Originaltillbehör

Civic
Type R

Förverkliga dina
drömmar
Honda Civic Type R är sannerligen ett uttryck för
vacker och potent ingenjörskonst. Ingredienser som
Hondas solida racingtradition och en god portion
passion fulländar Type R, och du som älskar bilkörning kommer inte att sakna något. Honda erbjuder
nu originaltillbehör som vässar din körglädje ytterligare och gör din Type R till dina drömmars roadracer.
Förbättra komforten i kupén, förstärk den imponerande exteriören eller lägg till ett högkvalitativt ljudsystem.

19"

04 05 > EXTERIÖR

Passionerad

1

FRONT- OCH BAKKJOLAR
De racinginspirerade tvåfärgade front- och bakkjolarna matchar karossen
och ger din Type R ett skarpare, ännu mer racinginfluerat utseende.

2

TYPE R EMBLEM OCH KLISTERDEKALER
Med Type R emblem och klisterdekaler förstärker du
Type R-identiteten.

3

19 tums X 7.5 J ALUMINIUMFÄLGAR – I RAGE-DESIGN
Med borstad finish och Black Pearl-lack passerar de
19 tums Rage-aluminiumfälgarna knappast obemärkta.

2
1

Den eleganta, modernistiska designen vittnar om att Civic Type R rymmer en
passion för racing. Och som om det inte redan var nog kan du klä upp din

1

19 tums Rage aluminiumfälgar för att ännu tydligare markera din närvaro på
vägen.

1

2

Type R i tvåfärgade front- och bakkjolar eller utrusta den med imponerande
3

3

Het
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Bra körning hör ihop med ett bra soundtrack. Så varför inte koppla upp din iPod®, spela
dina favoritartister och låta ett förstklassigt ljudsystem ackompanjera din förstklassiga
körning?

För att kunna ge dig den bästa möjliga ljudupplevelsen i bilen erbjuder vi nu uppgraderingssatser med högkvalitativa högtalare. Först och främst kan du välja två bashögtalare som ger en mjuk och fyllig bas. Du kan
sedan lägga till Co-Axial högtalarsats som skapar en välmodulerad ljudbild i mellanregistret och har integrerade
diskanthögtalare för perfekta högfrekventa toner. Du får samma resultat om du istället väljer Dual Cone högtalarsats, men då används separata diskanthögtalare.
Dessa kvalitetshögtalare integreras fullständigt i Civics kupé och du får det mest imponerande ljudpaket när
bashögtalarna kombineras med Co-Axial- och/eller Dual Cone-satsen.

Specifikationer för högtalaruppgraderingar
Dual Cone
högtalarsats

Specifikationer för förstärkaren i Bass Works-satsen

Co Axial
högtalarsats

Bass Works
högtalarsats

Maxeffekt

60 W

40 W

Märkeffekt

20 W

25 W

Ljudtrycksnivå

85 dB

87 dB

Frekvensintervall

30 – 30 kHz
(- 15 dB)
4Ω

2Ω
Nd-B-F-magnet

Orange Pearl Mica (vattensäker)

–

Magnet

Sub

0 – 5 kHz

Linjär dynamisk magnet

Impedans

Woofer

30 – 40 kHz
(- 15 dB)

"Super high"

–

–

–

"Dome"

–

Diskanthögtalare
Högtalargaller

Lättviktskupol

Vikt

255 g

Antal kanaler

2

Maximal effekt

2 x 40 W

RMS-effekt

2 x 25 W

Maximal strömförbrukning

5A

Stabilitet

2x2Ω

Ingångsimpedans

620 Ω

Formgjutet gummi
280 g

400 g

BASS WORKS HÖGTALARSATS (2 BASHÖGTALARE OCH 1 FÖRSTÄRKARE)
-

Montering i baksätet
Särskilt för lågfrekventa toner och bastoner
Varm och kraftfull, tung bas
Totalintegrering av högtalarna med bilens kablage och fästpunkter

DUAL CONE HÖGTALARSATS
- Montering i framdörrarna
- Perfekt balanserade högtalare för högfrekventa toner och toner i mellanregistret —
ska kombineras med separata diskanthögtalare
- Totalintegrering med bilens kablage och fästpunkter

CO-AXIAL HÖGTALARSATS
CIVIC-ADAPTER FÖR iPod
Civic-adaptern för iPod kopplas in på och styrs via ljudanläggningen i Type R. Det är
inget som hindrar att du tar med hela din digitala musiksamling i bilen.
iPod är ett varumärke som tillhör Apple Computer Inc., registrerat i USA m fl länder.

- Montering i framdörrarna
- Perfekt balanserade högtalare för högfrekventa toner och toner i mellanregistret tack
vare separata diskanthögtalare
- Total integrering med bilens kablage och fästpunkter
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1, 3

Extravagant
Med sin eleganta kupé och racingstolarna i framsätet spelar Type R i en egen

1

RED AMBIENT-BELYSNING
Kupébelysning som ger extra hetta till racingkänslan i Type R genom att svepa in fotutrymmet
i glödande rött.

2

SOLSKYDD
Solskydd med perfekt passform täcker de bakre rutorna och ger skydd mot både strålande sol
och nyfikna ögon.

3

FÖRSTKLASSIGA GOLVMATTOR
Finns endast i röd nubuck med
Type R-emblemet i borstad metall och reliefutförande. Dessa förstklassiga golvmattor ligger stadigt
och väcker extra uppmärksamhet i din Type R.

2
3

liga. Racingcharmen flödar med Red Ambient-belysning i fotutrymmet och röda
förstklassiga mattor.

ljud & elektronik
2 › Type R-kjol bak

3 › Type R-klisterdekal

3 › Type R-emblem

16 › Radio med CD

17 › Kassettbandspelare 2 DIN

18 › CD-spelare 2 DIN för 6 CDskivor

19 › CD-växlare för 8 skivor

4 › Lister för främre stötfångare

5 › Lister för bakre stötfångare

6 › Skyddslister dörrar

7 › Stänkskydd fram

20 › Civic-adapter för iPod

21 › Navigeringssystem m. DVD, för

22 › Hondas kompakta navigeringssystem

23 › Bashögtalarsystem

26 › Diskanthögtalare fram

27 › Backkamera

inbyggnad i instrumentpanel

8 › Stänkskydd bak

9 › Dimljuspaket fram

10 › Parkeringssensorer bak

11 › 18-tums aluminiumfälgar
- Storm

12 › 18-tums aluminiumfälgar
- Blade

13 › 19-tums aliminiumfälgar
- Rage (endast för Type R)

24 › Uppgraderingssats för högtalare – Dual Cone

25 › Uppgraderingssats för högtalare – Co-Axial

28 › Backspegel med automatisk
avbländning

29 › Bluetooth® telefonsystem

aluminiumfälgar
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exteriör
1 › Type R-kjol fram

14 › Hjulmuttrar

15 › Hjulmuttersats
iPod är ett varumärke som tillhör Apple Computer Inc., registrerat i USA m fl länder.

bagage & förvaring
31 › Förstklassiga golvmattor

33 › Bilbarnstol grupp 0+
Babyskydd

34 › Bilbarnstol grupp 0+
Babyskydd Isofix

32 › Gummimattor

38 › Solskydd

47 › Cykelfäste Interiör

48 › Lastremmar

49 › Lastnät

50 › Bagagerumsmatta

51 › Bagagerumsinsats

52 › Förvaringsfickor

53 › Förvaringshylla bak

54 › Hundgaller

55 › Kylbox

56 › Nätadapter till kylbox

57 › Varningstriangel

Mer information kan lämnas av din Honda-återförsäljare.

last & drag
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interiör
30 › Red Ambient-belysning

www.honda.se

39 › Takräcke

40 › Takräckesförstärkning

41 › Skid- och snowboardfäste

42 › Takbox 350 liter

43 › Skidbox 320 liter

44 › Cykelfäste Classic

45 › Cykelfäste Easy-Fit

46 › Cykellyft

Honda Motor Co. Ltd. förbehåller sig rätten att förändra utrustning och specifikationer utan tidigare förvarning. Detaljer, färger, beskrivningar och bilder är endast avsedda som översiktlig
information. Dessa i broschyren angivna detaljer kan skilja sig från utrustningen i de svensksålda bilarnas olika modellvarianter. Kontakta din Hondaåterförsäljare för närmare upplysningar.
För senaste uppdateringar och information om Hondas miljöarbete se www.honda.se

Honda Sverige Honda Nordic AB Box 50583, 202 15 Malmö, Sweden
Telefon: 040-38 07 00 www.honda.se
Civic Type R/03/07/TH11073Sv

