
Cupê
Motor (2.354 cm³) 2.4l  DOHC i-VTEC

Potência - gasolina/(cv x rpm) 206 x 7.000

Torque - gasolina/(kgf.m x rpm) 23.9/4.400

Tração Dianteira

Transmissão  manual de 6 velocidades

Pneus 225/40 R18

Estepe temporário T135/80 D16

Rodas liga leve diamantadas (pol) aro 18'

Direção com assistência elétrica progressiva (MA-EPS) o

Suspensão dianteira McPherson

Suspensão traseira Multi-link

Distância entre eixos (mm) 2.620

Comprimento (mm) 4.550

Altura (mm) 1.415

Largura (mm) 1.755

Massa em ordem de marcha (kg) MT 1359

Peso Bruto Total (kg) MT 1780

Capacidade do tanque de gasolina (l) 50

Volume do porta-malas (l) 331

Abertura do bocal de abastecimento com alavanca interna o

Brake light o

Câmera de ré Multivisão 3 ângulos

Farol de neblina o

Grade frontal preta brilhante

Maçanetas externas  na cor do veículo

Retrovisores elétricos na cor do veículo o

Teto Solar o

Acabamento do volante e transmissão em couro* o *natural e/ou sintético

Alto-falante 4 alto-falantes, 2 tweeters e 1 subwoofer

Ar-condicionado digital

Áudio com visor LCD de 7 polegadas (CD/AM-FM/USB/bluetooth com comando HFT no volante) o

Banco do motorista com regulagem de altura o

Bancos traseiros reclináveis, bipartidos (60/40) o

Chave com controle de abertura/fechamento das portas, porta-malas e alarme o

Coluna de direção ajustável em altura e profundidade o

Console central com porta-copos o

Descansa-braço dianteiro com compartimento o

Desembaçador do vidro traseiro o

Detalhes nas portas e maçanetas internas prata fosco

Encosto de cabeça para todos os ocupantes o

Iluminação interna dianteira individual o

Limpador de pára-brisa com intermitente e variável o

Painel com computador de bordo multifunções o

Para-sóis com espelho de vaidade para motorista e passageiro o

Piloto automático (cruise control) o

Porta-malas com iluminação interna o

Porta-objetos nas portas dianteiras o

Porta-revistas atrás do banco dianteiro do passageiro o

Revestimento dos bancos tecido exclusivo Si

Tomada 12 volts o

Vidro do motorista com função 1 toque (subida e descida) e anti-esmagamento o

Vidros elétricos o

Volante com ajustes do sistema de som o

Alarme o

Airbag frontal para motorista e passageiro o

Airbag lateral para motorista e passageiro o

Airbag lateral de cortina para motorista e passageiro o

Aviso sonoro do cinto de segurança para motorista e passageiro o

Barras de proteção lateral o

Chave com controle de travas das portas o

Cintos de seg. dianteiros de 3 pontos c/ pré-tensionador/ lim. força e reg. altura o

Cintos de segurança traseiros de 3 pontos para todos os ocupantes o

Freios a disco com Sistema ABS e EBD (Antilock Brake System/Electronic Brake Distribution) o

Limit Slip Differential (melhor tração em curvas em alta velocidade) o

Sistema Immobilizer o

Travas elétricas com travamento automático acima de 15 km/h o

CORES

legenda: o (série); - (não disponível)
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 Orange Fire Pearl, Rallye Red, Crystal Black Pearl, Taffeta White

Honda Civic Si
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