ORYGINALNE AKCESORIA

2

Nadaj IGNISOWI swój własny styl.

3

4

NADWOZIE
1

2

1 | KRATA OSŁONOWA CHŁODNICY 1

3

2 | NAKLEJKI NA BOK NADWOZIA

Dostępna w następujących kolorach:

Dostępna w następujących kolorach:

Czerwony

Czerwony

Nr kat.

Nr kat.

3 | NAKŁADKI ZEWNĘTRZNYCH LUSTEREK WSTECZNYCH
Do wersji z kierunkowskazami Do wersji bez kierunkowskazów
w lusterkach.
w lusterkach.
Czerwony

Czerwony

Pomarańczowy

Pomarańczowy

Nr kat.

Nr kat.

Nr kat.

Nr kat.

Pomarańczowy

Pomarańczowy

Nr kat.

Nr kat.

9911C-73SA0-ZNB
9911C-73SA0-ZWD

Biały
Nr kat.

990E0-62R91-RED
990E0-62R91-ORA

Biały
9911C-73SA0-26U

Nr kat.

990E0-62R10-ZNB
990E0-62R10-ZWD

99122-62R00-ZWD

Biały

Biały

990E0-62R91-WHT

99122-62R00-ZNB

99122-62R00-26U

Granatowy

Nr kat.

Nr kat.

Nr kat.

Granatowy

Granatowy

Nr kat.

Nr kat.

9911C-73SA0-QQD

990E0-62R91-NAV

1

990E0-62R10-26U

Nr kat.

Granatowy

99122-62R30-QQD

99122-62R20-QQD

Wymaga dodatkowego zamówienia 2 wkrętów montażowych (nr kat. 35181-71L00-000).

5

NADWOZIE
4

5

4 | NAKLEJKA NA POKRYWĘ KOMORY SILNIKOWEJ
Czarna
Nr kat.

99230-73S00-001

6

5 | NAKLEJKI Z PROFILEM GÓRSKIM NA BOK
NADWOZIA
Nr kat.

6 | LISTWA DRZWI BAGAŻNIKA CHROMOWANA
Nr kat.

990E0-62R90-000

990E0-62R22-000

Szara
Nr kat.

99230-73S00-002

7

8

7 | LISTWY BOCZNE SZEROKIE
Czarno-srebrne, komplet na lewą
i prawą stronę.
Nr kat.

6

9

8 | LISTWY BOCZNE WĄSKIE

9 | OSŁONY PRZECIWBŁOTNE, SZTYWNE 1

Czarne, komplet na lewą i prawą stronę.

Czarne, komplet czterech sztuk na przód i na tył.

Nr kat.

Nr kat.

990E0-62R08-000

72201-62R00-5PK

990E0-62R07-000

1

Wykluczony montaż z poszerzeniami błotników.

NADWOZIE
10

12

11

13

10 | FELGA Z LEKKIEGO STOPU „JUNO”
CZARNA POLEROWANA

11 | FELGA Z LEKKIEGO STOPU „JUNO”
SREBRNA

5Jx16”, do opon o rozmiarze 175/60R16,
wyposażona w centralną zaślepkę
z logo Suzuki, atest ECER124 i JWL.

5Jx16”, do opon o rozmiarze 175/60R16,
wyposażona w centralną zaślepkę
z logo Suzuki, atest ECER124 i JWL.

Nr kat.

Nr kat.

43210-62RA0-000

15

12 | KOŁPAK OZDOBNY 15-CALOWY
Nr kat.

43250-62R00-ZGJ

43210-62RB0-000

14 | NAKLEJKI OZDOBNE NA KOŁA

Z logo SUZUKI, komplet czterech sztuk.
Dostępne w następujących kolorach:

Z logo IGNIS, komplet czterech sztuk.
Dostępna w następujących kolorach:

Czerwony

Czerwony

Nr kat.

Nr kat.

99236-62R00-ZNB

Srebrny
Nr kat.

17

16

13 | CENTRALNA ZAŚLEPKA

14

990E0-61M75-CAP

Biały
Nr kat.

Nr kat.

990E0-990EJ-WA2

Biały
99236-62R00-26U

Czarny
Nr kat.

990E0-990EJ-WA1

Pomarańczowy

Nr kat.

990E0-990EJ-WA4

Granatowy
990E0-61M78-CAP

Nr kat.

9923A-62R00-005

19 | ZESTAW KOŁA ZAPASOWEGO
W zestawie koło zapasowe,
elementy mocujące i podnośnik
(brak ilustracji).

15 | NAKŁADKI OCHRONNE
NA NAKRĘTKI MOCUJĄCE KOŁO
Czarne
Nr kat.

16 | NAKRĘTKI ZAWORÓW OPON
Z LOGO „S”
Nr kat.

990E0-62R70-COV

990E0-19069-SET

17 | ANTYKRADZIEŻOWE NAKRĘTKI
DO KÓŁ „SICUSTAR”

18 | ANTYKRADZIEŻOWE NAKRĘTKI
DO KÓŁ „SICURIT”

Z atestem Thatcham.

(brak ilustracji)

Nr kat.

Nr kat.

990E0-59J47-000

990E0-59J49-000

do wersji 2WD:
Nr kat.

990E0-STIG2-000

do wersji 4WD:
Nr kat.

990E0-STIG4-000

7

NADWOZIE
20

20 | SPOJLER DACHOWY
Biały (Pure white pearl)
Nr kat.

990E0-62R00-ZVR

Czarny (Super black pearl)
Nr kat.

990E0-62R00-ZMV

Srebrny (Premium silver metallic)
Nr kat.

990E0-62R00-ZNC

Czerwony (Fervent red)
Nr kat.

990E0-62R00-ZNB

Pomarańczowy (Flame orange pearl metallic)
Nr kat. 990E0-62R00-ZWD

Szary (Mineral grey metallic)
Nr kat.

990E0-62R00-ZMW

Morski (Neon Blue Metallic)
Nr kat.

990E0-62R00-ZWC

Niebieski (Speedy blue metallic)
Nr kat.

990E0-62R00-ZWG

Beżowy (Caravan Ivory Pearl Metallic)
Nr kat.

99110-73S00-ZYL

Ciemnożółty (Rush Yellow Metallic)
Nr kat.

99110-73S00-ZYK

Oliwkowy (Tough Khaki Pearl Metallic)
Nr kat.

8

99110-73S00-ZZL

9

10

WNĘTRZE
1

2

3

4

4 | SPORTOWA GAŁKA DŹWIGNI
ZMIANY BIEGÓW
Do wersji z 5-biegową manualną skrzynią
biegów i kierownicą po lewej lub
po prawej stronie, z nakładką
i srebrnymi szwami.
Srebrna
Nr kat.

1 | WYKOŃCZENIE ŚRODKOWEJ
KONSOLI

2 | RAMKI OZDOBNE WYLOTÓW NAWIEWU

Dostępna w następujących kolorach:

Zestaw czteroelementowy, dostępny
w następujących kolorach:

Czerwony

Czerwony

Nr kat.

990E0-62R30-ZNB

Nr kat.

990E0-99079-T04

Pomarańczowy

Pomarańczowy

Nr kat.

Nr kat.

990E0-62R30-QCW

990E0-99079-T02

Granatowy

Granatowy

Nr kat.

Nr kat.

99231-62R10-QQD

9923F-62R10-QQD

Tytanowy

Tytanowy

Nr kat.

Nr kat.

99231-62R10-PSG

9923F-62R10-PSG

28113-61M40-000

3 | NAKŁADKA OZDOBNA WEWNĘTRZNEGO
UCHWYTU DRZWI PRZEDNICH
Komplet dwóch sztuk, dostępny
w następujących kolorach:
Czerwony
Nr kat.

990E0-62R40-ZNB

Pomarańczowy
Nr kat.

990E0-62R40-CHA

Granatowy
Nr kat.

99232-62R10-C44

Tytanowy
Nr kat.

99232-62R10-C45

11

WNĘTRZE
5

6

5 | NAKŁADKI NA PROGI

6 | ŚRODKOWY PODŁOKIETNIK

Stal nierdzewna, z logo IGNIS, komplet czterech sztuk.
Nr kat.

990E0-62R20-003

Zapewnia większą wygodę, wyposażony w schowek, możliwość
regulacji wysokości i długości, czarny.
Nr kat.

7

7 | ZESTAW DLA PALĄCYCH
Zawiera zapalniczkę
(Nr kat.

99KIT-68L00-LIG)

oraz popielniczkę.

12

(Nr kat.
Nr kat.

89810-86G10-5PK)
990E0-61M00-LIG

990E0-62R35-000

WNĘTRZE
8

9

8 | DYWANIKI STANDARDOWE 1

9 | DYWANIKI POLIMEROWE Z PODWYŻSZONĄ KRAWĘDZIĄ 1

Dywaniki z 6-milimetrowym czarnym i 4-milimetrowym szarym
runem, z emblematem włókna wiskozowego, cztery sztuki, do
wersji z manualną i automatyczną skrzynią biegów.
Nr kat.

10

75901-62RC2-000

Do wersji 4WD z przesuwnym tylnym siedzeniem:

Nr kat.

Do wersji 2WD z przesuwnym tylnym siedzeniem:

Nr kat.

12

11 | ORGANIZER PRZESTRZENI BAGAŻOWEJ
DO WERSJI 2WD

12 | WYKŁADZINA BAGAŻNIKA
„ECO” DO WERSJI 2WD

990E0-62R15-000

Do wersji 2WD i 4WD z nieprzesuwnym tylnym siedzeniem:
Nr kat.

75901-73SG0-000

11

Nr kat.

990E0-62R15-001
990E0-62R15-002

14

13 | WYKŁADZINA BAGAŻNIKA
„ECO” DO WERSJI 4WD

Wyklucza wyposażenie w zestaw koła zapasowego.

Do wersji z przesuwnym tylnym siedzeniem:

Do wersji z przesuwnym tylnym siedzeniem:

Nr kat.

Nr kat.

Nr kat.

990E0-62R21-001

10 | GŁĘBOKA WYKŁADZINA BAGAŻNIKA

Z podwyższoną krawędzią ułatwiającą utrzymanie wykładziny
podłogowej w czystości, cztery sztuki, do wersji z kierownicą
po lewej stronie i manualną oraz automatyczną skrzynią biegów.
(Materiał: 100% tworzywo TPS)

990E0-62R40-001

Do wersji z nieprzesuwnym tylnym siedzeniem:
Nr kat.

990E0-62R40-003
1

990E0-62R40-000

14 | LISTWA OCHRONNA KRAWĘDZI ZAŁADUNKOWEJ
Wykończenie w stylu szczotkowanego aluminium, wykonana
z tworzywa, chroni tylną krawędź bagażnika przed zarysowaniem
przy załadunku i rozładunku.
Nr kat.

990E0-62R52-000

Etykieta ostrzegawcza w języku angielskim, francuskim, hiszpańskim, niemieckim, rosyjskim, chińskim, tureckim i arabskim (piktogram typu A).

13

WNĘTRZE
15

16

15 | FOTELIK DLA NIEMOWLĄT „BABY-SAFE I-SIZE”
Baby-Safe i-Size is an infant carrier that Przeznaczony
dla niemowląt fotelik „Baby-Safe i-Size” spełnia
wymagania nowej normy unijnej ECE R129, dotyczącej
zabezpieczeń dla dzieci w samochodzie. Umożliwia
bezpieczne przewożenie niemowląt w wieku do
15 miesięcy i 83 cm wzrostu, dopasowując się do
nich w miarę, gdy rosną.
Nr kat.

14

88501-77R00-000

17

16 | FOTELIK DZIECIĘCY „DUO PLUS”

17 | FOTELIK DZIECIĘCY „KIDFIX XP”

Fotelik dla dzieci w grupie wagowej 1 (o masie ciała
od 9 do 18 kg) lub w wieku od około 9 miesięcy do
4 lat. Atestowany i zgodny z wymogami normy
bezpieczeństwa ECE R 44/04. 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. 5-punktowe 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.

KIDFIX XP jest nowej konstrukcji fotelikiem
przeznaczonym dla dzieci w grupie wagowej 2 i 3,
zapewniającym spokój rodzicom i bezpieczeństwo
oraz komfort starszym dzieciom o masie ciała od
ok. 15 do 36 kg. Pokrywający podwyższone siedzisko
z wysokim oparciem nowatorski materiał piankowy
XP-PAD skuteczniej chroni w razie zderzenia
czołowego. Atestowany i zgodny z wymogami normy
bezpieczeństwa ECE R 44/04. Mocowany do zaczepów
ISOFIX, zapewnia optymalną ochronę przed skutkami
zderzenia bocznego. Objęte zgłoszeniem patentowym
specjalne rozwiązanie SecureGuard dba o optymalne
ułożenie części biodrowej pasa bezpieczeństwa.
Głębokie, miękko wyściełane profile boczne otulają
i skutecznie chronią głowę oraz szyję dziecka
w wieku od 4 do 12 lat.

Nr kat.

Nr kat.

990E0-59J56-000

990E0-59J25-002

15

16

TRANSPORT
1

3

2

1 | POPRZECZKI BAGAŻNIKA DACHOWEGO

2 | BAGAŻNIK DACHOWY „CANYON 859” 1

Do wersji bez relingów dachowych. Maksymalne
obciążenie dachu: 30 kg (z uwzględnieniem masy
własnej poprzeczek bagażnika dachowego oraz
pozostałych elementów nośnych). (brak ilustracji)
Nr kat.

3 | UCHWYT DO NART „MCKINLEY” 1

Idealny do przewożenia przedmiotów różnego
rozmiaru i kształtu; lekka i stylowa konstrukcja
z wytrzymałych profili stalowych.
Wymiary: W150 x S1040 x D1270 mm.
Masa własna: 13,2 kg.

78901-62R20-000

Nr kat.

Do wersji z relingami dachowymi. Maksymalne
obciążenie dachu: 50 kg (z uwzględnieniem masy
własnej poprzeczek bagażnika dachowego oraz
pozostałych elementów nośnych).
Nr kat.

4

990E0-62R42-000

4 | UCHWYT DO NART „EVEREST” 1

Na 2 deski snowboardowe lub na 4 pary nart.
Maksymalne obciążenie dachu: 30 kg dla wersji
bez relingów lub 50 kg dla wersji z relingami.
Tylko w połączeniu z poprzeczkami bagażnika
dachowego (nr kat. 78901-62R20-000 lub
78901-62R30-000).

Na 4 deski snowboardowe lub na 6 par nart.
Maksymalne obciążenie dachu: 30 kg dla wersji
bez relingów lub 50 kg dla wersji z relingami.
Tylko w połączeniu z poprzeczkami bagażnika
dachowego (nr kat. 78901-62R20-000 lub
78901-62R30-000).

Masa Własna 2,0 kg

Masa własna: 3,0 kg

Nr kat.

Nr kat.

99000-990YT-106

99000-990YT-107

78901-62R30-000

5

6

7

8

10

11

5 | UCHWYT NA ROWER „GIRO AF” 1

6 | UCHWYT NA ROWER „GIRO SPEED” 1

7 | TORBA NA POPRZECZKI
BAGAŻNIKA DACHOWEGO

8 | HAK HOLOWNICZY
(DO WERSJI 2WD)

10 | INSTALACJA ELEKTRYCZNA
DO HAKA HOLOWNICZEGO

11 | ŁĄCZE PRZEJŚCIOWE 13/7
Do przewożenia jednego
roweru w stanie kompletnym.
Maksymalne obciążenie dachu:
30 kg dla wersji bez relingów
lub 50 kg dla wersji z relingami.
Tylko w połączeniu z poprzeczkami bagażnika dachowego
(nr kat. 78901-62R20-000 lub
78901-62R30-000).

Do przewożenia jednego roweru
ze zdemontowanym przednim
kołem. Maksymalne obciążenie
dachu: 30 kg dla wersji bez
relingów lub 50 kg dla wersji
z relingami. Tylko w połączeniu
z poprzeczkami bagażnika dachowego (nr kat. 78901-62R20-000
lub 78901-62R30-000).

Masa własna: 2,9 kg

Masa własna: 2,5 kg

Nr kat.

Nr kat.

990E0-59J20-000

Czarna, z dużym logo Suzuki.
Nr kat.

990E0-79J91-000

Maksymalna masa holowanej
przyczepy: 1000 kg, maksymalne
obciążenie pionowe: 50 kg.

7-stykowa z kierunkowskazami, do
wersji z kierownicą po lewej stronie.

Nr kat.

13-stykowa z kierunkowskazami,
do wersji z kierownicą po lewej
stronie. (brak ilustracji)

72901-62R01-000

9 | HAK HOLOWNICZY
(DO WERSJI 4WD)

990E0-59J21-000

1

Nr kat.

Maksymalna masa holowanej
przyczepy: 1000 kg, maksymalne
obciążenie pionowe: 50 kg.
(brak ilustracji)

Nr kat.

Nr kat.

Nr kat.

72901-62R51-000

Nr kat.

990E0-62J41-000

12

990E0-62R64-000

990E0-62R65-000

13-stykowa z kierunkowskazami,
do wersji z kierownicą po prawej
stronie. (brak ilustracji)
990E0-62R66-000

12 | ŁĄCZE PRZEJŚCIOWE 7/13
Nr kat.

990E0-79J67-000

Tylko w połączeniu z poprzeczkami bagażnika dachowego (nr kat. 78901-62R20-000 dla wersji bez relingów lub nr kat. 78901-62R30-000 dla wersji z relingami).

17

18

PRZYDATNE DODATKI
1

2

1 | FILTR KABINOWY ANTYPYŁOWY PM2.5

2 | POKROWIEC NA TYLNE SIEDZENIE 1

Wychwytuje kurz, pyłki kwiatowe, pył, roztocza
i inne zanieczyszczenia powietrza. Zatrzymuje
drobiny o średnicy 2,5 μm, utrzymując powietrze
w kabinie czystsze niż ma to miejsce
w przypadku standardowego filtra.
Nr kat.

3

Chroni tapicerkę tylnej kanapy.
Nr kat.

990E0-78R44-000

4

3 | CZUJNIK DESZCZU

4 | LAKIER ZAPRAWKOWY

Automatycznie kontroluje pracę wycieraczek
szyby czołowej, odpowiednio do
intensywności opadów.

Pomarańczowy
(Flame orange pearl metallic)

Nr kat.

Morski (Neon Blue Metallic)

990E0-65J81-035

Nr kat.
Nr kat.

99250-78R00-000

99000-10415-ZWC

Biały (Pure white pearl)
Nr kat.

5

99000-10415-ZWD

99000-10415-ZVR

Srebrny (Premium silver metallic)

6

Nr kat.

99000-10415-ZNC

Czarny (Super black pearl)
Nr kat.

99000-10415-ZMV

Szary (Mineral grey metallic)
Nr kat.

99000-10415-ZMW

Czerwony (Fervent red)
Nr kat.

99000-10315-ZNB

Beżowy (Caravan Ivory Pearl Metallic)
Nr kat.

9925D-B0100-ZYL

Ciemnożółty (Rush Yellow Metallic)
Nr kat.

9925D-B0100-ZYK

Oliwkowy (Tough Khaki Pearl Metallic)
Nr kat.

5 | ŁADOWARKA DO AKUMULATORA

6 | ZESTAW RATUNKOWY

Z funkcją testera, pozwala w maksymalnym
stopniu zachować sprawność akumulatora
12V iwydłużyć jego żywotność.

Zgodny z normą DIN13164; zawiera trójkąt
ostrzegawczy, apteczkę pierwszej pomocy
oraz kamizelkę odblaskową.

Nr kat.

Nr kat.

990E0-OPTIM-CAR

990E0-61M79-000

9925D-B0100-ZZL

7 | UZUPEŁNIAJĄCY KOMPLET
OPATRUNKÓW DO ZESTAWU
RATUNKOWEGO
(brak ilustracji)
Nr kat.

990E0-61M79-RPL

1

Zwierzęta i przedmioty przewożone na tylnym siedzeniu muszą być w odpowiedni sposób zabezpieczone.

19

NAWIGACJE I AUDIO
1 | Kenwood SMP-PD-KDNX71IG
Stacja multimedialna z Android Auto, Apple CarPlay oraz 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. Ruchomy
panel z ekranem 7” Wide VGA. Czytnik kart SD dla dodatkowych map.
Procesor dźwięku DSP z 13 pasmowym equalizerem graficznym.

Główne funkcje
• Nawigacja z łatwym w użyciu interfejsem graficznym.
Zainstalowana fabrycznie szczegółowa mapa Europy z Polską
Garmin City Navigator NT 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.
• Ruchomy panel z ekranem 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/WIDEO.
• 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).
• Kompatybilność z iPod i iPhone. Możliwość bezpośredniego
sterowania urządzeniem za pomocą dodatkowego kabla

1
KCA-iP103 dostępnego w akcesoriach. Możliwość sterowania
za pomocą aplikacji Apple CarPlay*.
• Sterowanie aplikacją Spotify z ekranu stacji.

na słuchanie muzyki z telefonu w standardzie A2DP
w głośnikach samochodu.
*** W zależności od modelu telefonu.

* W zależności 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**.
** Wymaga zainstalowania odpowiedniej aplikacji Kenwood Smartphone Control,
Android Auto i odpowiedniego kabla

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

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 4V wyjścia (przód, tył, subwoofer),
1 RCA AV Output, 1 RCA AV Input, 1 RCA wideo.
• 3 wejścia wideo dla kamery cofania, rejestratora jazdy
i kamery przedniej.
• 2 złącza USB.
• Możliwość podłączenia i sterowanie rejestratorem jazdy
DRV-N520 (do zakupu osobno).
• Możliwośc podłączenia tunera telewizyjnego DVB-T.
| Rejestrator jazdy z GPS
przeznaczony wyłącznie
do współpracy
z nawigacjami
Kenwood.
Sterowany
z ekranu stacji.
Part No.
SMP-PD-KDRVN520
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2 | Kenwood SMP-PD-KDNX51IG
Stacja multimedialna z Android Auto, Apple CarPlay oraz DVD, USB, HDMI, 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 ekran dotykowy 6,8"
WVGA nowej generacji. Procesor dźwięku DSP z 13 pasmowym equalizerem graficznym.
Główne funkcje
• Nawigacja z łatwym w użyciu interfejsem graficznym.
Zainstalowana fabrycznie szczegółowa mapa Europy
z Polską Garmin City Navigator NT 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
i odtwarzania plików.
• Obsługa źródeł: DVD/wideo/USB/SD/iPod/App/Bluetooth.
• Sterowanie za pomocą ekranu dotykowego i klawiszami
z boku ekranu lub z kierownicy samochodu.
• Tuner FM/AM radiowy z RDS z radio text.
Programowanie 20 stacji (15FM/5AM).
• DVD z możliwością odtwarzania DVD-wideo/wideo-CD/
CD-DA plików w formacie MP3, WMA, AAC, WAV, FLAC,
MPEG1, MPEG2, MPEG4/H.264, MKW.
• Konwerter D/A 24/32 bit.
• 2 porty USB 2.0 z możliwością odtwarzania MP3, WMA,
AAC, WAV, FLAC, Vorbis, DSD MPEG1, MPEG2, MPEG4,
H.264, MKW, WMV. Szybkie ładowanie telefonu max. 1,5A
(Max. prąd ładowania zależy od telefonu).
• Kompatybilność z iPod i iPhone. Możliwość
bezpośredniego sterowania urządzeniem za pomocą
dodatkowego kabla KCA-iP103 dostępnego
w akcesoriach. Możliwość sterowania
za pomocą aplikacji Apple CarPlay*.

2

• Sterowanie aplikacją Spotify z ekranu stacji.
• 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**.

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.
** Wymaga zainstalowania odpowiedniej aplikacji Kenwood Smartphone
Control, Android Auto i odpowiedniego kabla.

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).
• 3 wejścia wideo dla kamery cofania, rejestratora jazdy
i kamery przedniej.
• 2 złącza USB.
• Możliwość podłączenia i sterowania rejestratorem
jazdy DRV-N520 (do zakupu osobno).
• Możliwość podłączenia tunera telewizyjnego DVB-T.

| Rejestrator jazdy z GPS
przeznaczony wyłącznie
do współpracy
z nawigacjami
Kenwood. Sterowany
z ekranu stacji.
Part No.
SMP-PD-KDRVN520
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3 | Kenwood SMP-PD-KDMX70IG
Cyfrowy odtwarzacz multimedialny z Android Auto,
Apple CarPlay i USB 1-Wired Mirroring for Android.
Wbudowany moduł Bluetooth. Zestaw
głośnomówiący obsługuje jednocześnie dwa
aparaty telefoniczne. Menu obsługi w 14 językach
w tym polskim. Sterowanie za pomocą ekranu
dotykowego i programowalnego sterowania
z kierownicy fabrycznej samochodu. Nieruchomy
pojemnościowy ekran 6,8” WVGA TFT. Max. moc
wyjściowa 50W x 4. Procesor dźwięku DSP
z 13 pasmowym equalizerem graficznym.
Główne funkcje
• Nawigacja z telefonu przy użyciu aplikacji Android Auto*,
Wired Mirroring* for Android lub Apple CarPlay*
• Obsługa źródeł: Radio/wideo/USB/iPod/App/Bluetooth.
• Sterowanie za pomocą ekranu dotykowego
lub z kierownicy samochodu.
• Tuner FM/AM radiowy z RDS z radio text.
Programowanie 20 stacji (15FM/5AM).
• port 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).
• Kompatybilność z iPod i iPhone.
• Sterowanie aplikacją Spotify z ekranu stacji.
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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.

Funkcje audio/wideo
• Max. moc wyjściowa (MOSFET Power IC) 4 x 50W,
• 13 pasmowy Equalizer graficzny, 8 ustawień
fabrycznych, pamięć ustawień użytkownika.
• AV-in (RCA).
• AV-out (wideo: RCA).
• 1 wejście wideo dla kamery cofania.
• 1 złącze USB 2.0.
*Wymaga zainstalowania odpowiedniej aplikacji
i posiadania kompatybilnego telefonu.
** W zależności od modelu telefonu.

AKCESORIA KENWOOD
1 | Tuner naziemnej telewizji cyfrowej DVB-T
Tuner DTR-2 umożliwia odbiór naziemnej telewizji cyfrowej. Urządzenie posiada dodatkowy port
USB, który pozwala na odtwarzanie muzyki, zdjęć i filmów np. z pendrive'a. Istnieje możliwość
nagrywania ulubionych programów na nośnik USB. Tuner posiada trzy wyjścia wideo 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
• Pamięć ponad 500 kanałów
• 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
Part No. SMP-PD-KDVBT2

1

2

3

4

5

2 | Kamery cofania Kenwood CMOS
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 | System parkowania na tył
Kamera cofania z czujnikami cofania. Obraz wyświetlany jest na ekranie SM
wraz z wyświetlaniem odległości w metrach lub ostrzeżeniem o konieczności zatrzymania.
Part No. SMP-PD-KPTSV
5 | Adapter radia cyfrowego DAB/DAB+ do radia fabrycznego
Zapewnia odbiór audycji radiowych w systemie cyfrowym. Dodatkowe funkcje - zestaw głośnomówiący
Bluetooth oraz możliwość odtwarzania muzyki z telefonu.
Part No. SMP-PD-KTC500DAB
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GARMIN NAWIGACJE I REJESTRATORY JAZDY
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 bezpieczeństwo jazdy.

Nowa seria urządzeń nawigacyjnych Garmin Drive™
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 wielu nowych i ciekawych
miejscach z serwisu Foursquare. Funkcja Up
Ahead informuje o ważnych punktach na trasie.
Bezterminowa aktualizacja map1.
Part No.
SMP-PD-GARD51EU – Mapa całej Europy 45 krajów,
ekran 5”, Smartphone Link.

1

2

2 | Garmin DriveSmart 55/61 LMT-S
Teraz możesz bardziej skupić się na prowadzeniu
samochodu, dzięki funkcji inteligentnych
powiadomień, które pojawią się na ekranie nawigacji.
Funkcja rozmów przez zestaw głośnomówiący przy
użyciu Bluetooth umożliwia 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, Bluetooth,
współpraca z aplikacjami Garmin Drive lub Smartphone
Link, bezterminowa aktualizacja map1 informacja
o korkach2.
Part No.
SMP-PD-GARDS55 - Ekran 5,5”, mapa całej Europy
45 krajów, Garmin Drive
SMP-PD-GARDS61 - Ekran 6,95”, mapa całej Europy
45 krajów, Smartphone Link
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3 | Garmin DriveAssist 51 LMT-S
Nawigacja z rejestratorem jazdy. DriveAssist 51 LMT-S: Prowadzi,
ostrzega, pomaga. Mapa Europa 45 krajów z bezterminową
aktualizacją map1 i informacją o korkach2. Wysokiej klasy
wielofunkcyjne urządzenie nawigacyjne z 5-calowym ekranem
z wbudowanym rejestratorem jazdy i funkcjami ostrzeżeń,
Bluetooth. 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 niezamierzonym opuszczeniu pasa ruchu oraz o zjechaniu
z drogi lub na przeciwległy pas. Funkcja wysyłania wiadomości
tekstowej do okreslonej osoby w przypadku kolizji. Możliwość
udostępniania swojej lokalizacji znajomym.
Part No. SMP-PD-GARDA51

3
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4 | Kamera Garmin BC30
Garmin BC 30 - Bezprzewodowa kamera cofania. Kamera łączy się radiowo z nawigacją Garmin i wyświetla obraz tego, co
dzieje się przed obiektywem. Nawigacja może obsługiwać jednocześnie do 4 kamer. Jeśli BC 30 jest zasilana ze świateł cofania,
urządzenie nawigacyjne automatycznie wyświetla obraz z kamery za każdym razem, gdy zostanie wrzucony bieg wsteczny
- po zmianie biegu na inny następuje automatyczne przełączenie w tryb nawigacji.
Kamera pomaga widzieć pojazdy, pieszych, zwierzęta i inne trudne do zauważenia
przeszkody znajdujące się za pojazdem.
Part No. SMP-PD-KAMBC30
- komplet kamera do cofania (nadajnik + odbiornik)
Part No. SMP-PD-KAMBC30FD
4
- kamera (tylko z nadajnikiem) do pozostałych zastosowań

6 | Kamera cofania Garmin BC40
Bezprzewodowa kamera cofania wmontowana w podkładkę tablicy rejestracyjnej. Kamera łączy się
z nawigacją (tylko modele Garmin z bluetooth) i wyświetla obraz tego, co dzieje się za Twoim
pojazdem, dzięki czemu dokładnie widzisz inne samochody, pieszych i obiekty znajdujące się z tyłu
pojazdu. Łatwy montaż bez konieczności instalacji przewodów, zasilanie 2 Baterie AA.
Part No. SMP-PD-KAMBC40
6

7 | Garmin Dash Cam Mini
7
Samochodowa kamera wielkości klucza jest
praktycznie niezauważalna na przedniej szybie
samochodu. Obiektyw szerokokątny z polem
widzenia 140 stopni rejestruje wyraźny obraz HD
w rozdzielczości 1080p. Kamera automatycznie
rejestruje i zapisuje nagrania zdarzeń. Wbudowany
moduł Wi-Fi® przesyła zapisane nagranie do
zgodnego smartfona z uruchomioną aplikacją
Garmin Drive™. W komplecie dedykowany kabel do
ukrytego montażu i karta pamięci 16GB.
Part No. SMP-PD-GAR-DASHMINI

5 | Kabel zasilający
Kabel zasilający
z przetwornikiem z 12V na
5 V do "ukrytego" montażu.
Przeznaczenie do nawigacji
Garmin.
Part No.
SMP-PD-010-11232-10
5

8 | Gamin Dash Cam 46 i 56
Profesjonalne rejestratory jazdy HD z GPS firmy Garmin są wyposażone w obiektywy
szerokokątne, które pozwalają uchwycić w kadrze całą drogę (140°). Nagrania
można realizować w max. rozdzielczości FullHD 1920x1080 (DC 46) lub Super
HD 2560x1440 (DC 56). Zintegrowany mikrofon umożliwia rejestrowanie dźwięku
wewnątrz pojazdu. Garmin Dash Cam wyposażony jest w 2” ekran LCD. Wszystkie
nagrania zawierają informacje o czasie i miejscu jego wykonania, dzięki czemu
można dokładnie określić miejsca poszczególnych zdarzeń. Mały i dyskretny Dash
Cam robi więcej niż tylko rejestracja jazdy. Automatycznie rozpoczyna nagrywanie
i zapisuje je w razie zdarzenia. Niczym naoczny świadek rejestruje nagrania
w wysokiej jakości oraz zapewnia zaawansowane
alerty dla kierowcy – ostrzega przed najechaniem
na pojazd z przodu, o zjechaniu z pasa ruchu1,
a także kamerach rejestrujących przejazd na
czerwonym świetle i fotoradarach2. Funkcja
Travelapse™ to prosty sposób, by dzielić się
nagraniami i kondensować godziny jazdy do
postaci kilkuminutowych skrótów. Aplikacja Garmin
Drive na twoim smartfonie pozwala
w łatwy sposób bezprzewodowo synchronizować
8
nagrania z Dash Cam i udostępniać je znajomym.
W komplecie dedykowany kabel do ukrytego
montażu i karta pamięci 16GB.
Part No. SMP-PD GAR-DASH46
Part No. SMP-PD GAR-DASH56
*1 UWAGA: Przepisy niektórych krajów ograniczają lub zakazują użycia Garmin Dash
Cam. Ponosisz wyłączną odpowiedzialność za znajomość i przestrzeganie przepisów
i prawa do prywatności
w miejscach, w których używasz Garmin Dash Cam.
*2 Określone warunki mogą powodować nieprawidłowe działanie funkcji. Odwiedź stronę
Garmin.com/warnings, aby uzyskać więcej informacji.
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WIDEOREJESTRATORY JAZDY MIO
1

Rejestratory jazdy – Twój świadek na drodze!
Zapis z wideorejestratora Mio MiVue™ stanowić może dowód w sprawie o np. próbę wyłudzenia
odszkodowania lub też wskazać, kto był prawdziwym sprawcą wypadku. Czasem, gdy nie masz świadków
zdarzenia, Twoim jedynym wsparciem może okazać się kamerka Mio MiVue™.
1 | Mio MiVue C570
Mio MiVue C570 Kompaktowych rozmiarów rejestrator o rozdzielczości nagrywania FullHD 1080p/30 kl/s, rzeczywisty kąt widzenia 150°,
czujnik wstrząsów G-Sensor, ekran 2" 4:3. W zestawie karta microSD 16GB. Wbudowany GPS. Baza fotoradarów z aktualizacją.
Part No. SMP-PD-MC570

2 | Mio MiVue 798W/798W Dual
Zaawansowany rejestrator o bardzo wysokiej rozdzielczości nagrywania 2,5K QHD 1440p/30 kl/s oraz 1080p/30 kl/s, rzeczywisty
kąt widzenia 150°, czujnik wstrząsów G-Sensor, ekran 2,7", 16:9, WiFi do przesyłania filmów na smartfon. Nagrywanie z 2 kamer
- kamera tylna w komplecie* (FullHD 1080p/30 kl/s). Wbudowany GPS. Baza fotoradarów z aktualizacją i możliwością dodawania
nowych. Funkcje ostrzegania przed kolizją z przodu i o opuszczeniu pasa ruchu. Przypomnienie o odpoczynku. Informacja
o ruszeniu pojazdu poprzedzającego (Stop & Go). W zestawie karta microSD 32GB.
Opcje dodatkowe: tryb parkingowy po zastosowaniu urządzenia SmartBox.

2

*

Dla kompletu SMP-PD-798WD.

Part No. SMP-PD-798W
Part No. SMP-PD-798WD
3 | Mio MiVue 792 WIFI PRO
Rejestrator samochodowy stworzony do nagrywania nocą. Dzięki technologii Sony StarvisTM zarejestrowany obraz po zmroku będzie możliwie jak
najlepszy. Wbudowany GPS, rozdzielczość nagrywania FullHD 1080p/60 kl/s, kąt widzenia 140°, G-Sensor, ekran 2,7", 16:9, WiFi do przesyłania filmów
na smartfon. Baza fotoradarów z aktualizacją i możliwością dodawania nowych. Funkcje ostrzegania przed kolizją z przodu i o opuszczeniu pasa ruchu.
Przypomnienie o odpoczynku. Informacja o ruszeniu pojazdu poprzedzającego (Stop & Go). W zestawie karta microSD 16GB.
Opcje dodatkowe: tryb parkingowy po zastosowaniu urządzenia SmartBox.

3

Part No. SMP-PD-M792W
4 | Uchwyt do mocowania na stałe
Uchwyt przyklejany na taśmę 3M do wszystkich
rejestratorów Mio z oferty Suzuki Motor Poland.
Part No. SMP-PD- MIOUCHWYT

4
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5

5 | Mio Smartbox
Kabel montażowy z przetwornikiem
napięcia do zasilania bezpośrednio
ze skrzynki bezpieczników nawigacji
Mio lub rejestratorów. Pozwala
uruchamiać rejestratory Mio MiVue
w trybie parkingowym dla
pozostawienia nagrywania po
wyłączeniu i opuszczeniu pojazdu
przez ustaloną ilość godzin.
Part No. SMP-PD-MSMARTBOX

6 | Mio MiVue A30
Opcjonalna kamera tylna
wewnętrzna. Umożliwia
rejestratoratorowi zapis tego, co się
6
dzieje z tyłu lub wewnątrz pojazdu.
Rozdzielczość FullHD 1080p/30 kl/s,
kąt widzenia 140°, szklana soczewka
i filtr podczerwieni (ostrzejsze obrazy
w słabym oświetleniu). W komplecie
kabel do podpięcia do rejestratora.
Part No. SMP-PD-MA30KITR

WIDEOREJESTRATORY KENWOOD
Zwarta i nowoczesna konstrukcja, duży ekran, wbudowany GPS, 3-osiowy G-sensor, gniazdo do obsługi karty do 256 GB
i łatwa obsługa to wspólne cechy najnowszych wideorejestratorów marki Kenwood. Dużą zaletą jest zasilany, magnetyczny uchwyt do szybkiego
i łatwego zdejmowania rejestratora. Możliwość uruchomienia funkcji nagrywania zdarzeń na parkingu, przesłona obiektywu F1.8,
zapis z szybkością 30 klatek na sekundę dopełniają pozytywny obraz całości.
1 | Kenwood DRV-A201
Rozdzielczość nagrywania FullHD 1920x1080, ekran
2,7”, wyjście AV Mini jack, zasilanie z gniazda zapalniczki
lub kabla do ukrytego montażu (CA-DR1030 opcja).
Program Kenwood Video Player do odtwarzania filmów na
komputerze PC lub MAC. W komplecie: karta microSD
16 GB, uchwyt przyklejany do montażu „na stałe”,
tradycyjna przyssawka, ładowarka do zasilania z gniazda
zapalniczki oraz kabel do połączenia z komputerem.

2 | Kenwood DRV-A301W
Wbudowane Wi-Fi do korzystania z aplikacji Kenwood Dash Cam
Manager na smartfonie (iOS/Android). Rozdzielczość nagrywania
FullHD 1920x1080 z HDR, ekran 2,7”, wyjście AV Mini jack, zasilanie
z gniazda zapalniczki lub kabla do ukrytego montażu (CA-DR1030 opcja).
Program Kenwood Video Player do odtwarzania filmów na komputerze
PC lub MAC. W komplecie: karta microSD 16 GB, uchwyt przyklejany do
montażu „na stałe” i tradycyjna przyssawka, ładowarka do zasilania
z gniazda zapalniczki oraz kabel do połączenia z komputerem.

1

2

Part No. SMP-PD-KDRV301W

Part No. SMP-PD-KDRV201

3 | Kenwood DRV-A501W
Możliwość współpracy z dodatkową kamerą tylną (KCA-R100 opcja). Wbudowane WiFi do korzystania z aplikacji Kenwood Dash Cam
Manager na smartfonie (iOS/Android). Rozdzielczość nagrywania Wide Quad HD 2560x1440, HDR, ekran 3”, wyjście HDMI, zasilanie
z gniazda zapalniczki lub kabla do ukrytego montażu (CA-DR1030 opcja). Program Kenwood Video Player do odtwarzania filmów na
komputerze PC lub MAC. W komplecie: filtr polaryzacyjny, karta microSD 16 GB, uchwyt przyklejany do montażu „na stałe”
i tradycyjna przyssawka, ładowarka do zasilania z gniazda zapalniczki oraz kabel do połączenia z komputerem.
3

Part No. SMP-PD-KDRV501W

4 | Kenwood DRV-700W
Rejestrator bez ekranu tylko do
profesjonalnego montażu. Obsługa z aplikacji.
Wbudowane WiFi do korzystania z aplikacji
Kenwood Dash Cam Manager na smartfonie
4
(iOS/Android). Możliwość współpracy
z dodatkową kamerą tylną (KCA-R100
opcja). Rozdzielczość nagrywania Wide Quad
HD 2560x1440, HDR, zasilanie z kabla do
ukrytego montażu. Program Kenwood Video
Player do odtwarzania filmów na komputerze PC lub MAC. W komplecie: filtr
polaryzacyjny, karta microSD 16 GB, uchwyt przyklejany do montażu „na stałe”,
kabel ukrytego montażu do zasilania oraz kabel do połączenia z komputerem.
Part No. SMP-PD-KDRV700W

5 | Kabel do ukrytego montażu
CA-DR1030
Kabel montażowy z przetwornikiem
napięcia do zasilania wideorejestratorów
jazdy Kenwood
bezpośrednio
ze skrzynki
bezpieczników.
Pozwala na
uruchomienie
funkcji nagrywania
zdarzeń na
5
parkingu.
Part No. SMP-PD-KCADR1030

6 | Kamera tylna
KCA-R100
Kamera tylna,
wewnętrzna do
rejestratorów
Kenwood
DRV-A501W
i DRV-700W. Rozdzielczość nagrywania
Full HD 1920x1080 z HDR, 30 kl/s. Bardzo
szeroki kąt widzenia 160 stopni. Możliwość
ustawienia kąta nachylenia 180 stopni.
Zasilanie z rejestratora. Montaż przy pomocy
uchwytu przyklejanego „na stałe”.

6

Part No. SMP-PD-KKCA-R100
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Oryginalne akcesoria Suzuki są projektowane specjalnie dla naszych samochodów i podlegają takim samym, najwyższym wymogom jakościowym. Wszystkie oryginalne
akcesoria oferowane przez Suzuki zostały poddane surowym testom, dopuszczającym do stosowania w samochodach naszej marki. Dołączono do nich stosowne
instrukcje instalacji, zapewniające prawidłowy montaż oraz użytkowanie. Zamontowanie lub używanie akcesoriów innych producentów może mieć w pewnych
warunkach negatywny wpływ na parametry pojazdu wynikające z jego cech konstrukcyjnych i w efekcie spowodować obniżenie bezpieczeństwa jazdy oraz prowadzić do
uszkodzenia fabrycznych elementów samochodu.
Prosimy o potwierdzenie pełnej specyfikacji wybranych akcesoriów przed dokonaniem zakupu i montażem.
Niniejszy katalog ma wyłącznie charakter informacyjny, a podane w nim informacje nie stanowią oferty ani zapewnienia, w szczególności w rozumieniu art. 66 § 1 oraz
art. 5561 Kodeksu cywilnego. Suzuki Motor Poland Sp. z o.o. zastrzega sobie prawo do zmiany, bez uprzedniej informacji, specyfikacji, wyglądu, konstrukcji, kolorów,
materiałów oraz innych elementów artykułów przedstawionych w katalogu. Poszczególne artykuły akcesoryjne mogą stać się niedostępne bez uprzedniej informacji.
Artykuły mogą się różnić od pokazanych na zdjęciach. Ze względu na ograniczenia techniki, kolory przedstawione w katalogu mogą się różnić od rzeczywistych kolorów
przedstawionych artykułów. Prosimy o kontakt z najbliższym Autoryzowanym Dealerem Suzuki w celu uzyskania aktualnych informacji. Wszystkie informacje zawarte
w niniejszym katalogu były przygotowane na dzień jego publikacji.
Ostatnia aktualizacja: luty 2020r.
Nr kat: MP-PD-IGNHYB
SUZUKI MOTOR CORPORATION zastrzega sobie prawo do wprowadzania w dowolnym czasie i bez poinformowania zmian lub modyfikacji w zakresie wyglądu, konstrukcji bądź dostępności oferowanych produktów.
Niektóre z oferowanych w katalogu produktów mogą nie odpowiadać lokalnym wymogom lub przepisom. Przed ich zamówieniem należy sprawdzić obowiązujące uregulowania.
Rzeczywiste kolory mogą się nieco różnić od widocznych w niniejszej publikacji.
c SUZUKI MOTOR CORPORATION Wszelkie prawa zastrzeżone.

SUZUKI MOTOR POLAND Sp. z o.o.
01-378 Warszawa, ul. Połczyńska 10, tel.: (22) 329 41 00
www.suzuki.pl

