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. الطرازات املوضحة يف هذا الكتيب قد حتتوي على مواصفات تختلف حسب السوق و قد ال تكون خمصصة للشرق األوسط.حتتفظ شركة هوندا (مكتب الشرق األوسط) باحلق يف تغيري أو تعديل املعدات أو املواصفات يف أي وقت و بدون تنبيه مسبق
.) © شركة هوندا (مكتب أفريقيا و الشرق األوسط. للحصول على معلومات دقيقة الرجاء اإلتصال بوكيل أكيورا.قد حتتوي الطرازات املعروضة على معدات و جتهيزات إختيارية و إضافات ليست قياسية يف كل الفئات
)مينع إعادة طباعة هذا الكتيب كليًا أو جزئيًا من دون إذن كتابيمن شركة هوندا (مكتب الشرق األوسط

Specifications may vary in some countries and are subject to change without notice. Please consult your local dealer for details.

www.acura-mideast.com

. ُيرجى مراجعة الوكيل احمللي، للمزيد من التفاصيل.قد تختلف املواصفات يف بعض البلدان وهي خاضعة للتغيري من دون إشعار مسبق

أنتم اليوم على موعدٍ مع أفضل سيارة رياضية ُمتعددة
زودة بخمسة مقاعد يف تاريخ سلسلة
َّ األغراض ُم
َّ وم
ُ عدلة
 السيارة األكرث ديناميكيةAcura RDX 2022  إنها سيارة،Acura
هدوءا من ذي
 تتميز السيارة بقمرة قيادة عصرية أكرث.وراحة
ً
زود بتقنية
عدل
ُامل
َّ ُ هذا باإلضافة إىل نظام التعليق امل،قبل
َّ
.) (نظام التحكُّ م الفائق للقيادة بكل العجالتSH-AWD

THE 2022 ACURA RDX
Featuring refined styling, a dramatically quieter cabin, a
retuned suspension with the Super Handling All-Wheel
Drive(SH-AWD) , the 2022 Acura RDX is the most dynamic,
comfortable and refined 5-passenger SUV in Acura history.

Acura RDX in Liquid Carbon Metallic. Specifications may vary in some countries and are subject to change without notice. Please consult your local dealer for details.

. ُيرجى مراجعة الوكيل احمللي، للمزيد من التفاصيل. قد تختلف املواصفات يف بعض البلدان وهي خاضعة للتغيري من دون إشــعار مســبق.  باللون الكربوين الســائل املعدينAcura RDX
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THE 2022 ACURA RDX

Acura RDX in Performance Red Pearl

شبكة أمامية ماس َّية خماسية الشكل
تتميز هذه الشبكة األمامية املاسية
RDX 2022 اخلماسية الشكل يف طراز
واملستوحاة من اجليل الرابع لسيارة
سمك أقل وهي
ُ ) بأنها ذاتAcura MDX (
 تبدو الواجهة.ُمحاطة بإطار من الكروم
األمامية للسيارة أوسع وأقوى والفضل
ً
ً يف ذلك يعود إىل التصميم األكرث ُج
وقوة
رأة
.باإلضافة إىل مدخل الهواء األكرب

Diamond Pentagon Front Grille
Drawing inspiration from the fourthgeneration Acura MDX, the Diamond
Pentagon front grille of the 2022
RDX features a new thinner, more
sophisticated chrome surround.
With broad aggressive forms and a larger
air intake, its new front fascia makes the
RDX appear wider and more powerful.

 يف األداء األحمر بريلAcura RDX
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تصميم خلفي ُيضفي على السيارة الرياضية ذات األغراض
ُ
طابعا رياض ًّيا
)SUV( املتعددة
ً
 جرى،وإلضفاء املزيد من التم ُّيز على التصميم اخللفي للسيارة
 مبخرج مزدوج للعادم جديد ومتطورRDX 2022 تزويد سيارة
 كما أن العجالت األنيقة.زود بحواف ُمزينة
َّ وم
ُ مستطيل الشكل
 بوصة تؤكد على19 واملذهلة املصنوعة من األلومنيوم مقاس
.Tech  فئةRDX األداء القوي واملظهر اجلريء لسيارة

Sporty SUV Rear Styling
For a more distinct appearance from the rear, the 2022
RDX receives a reshaped rear fascia with cutouts for the
new sophisticated rectangular dual exhaust finishers.
The stylish and striking 19” Alloy wheels for the RDX
Tech Grade emphasize its performance-focused looks.

 معJewel Eye® LED مصابيح أمامية
)DRL(  لإلضاءة النهاريةLED مصابيح
تتميز الواجهة األمامية اجلذَّ ابة للسيارة بأنها
Jewel Eye®LED مزودة مبصابيح أمامية
رصعة بقطع من
َّ لتبدو السيارة وكأنها ُم
األملاس حتى عندما تكون تلك املصابيح
 توفر تلك املصابيح إضاءة طبيعية.ُمطفأة
.وناصعة من أجل رؤية فائقة على الطريق
Chicane™ LED أما مصابيح اإلضاءة النهارية
التي تُحيط بالتصميم من كل جانب فإنها
ً
.مميزا
مظهرا
متنح السيارة
ً

Jewel Eye® LED Headlights with LED DRLs
The impressive front fascia is illuminated
by brilliant Jewel Eye® LED Headlights and
that keep their jewel-like appearance even
when off. They cast a bright and natural
light for superior down-road visibility.
Chicane™ LED DRLs round off the design
for a striking signature look.

Acura RDX in Obsidian Blue Pearl

 بلون أزرق سبج لؤلؤيAcura RDX

Acura RDX A-Spec® in Lunar Silver Metallic. Specifications may vary in some countries and are subject to change without notice. Please consult your local dealer for details.

. ُيرجى مراجعة الوكيل احمللي، للمزيد من التفاصيل. قد تختلف املواصفات يف بعض البلدان وهي خاضعة للتغيري من دون إشــعار مســبق.® باللون الفضي املعدينAcura RDX A-Spec

فتحة سقف بانورامية عريضة
مع فتحة السقف البانورامية العريضة سوف تستمتع مبجال رؤية
أعرض وأنت داخل سيارتك .ففتحة السقف البانورامية التي تُعد
من املميزات القياسية يف كلتا الفئتني ،من شأنها أن حتافظ
على مستويات الهدوء داخل مقصورة القيادة املعزولة بالفعل؛
مما يسمح بوصول الضوء الطبيعي إىل جميع ركاب السيارة.

 / INTERIOR DESIGNالتصميم الداخلي 5 /

مقصورة قيادة هي األفضل على اإلطالق يف سلسلة ُط ُرز RDX
ُز ِّودت مقصورة القيادة الهادئة يف سيارة  RDXمبجموعة متميزة من
التفاصيل و إستخدام ملواد فائقة اجلودة .ذلك أن األلومنيوم املصقول
إحساسا يفوق
واألسطح اخلشبية ذات املسام املفتوحة تخلق للسائق
ً
توقعاته .كما أن سيارة  RDX 2022خضعت جملموعة من التحديثات
والتطويرات الشاملة؛ مما ساعد يف تقليل وصول الضوضاء إىل داخل
مقصورة القيادة .فبطانة احلاجز األمامي اجلديدة يف السيارة تساعد يف
تقليل ضوضاء الطريق ،هذا باإلضافة إىل التقنية املُ بتكرة للحد من الضوضاء
والتحكم يف الصوت النشط ( )ASCالتي تعمل على إلغاء األصوات اخلارجية
متاما داخل مقصورة السيارة .
مما يوفر للسائق حميط قيادة هاد ًئا
ً

Most Premium RDX Cabin Ever
The serene RDX cabin is packed with premium details and high-grade
materials. Brushed aluminum and available open-pore wood accents
create a bespoke feel. The 2022 RDX receives extensive updates to
reduce road noise in the cabin. A new front fender liner reduces road
noise, and the Active Sound Control (ASC) system has been enhanced to
further cancel exterior sounds thus creating a calm interior ambiance.

مساحة تخزين كبرية تسع كل شيء وأي شيء
تتميز سيارة  RDXبأنها مزودة مبساحة تكفي أي حمولة وذلك
بعد طي املقاعد اخللفية القابلة للطي بنسبة  .60/40ذلك أن
مساحة التخزين املوجودة أسفل أرضية السيارة واملُ صممة
نحو ذكي ميكن زيادتها عن طريق تهيئة وضع املقاعد مما
على ٍ
يوفر للسائق املزيد من املساحة التي تلبي احتياجات رحلته.

There’s No Such Thing As Too Much Storage
The RDX has room to spare for any cargo sizes when the 60/40-split
rear seats are folded down. Intelligently engineered rear cargo
underfloor storage can be accessed in any seat configuration, giving
you additional versatility to meet the demands of the journey ahead.
 Acura RDX Tech Gradeيف جلد بيج .قد تختلف املواصفات يف بعض البلدان وهي خاضعة للتغيري من دون إشــعار مســبق .للمزيد من التفاصيلُ ،يرجى مراجعة الوكيل احمللي.

Acura RDX Tech Grade in Black Leather. Specifications may vary in some countries and are subject to change without notice. Please consult your local dealer for details.
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Wide Panoramic Sunroof
Enjoy an expansive view with the wide panoramic sunroof.
Standard on both grades, the Panoramic sunroof preserves
the peace and quiet of the insulated cabin as well as lets
the natural light in for all to enjoy.

Wireless Charging
New to the 2022 RDX is the Wireless Mobile Charger.Enjoy the
convenience of available wireless charging with QI-compatible
devices and keep your smartphone powered up on the move.

)True Touchpad Interface™( واجهة بيانية تعمل باللمس
تستخدم الواجهة البيانية التي تعمل باللمس
)absolute positioning( ) تقنيةTrue Touchpad Interface™(
HD  بوصة10.2- ملساعدتك يف التحكم يف شاشة العرض قياس
بكل سهولة؛ فكل مكان يف شاشة اللمس يقابله مكان مكافئ له
 تكنولوجيا سهلة االستخدام تساعدك يف الرتكيز.يف شاشة العرض
.على الطريق
True Touchpad Interface™
The True Touchpad Interface™ uses absolute positioning to
help you easily control the 10.2-inch HD display. Every spot on
the touchpad corresponds to a specific spot on the screen.
Experience intuitive technology that keeps you focused on the road.

. ُيرجى مراجعة الوكيل احمللي ملزيد من التفاصيل.تختلف املواصفات حسب الدولة
Specifications vary according to country. Please consult your local dealer for details.

نظام صوتي متميز ومتطور
متاما مثل ما هو ُمتبع يف تصميم أفضل قاعات احلفالت املوسيقية يف
ً
RDX  صممنا لك سيارة،العامل التي تزودك بتجربة استماع غامرة شاملة
فبد ًلا من السري يف الطريق التقليدي بأن تطلب من إحدى شركات تصنيع
 طلبنا،خاصا بها
نظاما صوت ًّيا
األنظمة الصوتية املتطورة أن تث ِّبت لك
ً
ً
® إليوت شايرن أن يبتكرGrammy من املهندس واملنتج احلائز على جائزة
نظاما صوت ًّيا يجري هندسته حصر ًّيا من أجل مقصورة القيادة يف فئة
ً
 املزود بستELS Studio® 3D  لتكون النتيجة النظام الصوتي املتميزRDX
.عشرة سماعة

Premium Audio System
The world’s best concert halls are engineered to offer a fully immersive
listening experience. So is the RDX. Rather than taking the conventional
route of asking a top-end audio manufacturer to slap in its sound
system, we asked eight-time Grammy® award–winning producer
and engineer Elliot Scheiner to craft an audio system engineered
exclusively for the cabin of the RDX. The result: the available ELS
Studio® 3D Premium Audio System with sixteen speakers.

آبل كاربالي
.RDX  يفi-Phone ذكاء الستخدام هاتفكم
آبل كاربالي هو طريقة أكرث
ً
 إرسال و استالم رسائل و، إجراء اتصاالت،ميكنكم احلصول على توجيهات
.االستماع إىل املوسيقى بلمسة زر

Apple CarPlay®
Apple CarPlay ® is a smarter way to use your i-Phone in the
RDX. You can get directions, make calls, send and receive
messages and listen to music at the touch of a button.
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شحن السلكي
 تقنيةRDX 2022 من املميزات اجلديدة التي ُأضيفت إىل سيارة
 استمتع بسهولة الشحن،الشحن الالسلكي للهاتف احملمول
 لتتمكن منQI الالسلكي لألجهزة احملمولة املتوافقة مع تقنية
.شحن هاتفك الذكي يف أي مكان

9 / A-Spec ®  فئةRDX / RDX A-SPEC®

10 / A-Spec ®  فئةRDX / RDX A-SPEC®

 بعجلةA-Spec تتميز طرازات
قيادة جديدة مسطحة القاع

A-Spec models are distinguished
by a new flat bottom steering wheel

A-Spec Styling
This is the pinnacle of performance-focused styling. Gloss black accents
and 20-in Shark Gray alloy wheels sharpen the sleek design of the RDX.
Larger round exhaust finishers give off a more muscular look while
A-Spec badging and a finned rear diffuser embolden the exterior design.

20-in Shark Gray alloy wheels

20 جنوط أملنيوم سمك القرش مقاس

Red Speedometer

Specifications may vary in some countries and are subject to change without notice. Please consult your local dealer for details.

عداد السرعة األحمر

A-Spec Badging

)A-Spec( تصميم
،معنا سوف حتظى بأقصى درجات الرقي يف التصميم الذي ُيركز على األداء
) املصنوعة من سبائك األلومنيوم قياسShark Gray( حيث تضيف عجالت
 بوصة واملزودة بلمسات سوداء والمعة املزيد من القوة للتصميم األنيق20
 كما أن احلواف الدائرية الكبرية خملرج العادم متنح.RDX واجلريء لسيارة
) وكذلك الديفيوزر (الناشرA-Spec  إضافة إىل أن شارة،مظهرا أقوى
السيارة
ً
.اخللفي املصقول واملُ ز َّين يعمالن على تعزيز التصميم اخلارجي للسيارة

A-Spec شارة

. ُيرجى مراجعة الوكيل احمللي، للمزيد من التفاصيل.قد تختلف املواصفات يف بعض البلدان وهي خاضعة للتغيري من دون إشعار مسبق

Acura RDX A-Spec® in Apex Blue Pearl. Specifications may vary in some countries and are subject to change without notice. Please consult your local dealer for details.

. ُيرجى مراجعة الوكيل احمللي، للمزيد من التفاصيل. قد تختلف املواصفات يف بعض البلدان وهي خاضعة للتغيري من دون إشــعار مســبق.® باللون األزرق اللؤلؤيA-Spec  الفئةRDX أكيورا

نظام التحكم الفائق للقيادة بكل العجالت (®)SH-AWD
يوفر نظام و انعطافًا الفائق للقيادة بكل العجالت (® )SH-AWDحتكمًا فائقًا يف جميع األحوال اجلوية
وانعطافًا طبيعيًا و دقيقًا يف جميع الظروف ،و هو ما ال يستطيع املنافسون أن يضاهوه .من خالل
دوران اجلزء اخلارجي للعجلة اخللفية بشكل أسرع من احملور األمامي عند االنعطاف ،يستخدم
نظام التحكم الفائق للقيادة بكل العجالت (® )SH-AWDتوجيهًا للعزم خللق حلظة انحراف من أجل
مساعدة دوران السيارة خالل االنعطاف  -مما يقلل من ضعف االنعطاف و يعزز القدرة على
متساو أكرث لقوى االنعطاف بني اإلطارات األمامية و اخللفية ،تزداد قوة االنعطاف
التحكم .مع توزيع
ٍ
الكلية على الطرقات الرطبة أو اجلافة.
® / SH-AWDنظام التحكم الفائق للقيادة بكل العجالت (® 11 / )SH-AWD
سنة
جتربة قيادة ُم َح َّ
أدت التحسينات التي طرأت على النظام الديناميكي
جتربة قيادة ُم َح َّ
سنة :لقد َّ
املتكامل [- ])Integrated Dynamics System (IDSالذي ُيعد من املميزات القياسية
يف سيارات  -RDXإىل حتسني جتربة القيادة ،كما ُيتاح للسائق تعزيز ديناميكيات
القيادة للسيارة الرياضية املُ تعددة األغراض ( )SUVمبا يتوافق مع ظروف القيادة
حدث بأنه مزود بأربعة أوضاع قيادة متميزة (Normal,
اخملتلفة .يتميز النظام املُ َّ
 Comfort, Sportو  )Snowميكن االختيار من بينها عن طريق تدوير قرص الوضع
الديناميكي املُ ث َّبت بشكل بارز يف وسط لوحة القيادة.

 Acura RDXباللون البنفســجي الوهمي .قد تختلف املواصفات يف بعض البلدان وهي خاضعة للتغيري من دون إشــعار مســبق .للمزيد من التفاصيلُ ،يرجى مراجعة الوكيل احمللي.

Improved Driving Experience
)Refinements to RDX’s standard Integrated Dynamics System (IDS
noticeably improve the driving experience and allow the driver to better
customize the SUV’s dynamics to match a wider range of conditions.
The updated system now features four more distinct drive modes
(Normal, Comfort, Sport and Snow) which are selected by turning the
Dynamic Mode Dial prominently mounted in the center of the dash.

Acura RDX in Phantom Violet Pearl. Specifications may vary in some countries and are subject to change without notice. Please consult your local dealer for details.

ملزيد من الثبات عند تغيري املمر ،ينقل نظام
التحكم الفائق للقيادة بكل العجالت ()®SH-AWD
القوة إىل اجلزء اخلارجي للعجالت اخللفية.

عند االنعطاف على أسطح جافة ،يتم توزيع لغاية
 %70من العزم على العجالت اخللفية .يسمح توجيه
العزم بتوزيع لغاية  100باملئة من تلك الطاقة على
اجلزء اخلارجي للعجالت اخللفية ،مما يعزز التحكّ م
ويساعد على دوران  RDXخالل االنعطاف.

Lane Changing

Cornering

For increased stability during lane
changes, the SH-AWD® system transfers
power to the inside rear wheel.

When cornering on dry surfaces, up to
70% of the torque is distributed to the
rear. Torque vectoring allows up to 100%
of that power to be distributed to the
outside rear wheel, improving control and
helping rotate the RDX through the turn.

القيادة على الطرقات السريعة

الطرقات الزلقة

لكفاءة أعلى يف االقتصاد باستهالك الوقود،
يتم إرسال لغاية  90باملئة من القوة إىل العجالت
األمامية عند القيادة يف طرق مستقيمة.

يف الظروف الزلقة يرسل نظام التحكم الفائق
للقيادة بكل العجالت (® )SH-AWDالقوة إىل العجلة
التي تتمتع بأعلى قوة سحب.

Highway Cruising

Slippery Road

For better fuel efficiency, up to 90% of
the power is sent to the front wheels
when cruising in a straight line.

®Under slick conditions, SH-AWD
actively sends power to the wheel
with the most traction.

® / SH-AWDنظام التحكم الفائق للقيادة بكل العجالت (® 12 / )SH-AWD

®SH-AWD
SH-AWD® provides superior all-weather handling and neutral, accurate steering under
all conditions, that is unmatched by its competitors. By rotating the outside rear wheel
faster than the front axle while cornering, SH-AWD® uses torque vectoring to create
a yaw moment to help turn the vehicle through the corner, reducing understeer and
improving controllability. With cornering forces more evenly distributed between front
and rear tires, the overall cornering power is increased on wet or dry roads.

تغيري املمر

االنعطاف

ADVANCED SAFETY

متطو رة
سالمة
ّ
املتطو رة لبنية الهيكل
)ACE ™( تقنية الهندسة املتوافقة
ّ
،) لبنية الهيكلACE(  باجليل اجلديد من تقنية الهندسة املتوافقةRDX مت جتهيز
متساو أكرث
املصممة المتصاص قوة االصطدامات األمامية و تشتيتها بشكل
ٍ
. ركاب السيارة:مهم فع ًال
 سيصل نسبة أقل منها إىل حيث ما هو، لذا.حول السيارة
ّ

Moreover, frontal crash compatibility is designed into the structure, so in the event
of a collision with a smaller or larger vehicle, the occupants of both vehicles, not
just those in the Acura, are more protected. But we didn’t stop there. We innovated
the structure around the doors, making them four to five times stronger than
traditional-grade automotive steel, through laser welding, hot stamping, and the
use of ultra-high-strength steel, all to improve cabin strength and the chance of
literally walking out the door after an impact.

 وهذا يعني، مت تصميم التوافق مع االصطدامات األمامية يف البنية،عالوة على ذلك
 و ليس،أن يف حالة حدوث اصطدام مع سيارة أصغر أو أكرب فإن ركّ اب السيارتني
 لكننا مل نتوقف عند هذا. يتمتعون بحماية أعلى،فقط هؤالء املوجودون يف أكيورا
مرات
ّ  وجعلناها أقوى من أربع إىل خمس، ابتكرنا البنية الهيكلية حول األبواب.احلد
 اخلتم على درجة، من خالل اللحام بالليزر،املعدل التقليدي لفوالذ السيارات
من
ّ
 كل ذلك لتحسني قوة املقصورة و، واستخدام الفوالذ فائق القوة،حرارة مرتفعة
.إمكانية اخلروج من الباب بعد االصطدام باملعنى احلقيقي
 سالمة/ ADVANCED SAFETY
13 / متطو رة
ّ
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ADVANCED COMPATIBILITY ENGINEERINGTM (ACETM) BODY STRUCTURE
The RDX is equipped with Acura’s next-generation Advanced Compatibility
Engineering™ (ACE™) body structure. Designed to absorb and disperse frontal
impact energy more evenly around the car, so less of it transfers to what really
matters: the vehicle’s occupants.

Make Every Turn Your Favourite Turn
Performance isn’t just about horsepower. If it were, the RDX offers
plenty, 272 horsepower. But there is much more to the story. The
new direct-injection, all-aluminium, VTEC® turbo engine offers torque
of 380 N-m @ 1650-4500 rpm. Red-light to-green-light go power is
perfectly mated to a 10-speed automatic transmission.

Acura RDX Tech Grade in Apex Blue Pearl. Specifications may vary in some countries and are subject to change without notice. Please consult your local dealer for details.

. ُيرجى مراجعة الوكيل احمللي، للمزيد من التفاصيل. قد تختلف املواصفات يف بعض البلدان وهي خاضعة للتغيري من دون إشــعار مســبق..® باللون األزرق اللؤلؤيA-Spec  الفئةRDX أكيورا

ّ
املفضل لديكم
اجعلوا من كل منعطف املنعطف
، و لو كان األمر كذلك.احملرك
ينتجها
األداء ال يعني فقط عدد األحصنة التي
ّ
 احملرك. لكن هناك أكرث بكثري من ذلك. حصانًا272 ، تقدم العديد منهاRDX فإن
 بشحنVTEC ®،  ُمصنع بالكامل من األملنيوم،اجلديد يعمل باحلقن املباشر
 و. دورة بالدقيقة4500 – 1650  نيوتن – مرت عند380 تريبو و ينتج عزمًا يبلغ
.احملرك عند االنطالق بشكل مثايل مع ناقل حركة لعشر سرعات
قوة
ّ ترتافق
ّ

ACURAWATCH TM
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To help reduce the likelihood or severity of a frontal impact, the Collision
Mitigation Braking System™ (CMBS™) uses both a radar system and a
high-resolution forward camera to recognize hazards such as and
pedestrians and apply some braking if required. CMBS™ can also provide
a tactile warning of a potential head on collision with Forward Collision
Warning it can detect a potential head on collision and warn the driver
with audible and visual warning.

Road Departure Mitigation (RDM)

In addition to Lane Keeping Assist, Road Departure Mitigation ensures
your RDX stays within the lanes by adding steering input and brakes if
required and works with just one line on the road.

)CMBS (™ نظام التخفيف من حدة االصطدام

)CMBS(™ للمساعدة يف تقليل احتمال التأثري املباشر فإنها مزودة بنظام كابح
 يستخدم النظام رادار وكامريا ذات دقة عالية من االمام،لتخفيف االصطدام
للتعرف على اخملاطر مثل املركبات أو املشاة و تطبيق نظام الفرامل اذا لزم
األمر كما أنها مزودة بنظام حتذير أمامي قبل االصطدام يكشف ويحذر قبل
.حدوث أي تصادم هذا النظام مسموع من قبل السائق ومرئي أيضا

:نظام تخفيف حدة االنتقال على الطريق

 اخلاصة بك تسري دائما داخل املمرRDX يساعد هذا النظام علي التأكد من أن
دون أن تنحرف و يخفف من حدتها و يضمن لك النظام أن يعمل عن طريق إضافة
.توجيه املدخالت والفرامل وذلك إذا لزم األمر

Lane Keeping Assist System (LKAS)

To help reduce driver fatigue the Lane Keeping Assist System (LKAS)TM uses
a camera that can identify lane divisions and works proactively to keep the
vehicle within a detected lane.

Alongside AcuraWatchTM, additional technologies help enhance overall driver
awareness from all sides of the RDX.

Blind Spot Information (BSI) System

The RDX is equipped with a Blind spot information (BSI) System which
assures you that every time you change lanes, it’s safe to do so by providing
visual and audible warning if a vehicle is detected in your blind spot.

Adaptive Cruise Control (ACC) with Low-SPeed Follow

With Adaptive Cruise Control (ACC) set, with low-speed following functionality
provides additional driver support by bringing the vehicle to a complete
stop automatically, if traffic ahead slows down and stops.

Specifications may vary in some countries and are subject to change without notice. Please consult your local dealer for details.

:نظام تثبيت سرعة متكيف مع نظام خفض السرعة ومتابعته

 يتمتع هذا النظام بدعم كامل لربامج التشغيل،مع نظام تثبيت السرعة التكيفي
اإلضافية التي تساعد على وقف السيارة تلقائيا أو تباطؤ السرعة إىل أن تتوقف
 اذا كان هناك ازدحامات مروريه، متاما

. ُيرجى مراجعة الوكيل احمللي، للمزيد من التفاصيل.قد تختلف املواصفات يف بعض البلدان وهي خاضعة للتغيري من دون إشعار مسبق

Rear Cross Traffic Monitor (CTM)

Whether reversing out of a parking space or into a busy street, the RDX
has your back. Sensors located near the rear corners of the car can detect
approaching vehicles from either side in parking lots, driveways or streets.
A visual and audible warning is displayed on the monitor and even shows
the direction of detected vehicle, so you can reverse with confidence at all
times with your RDX.

Specifications may vary in some countries and are subject to change without notice. Please consult your local dealer for details.

:)LKAS(نظام املساعدة على حفظ املسار

 يستخدم نظام املساعدة على حفظ، للمساعدة يف تخفيف االجهاد على السائق
) املساعد للنظام كامريا تساعد على حتديد االنقسامات داخلLKAS( املسار
.) والذي يعمل بشكل استباقي للحفاظ على السيارة داخل املمرLKAS( املمر

 تساعد التقنيات اإلضافية على تعزيز الوعي، AcuraWatch TM جن ًبا إىل جنب مع
.RDX العام للسائق من جميع جوانب

نظام معلومات البقعة العمياء

 بنظام معلومات النقطة العمياء وهو الذي يؤكد لك عند قيامكRDX مت جتهيز
 أو من خالل حتذير مرئي ومسموع. بتغيري املمر أنها أمنة متاما للقيام بذلك
.وذلك إذا مت الكشف عن أن السيارة يف البقعة العمياء

:شاشة املرور اخللفية

 حتتوي علىRDX  فإن،سواء كنت يف أماكن لوقوف السيارات أو شارع مزدحم
أجهزة استشعار موجودة بالقرب من الزوايا اخللفية للسيارة والتي ميكن أن
تكشف عن السيارات التي تقرتب من أي من اجلانبني يف مواقف السيارات
 يعمل النظام على حتذيرك بنظام مرئي ومسموع على.واملداخل أو الشوارع
 يساعدك ذلك على اكتساب الثقة يف كل،الشاشة ويظهر لك اجتاه السيارة
RDX األوقات يف سيارتك

. ُيرجى مراجعة الوكيل احمللي، للمزيد من التفاصيل.قد تختلف املواصفات يف بعض البلدان وهي خاضعة للتغيري من دون إشعار مسبق
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Collision Mitigation Braking System (CMBS TM)

)ACURAWATCH ™( أكيورا واتش

ROOF RAILS

UTILITY AND
PROTECTION

EMBLEM SET

شعار السيارة

(Dark Chrome)

)(كروم داكن

ACCESSORIES اإلكسسوارات

CHROME

كروم باب السيارة اخللفي
TAILGATE GARNISH

مسارات السقف اجلانبية والقضبان
ا ملتقا طعة

ملسة أنيقة تعطي سيارتك
.مظهرا أكرث جماال

صممت بشكل يسهل تركيبها
أو إزالتها
امللحقات إىل. ولها دور متكامل يف اضافة
سقف سيارة

Stylish accents that give your
RDX a more upscale look.

CROSS BARS
كروم الصدام اخللفي

18 /  اإلكسسوارات/ ACCESSORIES

Designed for easy installation and
removal from your RDX. The Crossbars
attach to the Roof Rails and are integral
in mounting Acura attachments.

BUMPER GARNISH - REAR

كروم الصدام األمامي
BUMPER GARNISH - FRONT

كروم حماية الصدام اخللفي
REAR BUMPER APPLIQUE

SIDE PROTECTOR
زخرفة الباب اجلانبية

تربز التصميم اخلارجي لألكورد وحتمي ضد
اخلدوش والضربات
SIDE PROTECTOR

.أضف مزيدا من احلماية واخلدمية إىل سيارتك

Soft glow of white illumination provides an upscale touch to your RDX.
WELCOME LIGHT

اإلضاءة اخلارجية
)(على شكل بقعة حتت الباب

ILLUMINATION

)عتبة الباب الداخلية (أمام
STEP ILLUMINATION - FR ONLY

Upgrade and further enhance your vehicle’s Utility and Protection
عتبة الباب اخلارجية
RUNNING BOARD

UPGRADE

أضف مزيدا من احلماية واخلدمية إىل سيارتك
عجالت من األملنيوم
19″

ALLOY WHEEL DISK

سجادة مناسبة جلميع الفصول
20″

ALL SEASON MAT

حامل صندوق األمتعة
CARGO TRAY

Accentuates the RDX’s styling, also helps
protect against door dings and scratches.
SPLASH GUARDS
واقيات ضد الوحل
تعطي منظرا رائعا لسيارتك وتساعد يف
حماية الطالء من اخلدوش
تزيد من الكمالية للسيارة وتعطي مظهرا مميزا وسهولة احلركة خالل الصعود أو
النزول من السيارة
SPLASH GUARDS
Gives your RDX a custom look and help
protect paint from chips and stains.

It integrates and adds a premium appearance while
providing the convenience of a more sure-footed entry.

 بل أيضا, عجالت األملنيوم يجعل السيارة تبدو أكرث إثارة و دهشة وليس فقط ذلك
تساعد يف احلفاظ على دميومة البريجن (احململ) ووصلة التعليق
Alloy wheels not only look amazing, they can help ensure
the longevity of wheel bearings and suspension joints.

, صممت جلمع األوساخ و سهلة
مصنوعة من مادة متينة وسهلة
. ا لتنظيف
Specially designed to trap dirt, made
of durable, all-weather material, easily
cleaned with mild soap and water.

السجادة اخللفية لألمتعة تساعد
يف احلماية من اخلدوش و األوساخ و
السوائل
Its special contours help protect the cargo
area from sharp, wet or soiled cargo.
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ROOF RAILS AND CROSS BARS

INTERIOR COLOURS

األلوان الداخلية

EXTERIOR COLOURS

Beige

بيج

Black

أسود

Brown

أ حمر
) فقطA-Spec®(

Black
(A-Spec® only)

Specifications may vary in some countries and are subject to change without notice. Please consult your local dealer for details.

Lunar Silver Metallic

فضي لونار معدين
ّ

Performance Red Pearl

بريفورمانس ريد بريل

بني

Liquid Carbon Metallic

Red
(A-Spec® only)

أبيض داميوند لؤلؤي
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White Diamond Pearl

األلوان اخلارجية

معدن الكربون السائل

Apex Blue Pearl

أبيكس بلو بريل

Phantom Black Pearl

فانتوم بالك بريل

أسود
) فقطA-Spec®(

. ُيرجى مراجعة الوكيل احمللي، للمزيد من التفاصيل.قد تختلف املواصفات يف بعض البلدان وهي خاضعة للتغيري من دون إشعار مسبق

Phantom Violet Pearl

فانتوم فيوليت بريل

Obsidian Blue Pearl

سبج بلو بريل

SPECIFICATIONS

املواصفات

ENGINE

TECH

A-SPEC

A-SPEC

TECH

احملرك
ّ

Displacement (CC)

1996

1996

1996

1996

)احملرك (سم مكعب
قياس
ّ

Engine Type

2.0L Turbo

2.0L Turbo

 لرت تريبو2.0

 لرت تريبو2.0

احملرك
نوع
ّ

Valve Train

Chain Drive DOHC
DUAL VTC+EXH-VTEC®
4 Valves per CYL

Chain Drive DOHC
DUAL VTC+EXH-VTEC®
4 Valves per CYL

Chain Drive DOHC
DUAL VTC+EXH-VTEC®
4 Valves per CYL

Chain Drive DOHC
DUAL VTC+EXH-VTEC®
4 Valves per CYL

الصمامات
ّ

Torque (N-m@rpm)
Fuel Injection
Fuel Economy (Km/L)
Drive-by-Wire Throttle System
TRANSMISSION
Transmission
Drive Type
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261 @ 6500

261 @ 6500

380 @ 1650- 4500

380 @ 1650- 4500

Direct

Direct

مباشر

مباشر

12.5

12.3

12.3

12.5

•

•

•

•

)القوة القصوى (حصان @ دورة يف الدقيقة
)العزم (نيوتن مرت عند دورة بالدقيقة
نظام احلقن بالوقود
)ليرت/استهالك الوقود (كلم
نظام اخلانق االلكرتوين

TECH

A-SPEC

A-SPEC

TECH

ناقل احلركة

10 Speed AT with Shift-By-Wire

Shift-By-Wire  سرعات اتوماتيك مع نظام10

Shift-By-Wire  سرعات اتوماتيك مع نظام10

ناقل احلركة

SH-AWD™
(Super Handling - All Wheel Drive®)

SH-AWD™
(Super Handling - All Wheel Drive®)

SH-AWD™
(Super Handling - All Wheel Drive®)

SH-AWD™
(Super Handling - All Wheel Drive®)

نوع القيادة

TECH

A-SPEC

A-SPEC

TECH

Wheels

Alloy : 19"

Alloy : 20" A Spec Type

 بوصة20 ألومونيوم

 بوصة19 األملنيوم قياس

Tires

235/55R19

255/45R20

255/45R20

235/55R19

Spare Tire

Temporary

Temporary

مؤقـت

مؤقـت

اإلطار اإلحتياطي

Front Suspension

MacPherson Strut

MacPherson Strut

ماكفريسون

ماكفريسون

التعليق األمامي

Rear Suspension

Multi-Link

Multi-Link

متعدد الوصالت

متعدد الوصالت

التعليق اخللفي

EPS with Dual Pinion

EPS with Dual Pinion

مقود إلكرتوين مع ترس مزدوج

مقود إلكرتوين مع ترس مزدوج

Brake Type : Front

17" Ventilated Disc

17" Ventilated Disc

 بوصة17 قرص مهوى

 بوصة17 قرص مهوى

Brake Type : Rear

Steering

. ُيرجى مراجعة الوكيل احمللي، للمزيد من التفاصيل. قد تختلف املواصفات يف بعض البلدان وهي خاضعة للتغيري من دون إشــعار مســبق.  باللون الكربوين الســائل املعدينAcura RDX

261 @ 6500
380 @ 1650-4500

10 Speed AT with Shift-By-Wire

BODY / SUSPENSION / CHASSIS

Acura RDX in Liquid Carbon Metallic. Specifications may vary in some countries and are subject to change without notice. Please consult your local dealer for details.

261 @ 6500
380 @ 1650-4500

 الشاسيه/  نظام التعليق/ الهيكل
العجالت
اإلطارات

املقود
 األمامي: نوع الفرامل

17" Ventilated Disc

17" Ventilated Disc

 بوصة17 قرص مهوى

 بوصة17 قرص مهوى

Amplitude Reactive Dampers

•

•

•

•

خممدات ذات مدى تفاعلي

Agile Handling Assist®

•

•

•

•

(AHA) نظام مساعد للقيادة املرنة

MEASUREMENTS / CAPACITY

TECH

A-SPEC

A-SPEC

TECH

القياسات و السعة

Overall Length (mm)

4766

4766

4766

4766

)الطول اإلجمايل (ملم

Overall Height (mm)

1668

1668

1668

1668

)االرتفاع اإلجمايل (ملم

Overall Width - including Door Mirrors (mm)

2197

2197

2197

2197

) مبا يف ذلك مرايا الباب (ملم- العرض اإلجمايل

Wheelbase (mm)

2750

2750

2750

2750

)قاعدة العجالت (ملم

Ground Clearance - Non-Load (mm)

208

208

208

208

)االرتفاع عن األرض (ملم
)وزن املركبة (كلغ

 اخللفي: نوع الفرامل

Curb Weight (kg)

1831

1845

1845

1831

Seating Capacity

5

5

5

5

عدد املقاعد

Fuel Tank Capacity (Litre)

65

65

65

65

)سعة خزان الوقود (لرت

Specifications vary according to country. Please consult your local dealer for details.

 ُيرجى مراجعة الوكيل احمللي ملزيد من التفاصيل.تختلف املواصفات حسب الدولة.
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Maximum Power (hp@rpm)

AUDIO & CONNECTIVITY

MAJOR EQUIPMENT

TECH

A-SPEC

A-SPEC

TECH

No. of Speakers

12

16

16

12

عدد السماعات

Bluetooth® HFT®

•

•

•

•

بلوتوث الستخدام الهاتف بدون األيدي

Bluetooth® Streaming Audio

•

•

•

•

بلوتوث

Auto Headlights

USB Audio Interface with Smart Phone Integration

•

•

•

•

 الصوتية مع التكامل مع الهاتف الذكيUSB واجهة

Front Fog Lights

Front USB Charging Ports

1

1

1

1

 األماميةUSB منافذ شحن

Door Handles

Rear USB Charging Ports

2

2

2

2

 اخللفيةUSB منافذ شحن

Side Mirrors with Reverse Gear Tilt-Down

True TouchPad InterfaceTM

•

•

•

•

TouchPad واجهة

SAFETY (INLCUDING DRIVER ASSISTIVE TECHNOLOGY)

24 /  التجهيزات الرئيسية/ MAJOR EQUIPMENT

التجهيزات الرئيسية
النظام الصوتي واالتصال

TECH

A-SPEC

A-SPEC

TECH

Front Airbags

•

•

•

•

Front Side Airbags

•

•

•

•

وسائد هوائية أمامية جانبية

Driver's and Front Passenger's Knee Airbags

•

•

•

•

وسائد هوائية حلماية ركب السائق والراكب األمامي

Side Curtain Airbags

•

•

•

•

ستائر هوائية جانبية

Rear Wide View Camera

•

•

•

•

 عريضة- كامريا للرؤية اخللفية

Vehicle Stability Assist™ (VSA®) with Traction Control

•

•

•

•

)VSA( نظام املساعدة يف ثبات السيارة

)السالمة (مبا يف ذلك التكنولوجيا املساعدة للسائقني
وسائد هوائية أمامية

Anti-Lock Braking System (ABS)

•

•

•

•

)ABS( نظام الفرامل املانعة لإلنغالق

Electronic Brake Distribution (EBD)

•

•

•

•

)EBD( نظام التوزيع اإللكرتوين لقوة الفرامل

Emergency Stop Signal (ESS)

•

•

•

•

)ESS( إشارة للتوقف الطارئ

Electronic Brake Booster (EBB)

•

•

•

•

)EBB( نظام الدعم اإللكرتوين لقوة الفرامل

Tire Pressure Monitoring System (TPMS)

•

•

•

•

)TPMS( نظام مراقبة ضغط الهواء يف اإلطارات

Hill Start Assist

•

•

•

•

)HSA( نظام املساعدة لالنطالق على املنحدرات

Roll Over Mitigation

•

•

•

•

نظام لتخفيف االنقالب

Advanced Compatibility Engineering™ (ACE™) Body Structure

•

•

•

•

)™ACE( بنية الهيكل بتقنية الهندسة املتوافقة

AcuraWatch™

TECH

A-SPEC

A-SPEC

TECH

Lane Keeping Assist System (LKAS)

•

•

•

•

)LKAS( نظام املساعدة للسري يف نفس املمر

Adaptive Cruise Control (ACC)

•

•

•

•

)ACC( نظام تثبيت السرعة املتكيف

Road Departure Mitigation System (RDM)

•

•

•

•

)RDM( نظام احلد من مغادرة الطريق

Forward Collision Warning (FCW) with Pedestrian Detection

•

•

•

•

) مع حتديد و إكتشاف املشاةFCW( نظام التحذير من التصادمات األمامية

Lane Departure Warning (LDW)

•

•

•

•

)LDW( نظام التحذير مبغادرة املمر

Collision Mitigation Braking System™ (CMBS™)
(Car to Car & Pedestrian)

•

•

•

•

)™CMBS( نظام فرامل تخفيف قوة اإلصطدام
)(يتضمن استشعارًا للمشاة وحتذيرًا من االصطدامات االمامية

Blind Spot Information System (BSI)

•

•

•

•

)معلومات عن النقاط غري املرئية (النقط العمياء

Rear Cross Traffic Monitor(CTM)

•

•

•

•

نظام مراقبة حركة املرور عند الرجوع إىل اخللف

Low Speed Following (LSF)

•

•

•

•

)LSF( نظام التتابع على السرعات املنخفضة

DRIVER INFORMATION INTERFACE

AcuraWatch™

TECH

A-SPEC

A-SPEC

TECH

Average Fuel Economy Indicator

•

•

•

•

Instant Fuel Economy Indicator

•

•

•

•

KM-to-Empty Indicator

•

•

•

•

مؤشر املسافه املتبقية حتى فراغ خزان البنزين

Odometer and Trip Meters (2)

•

•

•

•

)2(  معلومات الرحله/عداد لفات احملرك

Exterior Temperature Indicator

•

•

•

•

مؤشر درجة حرارة اجلو اخلارجيه

Engine Oil Life / Maintenance Minder Indicator

•

•

•

•

نظام لرصد عمر زيت احملرك و للصيانة

Exclusive Red On Silver Gauge Cluster

-

•

•

-

)أرقام باللون األحمر مع عدادات فضية (حصريًا

Specifications vary according to country. Please consult your local dealer for details.

واجهة البيانات للسائق

EXTERIOR

TECH

A-SPEC

A-SPEC

TECH

Daytime Running Lights (DRL)

LED

LED

LED

LED

Jewel Eye ® Headlights

LED

LED (A-SPEC Type)

LED (A-SPEC Type)

LED

•

•

•

•

التجهيزات اخلارجية
أضواء ساطعة خالل النهار
Jewel Eye أضواء أمامية
مصابيح أمامية أوتوماتيكية

LED

LED

LED

LED

Body Color

Body Color

لون الهيكل

لون الهيكل

•

•

•

•

مرايا جانبية مع خاصية امليالن السفل عند الرجوع للخلف
هوائي على شكل زعنفة مث ّبت على السقف

أضواء ضباب أمامية
مقابض األبواب

Fin-Type Roof-Mounted Antenna

•

•

•

•

Front Parking Sensors

4

4

4

4

Rear Parking Sensors

4

4

4

4

حساسات خلفية لصف السيارة

One-Touch Power Panoramic Sunroof with Anti-Pinch

•

•

•

•

فتحة سقف بانورامية كهربائية تعمل بلمسة واحدة مع خاصية أمان

Power Side Heated Mirror with Integrated Turn Indicators

•

•

•

•

مرايا األبواب آلية مع تدفئة و إشارات إنعطاف مدجمة

Front Windshield Acoustic Glass

•

•

•

•

زجاج أمامي عازل للصوت

Rear Privacy Glass

•

•

•

•

زجاج خلفي للخصوصية

Power Tailgate

•

•

•

•

باب كهربائي لصندوق االمتعة
LED جمموعة أضواء خلفية مع خطوط ضوئية مدجمة من نوع

Taillights with Integrated LED Light Bars

•

•

•

•

Rear Spoiler

with Integrated LED Stop Light

with Integrated LED Stop Light

 مدمج للتوقفLED مع ضوء

 مدمج للتوقفLED مع ضوء

Twin Exhaust

•

Rounded Shape A Spec Type

A دائري الشكل لفئة

•

COMFORT & CONVENIENCE

TECH

A-SPEC

A-SPEC

TECH

Remote Engine Start

•

•

•

•

Electric Parking Brake with Automatic Brake Hold

•

•

•

Automatic Climate Control System

i-Dual Zone

حساسات أمامية لصف السيارة

جناح خلفي
خمرج مزدوج للعادم
السهولة و الراحة
احملرك عن ُبعد
تشغيل
ّ

•

) مع وظيفة تثبيت الفرامل بشكل أتوماتيكيEPB( • فرامل يد كهربائية
فتحات للتكييف لركب املقاعد اخللفية

 مزدوج ملنطقتني- أتوماتيكي

نظام تكييف هواء أوتوماتيكي

Rear A/C Duct

•

•

•

•

Wireless Charger

•

•

•

•

شاحـن السـلكي

Active Noise Cancellation™ (ANC)

•

•

•

•

)ANC( التحكم االيجابي لتخفيض الضوضاء

Smart Entry(FR+RR+TG) with Push Button Smart

•

•

•

•

 صندوق األمتعة) و تشغيل احملرك بواسطة الزر/  اخللف/ نظام الدخول الذكي (األمام

Automatic-Dimming Rearview Mirror

•

•

•

•

تعتيم مرآة الرؤية اخللفية بشكل أوتوماتيكي

Ambient Light Color

White

Red

أحمر

أبيض

Paddle Shifters

Black

Plated

•

•

لون اإلضاءة الداخلية
حتكم يف السرعات من خالل املقود

Sports Pedals

-

•

•

-

دواسات رياضية

Leather-Wrapped Steering Wheel

•

D-Shaped

D على شكل

•

عجلة قيادة مغلّفة باجللد

SEATING

TECH

A-SPEC

A-SPEC

TECH

Perforated Leather

A-Spec Leather+Suede Piping

 شامواة+ جلد

جلد مثقب

12-Way with Lumbar Support

12-Way with Lumbar Support

 اجتاهًا12 تعديل كهربائي بـ

 اجتاهًا12 تعديل كهربائي بـ

•

•

•

•

Front Passenger'sPower Seat

12-Way

12-Way

 اجتاهًا12 تعديل كهربائي بـ

 اجتاهًا12 تعديل كهربائي بـ

Ventilated Front Driver Seats

--

•

•

--

مقعد السائق مع فتحات للتهوية

Heated Seats - DR+ AS

•

•

•

•

تدفئة ملقعد السائق و الراكب األمامي

•

•

•

•

تذكري لربط أحزمة املقاعد اخللفية

TECH

A-SPEC

A-SPEC

TECH

•

•

•

•

Seat Upholstery
Driver's Power Seat
Memory Seat with Door Mirror Adjustment

ملعدل استهالك الوقود
مؤشر
ّ

Rear Seats

مؤشرالستهالك الوقود الفوري

Rear Seatbelt Reminder

. ُيرجى مراجعة الوكيل احمللي ملزيد من التفاصيل.تختلف املواصفات حسب الدولة

التجهيزات الرئيسية

AUDIO & CONNECTIVITY
Navigation System™ with Voice Recognition & Turn-By-Turn
ELS Premium Audio System
Multi Information Display System

Specifications vary according to country. Please consult your local dealer for details.

Fold Down (60/40)

)60/40( قابل للطي

10.2 inch HD Dual - Content Centre Display with Touchscreen
•

•

تعديل كهربائي ملقعد السائق
ذاكرة للمقعد و وضع املرآة اجلانبية
تعديل كهربائي ملقعد الراكب األمامي

مقاعد الصف اخللفي

 بوصة10.2  عالية الدقة تعمل باللمس قياسHD Dual شاشة عرض
•

املقاعد
تنجيد املقاعد

•

النظام الصوتي واالتصال
 وعرض خريطة ثالثية األبعادTurn-By-Turn نظام مالحة مع ميزة التعرف على الصوت وعرض
 فاخرELS نظام صوتي
نظام لعرض املعلومات املتعددة

. ُيرجى مراجعة الوكيل احمللي ملزيد من التفاصيل.تختلف املواصفات حسب الدولة

23 /  التجهيزات الرئيسية/ MAJOR EQUIPMENT

MAJOR EQUIPMENT

،على الرغم مما لدينا من تاريخ حافل من البطوالت و اجلوائز
فنحن متواجون دائمًا من أجل العمل الشاق و للمنافسة
. دائمًا- على أعلى املستويات و للتجديد واالبتكار

ما نتعلمه يف مضمار السباق ال ميكن تعلمه من خالل
،  واملعرفة التي نحصل عليها هناك نستفيد بها.الكتب
.ونعمل على تطويرها يف كل سيارة نصنعها

What we learn on the racetrack can’t be found in a
book, and the knowledge we get out there we take
back home, engineering it into every car we make.

25 /  رياضة سباقات السيارات/ MOTORSPORTS

26 /  رياضة سباقات السيارات/ MOTORSPORTS

Though we may have a storied history of
championship trophies, we’re not here for
the hardware. We’re here for the hard work.
To compete at the highest level, you have
to innovate—again and again.

