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Harga answer back system vario 125

Jakarta - PT Astra Honda Motor (AHM) telah meluncurkan model baru All New Honda Vario 150 dan All New Honda Vario 125 dengan desain dan fitur tercanggik dan sporty. Pembaruan ini membuat mengemudi setiap hari dengan kedua model semakin menyenangkan. All New Honda Vario 150 adalah pilihan skutik eksklusif terbaru bagi pecinta di
kalangan anak muda. Desain sporty diwujudkan dalam desain paling elegan dari cover setang dengan panel olahraga, fender belakang yang memiliki lampu sein terpisah dengan lampu belakang dan diperkaya dengan warna monoton body class. Model ini lebih canggih melalui fungsi full digital panel meter baru dengan multi-informasi dan menggabungkan
fitur baru seperti sistem Smart Key baru Honda yang terintegrasi dengan Answer Back System dan Anti Theft Alarm. Kesan eksklusif juga dilengkapi dengan lampu LED di semua sistem pencahayaan, serta penutup peredam suara berlapis aluminium dan langkah-langkah tiang. Melengkapi Premium All New Honda Vario 150, AHM juga dilengkapi All New
Honda Vario 125 dengan mesin eSP 125cc yang memberikan keseimbangan antara performa optimal dan konsumsi bahan bakar yang efisien. Tampil sporty untuk penggunaan sehari-hari, model ini kini dilengkapi dengan fender belakang yang memiliki lampu jahitan terpisah dengan lampu belakang, serta berbagai fitur baru seperti full digital panel meterer
dengan multiin information dan lampu LED pada semua sistem pencahayaan. Varian CBS-ISS dari model ini juga dilengkapi dengan Anti Theft Alarm sebagai fitur keselamatan kendaraan. Presiden Direktur AHM Toshiyuki Inuma mengatakan, sebagai bentuk komitmen untuk menghadirkan produk-produk terbaik di Indonesia, AHM terus mengembangkan
teknologi dan fitur terbaru bagi pecinta sepeda motor Honda. Pada Honda Vario series, AHM kembali memperkuat citra produk ini sebagai mesin skutik yang memiliki fitur dan teknologi terbaik di kelasnya. Berbagai fitur penggabungan dan teknologi canggih kini melengkapi desain terbaru All New Honda Vario 150 dan All New Honda Vario 125. Kami
percaya ini akan memberikan pengalaman berkendara sehari-hari yang lebih menyenangkan, kata Toshiyuki Inuma. Johannes Loman, Executive Vice President Director AHM, mengatakan pasar sepeda motor di Indonesia terus berkembang setiap tahunnya. Anda dapat melihat ini dari meningkatnya permintaan aplikasi teknologi terbaru dan peningkatan
layanan dukungan untuk mendukung mobilitas harian pecinta sepeda motor Honda. Seiring berjalannya waktu dengan berbagai keinginan dan harapan konsumen, kami konsisten dalam terus menghadirkan berbagai produk sepeda motor yang disesuaikan dengan berbagai gaya hidup penduduk Indonesia dan layanan purna jual yang siap menjaga bentuk
motor Honda kesayangan mereka, kata Johannes Loman. Yang Baru Vario 150 All New Honda Vario 150 adalah tim berkinerja tinggi dengan pengembangan mesin 150cc. Dengan waktu 11,6 detik, All New Honda Honda 150 dapat menempuh jarak 0 - 200 meter dan dapat mencapai kecepatan maksimum 105 km / jam. Fungsi IDling Stop System (ISS)
menyebabkan model ini menghasilkan konsumsi bahan bakar teririt di kelasnya 46,9 km /liter (metode ECE R40 Euro 3) dengan emisi gas buang yang lebih baik daripada standar emisi EURO 3. Ukuran bodi yang disesuaikan dengan ban besar, depan 90/80 dan belakang 100/80 menawarkan kenyamanan. Bahkan peleknya kini terlihat baru dengan desain
yang sporty. Sistem pengereman lebih nyaman dengan rem cakram bergelombang 190mm bawaan dan lebih optimal dengan hadirnya teknologi Combi Brake System (CBS) untuk membantu menyeimbangkan pengereman roda belakang dan depan secara lebih optimal. Honda Smart Technology dipertahankan pada All New Honda Vario 150 generasi
sebelumnya, teknologi eSP pada mesin 150cc berhasil menunjukkan pembakaran yang efisien dan gesekan minimal untuk mengurangi risiko limbah dan dapat menghasilkan kinerja berkendara yang optimal. ACG Starter yang terintegrasi ke dalam teknologi eSP mampu memulai mesin dengan suara yang lebih halus saat pertama kali dihidupkan. Teknologi
ini adalah dasar untuk penerapan fungsi ISS (Idling Stop System) canggih yang secara otomatis mematikan messiane ketika mesin berhenti bekerja selama lebih dari 3 detik dan hanya perlu menarik tuas gas untuk memutar balik mesin. Selain itu, All New Honda Vario 150 juga dilengkapi dengan fitur keselamatan canggih lainnya, yaitu standar otomatis
(Side Stand Switch) di mana mesin tidak dapat dihidupkan jika posisi standar menurun. Sistem Kunci Rem mencegah mesin melompat saat menyala atau mesin tetap diam ketika pengendara berhenti di jalan yang menanjak. Untuk menunjang aktivitas sehari-hari, All New Honda Vario 150 memiliki kapasitas bagasi 18 liter terbesar yang mampu menyimpan
helm standar. AHM menghadirkan berbagai pilihan aksesoris dengan desain baru yang dapat memberikan tampilan All New Honda Vario 150 semakin trendi dan memperkuat kesan futuristik, seperti visor yang diterapkan pada cover pegangan depan dengan harga eceran tertinggi (HET) Rp 110.000,- , lampu depan gasket di sisi atas lampu depan dengan
harga ,-, (HET) Rp 150.000 dengan harga dasar langkah karet (HET) Rp 19 5.000,-, Garnish Back Mirror harga (HET) Rp 63.000,- , Garnish Cover Muffler untuk diskon exhaust cover (HET) Rp 115.000 ,- , Gasket radiator dengan harga (HET) Rp 140.000,- dan daftar harga stiker (HET) Rp. 56.000,/ . Model terakhir memiliki 4 pilihan warna, yaitu Warna
Exclusive Matte Black, Exclusive Matte Red, Exclusive Matte Silver dan Exclusive White. Sasis premium Honda dengan mesin 150cc dengan beragam fitur dan teknologi unggulan dipasarkan on the road Jakarta seharga 22.500.000 rp,-.. KESELURUHAN HONDA VARIO 125 Melengkapi penghargaan all the new Honda Vario 150, AHM menghadirkan All
New Honda Vario 125 dengan akselerasi mesin 125cc yang lebih baik dibandingkan model sebelumnya waktu tempuh 12,5 detik untuk jarak 0-200 meter dan bisa mencapai kecepatan maksimum 98 km/jam. Dengan mengaktifkan fungsi EMBEDDED Idling Stop System (ISS), Honda Vario 125 terbaru dapat menghasilkan konsumsi bahan bakar teririt di
kelasnya sebesar 51,7 km/liter menggunakan metode ECE R40. All new Honda Vario 125s ditawarkan dengan harga yang kompetitif dengan 5 pilihan warna yaitu Advance Black dan Advance White Blue untuk tipe varian CBS dengan harga (on the Jakarta road) Rp 19.100.000,-, sedangkan untuk tipe CBS ISS hadir dengan 3 pilihan warna lainnya yaitu
Advance Black, Advance White Red and Advance Red dengan harga (on Jakarta road) Rp 19.900.000,-. Untuk dua produk terakhir, AHM ditujukan untuk All New Honda Vario 150 dan All New Honda Vario 125 dapat dijual sekitar 1 juta per tahun. Pada artikel sebelumnya kami mengeksplorasi fungsi sistem answer back yang menjelaskan pemahaman dan
pengoperasian fitur Answer Back System. Singkatnya, fitur Answer Back System ini berfungsi untuk memberikan kenyamanan pengendara untuk menemukan sepeda motor di tempat parkir. Nah, apa yang terjadi jika sistem respon jarak jauh hilang atau rusak? Dalam artikel ini kami akan menyediakan cara membeli sistem respons jarak jauh. Perlu Anda
ketahui bahwa ada 2 jenis sistem respon jarak jauh pada sepeda motor Honda yaitu: Tipe 1: Remote Answer Back System terpisah dan tidak menyatu dengan kunci kontak. Dalam hal ini Anda hanya dapat membeli remote control. Tipe 2: Sistem Answer Back Jarak Jauh terintegrasi dengan kunci kontak. Dalam hal ini, pembelian jarak jauh harus bersama
dengan kunci kontak bersama dengan set kunci. Tipe 1: Kontrol jarak jauh sistem jawaban belakang terpisah dan tidak terintegrasi dengan tombol kontak. Tipe 2: Sistem Answer Back Jarak Jauh terintegrasi dengan kunci kontak. Cara membeli remote answer back system Pembelian sistem remote response hanya bisa dilakukan AHASS (Bengkel Resmi
Sepeda Motor Honda). Anda dapat datang ke AHASS mana pun yang lebih dekat dengan Anda untuk membuat reservasi. Kami selalu menyarankan Anda untuk melakukan pembelian suku cadang Honda di bengkel resmi (AHASS) sehingga suku cadang yang Anda dapatkan dijamin keasliannya. Inilah yang perlu Anda berikan ketika Anda melakukan
pembelian di AHASS: berikan salinan STNK - ini diberikan agar tidak ada kesalahan saat memesan sistem respons jarak jauh Berikan tanda jadi 50% - pembelian sistem penjawab tidak dapat dipindahkan karena membutuhkan skor 50%. Pernahkah Anda mengunjungi lokasi tempat parkir sepeda motor Anda di tengah kerumunan sepeda motor lain dan lupa
tentang parkir Anda? Pernahkah Anda memiliki masalah menemukan sepeda Anda di kerumunan? Menanggapi masalah tersebut Honda mulai merespons dengan menghadirkan fitur baru dan canggih pada motor terbarunya. Sebut saja beberapa varian seperti Honda Vario 110 FI dan bahkan New Honda Scoopy-FI. Tipe sepeda motor Honda sudah
memiliki salah satu fitur canggih dengan nama Answer Back System. Sistem. ini akan sangat membantu Anda terutama ketika Anda berada di tempat parkir umum. Deskripsi singkat tentang sistem respons sistem respons ditemukan pada beberapa sepeda motor Honda seperti Honda Vario CW 110 FI dan Honda Scoopy FI. Fitur ini memudahkan
pengendara sepeda untuk mencari sepeda motor di tempat parkir. Dengan menekan tombol pada remote control yang terintegrasi dengan kunci, motor akan memberikan respon suara sementara semua lampu jahitan akan menyala. Dengan fitur ini, pengguna akan dibantu untuk secara otomatis mendeteksi keberadaan mesin mereka dan umpan balik
alarm pada mobil. Bagaimana sistem respons belakang bekerja Ini memiliki fungsi dan cara kerja yang pada dasarnya sama dengan yang ada di dalam mobil, fungsi ini dapat digunakan melalui remote control yang terletak pada kunci mesin dan dapat memberikan sinyal ke mesin secara otomatis hingga radius 20 meter + atau tergantung pada kondisi
lingkungan parkir mesin (dalam pengujian dapat mencapai 39 m). Dengan menekan tombol pada remote kunci engine, engine akan secara otomatis merespons sinyal yang memberikan suara bip dan lampu tanda yang berkedip beberapa kali untuk membantu Anda mengenali mesin secara visual. Saat membeli sepeda motor Honda yang dilengkapi dengan
fitur Image Remote Answer Back System ini, anda akan mendapatkan paket kunci motor lengkap dengan alarm mesin jarak jauh Cara mengaktifkan fungsi ini pada mesin baik pada remote control bawaan maupun pada remote control tambahan ternyata cukup mudah. Yang harus Anda lakukan adalah memasang kunci engine ke mesin dan memutar kunci
di posisi ON setelah beberapa saat, yang harus Anda lakukan adalah menekan tombol pada remote sekali dan jangan lupa untuk mengulangi proses ini (dari awal hingga rotasi kunci ke posisi ON) tiga kali berturut-turut. Di ronde keempat, masukkan urutan jarak jauh dengan menekan tombol dalam urutan remote control yang Anda inginkan (misalnya:
untuk remote control tambahan pertama Anda cukup menekan tombol dua kali, dan untuk remote control tambahan kedua Anda harus menekan tombol tiga kali). Cara mengatur sistem respons volume pada mesin Anda dapat mengatur volume yang dihasilkan engine untuk setiap remote control dengan memutar kunci engine ke posisi ON, lalu tekan tombol
pada remote control dua kali sebelum memutar kunci ke posisi OFF. Jalankan pekerjaan ini tiga kali berturut-turut. Selanjutnya, ubah kunci ke posisi ON dan mulai berulang kali menekan tombol berulang kali secara perlahan untuk mendapatkan volume alarm yang sesuai. Cara mengatur nada sistem kembali jawaban pada mesin Untuk membedakan suara
alarm setiap remote control, Anda juga dapat mengatur nada sistem kembali jawaban untuk setiap remote control dengan memutar kunci engine ke ON dan kemudian menekan tombol tiga kali. Selanjutnya, putar kunci engine di posisi OFF dan ulangi uji coba tiga kali Kemudian, pada proses berikutnya Anda hanya perlu memutar kunci di posisi ON dan
mulai memilih nada sesuai keinginan Anda. Ada tiga jenis nada yang dapat Anda gunakan untuk setiap remote control: bip-bip (2x), bip-bip (3x), atau bip-bip (2x dan panjang). Cara mengatur sistem respons pada mesin sehingga mode senyap pun dapat menciptakan fungsi ini sehingga tidak berbunyi dan hanya menghasilkan lampu tanda berkedip yang
mengaturnya dalam mode senyap. Ini cukup mudah, Anda hanya perlu memutar kunci di posisi ON dan kemudian mulai menekan tombol pada remote control dan menahannya selama beberapa detik. Setelah itu, lampu pada remote control akan menyala merah ketika mode diam diaktifkan dan sebaliknya akan berwarna hijau jika mode diam dinonaktifkan.
Cara menonaktifkan fungsi sistem kembali jawaban pada mesin Jika Sebelumnya Anda diizinkan untuk mengaktifkan beberapa remote control untuk mesin, sebaliknya Anda juga dapat menonaktifkan atau mengatur ulang remote control tambahan yang akan digunakan pada mesin lain dengan jenis yang sama. Hampir seperti mengaktifkannya, untuk
menonaktifkan remote control yang telah diintegrasikan pada mesin hanya dengan memutar kunci di posisi ON dan tekan tombol empat kali dan ulangi proses ini tiga kali berturut-turut. Kemudian, putar kunci ke posisi ON dan tekan tombol empat kali untuk menonaktifkan fungsi jarak jauh yang bersangkutan dari mesin. Kesimpulan Apa pendapat Anda
tentang fitur Answer Back System ini? Cukup praktis dan efisien, kan? Jadi jika tertarik, beli motor Honda yang memiliki fungsi ini dengan  Baca juga artikel di bawah Ini Cara membeli sistem respon jarak jauh yang hilang atau rusak
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