
Civic
Type R

Originalt tilbehør



Med Honda Civic Type R har vi skabt et smukt og 

robust stykke teknik. Oplev et eksempel på Hondas 

stolte motorsportstraditioner kombineret med liden-

skab – Type R har alt det, du elsker ved at køre bil. Nu 

kan du få originalt Honda-tilbehør, der gør det muligt 

for dig at tilfredsstille din køreentusiasme og  tilpasse 

din Type R, så du får lige netop den type landevejs-

racer, du har forestillet dig. Øg komforten i cockpittet, 

gør det seje udseende endnu skarpere, eller få en 

uforglemmelig køreoplevelse med et førsteklasses 

lydspor.

Skræddersy dine 
drømme



Civic Type R udtrykker en lidenskab for motorsporten, der er allestedsnærværende 

i dens slanke, nutidige design. Og som om det ikke var nok, kan du friske din 

Type R op med tofarvede front- og hækskørter eller udstyre den med imponerende 

19" alufælge i Rage-design, så der for alvor bliver lagt mærke til dig på vejen. 

Lidenskabelig
FRONT- OG HÆKSKØRTER
De racerbilsinspirerede tofarvede front- og hækskørter matcher karrosseriet 
på din Type R, og giver den et mere kraftfuldt og skarpt udseende.

TYPE R-EMBLEM & MÆRKATER
Med Type R-logoet og mærkater kan du understrege 
din Type R’s identitet.

19" X 7,5 J ALUFÆLG – RAGE-DESIGN
Med en blankpoleret forside og indvendig Black Pearl- lakering kan disse 
imponerende 19" alufælge i Rage-design ikke gå ubemærket hen.
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07 > LYD & ELEKTRONIK

Specifi kationer for højttaleropgraderinger
Dual Cone
højttaler-

opgradering

Co-Axial
højttaler-

opgradering

Bass Works
højttaler-

opgradering

Maksimalt input 60 W 40 W

Nominelt input 20 W 25 W

Lydstyrkeniveau 85 dB 87 dB

Frekvensområde
30-30 kHz
(- 15 dB)

30-40 kHz
(- 15 dB)

0-5 kHz

Impedans 4 Ω 2 Ω

Magnetisk Lineær dynamisk magnet Nd-B-F-magnet

Woofer Orange Pearl Mica (vandtæt) –

Sub Superhøj – –

Diskanthøjttaler – Kuppel –

Kant Tværgående letvægtskuppel Formet gummi

Vægt 255 g 280 g 400 g

For at give dig mulighed for at skabe den bedst mulige lyd i bilen kan du opgradere til et udvalg af 
førsteklasses højttalere. Du kan vælge de to dedikerede Bass Works-højttalere, der garanterer en jævn 
og solid bas og dybe toner. Eller Co-Axial-højttaleropgraderingen, der giver veltilpasset mellemtone, 
samtidig med at de indbyggede diskanthøjttalere gengiver høje toner perfekt. Dual Cone-højttaleropgraderin-
gen gør nøjagtig det samme, men med to separate diskanthøjttalere. 
Disse kvalitetshøjttalere kan problemløst integreres i interiøret på Civic, hvor Bass Works-højttaleren kombineres 
med Co-Axial- og/eller Dual Cone-højttaleropgraderingen i en imponerende lydpakke.

Bass Works-forstærkerspecifi kationer

Antal kanaler 2

Maksimumeffekt 2 x 40 W

RMS-effekt 2 x 25 W

Maksimalt strømforbrug 5 Amp

Stabilitet 2 x 2 Ω

Indgangsimpedans 620 Ω

BASS WORKS-SÆT (2 BASS WORKS-HØJTTALERE OG FORSTÆRKER)
- Højttalere til montering bagi
- Specifi kt til de lave toner og bastoner
- Varm og kraftig dyb bas
- Diskret indbygning af højttalere med originale ledninger og monteringspunkter

DUAL CONE-HØJTTALEROPGRADERING
- Til montering i fordør
- Perfekt balancerede højttalere til mellemtoner og høje toner – skal kombineres med 

separate diskanthøjttalere
- Diskret indbygning med originale ledninger og monteringspunkter

CO-AXIAL-HØJTTALER OPGRADERING
- Til montering i fordør
- Perfekt balancerede højttalere til mellemtoner og høje toner takket være den separate 

diskanthøjttaler
- Diskret indbygning med originale ledninger og monteringspunkter

En skøn køreoplevelse bliver endnu bedre med et godt soundtrack. Så sæt din iPod® i, spil 

din yndlingsmusik, og blæs gennem byen med et førsteklasses lydsystem i bilen.  

Skarp

CIVIC ADAPTER TIL iPod
Civic-adapteren til iPod er tilsluttet og styres via lydanlægget i Type R. Dermed kan du 
give din køreoplevelse et ekstra boost med hele din digitale musiksamling.
iPod er et varemærke tilhørende Apple Computer Inc., registreret i USA og andre lande.
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Det elegante cockpit og racersæder foran placerer Type R i en liga helt for sig selv. 

Rødt interiørlys i fodområdet og røde, førsteklasses tæpper i bunden får Type R til 

at ose af racercharme.

Ekstravagant
RØDT INTERIØRLYS
Interiørlyset forstærker Type R's hotte røde racerstil, fordi fodområdet indhylles i et rødt skær.

SOLSKÆRME
Solskærmene med perfekt pasform dækker alle bagruder og beskytter mod stærk sol og 
nysgerrige blikke.

BUNDMÅTTER, PREMIUM
Disse førsteklasses måtter fi ndes udelukkende i rød nubuck, ligger godt fast på gulvet og 
er forsynet med et emblem i børstet metal med præget Type R-logo. De giver din Type R et 
udseende, der vil skabe opmærksomhed.
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3 › Type R Stickers2 › Type R-hækskørt1 › Type R-frontskørt
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4 › Beskyttelseslister, for 7 › Stænklapper, for6 › Dørbeskyttelseslister5 › Beskyttelseslister, bag

8 › Stænklapper, bag 10 › Parkeringssensorer, bag9 › Tågelygter

12 › 18" Alufælg – Blade11 › 18" Alufælg – Storm
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12 › 18" Alufælg – Altimo

14 › Hjulmøtrikker

iPod er et varemærke tilhørende Apple Computer Inc., registreret i USA og andre lande.
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13 › 19" Alufælg – Rage 

3 › Type R- emblem 16 ›    Cd-tuner 17 ›    Kassetteafspiller 
   (DIN-montering)

18 › Cd-afspiller til 6 cd'er 
  (DIN-monteret)

19 › 8-cd-skifter
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20 ›    Adapter for iPod 21 ›  Indbygget dvd-baseret 
satellitnavigationssystem

22 › Bærbar navigation 23 › Bassystem

26 › Diskanthøjttaler, front25  ›    Højttaleropgraderingssæt 
– Co-Axial

24 ›     Højttaleropgraderingssæt 
– Dual Cone

27 › Bakkamera

28 ›       Bakspejl med automatisk 
nedblænding

29 › Bluetooth® handsfree sæt

15 › Låsemøtrikker
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47 ›     Indvendig cykelholder 48 ›    Fastspændingsbælte 49 › Fastspændingsnet 50 › Bagagerumsmåtte
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51 ›    Bagagerumsbakke

32 › Gummimåtter31 › Bundmåtter, premium
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33 › Barnestol gruppe 0+
Baby-safe

41 › Ski- og snowboardholder40 › Lastholder forstærkning39 › Lastholder 42 › Tagboks 350 l

45 › Cykelholder Easy-fi t44 › Cykelholder Classic43 ›    Skiboks 320 L 46 › Cykellift

54 › Hundegitter34 › Barnestol gruppe 0+ 
Baby-safe Isofi x

35 › Barnestol Lord Plus 37 › Barnestol gruppe 2 & 3 Kid36 › Barnestol 
Duo Plus Isofi x

13
 >

 O
VE

RS
IG

T

la
st

ho
ld

er

57 › Advarselstrekant56 ›    Netadapter til køletaske55 ›    Køletaske38 › Solskærme

Kontakt nærmeste Honda-forhandler for at få yderligere oplysninger.

www.honda-access.com

52 ›    Bagagerumslommer

30 › Rødt interiørlys
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Honda Motor Europe - Denmark Kokholm 13, 6000 Kolding
Tlf. 76 30 55 30 www.honda.dk
Civic Type R/03/07/TH11073Dk

HME-Denmark forbeholder sig til enhver tid ret til at ændre udstyr og specifi kationer uden forudgående meddelelse. Detaljer, farver, beskrivelser og illustrationer er kun beregnet til orien-
tering. De komponenter, som er angivet i brochuren, kan afvige fra det udstyr, bilerne sælges med i Danmark. Hør nærmere hos din Honda-forhandler. Tekniske specifi kationer fremgår 
af folderen ”Farver, tekniske specifi kationer”. For seneste opdateringer se www.honda.dk


