

Engine maximum power
(HP @ rpm)
Engine maximum torque
(Kgm @ rpm)
Electric Motor Max Power
(PS)
Electric Motor Max Torque (Kgm)

סוג מנוע
)נפח מנוע (סמ״ק
תיבת הילוכים

ביצועים
98 @ 5500-6400

98 @ 5500-6400

98 @ 5500-6400

13.3 @ 4500-5000 13.3 @ 4500-5000 13.3 @ 4500-5000

)סל״ד/הספק מרבי (כ״ס
)סל״ד/מומנט מרבי (קג״מ

109

109

109

)הספק מרבי מנוע חשמלי (כ״ס

26

26

26

)מומנט מרבי מנוע חשמלי (קג״מ

0 - 100 km/h (seconds)

9.5

9.4

9.4

) קמ״ש (שניות0 - 100 תאוצה

Maximum speed (km/h)

175

175

175

)מהירות מרבית (קמ״ש

Dimensions, Capacity & Weights

 קיבולת ומשקלים,ממדים

Overall length (mm)

4,044

4,044

4,044

)אורך כללי (מ״מ

Overall width (mm)
Overall width including door mirrors
(mm)
Overall height - unladen (mm)

1,694

1,694

1,694

)רוחב כללי (מ״מ

1,966

1,966

1,966

רוחב כללי כולל מראות צד

1,526

1,526

1,526

)גובה (מ״מ

Wheelbase (mm)

2517

2,517

2,517

)בסיס גלגלים (מ״מ

Track Front (mm)

1,487

1,487

1,487

)מפשק גלגלים קדמי (מ״מ

Track Rear (mm)

1,474

1,474

1,474

)מפשק גלגלים אחורי (מ״מ

Ground clearance - with driver (mm)

136

136

136

) עם נהג (מ״מ- מרווח גחון

Turning circle - at wheel centre (m)
Steering wheel lock to lock (wheel
turns)
Trunk capacity (litres, VDA method)
Rear Seats up
Fuel tank (litres)

4.9

4.9

4.9

)רדיוס סיבוב מינימלי (מ׳

2.51

2.51

2.51

) מנעילה לנעילה (סיבובי הגה,גלגל הגה

304

304

304

)VDA  בשיטת,תא מטען (ליטרים

40

40

40

)מכל דלק (ליטרים

1304

1304

1300

)משקל עצמי (ק״ג

35

35

35

Kerb weight (kg)
Maximum roof load (kg)

)עומס מרבי על הגג (ק״ג

Safety & Security

בטיחות ובטחון

Driver i-SRS airbag

+ שלבית-כרית אוויר לנהג עם פתיחה דו
)לנוסע (אפשרות נטרול לנוסע

Airbags - Front Centre

כרית אוויר קדמית מרכזית

Side airbags (front)

)כריות אוויר צידיות (קדמיות

Side airbags (rear)

)כריות אוויר צידיות (אחריות

Side curtain airbags (Front and Rear)

כריות אוויר עליונות מסוג וילון

Jazz Executive
Auto

Jazz Elegance Auto Jazz Comfort Auto

Whiplash lessening front headrests

משענות ראש קדמיות להגנה מפני
""צליפת שוט
) (מערכת למניעת נעילת גלגליםABS

ABS (Anti-Lock Braking System)
Electronic Brakeforce Distribution
(EBD)

מערכת חלוקת כוח בלימה אלקטרונית
)EBD(

Brake Assist (BA)

)BA( מערכת עזר לבלימה

Vehicle Stability Assist (VSA)

)VSA( מערכת בקרת יציבות

Hill Start Assist (HAS)

)HSA( מערכת עזר לזינוק בעלייה

ISO Fix Points (Outer Rear Seats)

 (במושביםISO Fix נקודות קיבוע
)האחוריים החיצוניים

Emergency stop signal

איתות מצוקה בעת בלימת חירום

Deflation Warning System (DWS)

מערכת אזהרת לחץ אוויר בצמיגים
)DWS(

Forward Collision Warning

Lane Keep Assist System

אזהרה מפני התנגשות חזיתית
מערכת אקטיבית לתיקון בעת סטיה
מנתיב
בקרת היגוי אקטיבית

Intelligent Speed Limiter

מגביל מהירות חכם

Active Lane Departure mitigation

Adaptive cruise contol

בקרת שיוט אדפטיבית

Low Speed Following

שמירת מרחק אקטיבית במהירות נמוכה

Active Traffic Sign Recognition System

מערכת זיהוי תמרורים אקטיבית

Collision Mitigation Braking System
Blind Spot Information incl. Cross
Traffic Monitor (BSM)

מערכת בלימה אוטונומית
(-)

(-)

Comfort & Convenience
(-)

Smart Entry & Start

(-)

EV mode

ניטור שטחים מתים במראות בצד

נוחות ונוחיות
KEYLESS כניסה והנעה חכמה
מצב נהיגה חשמלי

Digital Climate control

בקרת אקלים

Rain sensing auto wipers

חיישן גשם ומגבים אוטומטיים

Rear wiper (intermittent)

מגב אחורי

Rear parking sensors

חיישני חניה אחוריים

Front parking sensors
Rear Parking Camera

*

Tilt and telescopic steering wheel
Heated steering wheel with genuine
leather
Shift Knob with genuine leather
Electric adjustable and heated door
mirrors
Retra clable door mirrors

(-)

חיישני חניה קדמיים

*

מצלמת נסיעה לאחור
כיוון כפול לגלגל ההגה

(-)

(-)

(-)

(-)

(-)

Accessory socket (front)

כוונון ידני לגובה מושב הנהג

Front heated seats

מושבים קדמיים מחוממים

Rear seat 60/40 fold down

60/40 מושב אחורי מתקפל

Magic seats

Magic seats
עור משולב/בד

Privacy Glass
Mirror Colour

ידית הילוכים בחיפוי עור
מראות צד חשמליות מתכווננות כולל
חימום
מראות צד חשמליות מתקפלות
)12V( שקע אביזרים

Driver seat manual height adjustment

Seat Material

גלגל הגה מחומם בחיפוי עור

ציפוי כרום

עור משולב/בד

בד

ריפודי מושבים

)-(

)-(

חלונות אחוריים כהים

)-(

)-(

חיפוי מראות צדי הרכב

Jazz Executive
Auto

Jazz Elegance Auto Jazz Comfort Auto

Audio & Communications

מערכות שמע ומידע

Honda CONNECT (9" touchscreen,
AM/FM/DAB, Apple Carplay and
Android Auto ,Rear view camera)

(-)

HONDA "9 מערכת מולטימדיה
APPLE CARPLAY  תומכתCONNECT
& ANDROID AUTO

Wireless Apple Carplay

(-)

פונקציית שיקוף אלחוטית
Apple Carplay

Multimedia with WAZE option with
Hotspot connection*
USB
Speakers

WAZE " הכוללת8 *מערכת מולטימדיה
בהפעלת נקודה חמה

(-)

(-)

2FR+2RR

2FR

1FR

4

4

4

Steering wheel remote audio controls
Bluetooth™ Hands Free Telephone
(HFT)

USB שקע
רמקולים
בקרות שמע על גלגל ההגה

Interior Lights

תאורה

Dusk sensing auto lights

חיישן תאורה ופנסים אוטומטיים

Trunk light

תאורת תא מטען

Headlights

LED

LED

LED

תאורת חזית

Rear Headlights

LED

LED

LED

תאורה אחורית

Front Fog Lights

LED

(-)

(-)

Highbeam Support System (HSS)

)"מערכת תמיכה באורות הדרך ("גבוהים
)HSS(

LED daytime running lights

LED תאורת יום קבועה

Headlight auto on/off timer (coming
home/leaving home)

קוצב זמן לתאורה ראשית
)(כניסה ויציאה

Wheels
Alloy wheels
Tyres R15 185/60 88H
Tyre repair kit

פנסי ערפל קדמיים

16"

15"

(-)

R16 185/55 87H

R15 185/60 88H

R15 185/60 88H

גלגלים
חישוקי סגסוגת
מידת צמיגים
ערכת ניפוח

(-) לא קיים
סטנדרט
אופציונלי
*התקנה מקומית
. את אחיזתו בכבישים רטובים ורמת הרעש החיצוני מהצמיג,תווית נתוני הצמיגים מסווגת את היעילות האנרגטית של הצמיג

2 :מספר קטלוגי

12/20 1000

התמונה להמחשה בלבד
כל הדגמים מצוידים בממיר קטליטי ומותאמים לשימוש בדלק נטול עופרת בלבד .מכוניות הונדה משווקות בכל העולם ,מסיבה זו יש הבדלים במפרטים
ובנתונים לארצות השונות .דף זה מתאר את המפרט לשוק הישראלי עפ"י נתוני היצרן .התמונות ,המפרטים והנתונים בפרוספקטים השונים הם כלליים,
ואין לשייכם לדגם או שוק ייחודי .הציוד המופיע בהם אינו בהכרח ציוד סטנדרטי .היצרן והחברה שומרים לעצמם את הזכות לתקן או לשנות את הנתונים
והמפרטים השונים ללא הודעה מוקדמת .ייעוץ ופרוט ניתן לקבל מיועץ המכירות .התמונות בקטלוג זה להמחשה בלבד.
אחריות ל 3-שנים או  100,000ק״מ המוקדם מבניהם | בכפוף לחוברת אחריות ושירות.
למערכת ההיברידית הרחבת אחריות ל 5-שנים או  100,000ק״מ המוקדם מבניהם | בכפוף לחוברת אחריות ושירות.
טיפולים שוטפים מדי  12חוד׳ או  20,000ק״מ ,הקודם מבניהם בהתאם להנחיות היצרן .בנוסף ,החלפת שמן מנוע או פילטר שמן מנוע תתבצע בהתאם לחיווי
שיתקבל בלוח השעונים .חיווי כאמור יכול להתקבל אף בין מועדי הטיפולים השוטפים.
נתוני צריכת החשמל וטווח הנסיעה החשמלית מתפרסמים על פי הדין לפי בדיקות המעבדה .צריכת החשמל וטווח הנסיעה החשמלית בפועל מושפעים ,בין
היתר ,מתנאי הדרך ,מזג האוויר ,תחזוקת הרכב ,הרגלי הטעינה וממאפייני הנהיגה .קיבולת הסוללה וביצועיה ברכב חשמלי מצטמצמים לאורך הזמן ובהתאם
לשימוש נתוני צריכת הדלק מתפרסים על פי הדין לפי בדיקות המעבדה .צריכת הדלק בפועל מושפעת גם מתנאי הדרך ,מתחזוקת הרכב וממאפייני הנהיגה.
תיאור דגם

רמת האבזור הבטיחותי

74

JAZZ 1.5 Hybrid Comfort AT

6

קוד דגם
75

JAZZ 1.5 Hybrid Elegance AT

6

-

JAZZ 1.5 Hybrid Executive AT

6

פירוט מערכות הבטיחות המותקנות ברכב דגמי

רמת האבזור הבטיחותי
רמת בטיחות גבוהה

7

8

COMFORT / ELEGANCE

•

מערכת שליטה באורות גבוהים ונמוכים
 10כריות אויר
מערכת זיהוי לתמרורי תנועה
בלימה אוטומטית בעת חירום
מערכת מתקדמת לבלימת חירום מפני
 Xמערכת זיהוי כלי רכב ב״שטח מת״
הולכי רגל או רוכבי אופניים
בקרת שיוט אדפטיבית
 Xבלימה אוטומטית בנסיעה לאחור
בקרת מהירות חכמה ()ISA
 Xמערכת התרעה במצב של עייפות נהג
מצלמות רוורס
 Xחיישני חגירת חגורות בטיחות מאחור (קדמיים ואחוריים)  Xמערכת להתרעה על השארת ילדים ברכב
מערכת אקטיבית למניעת סטייה מנתיב
פירוט מערכות הבטיחות המותקנות ברכב דגמי

מערכת מותקנת בדגם הרכב
 Xלא קיים ברכב

מקרא

EXECUTIVE

••
•

•••
•
••
•

•

מערכת שליטה באורות גבוהים ונמוכים
 10כריות אויר
מערכת זיהוי לתמרורי תנועה
בלימה אוטומטית בעת חירום
מערכת מתקדמת לבלימת חירום מפני
מערכת זיהוי כלי רכב ב״שטח מת״
הולכי רגל או רוכבי אופניים
בקרת שיוט אדפטיבית
 Xבלימה אוטומטית בנסיעה לאחור
בקרת מהירות חכמה ()ISA
 Xמערכת התרעה במצב של עייפות נהג
מצלמות רוורס
 Xחיישני חגירת חגורות בטיחות מאחור (קדמיים ואחוריים)  Xמערכת להתרעה על השארת ילדים ברכב
מערכת אקטיבית למניעת סטייה מנתיב
דגם
JAZZ 1.5 Hybrid Comfort AT
JAZZ 1.5 Hybrid Elegance AT
JAZZ 1.5 Hybrid Executive AT

צריכת דלק בליטרים
ל 100-ק״מ

4.5
4.5
4.6

דרגת זיהום
אוויר

משולב

2

משולב

2

משולב

2

5

3

1

מקרא

••
•

••
•
••
•

6

4

2

0

רמת בטיחות נמוכה

מערכת מותקנת בדגם הרכב
 Xלא קיים ברכב

דרגת זיהום אוויר מרכב מנועי
זיהום
מירבי

15

14

13

12

11

10

9

נתוני היצרן ,עפ״י בדיקת מעבדה .תקן 715/2007 EC

8

7

6

5

4

3

2

1

המדד מחושב לפי תקנות אוויר נקי (גילוי נתוני זיהום אוויר מרכב מנועי בפרסומת) ,התשס"ט 2009

זיהום
מזערי

