EN NY
RETNING

Hos Honda forsøger vi altid gøre tingene bedre,
gøre teknologien nyttig og finde effektive måder til
at gøre verden til et bedre sted for alle.

De miljømæssige udfordringer betyder, at der
stilles krav om renere bolig- og arbejdsmiljøer,
og fremskridtene inden for teknologi og kunstig
intelligens forbedrer den måde, vi kommunikerer
på. Derfor har vi forpligtet os til at gøre alle vores
biler batteri- eller hybriddrevne inden 2022, hvilket
sikrer lavere emissioner og en renere fremtid for os
alle. Fordi mennesker er kernen i alt, hvad vi gør.
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Den nye Honda e er designet til at passe til byen og den måde, vi lever på
i dag. Det er en bil, der sømløst forbinder alle de forskellige aspekter af dit
liv med intelligente opkoblingsmuligheder. En bil med en sporty karakter,
som ikke desto mindre tilbyder en formidabel komfort. Og selvfølgelig en bil
med nulemission*. Velkommen til næste generation.

* Nulemission under kørsel
Den viste model er Honda e Advance i Platinum White Pearl
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VED AT
FORENKLE
DESIGNET
SKABER VI FOKUS
Med sit helt enkle design og sin venlige personlighed vil
Honda e tiltrække sig opmærksomhed, uanset hvor du
kører. Hertil kommer et væld af spritnye innovationer og
smarte idéer, der gør den nye Honda e så unik.
De glatte linjer forbedrer ikke bare bilens samlede
udseende, de reducerer også luftmodstanden og
forbedrer dens ydeevne.
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Den viste model er Honda e Advance i Platinum White Pearl

INTEGRERET
DESIGN
Bilens enkle og overskuelige udseende
er opnået ved at integrere mange af
dens udvendige funktioner. For eksempel
er både forlygterne, radarsensoren og
kameraet med flere vinkler placeret i et
enkelt panel, og der er et tilsvarende
panel i bilens bagende.
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Den viste model er Honda e Advance i Platinum White Pearl.

DESIGNDETALJER
Kombinationen af enkelt design og avanceret teknologi kan ses i alle detaljerne. Håndtagene på
fordørene flugter med karosseriet og foldes kun ud og oplyses, når der er brug for adgang, og
håndtagene på bagdørene er skjult i vinduesområdet.
For- og baglygterne har flere funktioner og er sammen med blinklysene integreret i ét
sammenhængende design. Forlygterne byder dig endda velkommen ved at lyse, når du låser bilen
op. Opladningspunktet, som er centralt placeret på motorhjelmen, giver nem adgang fra begge sider
og lyser, når det er i brug, hvilket er praktisk.
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FØDT TIL AT
VÆRE ELEKTRISK
Elektricitet er den perfekte energi til bykørsel, fordi den er ren, effektiv og
giver en dynamisk ydeevne med nul emission.
Den nye Honda e er designet til at være elektrisk fra bunden, og derfor er
der ikke gået på kompromis med dynamikken og manøvreringen. Strømmen
kommer fra et kompakt 35,5 kW/h lithium-ion-batteri, som driver baghjulene
via en elektrisk transmission, der udelukkende er udviklet til Honda e.
Fuldt opladet har det en rækkevidde på op til 222 km, hvilket er mere end
rigeligt til, at du kan lave alle de ting, du elsker at lave i og omkring byen.
Ydeevne og rækkevidde maksimeres løbende takket være et smart system,
der sørger for, at batterierne hele tiden har en optimal arbejdstemperatur.

BAGHJULSTRÆK

50:50

En bagmonteret kraftig
elmotor driver
baghjulene.

En optimal
vægtfordeling på 50:50 og
et lavt tyngdepunkt giver
et stabilt og
afbalanceret
chassis.

KOMPAKT BATTERI
Det kompakte 35,5 KWh
lithium-ion-batteri vandkøles for
at maksimere batteriydelsen
og minimere størrelsen.
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Den viste model er Honda e Advance i Platinum White Pearl
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Honda e fungerer ganske vist som en bil med
automatgear, men med dens et-trins gearkasse får du
en øjeblikkelig og jævn acceleration, når du træder på
speederen. Med en effekt på op til 154 Hestekræfter
og et omdrejningsmoment på 315 Nm i kombination
med en vægtfordeling på 50:50 og et lavt tyngdepunkt
får du en sporty, men behagelig køretur. Og hvis du
gerne vil have en mere spændende oplevelse, øges
accelerationsresponsen markant, hvis du
skifter til Sportstilstand.
Desuden kan du ved at bruge styring med én pedal
(Single Pedal Control) køre med endnu mere nydelse og
lethed. Ved kun at bruge én pedal kan du accelerere og
decelerere ved at trykke foden ned for at køre og slippe
foden for at bremse. Så nemt er det.
Pladsen er trang i byen, men med en venderadius på kun
4,3 m er Honda e meget manøvredygtig og smidig, hvilket
er perfekt til smalle og snoede gader; og med den ekstra
assistance fra den “håndfri” Honda-parkeringspilot kan du
få stor glæde af byen og nyde hver eneste køretur.

DREJERADIUS

4,3 METER
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Den viste model er Honda e Advance i Platinum White Pearl.

FORBUNDET
TIL DIT LIV
Livet er bedre, når du føler dig forbundet. Honda e
forbinder dig nemt med omverdenen ved hjælp af vores
nyeste intelligente teknologi. Du kan kommunikere
med den fra din smartphone via My Honda+ appen,
hvilket blandt andet giver dig mulighed for at planlægge
ladetider, lukke ruderne eller forvarme kabinen, så du får
en varm velkomst på kolde dage. Du kan endda bruge
din smartphone som en digital nøgle* til at låse bilen,
låse den op og endda starte den.
Den stemmeaktiverede Honda Personal Assistant
kan føre en naturlig samtale med dig. Den bruger
kontekstuel forståelse for at lære at komme med
relevante anbefalinger baseret på dine specifikke krav.
Så hvis du har brug for hjælp til at tjekke vejret, finde
det nærmeste opladningspunkt, din yndlingsmusik eller
vælge restaurant, er din Honda Personal Assistant klar
til at hjælpe.
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* Du kan bruge digital nøgle og Honda Personal Assistant ved at betale abonnementsgebyr.
Du finder flere oplysninger på honda.dk.
Den viste model er Honda e Advance i Platinum White Pearl.

DIT EGET RUM
Et roligt, rummeligt og moderne interiør byder dig og
dine passagerer velkommen. Det overskuelige og enkle
design giver maksimal plads og total komfort, hvor
du kan nyde det førsteklasses lydsystem. De taktile
overflader og raffinerede materialer isolerer dig fra
trængslen og travlheden i byens gader.

Den viste model er Honda e Advance i Platinum White Pearl.
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HOLD KONTAKTEN
Det unikke digitale instrumentbræt i fuld bredde med fem displays holder dig informeret,
underholdt og har forbindelse til de ting, du elsker. Du får intuitiv kontrol over en række
intelligente applikationer og tjenester. To centralt placerede 12,3" touchskærme gør det muligt
for føreren og passageren at få adgang til flere oplysninger samtidigt, og der kan skiftes skærm
ved blot at stryge fra den ene til den anden. Du kan endda personliggøre dem med dine
yndlingsbilleder, så det altid føles som dit eget rum, uanset hvor du er.
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Den viste model er Honda e Advance i Platinum White Pearl.

NAVIGATIONSSYSTEM

APPLE CAR PLAY

Send destinationer til dit navigationssystem fra din smartphone
via My Honda+ appen. Så er din Honda e altid klar til den næste
tur og et skridt foran trafikken.

Apple CarPlay tager de ting, du vil foretage på din
telefon, mens du kører, og placerer dem på bilens
indbyggede skærm.
20

Apple CarPlay er et varemærke tilhørende Apple Inc., som er registreret i USA og andre lande.

DAGLIGSTUE
I vores moderne liv ønsker vi komfort og åbne indretninger,
og sæderne i Honda e er inspireret af denne tendens. De er
betrukket med et slidstærkt stof, som også er blødt at røre
ved, så de er lige så støttende og behagelige som de sæder,
du ønsker at have i dit hjem. Bagsæderne giver ikke kun dine
passagerer god benplads – de kan foldes helt ned, så der er
ekstra bagagerumsplads, når der er behov for det. Desuden
er der omhyggeligt placeret LED-spotlys foroven, hvilket
giver dine passagerer mere praktisk belysning.

Den viste model er Honda e Advance i Platinum White Pearl.
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EFTERTÆNKSOMT DESIGN
Nogle gange er det de små ting, der gør den store forskel. Alle detaljer, lige fra
udformningen af hver enkelt knap til placeringen af praktisk opbevaringsplads, er
designet med dig i tankerne. Opbevaringspladsen til din mobiltelefon er for
eksempel lavet med stof for at fastgøre og beskytte den, og hver passager har sin
egen USB-port, så de hver især er opkoblet.

SPEJLSYSTEM MED MIDTERKAMERA*
Bakspejlet med dobbeltfunktion kan enten bruges i
almindelig spejltilstand med vidvinkel eller, hvis du
ønsker uhindret udsyn, ændres til kameratilstand,
hvilket giver et tydeligt digitalt billede selv om natten.
Det har også en blændfri teknologi, som mindsker
blænding fra bagfra kommende biler.

* Spejlsystemet med midterkamera fås på Honda e Advance.

SPEJLSYSTEM MED SIDEKAMERA
De konventionelle dørspejle er blevet erstattet med HD-kameraer, som giver tydelige billeder
på skærmene i kabinen, også om natten og i dårligt vejr. Eftersom kameraerne er mere
kompakte end konventionelle dørspejle og passer ind i bilens bredde, reducerer de ikke kun
vindstøj og vindmodstand, men er også praktiske i smalle gader og på parkeringspladser.
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LADETEKNOLOGI
Det er nemt at oplade din Honda e, fordi opladningspunktet er
placeret centralt i motorhjelmen, hvilket giver nem adgang fra
begge sider af bilen. Det har et integreret LED-lys, som tydeligt viser
ladestatus, og en sikkerhedslås, som sikrer, at strømkablet ikke kan
fjernes, mens det er i brug. For at beskytte lakken under opladning har
vi endda designet kablet, så det er vinklet væk fra bilen.
Ladetiderne varierer, alt efter hvilken type oplader der anvendes, men
du kan hurtigt oplade til 80 % kapacitet på 30-35 minutter med en
hurtigoplader, hvilket er mindre tid, end det tager at oplade
en smartphone.
OFFENTLIG
DC-OPLADNING
CCS2 50KW
36 MINUTTER
80% OPLADNING
OFFENTLIG
AC-OPLADNING
ladetider er vejledende
TYPE 3 6.6KW
4 TIMER 10 MINUTTER*
80% OPLADNING

O F F E NT L IG D C- O PL A D NIN G
CCS 2 1 00KW
30 MIN UTTE R
8 0% O PL A D NING

AC-OPLADNING
HJEMME
POWER CHARGER
T Y P E 3 7, 4 K W
5 TIMER 26 MINUTTER*
100% OPLADNING

AC- O PL A D NING
HJEMME
T YPE 2 1 ,4KW
2 5 TIME R
2 0 MIN UTTE R *
1 00% O PL A D NING

*Ladetiderne måles fra det tidspunkt, hvor advarselsindikatoren om lavt batteriniveau lyser, og indtil batteriet er helt opladet.

25
Den viste model er Honda e Advance i Platinum White Pearl.

SIKKERHEDSSYSTEMERNE
BESKYTTER DIG
Den nye Honda e har en række avancerede sikkerhedssystemer, herunder Honda SENSING, som
er lavet til at assistere dig, mens du kører, og hjælper med at passe på dig og dine passagerer.
Kollisionsbegrænsende bremsesystem
Hvis der er fare for en kollision med et køretøj
eller en fodgænger, advarer systemet dig,
samtidig med at det sænker farten og hjælper
med at minimere kollisionskraften.

Intelligent fartbegrænsning
Justerer automatisk bilens hastighed til en
hastighed, du har forudindstillet, eller til den
hastighedsgrænse, der er angivet på et trafikskilt.

RDM-system (Road Departure Mitigation)
Et kamera registrerer vejgrænserne, så hvis din
bil begynder at køre ud mod dem, hører du en
advarsel, hvorefter bilen automatisk foretager
små korrektioner af styringen for at holde sig
inden for vognbanen.

Adaptiv fartpilot med følgefunktion ved lav
hastighed
Den adaptive fartpilot opretholder en sikker
afstand til det forankørende køretøj. Hvis et
køretøj i en tilstødende vognbane har til hensigt
at skære ind foran dig, forudser din Honda det og
justerer automatisk hastigheden derefter – og
genoptager kun den indstillede hastighed, når
faren er ovre. Teknologien med følgefunktion ved
lav hastighed registrerer, hvis et forankørende
køretøj standser, og vil automatisk bremse ned
og standse, hvis der ikke trædes på bremserne.

Genkendelse af trafikskilte
Genkendelse af trafikskilte identificerer trafikskilte og videregiver oplysningerne til dig via et
visuelt display.
Vognbaneassistentsystem
Giver en mindre stressende køreoplevelse,
særligt på motorveje, ved at holde bilen midt på
vognbanen. Denne funktion tilsidesættes, når
blinklyset anvendes.

Automatisk fjernlys
Registrerer et forankørende køretøj, herunder
modkørende biler, og skifter automatisk mellem
fjernlys og nærlys.

Derudover har Honda e nye funktioner, som
er specialdesignet til bykørsel.
Notifikationssystem om forankørende bil
Advarer føreren, når den forankørende bil har
bevæget sig fremad efter at have holdt stille.
Honda e fortæller dig, når der er fri bane.
Kollisionsbegrænsende
styring af gasspjæld
I langsom trafik vil systemet advare dig, hvis du
trykker på speederen, når der er noget foran
27
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dig. For eksempel ved en rundkørsel, hvor
føreren i bilen foran kan skifte mening og træde
på bremsen.
Bremsefunktion ved lav hastighed
Hvis du er tæt på noget, du måske ikke har
bemærket, mens du kører ved lav hastighed, vil
Honda e afgive et akustisk og synligt advarsel,
inden den aktiverer nødbremsen.

GØR DEN TIL DIN EGEN
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SÆT KULØR PÅ
TILVÆRELSEN

CHARGE YELLOW

PLATINUM WHITE PEARL

MODERN STEEL METALLIC

PREMIUM CRYSTAL BLUE METALLIC

CRYSTAL BLACK PEARL

Honda e er en bil med en unik
personlighed. Du skal bare vælge
den farve, der passer til din.

31

SPORT & DESIGN
Honda e har en sporty stil, som du kan gøre
endnu bedre med vores spændende udvalg af
sport- og designtilbehør.

U.R.B.A.N.-PAKKEN – BLACK
Denne pakke giver Honda e en elegant fremtoning. Beskyttelseslisterne rundt om
bilen tilbyder ekstra beskyttelse og er en reference til Urban EV-konceptet.
Pakken indeholder: Dørtrinslister, beskyttelseslister til for- og bagkofanger og
beskyttelseslister til siderne. U.R.B.A.N.-pakken fås også i sort med blå accent.

DØRTRINSLISTER

BESKYTTELSESLISTER TIL SIDERNE

Disse dørtrinslister giver din bil et personligt præg,
mens dørtrinnene beskyttes mod mærker og ridser. De
er fremstillet i skinnende sort aluminium og har også
et iøjnefaldende Honda e-logo. Sættet indeholder:
Beskyttelseslister til for- og bagkofanger.

Disse beskyttelseslister til siderne ser godt ud og har
en beskyttende funktion. De er lavet af et slagfast
materiale med en skinnende sort finish, hvilket giver
din bil en allround-beskyttelse.

BESKYTTELSESLISTER
TIL FOR- OG BAGKOFANGER
Disse beskyttelseslister til for- og bagkofanger
har ud over en beskyttende funktion et æstetisk
tiltalende udseende. Med skinnende sort finish.

Disse dele fås også som individuelt tilbehør.
Billederne viser 17" alufælgene E1702FR og E1702RR, som er ekstraudstyr.
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CMS-KAPPE NORDIC SILVER*

A-STOLPE-DEKORATION NORDIC SILVER*

KLISTERMÆRKESÆT

Denne CMS-kappe (spejlsystem med kamera)
erstatter den standardmæssige CMS-kappe.
Sølvfarven giver din Honda e en
ekstra stilfuld fremtoning.

Denne A-stolpe-pynteliste erstatter den almindelige A-stolpe.
Sølvfarven giver din Honda e en ekstra stilfuld fremtoning.

Dette sorte klistermærkesæt giver din Honda e en sporty men stilfuld fremtoning.
Sættes på motorhjelm og bagklap.

*A-stolpe-dekoration, CMS-kappe og forreste underspoiler fås også i blå.

FORRESTE UNDERSPOILER BLACK*

17" ALUFÆLGE GUNPOWDER BLACK

17" ALUFÆLG BLUE

Denne spoiler giver bilens front et
sporty vintageudseende.

17" alufælgene E1702FR og E1702RR
har Gunpowder Black-åbninger og en
diamantskåret A-overflade.

17" alufælgene E1701FR og E1701RR har
Gunpowder Black-åbninger, diamantskåret
A-overflade og blå hjulkrans.
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TRANSPORT

INTERIØR & KOMFORT

Få mest muligt ud af livet og
din Honda e.

MONTERINGSBESLAG TIL AFTAGELIG CYKELHOLDER
MED 13-BENET KABEL TIL ANHÆNGER*
Dette monteringssæt til cykelholderen indeholder et 13-benet
anhængerkabel og er den perfekte løsning, hvis du planlægger
en cykeltur. Beslaget til cykelholderen er nemt at håndtere,
overholder Hondas strenge sikkerhedsregler og passer til vores
cykelholdere fra Thule. Der fås også en separat cykelholder.
*Der kan være anvendelsesbegrænsninger. Kontakt din Honda-forhandler for at få nærmere oplysninger.

VENDBAR BAGAGERUMSMÅTTE

INTERIØRPANELSÆT BRONZE

Hold bagagerummet rent og fri for snavs og ridser. Denne vandtætte,
vendbare bagagerumsmåtte er udformet til at passe perfekt i det område,
der har mest brug for beskyttelse.

Gør interiøret lidt mere individuelt ved at montere disse
attraktive interiørpaneler, der erstatter standardpynten.
Det øverste lag har en bronzefarvet strukturoverflade.
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PERSONLIGT
LÆDERINDTRÆK
KONSOLBELYSNING*

DØRTRINSLISTER MED LYS*

Ved at tilføje diskret interiørbelysning bliver
konsolområdet oplyst – hvilket giver bilens
interiør en blid og kølig glød.

Disse dørtrinslister med lys, som er udformet i matsort
anodiseret aluminium og har et blåt, oplyst Honda e-logo,
beskytter det indvendige dørtrin mod mærker og ridser.
Indeholder: Frontbeskyttelsespaneler med lys.

Hvad er bedre end et skræddersyet læderinteriør? Dette
premiumindtræk – en kombination af nappalæder og gråt stof – dækker
forsæderne og de 4 dørarmlæn. I bagsædeområdet er nakkestøtten
betrukket med nappalæder.
Dette originale indtræk har Hondas sædvanlige produktionskvalitet,
slidstyrke og premiumfinish.

LÆDERINDTRÆK – MIDNIGHT BLACK

BESKYTTELSESPAKKE

STOR BESKYTTELSESPAKKE

Denne pakke tilbyder din Honda e en enestående
beskyttelse. Pakken indeholder: Vendbar
bagagerumsmåtte, gummimåtter for og bag.

Denne pakke tilbyder din Honda e maksimal beskyttelse.

*Konsolbelysning og dørtrinslister med lys fås også som en belysningspakke.

Pakken indeholder: Vendbar bagagerumsmåtte, gummimåtter for
og bag, betræk til ladeport og beskyttelsesfilm til ladeport.
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LÆDERINDTRÆK – DARK BROWN

OPLADNINGSDELE

BESKYTTELSESFILM TIL LADEPORT

BETRÆK TIL LADEPORT

Denne film beskytter ladeporten på bilens motorhjelm og
forhindrer ridser og buler under opladning.

Dette sorte betræk, som er fremstillet af blødt vandfast
materiale, beskytter opladningsområdet ved opladning i barske
vejrforhold. Der medfølger også en pose til opbevaring af
betrækket, når det ikke er i brug.

HONDA POWER CHARGER

STANDER

MODE 2-KABEL (P-EVSE)

MODE 3-KABEL (GUN-TO-GUN)

Honda Power Charger tilbyder en ladekapacitet på op til 22 kW trefaset og 7,4 kW enfaset, hvilket gør opladning hurtigere derhjemme. Der
er tre varianter: Honda Power Charger, S og S+, med og uden lukkere (afhængigt af landets lovgivning).
Derudover fås: MID- og M&E-kompatible varianter til faktureringsformål. Honda Power Charger gør det muligt for Honda e-ejere at oplade
batteriet 100 % på 4,1 time*, forudsat at det er et 32 A-udtag, hvilket er væsentligt hurtigere end et almindeligt vægudtag.

Honda Power Charger muliggør flere
opstillingsmuligheder. Den kan monteres på
en rustfri stålstander af høj kvalitet, som fås i
3 udgaver (enkeltmontering, dobbeltmontering
ryg mod ryg eller dobbeltmontering
på en trekantet sokkel til sidestillede
parkeringspladser).

Kabel (Portable Electric Vehicle Supply – P-EVSE)
til opladning af køretøjet fra forsyningsnettet.

Ladekabel til tilslutning af køretøjet til en
Honda Power Charger eller offentlig oplader

En beskyttende opbevaringspose medfølger.

(fås i en 1-faset eller 3-faset udgave).

* Tidsforbruget er beregnet ud fra ladeindikatorens udseende på instrumentbrættet.
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En beskyttende opbevaringspose medfølger.
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Honda e

Honda e Advance

35,5 kWh lithium-ion
Fast udvekslingsforhold

35,5 kWh lithium-ion
Fast udvekslingsforhold

Funktion og teknologi
♦ Spejlsystem med sidekamera
♦ Elektronisk parkeringsbremse med
automatisk bremsehold
♦ Regenerativ bremsestyrkekontrol
♦ Kompatibel med appen My Honda+
♦ Klimaplan til forkonditionering
♦ Ventetidsplan for opladning
♦ Styring med én pedal
Komfort og bekvemmelighed
♦ Rat med læder
♦ Klimastyring med automatisk
aircondition
♦ Opvarmede forsæder
♦ Opbevaring af opladerkabel under
bagagerum
♦ Omgivelseslys
♦ Mobiltelefonlomme
♦ Bakkamera
♦ Parkeringssensorer (foran og bagved)

Model shown is Honda e Advance in Platinum White Pearl.

Lyd og kommunikation
♦ Honda CONNECT med HERE-navigation
(Dual 12.3 dobbelt touchskærm, FM/DAB
digital radio, Apple CarPlay, Android
Auto™, internetradio, integration med
appen Aha™ og internetbrowsing)
♦ Håndfri Bluetooth™-telefon
♦ 1 x HDMI-input
♦ 4 x USB-port (2 foran, 2 bag)
♦ 6 højttalere
♦ Infotainment-styring på rat

Sikkerhed
♦ Adaptiv fartpilot med følgefunktion
ved lav hastighed
♦ Kollisionsbegrænsende bremsesystem
♦ Intelligent fartbegrænsning
♦ Aktiv vognbaneassistent (LKAS)
♦ Vognbaneassistent (RDM)
♦ Genkendelse af trafiksignal
♦ Notifikationssystem for førende bil
♦ Sikkerhedsalarmsystem og startspærre
♦ Smart indgang og start

Funktion og teknologi
♦ Afisning af forrude
♦ Honda-parkeringspilot
Komfort og bekvemmelighed
♦ Opvarmet rat
♦ 230 V-stikkontakt
♦ Førsteklasses lyd med 8 højttalere
(inklusive subwoofer)
♦ Specifik hardwareforstærker

Ydeevne
♦ Baghjulstræk
♦ 50:50 vægtfordeling
♦ Sportstilstand
♦ Momentudgang: over 315 Nm
♦ Udgangseffekt: 136 Hestekræfter
♦ Rækkevidde: op til 220 km
♦ Støjniveau: Drive-by (dB) 67

Hjul
♦ Valg mellem 16" og 17" alufælge
Sikkerhed
♦ Spejlsystem med midterkamera
♦ Oplysninger om blind vinkel
♦ Overvågning af tværgående trafik
Ydeevne
♦ Udgangseffekt: 154 Hestekræfter
♦ Støjniveau: Drive-by (dB) 67

R5175

YOKOHAMA

185/60R16 86 H

Udvendigt
♦ Opladningsport
♦ Integreret glasantenne
♦ Dørhåndtag, der foldes ud
♦ Soltag
♦ Tonede ruder bagved
♦ Bagspoiler
♦ LED-forlygter
♦ LED-kørelys
♦ Fjernlysautomatik

Ud over de funktioner, der fås i Honda e Versionen,
omfatter Honda e Advance versionen følgende
funktioner:

Hjul
♦ 16" alufælge

C1

R5176

YOKOHAMA

205/55R16 91 V

68 dB

71 dB

Apple CarPlay er et varemærke tilhørende Apple Inc., som er registreret i USA og andre lande.
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C1

149173

MICHELIN

205/45ZR17 (88Y) XL

71 dB

C1

478670

MICHELIN

225/45ZR17 (94Y) XL

71 dB

C1

SPECIFIKATIONER
Køretøjsidentifikator
Karosseritype
Motor
Drevne hjul
Geartype

Honda e

Honda e
Advance

Honda e
Advance

35,5 kWh
lithium-ion
16" Hjul

35,5 kWh
lithium-ion
16" Hjul

35,5 kWh
lithium-ion
17" Hjul

Elektrisk motor maks. moment (Nm)
0 → 100 km/h (sek.)
Topfart (km/h)
Støjniveau: Drive-by (dB)

Honda e

Honda e
Advance

Honda e
Advance

35,5 kWh
lithium-ion
16" Hjul

35,5 kWh
lithium-ion
16" Hjul

35,5 kWh
lithium-ion
17" Hjul

ABS (antiblokeringssystem)

♦

♦

♦

Airbags - Fører & passager for

♦

♦

♦

Airbags - Passager SRS airbag med
afbryderkontakt for

♦

♦

♦

Airbags - side i for

♦

♦

Airbags - Gardin (for & bag)

♦

Blindvinkelassistent inkl. Bakzoneassistent

-

Sikkerhed

Honda e

Honda e
Advance

Honda e
Advance

35,5 kWh
lithium-ion
16" Hjul

35,5 kWh
lithium-ion
16" Hjul

35,5 kWh
lithium-ion
17" Hjul

Omgivende lys (fodrum i fører- og passagerside)

♦

♦

♦

Omgivende lys (loft)

♦

♦

♦

Kortlys (for)

♦

♦

Oplyste instrumenter

♦

♦

Læselys i bag

♦

♦

♦

♦

Audio og kommunikation

5 dørs

5 dørs

5 dørs

Elektrisk

Elektrisk

Elektrisk

Baghjulstræk

Baghjulstræk

Baghjulstræk

Fast
udveksling

Fast
udveksling

Fast
udveksling

100 [136]

113 [154]

113 (154)

315

315

315

Bremseassistent (BA)

♦

♦

♦

9

8,3

8,3

Kollisionsbegrænsende bremsesystem

♦

♦

♦

145

145

145

System til advarsel om frontkollision

♦

♦

♦

67

Dæktryksovervågning (DWS)

♦

♦

♦

SRS-airbag i førersiden

♦

♦

♦

Elektronisk bremsekraftfordeling (EBD)

♦

♦

♦

Nødstopsignal

♦

♦

♦

Advarsel om frontkollision (FCW)

♦

♦

♦

♦

♦

♦

Ydeevne
Elektrisk motor maks. effekt (kW [PS])

SPECIFIKATIONER

67

67

Dimensioner
Længde (mm)

3 894

3 894

3 894

Bredde (mm)

1 752

1 752

1 752

Bredde inkl. sidespejle (mm)

1 752

1 752

1 752

Samlet højde - ulæsset (mm)

1 512

1 512

1 512

Akselafstand (mm)

2 538

2 538

2 538

Sikkerhedsseler på forsæder og bagsæder
med opstramningsmekanisme, der aktiveres
i nødstilfælde (ELR)

Sporvidde for (mm)

1 523

1 523

1 513

Intelligent Speed Limiter

♦

♦

♦

Sporvidde bag (mm)

1 516

1 516

1 506

ISOFix-punkter

♦

♦

♦

Frihøjde - med fører (mm)

145,2

145,2

145,2

Vognbaneassistent (LDW)

♦

♦

♦

Frihøjde ved maksimal belastning (mm)

118,7

118,7

118,7

Aktiv vognbaneassistent

♦

♦

♦

9,2

9,2

9,2

Vognbaneinformation om foranværende bil

♦

♦

♦

Venderadius - ved karosseri (m)

Honda e

Honda e
Advance

Honda e
Advance

35,5 kWh
lithium-ion
16" Hjul

35,5 kWh
lithium-ion
16" Hjul

35,5 kWh
lithium-ion
17" Hjul

Autolys

♦

♦

♦

LED-kørelys

♦

♦

♦

♦

LED-tågeforlygter

♦

♦

♦

♦

♦

♦

♦

♦

Timer for automatisk tænding/slukning af forlygter
(til når du skal hjemmefra/kommer hjem)

♦

♦

♦

Oplyste spejle i solskærme

♦

♦

♦

LED-forlygter

♦

♦

♦

Lys i bagagerum

♦

♦

♦

Fjernlysautomatik (HSS)

♦

♦

♦

LED-baglygter

♦

♦

♦

Dækreparationssæt

♦

♦

♦

Dækstørrelse for:
Dækstørrelse bag:

F:185/60R16
B:205/55R16

F:185/60R16
B:205/55R16

F:205/45ZR17
B:225/45ZR17

16" alufælge

♦

♦

-

17" alufælge

-

-

♦

Interiørlys

Håndfri BluetoothTM-telefon (HFT)

♦

♦

♦

DAB

♦

♦

♦

HDMI stik

♦

♦

♦

Honda dobbelt skærm (2x 12" 3')

♦

♦

♦

Højttalere

6

8

8

-

♦

♦

376

376

Subwoofer

-

♦

♦

Batterispecifikationer & Forbrug

Ratmonteret fjernbetjening af lydanlæg

♦

♦

♦

Batterikapacitet (kWh)

USB for

2

2

2

Rækkevidde (WLTP Blandet kørsel)

USB bag

2

2

2

My Honda+ App forberedt

♦

♦

♦

Apple CarPlay (trådløs) / Android Auto

♦

♦

♦

Lydanlæg udgangseffekt (W)

4,3

4,3

4,3

Bremsefunktion med lav hastighed

♦

♦

♦

Eksteriør

3,11

3,11

3,11

Følgefunktion med lav hastighed

♦

♦

♦

Antenne indbygget i rude

♦

♦

♦

Udvidet vognbaneassistent

♦

♦

♦

Emblem - Honda e

♦

♦

♦

Registrering af trafikskilte (TSR)

♦

♦

♦

Indfarvet dørhåndtag

♦

♦

♦

Elektronisk stabiliseringssystem (VSA)

♦

♦

♦

Panoramatag

♦

♦

Piskesmældsbeskyttelse (forsæder)

♦

♦

♦

Tonede ruder

♦

Spoiler

♦

4

4

4

Bagagerumsplads - bagsæde klappet op

171

171

171

Bagagerumsplads - bagsæde klappet ned,
læsset til taghøjde

861

861

861

Bagagerumsplads - bagsæde klappet ned,
læsset til vindueshøjde

571

571

571

1513-1514

1520-1543

1520-1543

Sikkerhed

Vægt
Køreklar vægt (kg)
Totalvægt (kg)

1855

1870

1870

Nyttelast (kg)

341-342

327-350

327-350

870/1000

875/1005

875/1005

Maks. tilladt akselbelastning - for/bag (kg)
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Oplader

6,6 kW på
en fase

6,6 kW på
en fase

6,6 kW på
en fase

For

For

For

Alm. stik 1,4kW (0-100%)

25 timer,
20 min.

25 timer,
20 min.

25 timer,
20 min.

Power Charger 7,4 kW (Enfaset) (0-80%)

4 timer,
10 min.

4 timer,
10 min.

4 timer,
10 min.

Power Charger 7,4 kW (Enfaset) (0-100%)

5 timer,
26 min.

5 timer,
26 min.

5 timer,
26 min.

Klimaanlæg

♦

♦

♦

♦

Automatisk visker

♦

♦

♦

Nøglefri adgang og start

♦

♦

♦

Krog til bagagerumsnet

♦

♦

♦

Bagagerumsafdækning (Flexible Cover)

♦

♦

♦

Aktiv fartpilot

♦

♦

♦

Ultralydssensorer & Vippesensor

♦

♦

♦

Sidespejl med kamera

♦

♦

♦

Bakspejl med kamerafunktion

-

♦

♦

Multi View Bakkamera

-

♦

♦

El-ruder for og bag

♦

♦

♦

Lomme bag på førersæde og passagersæde

♦

♦

♦

Forsæder - manuel højdejustering

♦

♦

♦

Elektrisk opvarmet frontrude

-

♦

♦

Opvarmelige forsæder

♦

♦

♦

-

♦

♦

Funktioner og teknologi

Batteri - Vægt (kg)

Opladningstid*

♦

♦

355,2

♦

♦

♦

192

355,2

♦

♦

♦

192

355,2

♦

♦

Stofindtræk

192

Batteri - Nominel spænding (Volt)

♦

♦

♦

Lithium Ion

♦

Valgfri døroplåsningsfunktion

♦

Lithium Ion

♦

Sikkerhedsalarm

♦

♦

Lithium Ion

Batteritype

♦

Strømudtag til tilbehør

Læderrat

♦

♦

♦

Sort

♦

Mode 3 - ladekabel (pistol/pistol)

♦

Sort

DC

Batteri - Automatisk temperaturreguleret

♦

♦

Sort

17,8

DC

228,24

Fjernbetjent centrallås med 2 nøgler

Håndtag indvendigt

17,2

DC

♦

Komfort

♦

17,2

Electric Motor Type

228,24

♦

♦

EV Strømforbrug (kWh/100km)

♦

♦

♦

35,5
210 km

228,24

♦

Stofbetrukket interiørpaneler

35,5
222 km

Mode 2 - ladekabel (230 volts tilslutning)

Immobiliser System

Interiør - Beklædning

35,5
222 km

Batteri - Antal celler

Venderadius - ved hjulcentrum (m)

Siddepladser

Dæk & Fælge

180

Højttalere - Premium lyd

Rat fra lås-til-lås (ratomdrejninger)

Kapacitet

Udvendige lygter

Elektrisk parkeringsbremse

♦

♦

♦

Elopvarmelig rat

Elektrisk servostyring (EPS)

♦

♦

♦

Honda parkeringsassistent

-

♦

♦

Elektrisk servostyring - Variabel gearudveksling

♦

♦

♦

Elruder betjent med fjernbetjening

♦

♦

♦

Hill Start Assist (HSA)

♦

♦

♦

Parkeringssensorer

♦

♦

♦

Multiinformationsdisplay

♦

♦

♦

Bakkamera

♦

♦

♦

Regenerativ bremsestyrkekontrol
(skiftekontakter på rat)

♦

♦

♦

Makeup-spejle i solskærm

♦

♦

♦

Rat med vippe- og teleskopfunktion

♦

♦

♦

Opbevaring af ladekabel under bagagerumsbund

♦

♦

♦

Hurtigopladning DC 50 kW (0-80%)

36 min.

36 min.

36 min.

Hurtigopladning DC 100 kW (0-80%)

30 min.

30 min.

30 min.

♦ Standard - Fås ikke
*Data er vejledende, da eksempelvis omgivende temperaturer, batteritemperatur og
varierende forsyningsspænding kan ændre de oplyste ladetider.
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Med enhver ny teknologi vil der altid være
mange spørgsmål. Vi håber, at du finder
svarene til nogle af dem her.

Har min Honda e brug for service?
Ja, det har den. Men elmotorer har få aktive komponenter – den elektriske
motor, en indbygget oplader, batteriet og en inverter. Selvfølgelig er
der stadig nogle andre dele, der skal vedligeholdes, såsom bremser
og vinduesviskere, men generelt kræver en elbil mindre service end en
konventionel benzin- eller dieselmotor.

Hvad sker der, hvis min Honda e løber tør for strøm?
Ligesom en benzin- eller dieseldrevet bil vil den køre i stå. En elbil har dog
ligesom en benzindrevet bil en måler, som i god tid afgiver akustiske og
visuelle advarsler om, at der er lav rækkevidde.

Kan jeg oplade min Honda e derhjemme?
Ja, det kan du. Honda Power Charger kan installeres i din garage eller
indkørsel, så du er sikker på at starte dagen med en fuld opladning.

Hvor ofte skal jeg udskifte batteriet?
Batterierne i Honda e kan holde til flere hundrede tusinde kilometer, før det
kan være nødvendigt at skifte dem. Faktorer som f.eks. ekstrem varme, kulde
og typen af opladning kan dog spille en væsentlig rolle for batteriets levetid.

Er der garanti på batteriet i Honda e?
Ja, det er der. Batterierne i Honda e har en garanti på hele 8 år eller
160.000 km, så du roligt kan nyde hver eneste køretur.
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Disse specifikationsoplysninger gælder ikke et særligt produkt, som leveres eller tilbydes til salg. Producenterne forbeholder sig ret til at ændre deres specifikationer, herunder farver, med eller uden varsel og på de
tidspunkter og måder, som de finder passende. Det kan dreje sig om større eller mindre ændringer. Alle bestræbelser rettes dog mod at sikre nøjagtigheden af de oplysninger, der er anført i denne brochure. Denne
publikation udgør under ingen omstændigheder et tilbud fra virksomheden til en person. Alt salg sker gennem den pågældende distributør eller forhandler i henhold til de almindelige betingelser for salg og garanti,
der gives af distributøren eller forhandleren; kopier heraf kan fås på anmodning. Dette informationsmateriale gælder kun for den engelske Trade Descriptions Act (1968). Mens det tilstræbes at sikre nøjagtighed i
specifikationerne, udarbejdes og trykkes brochurer adskillige måneder forud for distributionen og kan således ikke altid afspejle ændringer i specifikationerne eller i isolerede tilfælde tilgængeligheden af en bestemt
funktion. Kunder anmodes altid om at drøfte specifikationsoplysninger med den pågældende forhandler, især hvis valget af en model afhænger af en af de annoncerede funktioner.
Honda Motor Europe – Denmark Kokholm 13, 6000 Kolding
Tlf. 76 30 55 30 www.honda.dk
Honda e brochure 03/2020
Honda indkøber papir på ansvarlig vis fra producenter i EU.
Smid ikke papiret ud, giv det videre til en ven eller genbrug det.

