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Więcej  
radości
dla Ciebie

Uciec od wszystkiego, może do innego miasta, może po prostu do kawiarni? SX4 sprawia,  
że zabawa jest tam, gdzie nim pojedziesz. A do tego jakie robi wrażenie! Ale bez względu na to, 
jak bardzo cenisz swój samochód i jego wygląd, możemy zrobić więcej. Dużo więcej.

Niektóre zdjęcia w niniejszym katalogu mogą przedstawiać wyposażenie lub akcesoria specjalne. 
Aby uzyskać precyzyjne informacje na temat wyposażenia samochodu, prosimy kontaktować się z dealeremi Suzuki.



1

4

Suzuki_16_9833_Acc_SX4.indd   4 09.09.16   14:55

5

1

2

2

Suzuki_16_9833_Acc_SX4.indd   5 09.09.16   14:55

PAKIETY
Wyraźniejsza kreska

SX4 wygląda bardzo przekonująco już sam w sobie. 
Mimo tego jest jeszcze miejsce na coś specjalnego: na 
designerskie pakiety wyposażenia “Areo” i “Off-Road”. 
Podziel się z samochodem swoim charakterem. Dodaj 
mu więcej narożników (krzywizn) i krawędzi, albo je 
fachowo wygładź. 
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1 |  PAKIET OFF-ROAD

2 |  PAKIET AREO

Nr kat. 99KIT-SCRFL-002
Zawartość pakietu:
n  Nakładka zderzaka przód. 

Nr kat. 990E0-64R00-ZNC
n  Nakładka zderzaka tył. 

Nr kat. 990E0-64R10-ZNC

Nr kat. 99KIT-SCRFL-001
Zawartość pakietu:
n  Spoiler dachowy przygotowany 

do lakierowania. 
Nr kat. 990E0-61M05-000

n  Aluminiowe nakładki progów  
z logo Suzuki komplet 4 szt. 
Nr kat. 990E0-61M60-001

n  Chromowana listwa drzwi 
bagażnika. 
Nr kat. 990E0-61M22-000
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NADWOZIE
Ciesz oko wyglądem nadwozia

Wartość użytkowa jest najważniejsza, ale też dobra prezencja jest nie do przecenienia. 
Pomyśl o naszych akcesoriach stylizacji nadwozia. Dzięki nim pokażesz swojego SX4  
od najlepszej strony, tak z przodu, z boku, jak i z tyłu, nadając mu prawdziwie  
spektakularnego, godnego zapamiętania wyglądu. Wartość użytkowa na tym nie ucierpi,  
a korzystanie z niej stanie się przyjemniejsze.

1 |  OSŁONY NAROŻNIKÓW ZDERZAKA TYŁ

2 |  NAKŁADKA ZDERZAKA PRZÓD

3 |  NAKŁADKA ZDERZAKA TYŁ

4 |  NAKŁADKI PROGOWE

Chromowane, komplet 2 szt.
Nr. kat. 990E0-61M06-CRR

Kolor srebrny
Nr kat. 990E0-64R00-ZNC

Kolor srebrny.
Nr kat. 990E0-64R10-ZNC

Kolor srebrny,  
komplet na lewą i prawą stronę.
Nr kat. 990E0-61M03-000
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5 |  NAKŁADKI NA KLAMKI DRZWI

6 |  NAKŁADKI NA KLAMKI DRZWI

7 |  SPOILER DACHOWY 

8 |  LISTWY BOCZNE

9 |  LISTWA DRZWI BAGAŻNIKA 

10 |  LISTWA DRZWI BAGAŻNIKA 

Chromowane, komplet na cztery 
klamki. Tylko do samochodów  
z bezkluczykowym systemem  
otwierania.
Nr kat. 990E0-61M44-000

Chromowane, komplet na cztery 
klamki. Tylko do samochodów  
z bezkluczykowym systemem  
otwierania. (bez ilustracji).
Nr kat. 990E0-61M45-000

Przygotowany do malowania.
Nr kat. 990E0-61M05-000

Chromowane, komp. lewa i prawa strona.
Nr kat. 990E0-61M08-CSM

Chromowana.
Nr kat. 990E0-61M09-000

Chromowana.
Nr kat. 990E0-61M22-000 
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11 |   OBRĘCZ KOŁA ZE STOPU  
LEKKIEGO “NAMIB”

12 |   OBRĘCZ KOŁA ZE STOPU  
LEKKIEGO “GOBI”

6,5 J x 16”
Do opon 215/60 R16,  
w komplecie kapsel  
z logo Suzuki, certyfikowane  
przez WVTA.
Czarne, polerowane 
Nr kat. 43210-64R60-QC8

6,5 J x 16”
Do opon 215/60 R16,  
w komplecie kapsel  
z logo Suzuki, homologacja 
ECE-R 124. 
Czarne, polerowane 
Nr kat. 43210-54PR0-0SP
Srebrne 
Nr kat. 43210-54PQ0-0KS

NADWOZIE
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13 |   OBRĘCZ KOŁA ZE STOPU  
LEKKIEGO “MISTI”

6,5 J x 17”
Do opon 215/55 R17,  
w komplecie centralny kapsel 
z logo Suzuki, homologacja 
ECE-R 124. 
Srebrne 
Nr kat. 990E0-61M75-002
Czarne, matowe 
Nr kat. 990E0-61M76-002
Czarne, polerowane 
Nr kat. 990E0-61M78-002

14 |   OBRĘCZ KOŁA ZE STOPU  
LEKKIEGO “MOJAVE”

6,5 J x 16”
Do opon 215/55 R17,  
w komplecie centralny kapsel 
z logo Suzuki, homologacja 
ECE-R 124 
Czarne, polerowane 
Nr kat. 43210-54PU0-0SP
Srebrne 
Nr kat. 43210-54PS0-0KS
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NADWOZIE



11

16 17

19

15

21

Suzuki_16_9833_Acc_SX4.indd   11 09.09.16   14:56

15 |   KOŁPAKI OZDOBNE 16“

Srebrne, komplet 4 szt.
Nr kat. 990E0-54P00-27N

16 |   NAKRĘTKI NA WENTYLE  
Z LOGO “S”

17 |   NAKRĘTKI ANTYKRADZIEŻOWE  
KÓŁ “SICUSTAR”

18 |   NAKRĘTKI ANTYKRADZIEŻOWE  
KÓŁ “SICURIT”

19 |   OSŁONY NAKRĘTEK  
MOCUJĄCYCH OBRĘCZ KOŁA

21 |   ZESTAW ŻARÓWEK  
KIERUNKOWSKAZÓW

20 |   ZESTAW KOŁA ZAPASOWEGO

Komplet 4 szt.
Nr kat. 990E0-19069-SET

Zatwierdzenie Thatcham, 
komplet 4 szt.
Nr kat. 990E0-59J46-000

Komplet 4 szt. (bez ilustracji).
Nr kat. 990E0-59J48-000

Czarne, komplet 5 szt.  
na jedno koło.
Nr kat. 990E0-61M70-COV

2 żarówki 12V21W (PY21W)  
z chromowanym maskowaniem,  
niemal niewidoczne przy  
yłączonych kierunkowskazach.
Nr kat. 990E0-61M01-000

Bez podnośnika (bez ilustracji).
Nr kat. 9990E0-STSXV-000

ZESTAW KOŁA ZAPASOWEGO 
Z podnośnikiem (bez ilustracji).
Nr kat. 9990E0-STSXV-001
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WNĘTRZE
Dla Twojego stylu i dla Twoich potrzeb

SX4 z pewnością nie brakuje komfortu, ale każdy ma swoje upodobania,  
które dają mu poczucie wygody w podróży. Co wybierzesz? Modne, 
sportowe akcenty, czy maksimum funkcjonalności? Ty decydujesz!
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1 |  SPORTOWE KOŁO KIEROWNICY

3 |  SPORTOWE PEDAŁY

2 |  GAŁKA DŹWIGNI ZMIANY BIEGÓW

4 |   SIATKA NA DROBNE PRZEDMIOTY, 
OD STRONY PASAŻERA

5 |   ZESTAW DLA PALĄCYCH

Czarne ze srebrnym przeszyciem.
Nr kat. 990E0-61M91-000

Aluminiowe, tylko z kierownicą  
po lewej stronie.
dla przekładni manualnej 
Nr kat. 990E0-61M93-000
dla przekładni automatycznej  
(bez ilustracji) 
Nr kat. 990E0-61M93-001

Do przekładni manualnych,  
ze srebrnym przeszyciem.
przekładnia 5-biegowa 
Nr kat. 990E0-61M36-000
przekładnia 6-biegowa 
Nr kat. 990E0-61M37-000

Nr kat. 990E0-61M34-002

Zawiera zapalniczkę  
(PN: 99KIT-68L00-LIG)
oraz popielniczkę 
(PN: 89810-86G00-5PK)
Nr kat. 990E0-61M00-LIG
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6 |  RAMKA OZDOBNA

7 |  OSŁONY PRZECIWSŁONECZNE

8 |   ZESTAW STYLIZACYJNY 
GŁOŚNIKÓW

9 |  CHŁODZIARKA DUŻA

10 |  CHŁODZIARKA MAŁA

Szczotkowana powierzchnia  
nadaje jeszcze bardziej  
elegancki wygląd  
środkowej konsoli.
do zestawu audio rozmiaru 2-DIN  
Nr kat. 990E0-61M69-000
do standardowego zestawu audio 
Nr kat. 990E0-61M68-000

Czarne, komplet 5 szt.
Nr kat. 990E0-61M20-000

Srebrne wykończenie, komplet 4 szt.
Nr kat. 990E0-61M67-000

Pojemność 21 litrów, zasilanie  
z gniazda zapalniczki 12V,  
mocowanie ISOFIX®.
Nr kat. 990E0-64J23-000

Pojemność 15 litrów, zasilanie  
z gniazda zapalniczki 12V.
Nr kat. 990E0-64J30-000
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11 |  KIESZEŃ NA PARASOLE

14 |  TORBA NA KOŁACH

12 |  TORBA NA PARASOL

13 |  PARASOL SUZUKI

15 |  SKŁADANA TORBA NA BAGAŻE

Kieszeń z dwoma osobnymi 
wodoszczelnymi cylindrami 
pasującymi w miejsca  
na butelki w boczkach  
drzwi samochodów Suzuki.
Nr kat. 990F0-MLMU2-000

Torba z kółkami transportowymi  
i z wysuwaną rączką.  
Wymiary: ok. 420 mm / 340 mm  
/ 200 mm (wysokość po 
rozciągnięciu: 620 mm)  
Pojemność: 21– 36 litrów.
Nr kat. 990F0-MLRB1-000

Uniwersalna poliestrowa  
wodoszczelna torba na duży parasol,  
jak 990F0-MUMB2-000, parasol 
dostępny jest osobno.  
Do wszystkich samochodów Suzuki.
Nr kat. 990F0-MLUB2-000

Wodoodporny, ergonomiczny miękki 
uchwyt EVA, nylonowy ze szkieletem  
z włókna szklanego i metalowym 
masztem. Średnica 130 cm.
Nr kat. 990F0-MUMB2-000

Dwukomorowa czarna torba 
bagażowa z czterema stopkami 
antypoślizgowymi. Regulowane 
paski boczne zapewniają łatwe  
i bezpieczne mocowanie  
w bagażniku. Podwójnie składana.
Wymiary: 250 mm / 300 mm  
/ 550 mm (maks.), pojemność 
maks. około 40 litrów.
Nr kat. 990F0-MLFB2-000

WNĘTRZE
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WNĘTRZE
Bezpieczeństwo dziecka w podróży.

Bezpieczeństwo zajmuje pierwsze miejsce w naszym programie  
akcesoriów. Podobnie traktuje je producent wysokiej jakości  
fotelików Römer. Są łatwe w obsłudze, proste w montażu i wysoce 
skuteczne w ochronie najmłodszych. A gdy dzieci rosną, regulowane  
na wiele sposobów foteliki rosną wraz z nimi. Nasze foteliki 
dziecięce Römer są zawsze idealne dopasowanie – także do wnętrza  
samochodu Suzuki.

16 |  FOTELIK DZIECIĘCY FAIR

17 |  PLATFORMA FAIR

Bezpieczny fotelik przeznaczony dla dzieci o masie ciała do 18 kg, co odpowiada wiekowi 
od 0 do około 4 lat. Fotelik FAIR spełnia wymogi normy ECE R 44 / 04. Wraz z platformą FAIR 
fotelik można mocować na dowolnym miejscu tylnego siedzenia. Platformę FAIR należy 
zamawiać osobno.

Fotelik dziecięcy FAIR Europa Wschodnia1 
Na rynki: PL, HU, CZ, SK, SI, RO, BG, GR, CY

Nr kat. 990E0-68L01-001

Fotelik dziecięcy FAIR Europa Środkowa1 
Na rynki: FR, BE, NL, LU, ES, PT, IT, DE, AT, IE, GB, MT

Nr kat. 990E0-68L01-002

Fotelik dziecięcy FAIR Europa Północna1 
Na rynki: SE, FI, DK, EE, LV, LT

Nr kat. 990E0-68L01-003

Platforma pozwalająca na mocowanie fotelika FAIR w systemie ISOFIX. Grupa wiekowa 0 – 4 
lata, maksymalna masa ciała 18 kg. Platforma FAIR spełnia wymogi normy ECE R 44 / 04. 
Dostępne są cztery warianty mocowania, różniące się wymiarami, zapewniające możliwość 
montażu fotelika w większości samochodów występujących na rynku(A-B-C-D).
Nr kat. 990E0-68L01-000

1 Tylko w połączeniu z podstawką FAIR (Nr kat. 990E0-68L01-000)
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18 |  FOTELIK DZIECIĘCY “Kidfix” 19 |  FOTELIK DZIECIĘCY “Duo Plus” 20 |  FOTELIK DZIECIĘCY “Baby Safe Plus”

Przeznaczony do bezpiecznego  
przewożenia dzieci w grupie  
wiekowej 2 i 3, o masie ciała  
od ok. 15 do 36kg. Spełnia  
wymogi aktualnej normy ECE R44/04,  
zapewniając optymalną ochronę 
przed uderzeniami bocznymi. 
Doskonałe mocowanie pasem  
trzypunktowym oraz dodatkowym 
w gniazdach typu ISOFIX zapewnia 
maksymalną stabilność i bezpie- 
czeństwo. Wysokość zagłówka jest 
regulowana w zakresie 11 pozycji, 
a oparcie ma możliwość ustawienia 
odpowiednio do kąta pochylenia 
oparcia fotela samochodu.  
Regulacja oparcia odbywa się  
za pomocą dźwigni dostępnej  
przez otwór w pokryciu siedziska. 
Pokrycie jest zdejmowane i nadaje 
się do prania.
Nr kat. 990E0-59J25-001

Grupa 1, dla dzieci o masie ciała  
od 9 do 18kg lub w wieku od około  
8 miesięcy do 4 lat. Atestowany  
i zgodny z wymogami normy  
ECE R 44/04 dotyczącej urządzeń 
zabezpieczających dla dzieci  
w samochodzie. Mocowany do 
zaczepów ISOFIX, zapewnia optymalną 
ochronę przed skutkami zderzenia 
bocznego. Unikalny mechanizm  
regulacji pochylenia oparcia, pozwala  
jednym ruchem zmieniać jego 
położenie z pozycji pionowej, poprzez 
odchyloną, po ustawienie do spania. 
Pięciopunktowe pasy bezpieczeństwa 
z jednościągową regulacją, miękkie 
wyprofilowania na wysokości barków 
zmniejszają obciążenie szyi i głowy. 
Komfortowe pokrycie tkaninowe 
można zdejmować w celu wyprania. 
Fotelik ten może być także mocowany 
w samochodzie nie wyposażonym  
w zaczepy ISOFIX, za pomocą  
3-punktowych pasów bezpieczeństwa.
Nr kat. 990E0-59J56-000

Fotelik dla dzieci w grupie 0+, niemowląt 
o masie ciała do 13 kg i wieku 12-15 
miesięcy. Atestowany i zgodny z wy-
mogami normy ECE R 44/04 dotyczącej 
urządzeń zabezpieczających dla dzieci  
w samochodzie. Wyposażony jest  
w pięciopunktowe pasy bezpieczeństwa 
z regulowaną wysokością mocowania 
oraz zagłówek z regulacją wysokości; 
głębokie, miękko wyściełane ścianki 
boczne zapewniają optymalną ochronę 
przed skutkami uderzeń bocznych. Fotelik 
jest kompatybilny z podstawą Baby SAFE 
ISOFIX Base i Baby Safe Belted Base,  
a także z wózkami spacerowymi BRITAX; 
kabłąk może być ustawiany jedną ręką  
w 3 położeniach, pokrowiec można 
szybko zdejmować – nadaje się do prania; 
dodatkowy komfort zapewniają nakładki 
w części piersiowej. Fotelika nie wolno  
montować na przednim fotelu auta 
wyposażonego w czołowe poduszki po- 
wietrzne, lub poduszka czołowa pasażera 
musi zostać wyłączona w sposób zgodny 
z instrukcją obsługi pojazdu. 
Nr kat. 990E0-59J37-001
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WNĘTRZE
21 |  NAKŁADKI ZABEZPIECZAJĄCE PROGI

Chroni progi przed zarysowaniami, komplet 4 szt. 

Czarna folia 
Nr kat. 990E0-61M30-001

Przezroczysta folia (bez ilustracji)  
Nr kat. 990E0-61M30-002
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22 |  NAKŁADKI OCHRONNE PROGÓW

23 |  NAKŁADKI OCHRONNE PROGÓW

24 |  KOMPLET DYWANIKÓW “ECO”

25 |  KOMPLET GUMOWYCH DYWANIKÓW

26 |  KOMPLET DYWANIKÓW “DLX”

Nakładki dwukolorowe, czarno-srebrne,  
z logo SX4, komplet 4 szt.
Nr kat. 990E0-61M30-000

Aluminiowe, z logo Suzuki, komplet 4 szt.
Nr kat. 990E0-61M60-001

Antracytowe, z wykładziny tekstylnej,  
4 sztuki, do wersji z kierownicą po lewej 
stronie, z manualną lub automatyczną 
skrzynią biegów.
Nr kat. 990E0-61M38-000

z motywem dekoracyjnym „S”, z podwyższoną 
krawędzią ułatwiającą utrzymanie czystości 
wykładziny podłogowej, 4 sztuki, do wersji  
z manualną lub automatyczną skrzynią biegów.

do samochodów z kierownicą  
po lewej stronie 
Nr kat. 990E0-61M29-000

do samochodów z kierownicą  
po prawej stronie (bez ilustracji) 
Nr kat. 990E0-61M50-000

welurowe, antracytowe, 4 sztuki, do wersji  
z manualną lub automatyczną skrzynią biegów.

do samochodów z kierownicą  
po lewej stronie 
Nr kat. 990E0-61M39-000

do samochodów z kierownicą  
po prawej stronie (bez ilustracji)  
Nr kat. 990E0-61M41-000
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WNĘTRZE
27 |  WYKŁADZINA BAGAŻNIKA “ECO” 28 |  GŁĘBOKA WYKŁADZINA BAGAŻNIKA

Z wykładziny tekstylnej, antracytowy 
z logo SX4.
Nr kat. 990E0-61M40-000

w formie kuwety, wodoszczelna, pomaga 
utrzymać bagażnik w czystości.
Nr kat. 990E0-61M15-000
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29 |  ORGANIZER PRZESTRZENI BAGAŻOWEJ

30 |  SIATKA PODŁOGI BAGAŻNIKA

31 |  PIONOWA SIATKA ZABEZPIECZAJĄCA

kuweta z przesuwnymi aluminiowymi 
przegrodami, która może być  
użytkowana powyżej lub poniżej 
osłony bagażnika SX4 S-CROSS.
Nr kat. 990E0-61M21-000

Do zabezpieczania przedmiotów 
przewożonych pod pokrywą  
podłogi bagażnika, zawiera  
elementy mocujące.
Nr kat. 990E0-59J00-002

zapobiega wypadaniu przewożonych 
przedmiotów podczas otwierania 
bagażnika.
Nr kat. 990E0-59J00-004
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OCHRONA
Zadbaj o siebie i o samochód

Nie wolno iść na skróty, gdy stawką jest bezpieczeństwo.  
Zadbaliśmy o nie w standardzie, ale Tobie również  
zostawiliśmy możliwość modyfikacji, które ochronią 
samochód przed trudami codziennej eksploatacji.  
Oferta rozciąga się od bocznych listew osłonowych,  
poprzez czujniki parkowania, po lakier zaprawkowy, który 
kiedyś musi się przydać. Pomożemy ochronić Twoje  
Suzuki i jego pasażerów przed niemal wszystkim,  
no może z wyjątkiem zazdrosnych spojrzeń.

1 |  LISTWY BOCZNE

Czarne, z logo SX4, komplet na lewą 
I prawą stronę nadwozia, możliwość 
polakierowania w kolorze nadwozia.

Ze srebrnym logo 
Nr kat. 990E0-61M07-SIL

Z czarnym logo 
Nr kat. 990E0-61M07-BLA

Z białym logo 
Nr kat. 990E0-61M07-WHI
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2 |  KOMPLET OWIEWEK

3 |  FOLIA OCHRONNA ZDERZAKA TYŁ 6 |   OSŁONY PRZECIWBŁOTNE  
PRZEDNIE.

7 |   OSŁONY PRZECIWBŁOTNE  
PRZEDNIE.

4 |   NAKŁADKA OCHRONNA ZDERZAKA 
TYŁ

5 |   NAKŁADKA OCHRONNA ZDERZAKA 
TYŁ

na szyby przednie, 2 sztuki 
Nr kat. 990E0-61M24-000

na szyby tylne, 2 sztuki 
Nr kat. 990E0-61M25-000

Zabezpiecza zderzak  
przed zarysowaniami.

Czarna folia 
Nr kat. 990E0-61M57-000

Przezroczysta folia (bez ilustracji)  
Nr kat. 990E0-61M58-000

sztywne, powierzchnia ziarnista, 
możliwość polakierowania  
w kolorze nadwozia.
Nr kat. 990E0-61M11-000
OSŁONY PRZECIWBŁOTNE TYLNE2 
sztywne, możliwość polakierowania 
w kolorze nadwozia.
Nr kat. 990E0-61M12-000

2 Nie mogą być łączone z nakładką zderzaka tył 990E0-64R10-ZNC

Elastyczne chlapacze z logo Suzuki.
Nr kat. 990E0-61M13-000 
OSŁONY PRZECIWBŁOTNE TYLNE 
Elastyczne chlapacze z logo Suzuki.
Nr kat. 990E0-61M14-000

Chroni zderzak przed zarysowaniem 
podczas załadunku i rozładunku, 
kolor czarny, z logo Suzuki,  
wykonana z wytrzymałego  
tworzywa termoplastycznego.
Nr kat. 990E0-61M62-000

Chroni zderzak przed zarysowaniem 
podczas załadunku i rozładunku, 
aluminiowa nakładka z logo Suzuki.
Nr kat. 990E0-61M61-000
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OCHRONA
8 |  CZUJNIK DESZCZU 9 |  PRZEDNIE CZUJNIKI PARKOWANIA

10 |  TYLNE CZUJNIKI PARKOWANIA

Kontroluje automatycznie pracę 
wycieraczek, zapewnia idealne  
odstępy działania, aż do ciągłej  
pracy z mniejszą prędkością  
wycieraczek, dla wszystkich  
wersji z wyjątkiem GLX.
Nr kat. 990E0-65J81-020

O aktualną ofertę pytaj swojego 
dealera Suzuki.

O aktualną ofertę pytaj swojego 
dealera Suzuki.



25

11 12 13 14

15 16

Suzuki_16_9833_Acc_SX4.indd   25 09.09.16   14:58

11 |  LAKIER ZAPRAWKOWY 12 |  ŁADOWARKA DO AKUMULATORA 13 |  ZESTAW RATUNKOWY 14 |  FILTR PYŁKOWO-ZAPACHOWY

15 |  POKROWIEC NA TYLNE SIEDZENIE

16 |   OSŁONA OCHRONNA PODŁOGI 
BAGAŻNIKA

canyon brown 
Nr kat. 99000-10415-ZQ3

sphere blue 
Nr kat. 99000-10415-ZQ4

energetic red 
Nr kat. 99000-10415-ZQ5

mineral grey 3 
Nr kat. 99000-10415-ZQ6

cool white pearl metallic 
Nr kat. 99000-10415-ZNL

cosmic black pearl metallic  
Nr kat. 99000-10415-ZCE

silky silver metallic 
Nr kat. 99000-10415-ZCC

galactic grey metallic 
Nr kat. 99000-10415-ZCD

z funkcją testera, pozwala  
w maksymalnym stopniu zachować 
moc akumulatora i wydłużyć  
jego żywotność.
Nr kat. 990E0-OPTIM-CAR

zgodny z normą DIN 13164,  
zawiera apteczkę pierwszej  
pomocy, kamizelkę odblaskową  
oraz trójkąt ostrzegawczy.
Nr kat. 990E0-61J79-000

Zatrzymuje kurz, pyłki, piasek, roztocza 
oraz nieprzyjemne zapachy z zewnątrz 
i wewnątrz samochodu, a także inne 
zanieczyszczenia powietrza, w tym 
pyłki PM2,5, utrzymując powietrze  
w kabinie czystsze, niż standardowy 
filtr klimatyzacji.
Nr kat. 99000-990B7-P25

chroni tapicerkę tylnej kanapy
Nr kat. 990E0-79J44-000

Pokrywa podłogę bagażnika, nawet  
po złożeniu tylnych siedzeń lub 
po zainstalowaniu kratki dzielącej 
bagażnik, mocowana do zagłówków 
tylnych siedzeń
Nr kat. 990E0-61M48-003
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TRANSPORT
Optymalne rozwiązania

SX4 pasuje perfekcyjnie do Twojego pełnego niespod-
zianek stylu życia, nawet jeśli nagle odkryjesz w sobie 
nowe zainteresowania i zaczniesz realizować jakieś 
szalone hobby. Po prostu dostosowujesz wtedy SX4 do 
nowego życia. Nasza gama akcesoriów pokrywa niemal 
wszystkie ewentualności. Jeśli więc w przyszłości zech-
cesz wozić rowery, snowboard, czy inne duże przed-
mioty w SX4, zaoferujemy gotowe rozwiązania, które 
udźwigną Twoje pomysły.

1 |   KRATA ODGRADZAJĄCA 
PRZESTRZEŃ BAGAŻOWĄ

2 |   KRATA PIONOWA 
PRZESTRZENI BAGAŻOWEJ

3 |   MOCOWANIE KRATKI  
DZIELĄCEJ BAGAŻNIK 
(WZDŁUŻNIE)

oddziela kabinę od bagażnika, 
stalowa, łatwa w demontażu.
Nr kat. 990E0-61M48-000

dzieli bagażnik na dwie części, 
stalowa, łatwa w demontażu.3

Nr kat. 990E0-61M48-00

do podłogi bagażnika  
(bez ilustracji).
Nr kat. 990E0-54P48-002
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4 |   POPRZECZKI BAGAŻNIKA DACHOWEGO

6 |   UCHWYT DO NART „MCKINLEY” 6,7”5,6

7 |   UCHWYT DO NART „EVEREST”5,6

8 |   TORBA NA POPRZECZKI BAGAŻNIKA DACHOWEGO

5 |   POJEMNIK DACHOWY (BOX) “CERTO 460”4,6

owalne profile aluminiowe ze szczeliną typu T, z zamkiem.
Do samochodów z relingami dachowymi 
Maksymalne obciążenie: 75 kg, masa własna: 4,4 kg.
Nr kat. 990E0-61M18-000
Do samochodów bez relingów dachowych 
Maksymalne obciążenie: 50 kg, masa własna: 4,6 kg.
Nr kat. 990E0-61M33-000

na 4 pary nart lub 2 deski snowboardowe, zamykany  
Maksymalne obciążenie dachu dla aut z relingami 
dachowymi: 75kg; Maksymalne obciążenie dachu  
dla aut bez relingów dachowych: 50kg.
Nr kat. 99000-990YT-106

na 6 par nart lub 4 deski snowboardowe, zamykany  
Maksymalne obciążenie dachu dla aut z relingami 
dachowymi: 75kg; Maksymalne obciążenie dachu  
dla aut bez relingów dachowych: 50kg.
Nr kat. 99000-990YT-107

Czarna, z dużym logo Suzuki.
Nr kat. 990E0-79J91-000

3 Tylko w połączeniu z kratką oddzielającą bagażnik od kabiny (Nr kat. 990E0-61M48-000).
4  Do samochodów z dachem panoramicznym należy osobno zamówić zestaw montażowy (Nr kat. 990E0-59J43-001).
5 Nie pasuje do samochodów z dachem panoramicznym.
6 Tylko w połączeniu z wielofunkcyjnymi poprzeczkami dachowymi.

srebrny metaliczny, z systemem „Master-fit” umożliwia-
jącym szybkie i wygodne mocowanie do poprzeczek 
bagażnika dachowego, otwierany obustronnie, pojemność 
440 l, wymiary 192 x 82 x 42 cm. Maksymalne obciążenie 
dachu dla aut z relingami dachowymi: 75kg; Maksymalne 
obciążenie dachu dla aut bez relingów dachowych: 50kg.  
Nr kat. 990E0-59J43-000
ZESTWA DO MOCOWANIA W GNIAZDACH “T” 
Do montażu pojemnika dachowego  
Nr kat. 990E0-59J43-000 w gniazdach “T”  
poprzeczek dachowych.
Nr kat. 990E0-59J43-001
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9 |   UCHWYT DO ROWERU “GIRO AF”6

10 |   UCHWYT DO ROWERU “GIRO SPEED”6 

do przewożenia kompletnego roweru,  
zamykany (na ilustr. 2 zestawy)  
Maksymalne obciążenie dachu dla aut 
z relingami dachowymi: 75kg;  
Maksymalne obciążenie dachu dla aut 
bez relingów dachowych: 50kg.
Nr kat. 990E0-59J20-000

do przewożenia rowerów ze zdemon-
towanym przednim kołem, zamykany 
Maksymalne obciążenie dachu dla aut 
z relingami dachowymi: 75kg;  
Maksymalne obciążenie dachu dla aut 
bez relingów dachowych: 50kg.
Nr kat. 990E0-59J21-000

6 Tylko w połączeniu z wielofunkcyjnymi poprzeczkami dachowymi.
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11 |   STELAŻ DO TRANSPORTU ROWERÓW „STRADA”  

13 |   DEMONTOWALNY HAK HOLOWNICZY7  

14 |   INSTALACJA ELEKTRYCZNA DO HAKA 
HOLOWNICZEGO 

15 |   INSTALACJA ELEKTRYCZNA DO HAKA 
HOLOWNICZEGO 

12 |   DODATKOWA BELKA TYLNEGO STELAŻA 

wykonany ze stopu aluminium służy  
do przewożenia dwóch rowerów, montowany  
na haku holowniczym, waga 12,5 kg.
Nr kat. 990E0-59J22-000

Do holowania przyczepy i montażu 
bagażników rowerowych
Nr kat. 72901-54P00-000

7-stykowa, z kierunkowskazami, do wersji 
z kierownicą po lewej stronie
Nr kat. 990E0-61M64-000

13-stykowa, z kierunkowskazami
Do samochodów z kierownicą  
po lewej stronie
Nr kat. 990E0-61M65-000

Do samochodów z kierownicą  
po prawej stronie
Nr kat. 990E0-61M66-000

7  Należy przestrzegać zaleceń instrukcji obsługi pojazdu dotyczących maksymalnej masy przyczepy i maksymalnego  
pionowego obciążenia haka holowniczego.

do transportu rowerów przeznaczona  
do bagażnika “STRADA”, umożliwia  
przewożenie trzech rowerów (bez ilustracji)
Nr kat. 990E0-59J22-001

TRANSPORT
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ODZIEŻ I DODATKI
Dla Ciebie, dla rodziny

Jeżeli nie siedzisz za kierownicą, możesz wciąż być blisko 
Suzuki, mając logo swojego samochodu w kieszeni lub  
na plecach. Odkryj nasz wybór oryginalnych drobiazgów  
Suzuki i sposobów okazywania swojej samochodowej pasji  
z dala od drogi. Poza tym, nie ma nic złego w byciu dumnym 
z dobrego samochodowego gustu.

1 |   PLECAK

3 |   PORTFEL

4 |   MODEL SAMOCHODU SX4  
Z NAPĘDEM SPRĘŻYNOWYM

2 |   TORBA OGIO NA LAPTOPA

funkcjonalny dodatek do turystycznego 
sprzętu bagażowego, wiele funkcjonal-
nych kieszonek, uchwyt na butelkę, paski 
na talię i klatkę piersiową, kompatybilny 
z systemami do napojów, wyposażony 
w kieszeń na odtwarzacz MP3 i telefon, 
poliester 600D. 
48 cm / 25 cm / 15 cm / poj. 24 litry
Nr kat. 990F0-MBAC1-000

Czarny portfel zamykany na zamek  
błyskawiczny, z haftowanym logo 
Suzuki. Tkanina nylonowa z podszewką. 
Wewnątrz zaczep do kluczyków i kieszeń 
na monety, zamykana na suwak. 
H15 cm / 10.5 cm / 2 cm
Nr kat. 990F0-MWAL1-000

Miniatury w skali 1:43 dostępne  
w trzech kolorach

Niebieski 
Nr kat. 99000-79N12-SC1
Czerwony 
Nr kat. 99000-79N12-SC2
Srebrny 
Nr kat. 99000-79N12-SC3

Pozwala na bezpieczne przechowywa- 
nie Twojego notebooka w wyściełanej 
pluszem przegrodzie. Torba wyposażo-
na jest w szereg kieszeni zwiększają-
cych jej funkcjonalność. Ma wygodny 
pasek i jest lekka, przez co łatwa do 
przenoszenia. Wykonana z nylonu 
powlekanego wodoodpornym  
impregnatem. 
Wymiary 29 cm / 38 cm / 5 cm
Nr kat. 990F0-MMES1-000
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AUDIO & NAWIGACJA
Techniczna perfekcja w zasięgu ręki

Wszyscy jesteśmy przyzwyczajeni do 
otaczającej nas techniki. Zaawan-
sowane rozwiązania zakorzeniły się 
mocno w mobilnym świecie, a Suzuki 
dysponuje tym, co najlepsze. Jakie-
go rodzaju technicznej doskonałoś-
ci szukasz? Systemu opartego na  
najnowszych osiągnięciach techniki 
audio, o którym marzysz? Systemu 
nawigacji, który umożliwia dostęp 
do dodatkowych usług online? 



Główne funkcje
• Nawigacja z łatwym w użyciu interfejsem graficznym. 

Zainstalowana fabrycznie szczegółowa mapa Europy 
z Polską Garmin City Navigator NT 2016 z 3 letnią 
aktualizacją w cenie urządzenia. System informacji 
o korkach INRIX (przez aplikację w smartfonie) 
z 2 letnią subskrypcją. Polski lektor i interfejs 
użytkownika. Funkcja PIP obraz w obrazie. Widok 
rozjazdów i asystent pasa ruchu. Funkcja Zoom. Tryb 
dzień/noc (ręczny i automatyczny). Eco Route. 

• Zdejmowany panel z ekranem pojemnościowym typu 
Glare 7'' Wide VGA. 

• Możliwość zmiany kąta nachylenia ekranu 
w 6 położeniach.

• Obsługa źródeł: App/DAB/Tuner/Bluetooth/DVD/
USB(SD)/iPod/HDMI/MHL/VIDEO 

• Tuner radiowy FM/AM z RDS z Radio text Plus. 
Programowanie 20 stacji (15FM/5AM).

• Radiowy tuner cyfrowy DAB, Programowanie 15 stacji. 
Auto przełączanie DAB/FM.

• DVD z możliwością odtwarzania DVD±R/RW, CD-R/RW - 
MP3, WMA, AAC, WAV, FLAC, JPG, MPEG1, MPEG2, 
MPEG4/H.264, DivX z certyfikatem. Konwerter D/A 
24/32 bit.

• 2 porty USB 2.0 z możliwością odtwarzania MP3, WMA, 
AAC, WAV, FLAC, JPG, PNG, BMP, MPEG1, MPEG2, 
MPEG4, H.264, mkv, WMV. Szybkie ładowanie telefonu 
max 1,5A (Max prąd ładowania zależy od telefonu). 
Jedno przeznaczone do łączenia z telefonem dla 
uruchomienia Apple CarPlay.

• Kompatybilność z iPod i iPhone. Możliwość 
bezpośredniego sterowania urządzeniem za pomocą 
dodatkowego kabla KCA-iP202V dostępnego 
w akcesoriach. Możliwość sterowania za pomocą 
aplikacji Apple CarPlay*.

  * Zależnie od modelu telefonu

• Możliwość wyświetlania ekranu telefonu na ekranie 
SM w technologii HDMI – dla kompatybilnych 
telefonów z systemem Android**.

• Możliwość wyświetlania ekranu telefonu i obsługi 
aplikacji z ekranu SM w technologii MHL, MIRACAST 
i Android Auto – dla kompatybilnych telefonów 
z systemem Android**.

  ** Konieczne zainstalowania odpowiedniej aplikacji 
      Kenwood Smartphone Control, Android Auto i kabla lub modułu KCA-WL100

Funkcje audio/wideo
Max. Moc wyjściowa (MOSFET Power IC) 4 x 50W. 
Możliwość przełączania na podwójne źródło z regulacją 
głośności i przełączaniem przód/tył. Procesor dźwięku 
DSP z funkcjami: korektor graficzny, rozmiar głośników, 
scena. Trzy 5V wyjścia (przód, tył, subwoofer), 1 RCA AV 
Output, 1 RCA AV Input, 1 RCA Video Input dla kamery 
cofania i przedniej, 2 złącza USB.

Funkcje Bluetooth***
Wbudowany moduł Bluetooth HFP1.6 zapewnia funkcje 
bezobsługowego zestawu telefonicznego. Moduł może 
jednocześnie obsługiwać 2 aparaty. Funkcje 
podstawowe: automatyczne odbieranie rozmów, 
książka telefoniczna, rozmowy wychodzące 
i przychodzące, głosowe wybieranie numerów, obsługa 
wiadomości SMS. Ponadto wyświetlanie: statusu 
telefonu, siły sygnału, stanu baterii. Pozwala również na 
słuchanie muzyki z telefonu w standardzie A2DP 
w głośnikach samochodu. 
*** w zależności od modelu telefonu

SMP-PD-KDNX81600DABS

Zestaw elementów montażowych: 
Ramka konsoli centralnej 2DIN: Part No. 73821-61M00-5PK (1x)
Zestaw śrub montażowych: Part No. 03541-0516A-000 (4x)

1 |  Kenwood DNX8160DABS
Stacja multimedialna DVD,SD,USB, HDMI z wbudowanymi: nawigacją Garmin, zestawem głośnomówiącym Bluetooth 
obsługującym jednocześnie 2 aparaty, modułem TMC, cyfrowym tunerem radiowym DAB+. Sterowanie za pomocą 
ekranu dotykowego i programowalne z kierownicy fabrycznej samochodu. Menu obsługi do wyboru w 21 językach 
w tym polskim. Zdejmowany, ruchomy panel z ekranem pojemnościowym 7” Wide VGA. Czytnik kart SD dla 
dodatkowych map. Procesor dźwięku DSP z 13 pasmowym equalizerem graficznym. 
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Główne funkcje
• Nawigacja z łatwym w użyciu interfejsem 

graficznym. Zainstalowana fabrycznie 
szczegółowa mapa Europy z Polską Garmin City 
Navigator NT 2016 z 3 letnią aktualizacją w cenie 
urządzenia. System informacji o korkach INRIX 
(przez aplikację w smartfonie) z 2 letnią 
subskrypcją. Polski lektor i interfejs użytkownika. 
Funkcja PIP obraz w obrazie. Widok rozjazdów 
i asystent pasa ruchu. Funkcja Zoom. Tryb 
dzień/noc (ręczny i automatyczny). Eco Route. 
Funkcja przełączania ekranów – pierwszoplanowy/
drugoplanowy. Komputer podróży.

• Slot kart micro SD dla dodatkowych map.
• Obsługa źródeł: DVD/Video/USB(SD)/iPod/App/

Bluetooth. 
• Sterowanie ekranem dotykowym lub klawiszami 

i gałką sterowania dźwiękiem.
• Tuner FM/AM radiowy z RDS z radio text. 

Programowanie 20 stacji (15FM/5AM).
• DVD z możliwością odtwarzania DVD±R/RW, CD-R/

RW, MP3, WMA, AAC, WAV, FLAC, JPG, MPEG1, 
MPEG2, MPEG4/H.264, DivX z certyfikatem. 
Konwerter D/A 24/32 bit. Konwerter D/A 24/32 bit. 

• 2 porty USB 2.0 z możliwością odtwarzania MP3, 
WMA, AAC, WAV, FLAC, JPG, PNG, BMP, MPEG1, 
MPEG2, MPEG4, H.264, mkv, WMV. Szybkie 
ładowanie telefonu max 1,5A (Max prąd 
ładowania zależy od telefonu). Jedno 
przeznaczone do łączenia z telefonem dla 
uruchomienia Apple CarPlay.

• Kompatybilność z iPod i iPhone. Możliwość 
bezpośredniego sterowania urządzeniem za 
pomocą dodatkowego kabla KCA-iP202V 
dostępnego w akcesoriach. Możliwość 
sterowania za pomocą aplikacji Apple CarPlay*.

  * Zależnie od modelu telefonu

Funkcje audio/wideo
Max. Moc wyjściowa (MOSFET Power IC) 4 x 50W, 
13 pasmowy Equalizer. Możliwość przełączania na 
podwójne źródło z regulacją głośności 
i przełączaniem przód/tył. Trzy 4V wyjścia RCA 
(przód, tył, subwoofer), 1 wejście Video dla kamery 
cofania i przedniej, 2 złącza USB.

Funkcje Bluetooth**
Wbudowany moduł Bluetooth zapewnia funkcje 
bezobsługowego zestawu telefonicznego. Moduł 
może jednocześnie obsługiwać 2 aparaty. Funkcje 
podstawowe: automatyczne odbieranie rozmów, 
książka telefoniczna, rozmowy wychodzące 
i przychodzące, głosowe wybieranie numerów, 
obsługa wiadomości SMS. Ponadto wyświetlanie: 
statusu telefonu, siły sygnału, stanu baterii. 
Pozwala również na słuchanie muzyki z telefonu 
w standardzie A2DP w głośnikach samochodu.
** w zależności od modelu telefonu

SMP-PD-KDNX5160BT

Zestaw elementów montażowych: 
Ramka konsoli centralnej 2DIN: 
Part No. 73821-61M00-5PK (1x)
Zestaw śrub montażowych: 
Part No. 03541-0516A-000 (4x)

2 |  Kenwood DNX5160BTS
Stacja multimedialna DVD, USB, SD z wbudowanym: systemem nawigacji Garmin, zestawem głośnomówiącym Bluetooth z zewnętrznym mikrofonem oraz modułem TMC. 
Menu obsługi w 21 językach w tym polskim. Sterowanie za pomocą ekranu dotykowego i programowalnego sterowania z kierownicy fabrycznej samochodu. 
Nieruchomy ekranem 6,2” VGA TFT. Procesor dźwięku DSP z 13 pasmowym equalizerem graficznym.
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Główne funkcje
• Obsługa źródeł: DVD/AV-in/USB/iPod/APPS
• Sterowanie ekranem dotykowym lub klawiszami 

i gałką sterowania dźwiękiem.
• Tuner radiowy z RDS z radio text Programowanie 

20 stacji (FM/AM).
• DVD z możliwością odtwarzania 

DVD-Video/Video-CD/CD-DA.
• Konwerter D/A 24 bit. Odtwarzanie Dolby Digital, 

MP3, WMA, AAC,WAV, MPEG1/2, DivX z certyfikatem.
• Złącze USB 2.0 High Speed z możliwością 

odtwarzania MP3, WMA, AAC, WAV, MPEG1/2, DivX.
• Kompatybilność z iPod i iPhone. Możliwość 

bezpośredniego sterowania urządzeniem za 
pomocą dodatkowego kabla dostępnego 
w akcesoriach. Odtwarzanie muzyki iTunes 
Radio (iAP2).

Funkcje audio/wideo
  Max. Moc wyjściowa 4 x 50W, 13 pasmowy Equalizer 

graficzny. Trzy 4V wyjścia RCA (przód, tył, 
subwoofer), 1 wejście RCA AV i 1 RCA AV 
przełączalne - wejście iPod/AV2-IN/ wyjście AV 
wejście do kamery cofania z liniami parkowania, 
1 złącze USB.

SMP-PD-KDDX4016BT

Funkcje Bluetooth*
  Wbudowany moduł Bluetooth zapewnia funkcje 

bezobsługowego zestawu telefonicznego (HFP 1.6). 
Moduł może jednocześnie obsługiwać 2 aparaty.
Funkcje podstawowe: automatyczne odbieranie 
rozmów, książka telefoniczna (PBAP), rozmowy 
wychodzące i przychodzące, głosowe wybieranie 
numerów, obsługa wiadomości SMS. Ponadto 
wyświetlanie: statusu telefonu, siły sygnału, stanu 
baterii. Pozwala również na słuchanie muzyki 
z telefonu w standardzie A2DP w głośnikach 
samochodu.
*w zależności od modelu telefonu

3 |  Kenwood DDX4016BT
 Stacja multimedialna 2 DIN z zestawem głośnomówiącym Bluetooth z zewnętrznym mikrofonem. 
Menu obsługi w języku polskim. Sterowanie za pomocą ekranu dotykowego. Nieruchomy ekran 6,2” 
WVGA TFT. Programowalne sterowanie z kierownicy fabrycznej samochodu.

* Konieczne zainstalowania odpowiedniej aplikacji Kenwood  
 Smartphone Control i kabla lub modułu KCA-WL100i

SMP-PD-KDDX5016BT

Zestaw elementów montażowych: 
Ramka konsoli centralnej 2DIN: 
Part No. 73821-61M00-5PK (1x)
Zestaw śrub montażowych: 
Part No. 03541-0516A-000 (4x) 

4 |  Kenwood DDX5016BT
 Stacja multimedialna 2 DIN z możliwością uruchomienia HDMI/MHL lub Wi-Fi*. Wbudowany zestaw 
głośnomówiący Bluetooth z zewnętrznym mikrofonem obsługujący 2 aparaty jednocześnie. Menu obsługi 
w języku polskim. Sterowanie za pomocą ekranu dotykowego. Nieruchomy ekran 6,2” WVGA TFT. 
Programowalne sterowanie z kierownicy fabrycznej samochodu. Główne funkcje jak w stacji DDX4016BT.
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1 |  Kenwood adaptery do iPod®*, iPhone®*
 Adapter umożliwiający bezpośrednie sterowanie iPod®*, iPhone®* serii 3 i 4 (audio, video).
 Part No. SMP-PD-KIP202 

 Adapter umożliwiający bezpośrednie sterowanie iPod®*, iPhone®* serii 3 i 4 (audio). 
 Part No. SMP-PD-KIP102 

 Adapter umożliwiający bezpośrednie sterowanie iPod®* audio złącze Lightning 
 do iPhone®* 5/5c/5S/6/6 Plus/6s/6s Plus.
 Part No. SMP-PD-KIP103

2 |  Kamery cofania SRC-01 i Kenwood CMOS 

 Kamera cofania z IR SRC-01 (umożliwia
 uzyskanie wyraźnego obrazu z tyłu pojazdu 
 również w nocy).
 Part No. SMP-PD-KSRC01 

 
 Kamera cofania Kenwood CMOS-130.
 Part No. SMP-PD-KCMOS130

 Kamera cofania Kenwood CMOS-230.
 Part No. SMP-PD-KCMOS230

3 | Antena do odbiorników z tunerem DAB
 Antena samochodowa wewnętrzna DAB do Stacji 
 Multimedialnych i odbiorników radiowych z tunerem DAB+.
 Part No. SMP-PD-DABANTENA

4 | Kable HDMI i MHL
 Kabel HDMI umożliwiający wyświetlanie ekranu telefonu 
 z systemem iOS** na ekranach stacji DNX8160DABS.
 Part No. SMP-PD-HD100    

 Kabel MHL umożliwiający wyświetlanie ekranu telefonu z systemem Android 
 na ekranach stacji DNX8160DABS i DDX5016BT oraz uruchomienie aplikacji
 w technologii MHL (dla kompatybilnych telefonów).
 Part No. SMP-PD-MH100  

Akcesoria Kenwood

3 4

1 2

* tabela kompatybilności www.kenwood.com/cs/ce/ipod/index.php?lang=english
** konieczny adapter AV Apple i kabel KCA-IP103
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5 |  Tuner naziemnej telewizji cyfrowej DVB-T
Tuner DTR-2 umożliwia odbiór naziemnej telewizji cyfrowej. Urządzenie posiada dodatkowo port 
USB, który pozwala na odtwarzanie muzyki, zdjęć i filmów np. z pendrive'a. Możliwe jest również 
nagrywanie ulubionych programów na nośnik USB. Tuner posiada 3 wyjścia video przeznaczone do 
podłączenia monitora przedniego oraz dodatkowo dwóch monitorów zagłówkowych. Sterowanie 
odbywa się zdalnie za pomocą dołączonego pilota. W zestawie znajdują się dwie anteny aktywne 
(ze wzmacniaczem) zapewniające możliwość oglądania kilkudziesięciu darmowych programów 
telewizyjnych w cyfrowej jakości.
• Kompatybilność z MPEG2/MPEG4 AVC/H.264
• Odbiór przy wysokich prędkościach
• Pamięć ponad 500 kanałów
• Tworzenie i edycja listy ulubionych programów
• Nagrywanie programów telewizyjnych na USB (PVR)
• Odtwarzanie filmów, muzyki, zdjęć z przenośnych pamięci i dysków USB
• System wideo PAL/NTSC/SECAM; proporcje obrazu 16:9/4:3
• Sterowanie pilotem bezprzewodowym IR
• 4 wyjścia antenowe typu F
• 1 wyjście audio-video RCA composite
• 2 wyjścia wideo RCA composite dla dodatkowych monitorów
• 1 wyjście wideo RCA component HD (1920x1080i)
• 1 wejście audio-wideo RCA composite dla urządzeń zewnętrznych
• Zasilanie 12-24V DC; 6-pinowy wtyk: DC, ACC, Parking, DC out, GND, GND out
• Wymiary: 18 cm x 10,5 cm x 2,1 cm 

Zestaw zawiera: Tuner DTR-2, pilot, 2 aktywne anteny ze wzmacniaczem, dodatkowy odbiornik IR na 
przewodzie, przewód audio-wideo 3xRCA composite, moduł umożliwiający sterowanie z ekranu stacji 
Kenwood DNX zmianą kanałów.

Wśród bezpłatnych stacji naziemnej telewizji cyfrowej znajdują się kanały ogólne, informacyjne, 
rozrywkowe, edukacyjne, dokumentalne, muzyczne, sportowe, dla dzieci, filmowe oraz religijne. 
Lista programów jest ciągle poszerzana.

 Part No. SMP-PD-KDVBT2   

6 | System parkowania na tył z kamerą cofania
Obraz z kamery jest pokazywany na ekranie Stacji Multimedialnej wraz z wyświetlaniem
odległości w metrach lub ostrzeżeniem o konieczności zatrzymania.

 Part No. SMP-PD-KPTSV

6

5
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Rejestratory jazdy 

1 |  Gamin Dash Cam 35
Profesjonalny rejestrator jazdy HD z GPS 
jest wyposażony w obiektyw szerokokątny, 
który pozwala uchwycić w kadrze całą drogę 
(nagrania w rozdzielczości 1080p, 720p lub 
WVGA) lub wykonać zdjęcie. Zintegrowany 
mikrofon umożliwia rejestrowanie dźwięku 
wewnątrz pojazdu. Garmin Dash Cam 
wyposażony jest w 3 calowy wyświetlacz 
LCD. Wszystkie nagrania zawierają informacje 
o czasie i miejscu jego wykonania, dzięki 
czemu można dokładnie określić miejsca 
kolejnych zdarzeń. Nagranie można odtwarzać 
bezpośrednio na kamerze lub skorzystać 
z bezpłatnego oprogramowania Dash Cam 
Player, by przeglądać je później na komputerze. 
Rejestrator jest wyposażony w funkcję 
automatycznego wykrywania zdarzeń 
(czujnik G) z regulacją czułości.

W przypadku wykrycia zdarzenia — na przykład 
gwałtownego hamowania czy kolizji — 
kamera zapisuje nagranie w specjalnym pliku. 
Dodatkowe funkcje to: Ostrzeganie o zbliżaniu 
się do przeszkody z przodu i ostrzeganie, 
gdy pojazd zbliża się do czerwonych świateł 
sygnalizacji drogowej lub fotoradarów.

W zestawie karta microSD™ o pojemności 4 GB.

Part No. SMP-PD-GARDCAM35

2 |   Kenwood KCA-DR300
Rejestrator dzięki 
wbudowanemu 
czujnikowi GPS 
automatycznie 
zapisuje podczas 
jazdy wraz z obrazem 
trasy dane: prędkość,wysokość n.p.m., długość 
i szerokość geograficzną oraz kierunek jazdy. Dostarczona na 
CD-ROM aplikacja „Kenwood Route Watcher” umożliwia oglądanie 
zarejestrowanej trasy na komputerze.

Dzięki czujnikowi przeciążeń KCA-DR300 automatycznie 
zapisze nagranie do pamięci i zabezpieczy je przed usunięciem. 
Zintegrowany 3-osiowy czujnik G rejestruje przeciążenia, które 
odpowiadają kierunkowi i mocy zderzenia. W trybie parkingowym 
dzięki najnowszej technologii wykrywania ruchu i wewnętrznemu 
akumulatorowi rejestrator może automatycznie włączać się 
i nagrywać film po wykryciu wstrząsu w pobliżu przedniej części 
samochodu przez czujnik G. KCA-DR300 może rejestrować czysty, 
płynny obraz w wysokiej rozdzielczości Full HD (1920 x 1080). 
Dzięki technologii HDR (High Dynamic Range – dynamiczny zakres 
jasności może zawsze rejestrować obraz video z optymalną 
jaskością bez niedoświetleń (lub prześwietleń) nawet przy ciemnej 
(lub jasnej) ekspozycji. Zastosowanie szerokokątnego obiektywu 
(H 100°/ V55°) o wysokiej jasności f/2.0 umożliwia nagrywanie 
filmów z dużą szczegółowością i jakością nawet w trudnych 
warunkach oświetleniowych oraz z dużym zakresem kąta widzenia.

W trybie rejestracji zdarzeń KCA-DR300 rozpoczyna nagrywanie 
video automatycznie w momencie wykrycia nagłego wstrząsu lub 
zderzenia. Fragment nagrania od momentu tuż przed wypadkiem do 
momentu w chwilę po wypadku jest automatycznie zapisywany do 
oddzielnego folderu.

Nagrywanie z szybkością 30 klatek na sekundę zapewnia płynny 
i naturalny obraz video. W zestawie karta miniSD o pojemnności 8 GB.

Part No. SMP-PD-KREJESTR

3 |   Kenwood DRV-410
Profesjonalny rejestrator jazdy Suprer HD 
z GPS i programem do analizy otoczenia, 
nagrywa w rozdzielczości 3M (2304x1296) 
FHD 1920x1080 i 1280x720. Dzięki 
wbudowanemu czujnikowi 
GPS automatycznie 
zapisuje z obrazem trasy 
dane: prędkość,wysokość 
n.p.m., długość i szerokość 
geograficzną oraz kierunek 
jazdy. Aplikacja „Kenwood 
Drive Reviewer” umożliwia 
oglądanie zarejestrowanej 
trasy na komputerze.

W razie wypadku DRV-410 automatycznie zapisze nagranie 
do pamięci i zabezpieczy je przed usunięciem. Zintegrowany 
3-osiowy czujnik G rejestruje przeciążenia, które odpowiadają 
kierunkowi i mocy zderzenia. W trybie parkingowym dzięki 
najnowszej technologii wykrywania ruchu i wewnętrznemu 
akumulatorowi może automatycznie włączać się i nagrywać 
film po wykryciu wstrząsu w pobliżu przedniej części 
samochodu przez czujnik G. Dzięki technologii HDR może 
zawsze rejestrować obraz video z optymalną jaskością bez 
niedoświetleń (lub prześwietleń) nawet przy ciemnej (lub 
jasnej) ekspozycji. Zastosowanie szerokokątnego obiektywu 
(H 146°/ V83°) o wysokiej jasności f/2.0 umożliwia nagrywanie 
filmów z dużą szczegółowością i jakością nawet w trudnych 
warunkach oświetleniowych oraz z bardzo dużym zakresem kąta 
widzenia. Dodatkowe funkcje to: Ostrzeganie o zbliżaniu się do 
przeszkody z przodu, ostrzeganie gdy pojazd opuszcza nagle 
zajmowany pas ruchu i informacja o ruszeniu poprzedzającego 
pojazdu. W zestawie karta miniSD o pojemnności 8 GB. 
Rejestrator zasilany jest prądem o napięciu 12V 
z kabla do ukrytego montażu.

Part No. SMP-PD-KDRV410

2

1

3

Akcesoria_SCROSS_FL_v6.indd   37 2016-09-26   23:20:34



37

Rejestratory jazdy 

1 |  Gamin Dash Cam 35
Profesjonalny rejestrator jazdy HD z GPS 
jest wyposażony w obiektyw szerokokątny, 
który pozwala uchwycić w kadrze całą drogę 
(nagrania w rozdzielczości 1080p, 720p lub 
WVGA) lub wykonać zdjęcie. Zintegrowany 
mikrofon umożliwia rejestrowanie dźwięku 
wewnątrz pojazdu. Garmin Dash Cam 
wyposażony jest w 3 calowy wyświetlacz 
LCD. Wszystkie nagrania zawierają informacje 
o czasie i miejscu jego wykonania, dzięki 
czemu można dokładnie określić miejsca 
kolejnych zdarzeń. Nagranie można odtwarzać 
bezpośrednio na kamerze lub skorzystać 
z bezpłatnego oprogramowania Dash Cam 
Player, by przeglądać je później na komputerze. 
Rejestrator jest wyposażony w funkcję 
automatycznego wykrywania zdarzeń 
(czujnik G) z regulacją czułości.

W przypadku wykrycia zdarzenia — na przykład 
gwałtownego hamowania czy kolizji — 
kamera zapisuje nagranie w specjalnym pliku. 
Dodatkowe funkcje to: Ostrzeganie o zbliżaniu 
się do przeszkody z przodu i ostrzeganie, 
gdy pojazd zbliża się do czerwonych świateł 
sygnalizacji drogowej lub fotoradarów.

W zestawie karta microSD™ o pojemności 4 GB.

Part No. SMP-PD-GARDCAM35

2 |   Kenwood KCA-DR300
Rejestrator dzięki 
wbudowanemu 
czujnikowi GPS 
automatycznie 
zapisuje podczas 
jazdy wraz z obrazem 
trasy dane: prędkość,wysokość n.p.m., długość 
i szerokość geograficzną oraz kierunek jazdy. Dostarczona na 
CD-ROM aplikacja „Kenwood Route Watcher” umożliwia oglądanie 
zarejestrowanej trasy na komputerze.

Dzięki czujnikowi przeciążeń KCA-DR300 automatycznie 
zapisze nagranie do pamięci i zabezpieczy je przed usunięciem. 
Zintegrowany 3-osiowy czujnik G rejestruje przeciążenia, które 
odpowiadają kierunkowi i mocy zderzenia. W trybie parkingowym 
dzięki najnowszej technologii wykrywania ruchu i wewnętrznemu 
akumulatorowi rejestrator może automatycznie włączać się 
i nagrywać film po wykryciu wstrząsu w pobliżu przedniej części 
samochodu przez czujnik G. KCA-DR300 może rejestrować czysty, 
płynny obraz w wysokiej rozdzielczości Full HD (1920 x 1080). 
Dzięki technologii HDR (High Dynamic Range – dynamiczny zakres 
jasności może zawsze rejestrować obraz video z optymalną 
jaskością bez niedoświetleń (lub prześwietleń) nawet przy ciemnej 
(lub jasnej) ekspozycji. Zastosowanie szerokokątnego obiektywu 
(H 100°/ V55°) o wysokiej jasności f/2.0 umożliwia nagrywanie 
filmów z dużą szczegółowością i jakością nawet w trudnych 
warunkach oświetleniowych oraz z dużym zakresem kąta widzenia.

W trybie rejestracji zdarzeń KCA-DR300 rozpoczyna nagrywanie 
video automatycznie w momencie wykrycia nagłego wstrząsu lub 
zderzenia. Fragment nagrania od momentu tuż przed wypadkiem do 
momentu w chwilę po wypadku jest automatycznie zapisywany do 
oddzielnego folderu.

Nagrywanie z szybkością 30 klatek na sekundę zapewnia płynny 
i naturalny obraz video. W zestawie karta miniSD o pojemnności 8 GB.

Part No. SMP-PD-KREJESTR

3 |   Kenwood DRV-410
Profesjonalny rejestrator jazdy Suprer HD 
z GPS i programem do analizy otoczenia, 
nagrywa w rozdzielczości 3M (2304x1296) 
FHD 1920x1080 i 1280x720. Dzięki 
wbudowanemu czujnikowi 
GPS automatycznie 
zapisuje z obrazem trasy 
dane: prędkość,wysokość 
n.p.m., długość i szerokość 
geograficzną oraz kierunek 
jazdy. Aplikacja „Kenwood 
Drive Reviewer” umożliwia 
oglądanie zarejestrowanej 
trasy na komputerze.

W razie wypadku DRV-410 automatycznie zapisze nagranie 
do pamięci i zabezpieczy je przed usunięciem. Zintegrowany 
3-osiowy czujnik G rejestruje przeciążenia, które odpowiadają 
kierunkowi i mocy zderzenia. W trybie parkingowym dzięki 
najnowszej technologii wykrywania ruchu i wewnętrznemu 
akumulatorowi może automatycznie włączać się i nagrywać 
film po wykryciu wstrząsu w pobliżu przedniej części 
samochodu przez czujnik G. Dzięki technologii HDR może 
zawsze rejestrować obraz video z optymalną jaskością bez 
niedoświetleń (lub prześwietleń) nawet przy ciemnej (lub 
jasnej) ekspozycji. Zastosowanie szerokokątnego obiektywu 
(H 146°/ V83°) o wysokiej jasności f/2.0 umożliwia nagrywanie 
filmów z dużą szczegółowością i jakością nawet w trudnych 
warunkach oświetleniowych oraz z bardzo dużym zakresem kąta 
widzenia. Dodatkowe funkcje to: Ostrzeganie o zbliżaniu się do 
przeszkody z przodu, ostrzeganie gdy pojazd opuszcza nagle 
zajmowany pas ruchu i informacja o ruszeniu poprzedzającego 
pojazdu. W zestawie karta miniSD o pojemnności 8 GB. 
Rejestrator zasilany jest prądem o napięciu 12V 
z kabla do ukrytego montażu.

Part No. SMP-PD-KDRV410

2

1
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*1 Ostrzeżenie o zmęczeniu jest wyświetlane po 2 godzinach jazdy bez dłuższych postojów.
*2 Ostrzeżenia o czerwonych światłach i fotoradarach nie są dostępne we wszystkich regionach.
*3 Aby otrzymywać inteligentne powiadomienia w nawigacji GPS, należy pobrać bezpłatną aplikację Smartphone Link. Za przesył danych 
  pobrane zostaną opłaty zgodne z taryfą operatora. W celu uzyskania informacji o stawkach za przesył danych i roaming należy skontaktować 
  się z operatorem. Wymaga smartfona z technologią Bluetooth® (do nabycia osobno).
*4 W niektórych warunkach skuteczność funkcji ostrzegania może maleć. Więcej informacji można znaleźć na stronie Garmin.com/warnings.
*5 Wymaga smartfona z technologią Bluetooth® (do nabycia osobno).
*6 Szczegóły na stronie firmy Garmin: www.garmin.com/pl-PL/legal/lmdisclaimer
*7 Szczegóły na stronie firmy Garmin: www.garmin.com/pl-PL/legal/ltdisclaimer

Bluetooth® jest zarejestrowanym znakiem towarowym firmy Bluetooth SIG, Inc.

Nawigacje Garmin Drive™ to powiadomienia ułatwiające 
kierowcy orientację i zachęcające do bezpieczniejszej 
jazdy. Garmin DriveSmart™ to możliwość nawigacji bez 
potrzeby użycia rąk, inteligentne powiadomienia i inne 
funkcje. Garmin DriveAssist™ z wbudowaną kamerą 
i rejestratorem jazdy to zaawansowane ostrzeżenia, na 
przykład przed kolizją.

NAJWAŻNIEJSZE CECHY WSZYSTKICH 
URZĄDZEŃ GPS GARMIN DRIVE: 
n  Ostrzeżenia o ostrych zakrętach, zmianach
 prędkości, szkołach w pobliżu, zmęczeniu1, 
 czerwonym świetle, fotoradarach2, jeździe pod prąd, 
 przejazdach kolejowych i miejscach przekraczania 
 drogi przez zwierzęta.
n  Wyświetlanie zbliżających się ważnych lokalizacji wzdłuż trasy bez opuszczania widoku mapy.
n  Przyjazna nawigacja wykorzystująca znane punkty orientacyjne, budynki i sygnalizacje świetlne.
n  Fabrycznie zainstalowane dane z Foursquare® na temat milionów nowych i popularnych sklepów, 
 restauracji oraz innych miejsc.
n  Konfigurowalne wyświetlanie informacji o połączeniach i SMS-ach 
 oraz powiadomień aplikacji na ekranie nawigacji3.
n  Nieprzerwanie rejestruje obraz i automatycznie zapisuje pliki w chwili zderzenia; 
 odbiornik GPS rejestruje miejsce i czas zdarzenia (tylko Garmin DriveAssist).
n  Zintegrowana kamera umożliwia ostrzeganie przed kolizją4 i niezamierzoną zmianą pasa ruchu4 
 oraz informowanie, że pojazdy z przodu ruszyły, jak też wyświetla na ekranie rzeczywisty obraz 
 dzięki rozwiązaniu Garmin Real Vision™ (tylko Garmin DriveAssist).
n  Połączenia z wykorzystaniem Bluetooth®5 oraz nawigacja sterowana głosem umożliwiają  
 bezpieczne prowadzenie pojazdu podczas nawigacji i wykonywania lub odbierania połączeń.
n  Najdokładniejsze i najbardziej aktualne komunikaty drogowe firmy Garmin wszędzie tam, 
 gdzie ich potrzebujesz!

Nawigacje przenośne 
1 |  Garmin Drive 

Urządzenia Garmin Drive zostały 
wyposażone w pełen zestaw alertów 
ostrzegających kierowcę, np. 
o zbliżaniu się do ostrych zakrętów, 
przejazdów kolejowych, o zmęczeniu, 
zmianie ograniczenia prędkości 
i innych. Są one łatwe w obsłudze 
i pomagają kierowcy bezpiecznie 
i szybko dotrzeć do celu. Urządzenia 
oferują również fabrycznie załadowane 
dane o milionach nowych i popularnych 
miejsc z serwisu Foursquare. 
Funkcja Up Ahead informuje 
o ważnych punktach na trasie.
Part No. 
SMP-PD-GARD40EE – Mapa Europy Wschodniej 22 kraje, ekran 4,3”, 
bezterminowa aktualizacja map6. 

SMP-PD-GARD50CE – Mapa Europy Centralnej 22 kraje, ekran 5”, 
bezterminowa aktualizacja map6. 

SMP-PD-GARD50EU – Mapa całej Europy 45 krajów, ekran 5”, 
bezterminowa aktualizacja map6. 

2 |  Garmin DriveSmart
Teraz możesz w pełni skupić się na 
prowadzeniu samochodu 
i nie odrywać wzroku od jezdni, 
dzięki funkcji inteligentnych 
powiadomień, które odczytasz na 
wyświetlaczu nawigacji. Ponadto 
głosowa obsługa nawigacji (dostępna 
w wybranych modelach) i funkcja 
rozmów przez zestaw głośnomówiący 
przy użyciu Bluetooth umożliwiają 
podanie celu podróży lub prowadzenie 
rozmowy bez zdejmowania rąk 
z kierownicy. Nawigacje są wyposażone 
w pełen pakiet alertów dla kierowcy 
Widoki BirdsEye i photoReal ułatwiają 
nawigację przez skomplikowane skrzyżowania. Mapa Całej Europy 
45 krajów, szklany multidotykowy ekran 5”, Bluetooth, Smartphone 
Link, bezterminowa aktualizacja map6.
Part No. SMP-PD-GARDS50

Nie chodzi tylko o to, aby nawigacja poprowadziła z punktu A do B. Liczy 
się płynny i spokojny przejazd. Alerty dla kierowcy zwiększają świadomość 
sytuacji na drodze i dbają o bezpieczeństwo jazdy.

Nowa seria rządzeń nawigacyjnych Garmin Drive™ 
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*1 Ostrzeżenie o zmęczeniu jest wyświetlane po 2 godzinach jazdy bez dłuższych postojów.
*2 Ostrzeżenia o czerwonych światłach i fotoradarach nie są dostępne we wszystkich regionach.
*3 Aby otrzymywać inteligentne powiadomienia w nawigacji GPS, należy pobrać bezpłatną aplikację Smartphone Link. Za przesył danych 
  pobrane zostaną opłaty zgodne z taryfą operatora. W celu uzyskania informacji o stawkach za przesył danych i roaming należy skontaktować 
  się z operatorem. Wymaga smartfona z technologią Bluetooth® (do nabycia osobno).
*4 W niektórych warunkach skuteczność funkcji ostrzegania może maleć. Więcej informacji można znaleźć na stronie Garmin.com/warnings.
*5 Wymaga smartfona z technologią Bluetooth® (do nabycia osobno).
*6 Szczegóły na stronie firmy Garmin: www.garmin.com/pl-PL/legal/lmdisclaimer
*7 Szczegóły na stronie firmy Garmin: www.garmin.com/pl-PL/legal/ltdisclaimer

Bluetooth® jest zarejestrowanym znakiem towarowym firmy Bluetooth SIG, Inc.

Nawigacje Garmin Drive™ to powiadomienia ułatwiające 
kierowcy orientację i zachęcające do bezpieczniejszej 
jazdy. Garmin DriveSmart™ to możliwość nawigacji bez 
potrzeby użycia rąk, inteligentne powiadomienia i inne 
funkcje. Garmin DriveAssist™ z wbudowaną kamerą 
i rejestratorem jazdy to zaawansowane ostrzeżenia, na 
przykład przed kolizją.

NAJWAŻNIEJSZE CECHY WSZYSTKICH 
URZĄDZEŃ GPS GARMIN DRIVE: 
n  Ostrzeżenia o ostrych zakrętach, zmianach
 prędkości, szkołach w pobliżu, zmęczeniu1, 
 czerwonym świetle, fotoradarach2, jeździe pod prąd, 
 przejazdach kolejowych i miejscach przekraczania 
 drogi przez zwierzęta.
n  Wyświetlanie zbliżających się ważnych lokalizacji wzdłuż trasy bez opuszczania widoku mapy.
n  Przyjazna nawigacja wykorzystująca znane punkty orientacyjne, budynki i sygnalizacje świetlne.
n  Fabrycznie zainstalowane dane z Foursquare® na temat milionów nowych i popularnych sklepów, 
 restauracji oraz innych miejsc.
n  Konfigurowalne wyświetlanie informacji o połączeniach i SMS-ach 
 oraz powiadomień aplikacji na ekranie nawigacji3.
n  Nieprzerwanie rejestruje obraz i automatycznie zapisuje pliki w chwili zderzenia; 
 odbiornik GPS rejestruje miejsce i czas zdarzenia (tylko Garmin DriveAssist).
n  Zintegrowana kamera umożliwia ostrzeganie przed kolizją4 i niezamierzoną zmianą pasa ruchu4 
 oraz informowanie, że pojazdy z przodu ruszyły, jak też wyświetla na ekranie rzeczywisty obraz 
 dzięki rozwiązaniu Garmin Real Vision™ (tylko Garmin DriveAssist).
n  Połączenia z wykorzystaniem Bluetooth®5 oraz nawigacja sterowana głosem umożliwiają  
 bezpieczne prowadzenie pojazdu podczas nawigacji i wykonywania lub odbierania połączeń.
n  Najdokładniejsze i najbardziej aktualne komunikaty drogowe firmy Garmin wszędzie tam, 
 gdzie ich potrzebujesz!

Nawigacje przenośne 
1 |  Garmin Drive 

Urządzenia Garmin Drive zostały 
wyposażone w pełen zestaw alertów 
ostrzegających kierowcę, np. 
o zbliżaniu się do ostrych zakrętów, 
przejazdów kolejowych, o zmęczeniu, 
zmianie ograniczenia prędkości 
i innych. Są one łatwe w obsłudze 
i pomagają kierowcy bezpiecznie 
i szybko dotrzeć do celu. Urządzenia 
oferują również fabrycznie załadowane 
dane o milionach nowych i popularnych 
miejsc z serwisu Foursquare. 
Funkcja Up Ahead informuje 
o ważnych punktach na trasie.
Part No. 
SMP-PD-GARD40EE – Mapa Europy Wschodniej 22 kraje, ekran 4,3”, 
bezterminowa aktualizacja map6. 

SMP-PD-GARD50CE – Mapa Europy Centralnej 22 kraje, ekran 5”, 
bezterminowa aktualizacja map6. 

SMP-PD-GARD50EU – Mapa całej Europy 45 krajów, ekran 5”, 
bezterminowa aktualizacja map6. 

2 |  Garmin DriveSmart
Teraz możesz w pełni skupić się na 
prowadzeniu samochodu 
i nie odrywać wzroku od jezdni, 
dzięki funkcji inteligentnych 
powiadomień, które odczytasz na 
wyświetlaczu nawigacji. Ponadto 
głosowa obsługa nawigacji (dostępna 
w wybranych modelach) i funkcja 
rozmów przez zestaw głośnomówiący 
przy użyciu Bluetooth umożliwiają 
podanie celu podróży lub prowadzenie 
rozmowy bez zdejmowania rąk 
z kierownicy. Nawigacje są wyposażone 
w pełen pakiet alertów dla kierowcy 
Widoki BirdsEye i photoReal ułatwiają 
nawigację przez skomplikowane skrzyżowania. Mapa Całej Europy 
45 krajów, szklany multidotykowy ekran 5”, Bluetooth, Smartphone 
Link, bezterminowa aktualizacja map6.
Part No. SMP-PD-GARDS50

Nie chodzi tylko o to, aby nawigacja poprowadziła z punktu A do B. Liczy 
się płynny i spokojny przejazd. Alerty dla kierowcy zwiększają świadomość 
sytuacji na drodze i dbają o bezpieczeństwo jazdy.

Nowa seria rządzeń nawigacyjnych Garmin Drive™ 
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1 |  Uchwyt do nawigacji przenośnych z ekranem max. 5" 
Zestaw montażowy (z ukrytymi kablami) zastępujący przyssawkę do szyby i przewód zasilania z gniazda akcesoryjnego. 
Kompatybilny z wszystkimi nawigacjami przenośnymi Garmin z oferty SMP. Umieszczenie na lewym słupku pojazdu 
zapewnia wygodę i bezpieczeństwo użytkowania nawigacji.
Part No. SMP-PD-010-11271-03

2 |  Kabel zasilający  
Kabel zasilający z przetwornikiem z 12V na 5 V do "ukrytego" montażu. 
Przeznaczenie do nawigacji Garmin, rejestratorów jazdy KCA-DR300 i Dash Cam 35.
Part No. SMP-PD-010-11232-10

3 |  Kamera cofania Garmin BC30
Garmin BC30 - Bezprzewodowa kamera cofania. Kamera łączy się z nawigacją i wyświetla obraz tego, co dzieje się za Twoim 
pojazdem, dzięki czemu dokładnie widzisz inne samochody, pieszych i obiekty znajdujące się z tyłu pojazdu. 
W połączeniu ze zgodnym urządzeniem nawigacyjnym Garmin nuvi bezprzewodowa kamera cofania BC 30 pomaga zauważyć 
pojazdy, pieszych, zwierzęta i inne trudne do zauważenia przeszkody znajdujące się za pojazdem. Jeśli kamera jest podłączona do 
świateł cofania, urządzenie nawigacyjne może automatycznie wyświetlać obraz z kamery za każdym razem, gdy zostanie wrzucony 
bieg wsteczny — po zmianie biegu na inny następuje automatyczne przełączenie w tryb nawigacji. 
Part No. SMP-PD-KAMBC30

3 |  Garmin DriveAssist 50 LMT 
Nawigacja DriveAssist 50LMT: 
Prowadzi. Ostrzega. Pomaga. 
Mapa Europa 45 krajów 
z bezterminowa aktualizacja map6 
i informacji o korkach7. Wysokiej 
klasy, wielofunkcyjne urządzenie 
nawigacyjne z 5-calowym ekranem, 
wbudowanym rejestratorem jazdy 
i funkcjami ostrzeżeń. Wbudowana 
kamera nieprzerwanie rejestruje 
przebieg jazdy i automatycznie 
zapisuje pliki w momencie kolizji. 
Funkcja ostrzegania przed kolizją 
informuje kierowcę o zbyt małej 
odległości od poprzedzającego pojazdu. 
Funkcja ostrzegania o opuszczeniu 
pasa informuje o zjechaniu z drogi lub 
na przeciwległy pas. 
Part No. SMP-PD-GARDA50

4 |  Garmin DriveLuxe  
Dzięki eleganckiej, lśniącej 
metalowej obudowie nawigacja 
DriveLuxe ma wyrafinowany 
wygląd, który komponuje się 
z wnętrzem każdego pojazdu. 
Uchwyt magnetyczny stabilnie 
trzyma i ładuje urządzenie podczas 
jazdy. Z nawigacji można korzystać 
w dwóch położeniach: 
w poziomie i w pionie. Zachowaj 
koncentrację na drodze i odbieraj 
powiadomienia z telefonu, które 
pojawiają się na wyświetlaczu 
urządzenia. Szklany multidotykowy 
ekran 5”. Bluetooth. Smartphone 
Link. Mapa Europa 45 krajów 
z bezterminową aktualizacją map6 
i informacji o korkach7.
Part No. SMP-PD-GARDLUX50
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Oryginalne akcesoria Suzuki zostały zaprojektowane  
specjalnie do samochodów Suzuki i podlegają tym samym 
standardom jakości, co samochód. Należy pamiętać,  
że tylko oryginalne akcesoria Suzuki zostały przebadane  
i dopuszczone do użytku przez Suzuki. Niezbędne  
informacje można znaleźć w odpowiednich instrukcjach.  
Jest technicznie możliwe, że w pewnych okolicznościach 
instalacja i / lub korzystanie z akcesoriów innych  
producentów może mieć negatywny wpływ na właściwości 
konstrukcyjne samochodu, a tym samym na bezpieczeństwo  
jazdy. Suzuki nie ponosi odpowiedzialności za szkody  
spowodowane przez użycie akcesoriów innych,  
niż oryginalne akcesoria Suzuki.

Od czasu publikacji niniejszej broszury, wszystkie  
wcześniejsze informacje dotyczące akcesoriów tracą  
obowiązującą moc. Na niektórych ilustracjach w niniejszej 
broszurze pokazano wyposażenie specjalne.

Dane zawarte w niniejszej broszurze nie są wiążące  
i są podane wyłącznie w celach informacyjnych. Istnieje 
możliwość pojawienia się błędów.

Uprzejmie prosimy o upewnienie się, że wszystkie wymogi 
prawne obowiązujące w danym kraju zostały spełnione  
w odniesieniu do gamy przedstawionych akcesoriów Suzuki.

Ostatnie uzupełnienia: wrzesień 2016

Standardowe i opcjonalne wyposażenie samochodu może różnić się na poszczególnych rynkach. Prosimy pytać swoich dealerów, czy przedstawione dane techniczne i ilustracje odnoszą się  
do modeli dostępnych w Twoim kraju. SUZUKI MOTOR POLAND Sp z o.o. zastrzega sobie prawo do wprowadzania zmian bez uprzedzenia w zakresie cen, kolorów, materiałów, sprzętu, specyfikacji  
i modeli, a także prawo do wycofania z oferty wybranych produktów.

Wszystkie zdjęcia do niniejszej broszury wykonano za odpowiednia zgodą. Zdjęcia pojazdów bez tablic rejestracyjnych na drogach publicznych są wynikiem obróbki graficznej.

Motto Suzuki “Way of Life!” oddaje istotę naszej marki - każdy samochód Suzuki, motocykl i silnik zaburtowy  
jest zbudowany tak, by dostarczać emocji, dzięki którym Klienci mogą bardziej cieszyć się życiem.

Twój dealer Suzuki

SUZUKI MOTOR POLAND Sp z o.o. 
ul. Połczyńska 10 
01-378 Warszawa


