
KATALOG AKCESORIÓW
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1: Niedopuszczalne łączenie poszczególnych pakietów.
2: Produkcyjne pakiety akcesoryjne są montowane wyłącznie w akredytowanych centrach produkcyjnych Suzuki.
             : Akcesoria z homologacją WVTA.

NUMER 
KATALOGOWY 

PAKIETU

SZCZEGÓŁY PAKIETÓW
NADWOZIE TRANSPORT

KRATA WLOTU 
POWIETRZA

NAKŁADKA OCHRONNA
PRZEDNIEGO ZDERZAKA

NAKŁADKI OCHRONNE 
PROGÓW

OSŁONY PRZECIWBŁOTNE 
ELASTYCZNE (PRZEDNIE)

OSŁONY PRZECIWBŁOTNE 
ELASTYCZNE (TYLNIE)

HAK HOLOWNICZY INSTALACJA  
ELEKTRYCZNA DO HAKA 

HOLOWNICZEGO 
13-PINOWA 

9911C-78R00-ZSC 99115-78R10-000 99112-78R10-000 99118-78R00-BK1 99118-78R10-BK1 72901-78R01-000 9921U-78R00-000

A 99SET-78R00-J01 ✓ ― ― ✓ ✓ ― ―

B 99SET-78R00-J02 ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ― ―

D 99SET-78R00-J06 ― ― ― ― ― ✓ ✓
F 99SET-78R00-J08 ✓ ― ― ✓ ✓ ✓ ✓
H 99SET-78R00-J10 ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓

PRODUKCYJNE PAKIETY AKCESORIÓW 1, 2

WVTA
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 NADWOZIE
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 1 | KRATA WLOTU POWIETRZA 
  Z logo „SUZUKI”.

  Nr kat. 9911C-78R00-ZSC

2 |  NAKŁADKA OCHRONNA  
PRZEDNIEGO ZDERZAKA 

  Srebrna

  Nr kat. 99115-78R10-000

3 | NAKŁADKI OCHRONNE PROGÓW
  Srebrne, komplet na lewą i prawą stronę.

  Nr kat. 99112-78R10-000

4 | WKŁADKA WNĘKI KLAMKI DRZWI 
    Wykończenie imitujące włókno węglowe, 

komplet na lewą i prawą stronę.

  Nr kat. 99126-78R00-000

 5 |  NAKLEJKI OZDOBNE NADWOZIA
     Z motywem CAMO. 

Komplet 12 szt. 

   Zielone
   Nr kat. 990E0-78R92-GRE 

   Szare  
   Nr kat. 990E0-78R92-GRY

 6 |  NAKLEJKI OZDOBNE NADWOZIA
 Komplet 8 szt.

   Nr kat. 990E0-78R93-000

A : Składowa Pakietu Produkcyjnego (strona 1) WVTA  : Akcesoria z homologacją WVTA.
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 7 |  OSŁONY PRZECIWBŁOTNE  
ELASTYCZNE

  Przednie, czarne, 2 szt.
  Nr kat. 99118-78R00-BK1

   Tylne, czarne z logo ,,SUZUKI”, 2 szt.
  Nr kat. 99118-78R10-BK1

 8 | LISTWY BOCZNE 1

  Czarne, komplet na lewą i prawą stronę
  Nr kat. 990E0-78R07-000

WVTA

WVTA

A B F H

A B E F G H

8

 9 |  OSŁONA PRZEDNIEGO MECHANIZMU 
RÓŻNICOWEGO

     Wykonana z blachy aluminiowej o grubości 3 mm.
   Nr kat. 9912J-78R31-000

 10 |  OSŁONA TYLNEGO MECHANIZMU  
RÓŻNICOWEGO

    Wykonana z blachy aluminiowej o grubości 3 mm.
   Nr kat. 9912J-78R41-000

9 10

7

 NADWOZIE 1  Nie łączyć z naklejkami ozdobnymi Honeycomb/Rhino nr kat. 99230-78R40-001.
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 11 | OSŁONA KOŁA ZAPASOWEGO
     Brezentowa, czarna.
  
   Białe logo „SUZUKI”. 
   Nr kat. 99000-990YB-699

     Niebieskie logo „SUZUKI”.
   Nr kat. 99000-990YB-700

 12 |  FELGA ALUMINIOWA 15" 1

    Srebrna, 5,5J × 15", do opon  
o rozmiarze 195/80/R15,  
nie zawiera kołpaka centralnego.

   Nr kat. 43210-78R90-000

A : Składowa Pakietu Produkcyjnego (strona 1) WVTA  : Akcesoria z homologacją WVTA.
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11

13

12

15 16

 13 |  ZABEZPIECZENIA ANTYKRADZIEŻOWE 
KÓŁ „SICUSTAR” 

    Z atestem Thatcham, komplet 4 szt.
   Nr kat. 990E0-59J47-000

14 |  ZABEZPIECZENIA ANTYKRADZIEŻOWE 
KÓŁ „SICURIT”   

   Komplet 4 szt. (brak ilustracji).
   Nr kat. 990E0-59J49-000  

15 |  NAKRĘTKI ZAWORÓW KÓŁ 
    Chromowane, z logo "S". 

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

16 |  NAKŁADKI OCHRONNE NAKRĘTEK KÓŁ 
    Czarne, komplet na jedno koło - 5 szt.
   Nr kat. 990E0-61M70-COV

1  Wymagane zaślepki nr kat. 4352-76J00-000.
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KOLEKCJA RHINO

Historia logotypu Jimny Rhino
W 1981 roku Suzuki stworzyło logo z wizerunkiem nosorożca - „Jimny Rhino". Nosorożec to z natury bardzo 
spokojne zwierzę ale gdy w grę wchodzi ochrona terytorium lub swojego stada, wówczas nosorożec może 
bez wahania i błyskawicznie zaatakować każdego przeciwnika.

„Jimny Rhino” wprost przywołuje solidnie wykonany pojazd terenowym jakim jest Suzuki Jimny.

Postać gotowego do ataku nosorożca stała się popularna wśród fanów modelu na całym świecie.  
Jest to silnie ugruntowany i rozpoznawalny symbol marki Suzuki
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 1 |  OSŁONA KOŁA ZAPASOWEGO
    Brezentowa, czarna z logo RHINO.

   Nr kat. 9923B-78R50-000

 2 |  NAKLEJKI OZDOBNE NA OSŁONĘ 
KOŁA ZAPASOWEGO

    Z motywem CAMO/RHINO.  
Komplet 3 szt.

   Nr kat. 99230-78R30-002

 3 |  NAKLEJKI OZDOBNE NA OSŁONĘ 
KOŁA ZAPASOWEGO

   Z motywem HONEYCOMB/RHINO.  
   Komplet 3 szt.

   Nr kat. 99230-78R30-001



9 10
KOLEKCJA RHINO
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1  Nie łączyć z listwami bocznymi Nr kat. 990E0-78R07-000.

4

5 6  5 |  NAKLEJKI OZDOBNE POKRYWY SILNIKA 
    Z motywem HONEYCOMB. Komplet 2 szt.

   Nr kat. 99230-78R20-003

 6 | NAKLEJKA OZODBNA
   Z motywem RHINO. 

   Nr kat. 9923A-77RA0-000

 4 | NAKLEJKI OZDOBNE NADWOZIA 1

    Z motywem HONEYCOMB/RHINO. Komplet 10 szt.

   Nr kat. 99230-78R40-001



WNĘTRZE

11

1 | GAŁKA DŹWIGNI ZMIANY BIEGÓW
Do wersji z manualną skrzynią biegów.

  Nr kat. 28113-77R20-000

2 | RAMKI OZDOBNE  
  WYLOTÓW NAWIEWU

Komplet 2 szt.

  Hagane Srebrny
  Nr kat. 99233-78R00-QKJ

  Mat Srebrny
  Nr kat. 99233-78R00-QMC

1 2

Hagane Srebrny Mat Srebrny
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5 |  DYWANIKI GUMOWE 1

Z podwyższoną krawędzią, ułatwiającą 
utrzymanie czystości.  
Z logo „Jimny”. 

  Nr kat. 75901-78R61-000

4 | DYWANIKI WELUROWE „DLX” 1 
Antracytowe z logo „Jimny”.

  Nr kat. 75907-77R81-000

3 | MATA PRZESTRZENI BAGAŻOWEJ
Wykonana z wytrzymałego materiału 
z logo „Jimny”.  

  Nr kat. 99150-78R60-000

6 | OSŁONY PRZECIWSŁONECZNE
Czarne, na szyby boczne oraz tylną. 
Komplet 3 szt. (brak ilustracji).

  Nr kat. 990E0-78R20-000

7 | ZESTAW DLA PALĄCYCH
Zawiera zapalniczkę nr kat. 39400-59J00-000  
i popielniczkę nr kat. 89810-86G10-5PK.

  Nr kat. 990E0-68P00-SMK

3

1  Dywaniki podłogowe są zainstalowane we wszystkich pojazdach jako standardowe wyposażenie.  
W przypadku montażu nowych dywaników należy uprzednio usunąć oryginalnie zamontowane dywaniki.

7



1 | POPRZECZKI BAGAŻNIKA DACHOWEGO 1, 2 
  Stalowe, profil prostokątny. 
  Masa własna: 6,3 kg.

  Nr kat. 78901-78R10-000

2 | BAGAŻNIK DACHOWY 1, 3 
   Masa własna: 8,0 kg. 

Wymiary: 105,2 cm × 75 cm × 10 cm.

  Nr kat. 99177-78R00-000

2

1

13

TRANSPORT
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6 | HAK HOLOWNICZY 2 
   Wypinany. 

Maksymalne obciążenie pionowe: 75 kg.

  Nr kat. 72901-78R01-000

7 |  INSTALACJA ELEKTRYCZNA HAKA 
HOLOWNICZEGO 

  Gniazdo przyłączeniowe 13-PIN.  

  Nr kat. 9921U-78R00-000

8 |  ZŁĄCZE PRZEJŚCIOWE 7/13  
  Do połączenia wtyczki 7-PIN z gniazdem 13-PIN.

  Nr kat. 990E0-62J41-000

3 | UCHWYT NA ROWER 1, 3, 4 
   Z zabezpieczeniem antykradzieżowym. 

Masa własna: 3,2 kg. 

  Nr kat. 9917B-78R00-000

4 |  UCHWYT NA DESKĘ SURFINGOWĄ 1, 3 
   Na jedną deskę surfingową,  

w komplecie pasy mocujące. 

  Nr kat. 99179-78R00-000

5 |  UCHWYT DO NART LUB DESEK  
SNOWBOARDOWYCH 1, 3 

   Na 4 deski snowboardowe lub 6 par nart.  
Z zabezpieczeniem antykradzieżowym. 
Masa własna: 3,5 kg.

  Nr kat. 99178-78R00-000

3

4

5

6

1 Maksymalne obciążenie dachu wynosi 30 kg. (łącznie z masą własną poprzeczek bagażnika).
2 Informacja o DMC przyczepy znajduje się w Instrukcji Obsługi Pojazdu..
3 Stosować wyłącznie z bagażnikiem dachowym, nr kat. 78901-78R10-000.
4 Maksymalne obciążenie uchwytu 15 kg. 
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A : Składowa Pakietu Produkcyjnego (strona 1) WVTA  : Akcesoria z homologacją WVTA.

D F H

D F H

WVTA

WVTA
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1 | PRZYSTAWKA NAMIOTOWA 
    Wyprodukowana we współpracy z założoną w roku 

1914 japońską firmą OGAWA. Wytrzymała tkanina 
poliestrowa, stelaż z mocnych prętów ze stopu 
aluminium, poła wentylacyjna. Idealne dopasowa-
nie do elementów wyposażenia bagażnika. 
Wymiary: 250 cm × 250 cm × 220 cm; 
po spakowaniu: 58 cm × 12 cm × 12 cm; 
masa 2,5 kg.

  Nr kat. 99243-78R01-000

2 | PRZENOŚNA LAMPA LED
   Trwała i wodoszczelna obudowa, mocowana 

do magnetycznej, regulowanej podstawy; 
elastyczny przewód zasilania o dług. 100 ~ 400 cm. 
Moduł LED o jasności 2500 lm i mocy maks. 29 W; 
zasilanie z gniazda 12 V. 
Wymiary: 10 cm × 10 cm × 7,6 cm.

  Nr kat. 990E0-78R46-000

PRZYDATNE DODATKI
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 3 | ZESTAW RATUNKOWY  
     Zgodny z normą DIN 13164; zawiera trójkąt ostrzegawczy, 

apteczkę pierwszej pomocy oraz kamizelkę odblaskową. 

   Nr kat. 990E0-61M79-000

 4 | ZESTAW UZUPEŁNIAJĄCY APTECZKI  
    Zgodny z normą DIN-13164  (brak ilustracji). 

   Nr kat. 990E0-61M79-RPL

 5 | FILTR KABINOWY ANTYPYŁOWY PM2.5 
    Specjalnie zaprojektowana powierzchnia filtrująca  

zatrzymuje pyły PM2.5, alergeny, roztocza oraz  
nieprzyjemne zapachy. Idealny dla osób wymagających 
najwyższej na jakości powietrza w swoim Jimny'm.

   Nr kat. 99250-78R00-000

 6 | LAKIER ZAPRAWKOWY
   Lakiery zwykłe:    

   WHITE (26U)
   Nr kat. 99000-10315-26U

   MEDIUM GRAY (ZVL)
   Nr kat. 99000-10315-ZVL

   JUNGLE GREEN (ZZC)
   Nr kat. 99000-10315-ZZC

   Lakiery metaliczne: 

   SILKY SILVER (Z2S)
   Nr kat. 99000-10415-Z2S

   BLUISH BLACK PEARL 3 (ZJ3)
   Nr kat. 99000-10415-ZJ3

   CHIFFON IVORY (ZVG)
   Nr kat. 99000-10315-ZVG

   PURE WHITE PEARL (ZVR)
   Nr kat. 99000-10415-ZVR

   BRISK BLUE (ZWY)
   Nr kat. 999000-10415-ZWY

   KINETIC YELLOW (ZZB)
   Nr kat. 99000-10315-ZZB

 7 |   RĘCZNA LATARKA LED
     Czarna, lekka obudowa z odlewu,  

z logo „Jimny". W zestawie pokrowiec  
chroniący przed wyziębieniem dłoni.  
Moduł LED marki CREE: 620 lm. 
Wymiary: 32 cm × 6,2 cm; masa: 820 g.  
Wymagane 3 baterie typu "D" (LR20) - brak  
w zestawie. 

   Nr kat. 990F0-JYLED-000

 8 |    POKROWIEC NA STRZELBĘ 
W STYLIZACJI SUZUKI 

      Nylonowy pokrowiec z wytrzymałą wykładziną 
piankową. Wyposażony w kłódkę  
zabezpieczającą. Z logo „Jimny”. 
Wymiary: 121 cm × 28 cm.

   Nr kat. 990F0-JYGBG-000

 9 |   SKŁADANY STOŁEK 
     Czarne siedzisko z tkaniny poliestrowej, 

3 teleskopowe nogi ze stopu aluminium,  
wysokość: 30-50 cm, maksymalne 
obciążenie: 150 kg. Z logo „Jimny”.

   Nr kat. 990F0-JYWAK-000

 10 |   KIJE TREKKINGOWE  
    Ergonomiczny uchwyt; 3-segmentowe,  

aluminiowe z regulacją długości.  
Twarde końcówki do wypraw terenowych.  
Z logo „Jimny”. Dwie sztuki.

   Nr kat. 990F0-JYTST-000

7

10

8

9

3 5 6
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KOLEKCJA SUZUKI

2

1

3

1 | MODEL - ZABAWKA JIMNY  
Materiał: ABS, TPE. 
Wymiary: 38 × 44 × 84 mm. 
Waga: 29 g.
Kremowy
Nr kat. 99000-79NP0-004

Niebieski
Nr kat. 99000-79NP0-005

Szary
Nr kat. 99000-79NP0-006

SUZUKI Loom Manufacturing Co.,
założona w 1920 r. początkowo zajmowała się produkcją 
nowoczesnych i niezawodnych maszyn tkackich. Z biegiem 
czasu przekształciła się w SUZUKI Motor Corporation -  
światowego producenta samochodów, również nowoczes-
nych i niezawodnych. Krosna SUZUKI nadal tkają wyjątkową, 
tradycyjną tkaninę bawełnianą z której powstają tradycyjne 
fartuchy dla profesjonalistów - MAEKAKE.
SUZUKI Jimny jest równie trwały i ceniony przez najbardziej 
wymagających klientów.

2 | KUBEK JIMNY  
Stalowy, emaliowany w czarnym kolorze. 
Poj. 310 ml.
Nr kat. 990F0-JYMG1-000

3 | FARTUCH SUZUKI 
„JIMNY RHINO”

 

Wykonany z grubej tkaniny, tkanej  
na krosnach SUZUKI. Projekt oparty  
na 500 letniej tradycji wytwarzania  
fartuchów MAEKAKE. 
Materiał: 100 % bawełna. 
Rozmiar: 67 cm × 45 cm. 
Obwód: 251 cm.
Nr kat. 99000-79NM0-089
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 6 |   KOSZULKA T-SHIRT – ZIELONA
     100% bawełna 

Dostępne rozmiary: S-XXL

   Nr kat. 990F0-JYFT1-size 1

 7 |   KOSZULKA T-SHIRT – MORO
    100% bawełna 

Dostępne rozmiary: S-XXL

   Nr kat. 990F0-JYFT3-size 1

 8 | KOSZULKA POLO – ZIELONA 
    100 bawełna 

Dostępne rozmiary: S-XXL

   Nr kat. 990F0-JYPM1-size 1

 9 | KOSZULKA POLO – ŻÓŁTA 
    100 bawełna 

Dostępne rozmiary: S-XXL

   Nr kat. 990F0-JYPM2-size 1

 10 |   KOSZULKA POLO – ZIELONA 
DAMSKA 

    95% bawełny, 5% elastan single jersey 
Dostępne rozmiary: XS-XL

   Nr kat. 990F0-JYPL1-size 1

11 |   KOSZULKA POLO – ŻÓŁTA 
DAMSKA 

    95% bawełna, 5% elastan single jersey 
Dostępne rozmiary: XS-XL

   Nr kat. 990F0-JYPL2-size 1

75 6

8
10

11

  4 |   KURTKA POLAROWA 
     Kurtka polarowa z odpinanymi rękawami,  

wypukłe logo Jimny z tyłu, 100% poliester. 
Dostępne rozmiary: XS – 3XL

   Nr kat. 990F0-JYFJ1-size 1

 5 |   KOSZULKA T-SHIRT – ŻÓŁTA
     100% bawełna 

Dostępne rozmiary: S – XXL

   Nr kat. 990F0-JYFT2-size 1 

4

9

1 0XS=XS size, 00S=S size, 00M=M size, 0XL=XL size, XXL=XXL size, 3XL=3XL size. W sprawie aktualnej dostępności produktów z kolekcji „Jimny” skontaktuj się z wybranym ASO SUZUKI.



1 |  Kenwood SMP-PD-KDNX71JIM
Stacja multimedialna z Android Auto, Apple CarPlay, 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 22 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.  

19

1

NAWIGACJE I AUDIO

Główne funkcje
• Nawigacja z łatwym w użyciu interfejsem graficznym. 

Zainstalowana fabrycznie szczegółowa mapa Europy  
Garmin City Navigator NT z 3-letnią aktualizacją  
w cenie urządzenia. 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 (192kHz / 24bit) / MPEG1 / MPEG2 / 
MPEG4 / H.264 / WMV / mkv / JPEG / PNG / BMP. Konwerter D/A 
24/32 bit.

• 2 porty USB 2.0 z możliwością odtwarzania MP3 / WMA / AAC 
/ WAV / FLAC (192kHz / 24bit) / MPEG1 / MPEG2 / MPEG4 / 
H.264 / WMV / mkv / JPEG / PNG / BMP. Szybkie ładowanie 
telefonu max. 1,5A (Max. prąd ładowania zależy od 
telefonu). 

• Kompatybilność z iPod i iPhone. Możliwość sterowania za 
pomocą aplikacji Apple CarPlay*.

• 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 HFP V1.7 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.  

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 3,5 mini-jack AV Input  
(AV-in lub kamera).

• 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). 

Rejestrator jazdy z GPS przeznaczony 
wyłącznie do współpracy z nawigacjami 
Kenwood. Sterowany z ekranu stacji.

Nr kat. 
SMP-PD-KDRVN520

 * W zależności od modelu telefonu. 
**  Wymaga zainstalowania odpowiedniej aplikacji Kenwood Smartphone Control, Android Auto i odpowiedniego kabla.
Zamieszczony opis stacji jest streszczeniem i może nie zawierać wszystkich ważnych informacji. Szczegółowa specyfikacja urządzenia dostępna jest na stronie producenta: www.kenwood.eu/car/navigation_multimedia/navigation/DNX7190DABS/?view=details



1 |  Kenwood SMP-PD-KDNX71JIM
Stacja multimedialna z Android Auto, Apple CarPlay, 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 22 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.  
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NAWIGACJE I AUDIO

Główne funkcje
• Nawigacja z łatwym w użyciu interfejsem graficznym. 

Zainstalowana fabrycznie szczegółowa mapa Europy  
Garmin City Navigator NT z 3-letnią aktualizacją  
w cenie urządzenia. 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 (192kHz / 24bit) / MPEG1 / MPEG2 / 
MPEG4 / H.264 / WMV / mkv / JPEG / PNG / BMP. Konwerter D/A 
24/32 bit.

• 2 porty USB 2.0 z możliwością odtwarzania MP3 / WMA / AAC 
/ WAV / FLAC (192kHz / 24bit) / MPEG1 / MPEG2 / MPEG4 / 
H.264 / WMV / mkv / JPEG / PNG / BMP. Szybkie ładowanie 
telefonu max. 1,5A (Max. prąd ładowania zależy od 
telefonu). 

• Kompatybilność z iPod i iPhone. Możliwość sterowania za 
pomocą aplikacji Apple CarPlay*.

• 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 HFP V1.7 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.  

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 3,5 mini-jack AV Input  
(AV-in lub kamera).

• 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). 

Rejestrator jazdy z GPS przeznaczony 
wyłącznie do współpracy z nawigacjami 
Kenwood. Sterowany z ekranu stacji.

Nr kat. 
SMP-PD-KDRVN520

 * W zależności od modelu telefonu. 
**  Wymaga zainstalowania odpowiedniej aplikacji Kenwood Smartphone Control, Android Auto i odpowiedniego kabla.
Zamieszczony opis stacji jest streszczeniem i może nie zawierać wszystkich ważnych informacji. Szczegółowa specyfikacja urządzenia dostępna jest na stronie producenta: www.kenwood.eu/car/navigation_multimedia/navigation/DNX7190DABS/?view=details 20
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Główne funkcje
• Nawigacja z łatwym w użyciu interfejsem graficznym. 

Zainstalowana fabrycznie szczegółowa mapa Europy  
Garmin City Navigator NT z 3-letnią aktualizacją  
w cenie urządzenia. 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).
• Radiowy tuner cyfrowy DAB+. Programowanie 15 stacji.
• 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 sterowania 
za pomocą aplikacji Apple CarPlay*.

• 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 HFP V1.7 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. 

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 3,5 mini-jack AV Input 
(AV-in lub kamera).

• 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).

2 |  Kenwood SMP-PD-KDNX51JIM
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 22 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.  

Rejestrator jazdy z GPS przeznaczony 
wyłącznie do współpracy z nawigacjami 
Kenwood. Sterowany z ekranu stacji.

Nr kat. 
SMP-PD-KDRVN520

 * W zależności od modelu telefonu. 
**  Wymaga zainstalowania odpowiedniej aplikacji Kenwood Smartphone Control, Android Auto i odpowiedniego kabla.
Zamieszczony opis stacji jest streszczeniem i może nie zawierać wszystkich ważnych informacji.Szczegółowa specyfikacja urządzenia dostępna jest na stronie producenta: www.kenwood.eu/car/navigation_multimedia/navigation/DNX5190DABS/?view=details
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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).
• Programowanie 15 stacji - Manual/Auto memory entry.
• port USB 2.0 z możliwością odtwarzania MP3, WMA, AAC, 

WAV, FLAC, JPG, MPEG 1/2, MPEG4, H.264, mkv, WMV. 
• Szybkie ładowanie telefonu max. 1,5A  

(Max. prąd ładowania zależy od telefonu).
• Kompatybilność z iPod i iPhone. 

Funkcje Bluetooth** 
Wbudowany moduł Bluetooth zapewnia funkcje 
bezobsługowego zestawu telefonicznego. 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, 

4 użytkownika, pamięć ustawień użytkownika. 
• AV-in lub kamera (3,5 mini-jack).
• AV-out (wideo: RCA). 
• 1 wejście wideo dla kamery cofania.
• 1 złącze USB 2.0.

3 |  Kenwood SMP-PD-KDMX50JIM
Cyfrowy odtwarzacz multimedialny  
z wbudowanym cyfrowym tunerem radiowym,  
z Android Auto, Apple CarPlay i USB 1-Wired 
Mirroring for Android. Wbudowany moduł Bluetooth. 
Zestaw głośnomówiący i bezprzewodowe 
przesyłanie muzyki. 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.

 * Wymaga zainstalowania odpowiedniej aplikacji Kenwood Smartphone Control, Android Auto i odpowiedniego kabla. 
** W zależności od modelu telefonu.
Zamieszczony opis stacji jest streszczeniem i może nie zawierać wszystkich ważnych informacji. Szczegółowa specyfikacja urządzenia dostępna jest na stronie producenta: /www.kenwood.eu/car/navigation_multimedia/multimedia/DMX5020DABS/?view=details 22
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1 |  Kamery cofania CMOS 
 Kamera cofania Kenwood CMOS-130.
 Nr kat. SMP-PD-KCMOS130

 Kamera cofania Kenwood CMOS-230.
 Nr kat. SMP-PD-KCMOS230

2 | Kamera cofania Kenwood CMOS-320  
 z możliwością zmiany widoku
 Nr kat. SMP-PD-KCMOS320

3 | Kamera cofania Mac Audio RVC3
 Nr kat. SMP-PD-RVC3

4 | Antena do odbiorników z tunerem DAB
  Antena samochodowa wewnętrzna DAB do Stacji Multimedialnych  

i odbiorników radiowych z  tunerem DAB+.
 Nr kat. SMP-PD-DABANTENA

5 | System parkowania na tył
Kamera cofania z czujnikami cofania. Obraz wyświetlany jest na 
ekranie stacji multimedialnej Kenwood wraz z  wyświetlaniem 
odległości w metrach lub ostrzeżeniem o konieczności zatrzymania. 

 Nr kat. SMP-PD-KPTSV 

6 | Wzmacniacz Kenwood KAC-M1814
4-kanałowy cyfrowy wzmacniacz Kenwood  
z dedykowaną wiązką do samochodów Suzuki.  
Max POWER 400W. RMS POWER 4 x 45W.

 Nr kat. SMP-PD-WZMACNIACZ
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1 |  Kamery cofania CMOS 
 Kamera cofania Kenwood CMOS-130.
 Nr kat. SMP-PD-KCMOS130

 Kamera cofania Kenwood CMOS-230.
 Nr kat. SMP-PD-KCMOS230

2 | Kamera cofania Kenwood CMOS-320  
 z możliwością zmiany widoku
 Nr kat. SMP-PD-KCMOS320

3 | Kamera cofania Mac Audio RVC3
 Nr kat. SMP-PD-RVC3

4 | Antena do odbiorników z tunerem DAB
  Antena samochodowa wewnętrzna DAB do Stacji Multimedialnych  

i odbiorników radiowych z  tunerem DAB+.
 Nr kat. SMP-PD-DABANTENA

5 | System parkowania na tył
Kamera cofania z czujnikami cofania. Obraz wyświetlany jest na 
ekranie stacji multimedialnej Kenwood wraz z  wyświetlaniem 
odległości w metrach lub ostrzeżeniem o konieczności zatrzymania. 

 Nr kat. SMP-PD-KPTSV 

6 | Wzmacniacz Kenwood KAC-M1814
4-kanałowy cyfrowy wzmacniacz Kenwood  
z dedykowaną wiązką do samochodów Suzuki.  
Max POWER 400W. RMS POWER 4 x 45W.

 Nr kat. SMP-PD-WZMACNIACZ
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GARMIN NAWIGACJE I REJESTRATORY JAZDY

1 |  Garmin DriveSmart 55/65 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 aplikacją Garmin Drive. Bezterminowa 
aktualizacja map1 informacja o korkach2. Współpraca  
z bezprzewodowymi kamerami cofania BC40 i BC30.

Nr kat. 
SMP-PD-GARDS55 -  Ekran 5,5”, mapa całej Europy 45 

krajów, Garmin Drive
SMP-PD-GARDS65 -  Ekran 6,95”, mapa całej Europy 45 

krajów, Garmin Drive

2 |  zūmo® XT 
Zūmo® XT to wytrzymała nawigacja dla motocyklistów, 
która sprawdzi się w każdym terenie. Jej jasny, 5.5-calowy 
wyświetlacz jest odporny na deszcz i można go wygodnie 
obsługiwać w rękawiczkach. Dodatkowo niestraszny jej żaden 
typ pogody, ekstremalne temperatury czy wibracje. Ruszaj 
w drogę pełną przygód, a dzięki mapom topograficznym 
i obrazom satelitarnym BirdsEye nawigacja poprowadzi 
po drogach i bezdrożach bez konieczności posiadania 
subskrypcji. Ostrzeżenia pomogą przygotować się na ostre 
zakręty czy przejazdy kolejowe. Z łatwością można także 
przeglądać i zarządzać trasami, trackami GPS i punktami 
na trasie, zarówno z poziomu nawigacji, jak i z telefonu czy 
komputera - a wszystko dzięki aplikacji Garmin Explore™. 
Co więcej, nawigację można połączyć z kompatybilnym 
komunikatorem satelitarnym inReach® (nie jest elementem 
zestawu) i w razie konieczności wysłać sygnał SOS, 
prowadzić dwustronną komunikację tekstową czy 
udostępniać swoją lokalizację. 

Nr kat. SMP-PD-ZUMO-XT

W zestawie:
• zūmo XT
• Uchwyt motocyklowy i elementy montażowe
• Motocyklowy przewód zasilający
• Uchwyt samochodowy z przyssawką
• Przewód zasilający z gniazda zapalniczki
• Przewód do ładowania i przesyłu danych
• Dokumentacja
• Bardzo jasny wyświetlacz o przekątnej 5,5”
• Wytrzymała konstrukcja
• Długie działanie - do 6 godzin
• Dostęp do obrazów satelitarnych Birdseye  

z całego świata
• Wgrane mapy drogowe i topograficzne
• Szybkie przełączanie map

• Trasy z Garmin Adventurous Routing
• Możliwość zapisu śladu i przeglądania trasy
• Wyświetlanie ocen hoteli, restauracji  

i atrakcji z serwisu Tripadvisor
• Alerty o zagrożeniach dla motocyklisty
• Funkcja Garmin Real Directions™
• Możliwość przesyłania strumieniowo muzyki ze 

smartfonu przez urządzenie nawigacyjne lub odtwrzanie 
plików MP3 zapisanych w urządzeniu nawigacyjnym do 
podłączonego kasku, lub zestawu słuchawkowego

• Rozmowy przez zestaw głośnomówiący
• Aktualne informacje o ruchu drogowym i pogodzie
• Parowanie z inReach
• Powiadomienia o zdarzeniach
• Bezprzewodowe aktualizacje

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.

Seria urządzeń nawigacyjnych Garmin 
1

2
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5 |   Gamin Dash Cam 47, 57 i 67W
Profesjonalne rejestratory jazdy HDR z GPS firmy Garmin są wyposażone  
w obiektywy szerokokątne, które pozwalają uchwycić w kadrze całą drogę (140° lub 180° 
dla DC67W). Nagrania można realizować w max. rozdzielczości Full HD 1920x1080 (DC 46) 
lub Super HD 2560x1440 (DC57 i DC67W). 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 wypadku. 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 o kamerach rejestrujących przejazd na 
czerwonym świetle i fotoradarach2. 
Funkcja monitoringu po 
zaparkowaniu zabezpiecza nagranie 
uszkodzeń i daje możliwość 
przesłania nagrania przez Wi-Fi do 
chmury Vault. Funkcja Live View 
pozwala zdalnie monitorować teren 
wokół auta. Funkcje te wymagają 
stałego zasilania i aktywnego 
połączenia Wi-Fi. Aplikacja Garmin 
Drive na twoim smartfonie pozwala  
w  łatwy sposób bezprzewodowo 
synchronizować nagrania z Dash 
Cam i udostępniać je znajomym. 
W  komplecie dedykowany kabel 
do ukrytego montażu i stałego 
zasilania z portu OBD-II lub skrzynki 
bezpieczników (w komplecie z DC47) 
oraz karta pamięci 16 GB.

Nr kat. SMP-PD-GAR-DASH47 
Nr kat. SMP-PD-GAR-DASH57 
Nr kat. SMP-PD-GAR-DASH67W

*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.

3 |   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.

Nr kat. SMP-PD-KAMBC40

4 |   Garmin Dash Cam Mini 2
Samochodowa kamera wielkości klucza. Zalecana do 
montażu na tylnej szybie w parze z kamerą przednią 
DC57 lub DC67W. 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 chmury  
i zgodnego smartfona z uruchomioną aplikacją Garmin 
Drive™. Nowe funkcje: Live View i przechowywanie 
filmów w chmurze Vault.  
W komplecie dedykowany kabel do ukrytego montażu 
i karta pamięci 16 GB.

Nr kat. SMP-PD-GAR-DASHMINI2

3

4

5
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GARMIN NAWIGACJE I REJESTRATORY JAZDY

1 |  Garmin DriveSmart 55/65 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 aplikacją Garmin Drive. Bezterminowa 
aktualizacja map1 informacja o korkach2. Współpraca  
z bezprzewodowymi kamerami cofania BC40 i BC30.

Nr kat. 
SMP-PD-GARDS55 -  Ekran 5,5”, mapa całej Europy 45 

krajów, Garmin Drive
SMP-PD-GARDS65 -  Ekran 6,95”, mapa całej Europy 45 

krajów, Garmin Drive

2 |  zūmo® XT 
Zūmo® XT to wytrzymała nawigacja dla motocyklistów, 
która sprawdzi się w każdym terenie. Jej jasny, 5.5-calowy 
wyświetlacz jest odporny na deszcz i można go wygodnie 
obsługiwać w rękawiczkach. Dodatkowo niestraszny jej żaden 
typ pogody, ekstremalne temperatury czy wibracje. Ruszaj 
w drogę pełną przygód, a dzięki mapom topograficznym 
i obrazom satelitarnym BirdsEye nawigacja poprowadzi 
po drogach i bezdrożach bez konieczności posiadania 
subskrypcji. Ostrzeżenia pomogą przygotować się na ostre 
zakręty czy przejazdy kolejowe. Z łatwością można także 
przeglądać i zarządzać trasami, trackami GPS i punktami 
na trasie, zarówno z poziomu nawigacji, jak i z telefonu czy 
komputera - a wszystko dzięki aplikacji Garmin Explore™. 
Co więcej, nawigację można połączyć z kompatybilnym 
komunikatorem satelitarnym inReach® (nie jest elementem 
zestawu) i w razie konieczności wysłać sygnał SOS, 
prowadzić dwustronną komunikację tekstową czy 
udostępniać swoją lokalizację. 

Nr kat. SMP-PD-ZUMO-XT

W zestawie:
• zūmo XT
• Uchwyt motocyklowy i elementy montażowe
• Motocyklowy przewód zasilający
• Uchwyt samochodowy z przyssawką
• Przewód zasilający z gniazda zapalniczki
• Przewód do ładowania i przesyłu danych
• Dokumentacja
• Bardzo jasny wyświetlacz o przekątnej 5,5”
• Wytrzymała konstrukcja
• Długie działanie - do 6 godzin
• Dostęp do obrazów satelitarnych Birdseye  

z całego świata
• Wgrane mapy drogowe i topograficzne
• Szybkie przełączanie map

• Trasy z Garmin Adventurous Routing
• Możliwość zapisu śladu i przeglądania trasy
• Wyświetlanie ocen hoteli, restauracji  

i atrakcji z serwisu Tripadvisor
• Alerty o zagrożeniach dla motocyklisty
• Funkcja Garmin Real Directions™
• Możliwość przesyłania strumieniowo muzyki ze 

smartfonu przez urządzenie nawigacyjne lub odtwrzanie 
plików MP3 zapisanych w urządzeniu nawigacyjnym do 
podłączonego kasku, lub zestawu słuchawkowego

• Rozmowy przez zestaw głośnomówiący
• Aktualne informacje o ruchu drogowym i pogodzie
• Parowanie z inReach
• Powiadomienia o zdarzeniach
• Bezprzewodowe aktualizacje

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.

Seria urządzeń nawigacyjnych Garmin 
1

2
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5 |   Gamin Dash Cam 47, 57 i 67W
Profesjonalne rejestratory jazdy HDR z GPS firmy Garmin są wyposażone  
w obiektywy szerokokątne, które pozwalają uchwycić w kadrze całą drogę (140° lub 180° 
dla DC67W). Nagrania można realizować w max. rozdzielczości Full HD 1920x1080 (DC 46) 
lub Super HD 2560x1440 (DC57 i DC67W). 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 wypadku. 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 o kamerach rejestrujących przejazd na 
czerwonym świetle i fotoradarach2. 
Funkcja monitoringu po 
zaparkowaniu zabezpiecza nagranie 
uszkodzeń i daje możliwość 
przesłania nagrania przez Wi-Fi do 
chmury Vault. Funkcja Live View 
pozwala zdalnie monitorować teren 
wokół auta. Funkcje te wymagają 
stałego zasilania i aktywnego 
połączenia Wi-Fi. Aplikacja Garmin 
Drive na twoim smartfonie pozwala  
w  łatwy sposób bezprzewodowo 
synchronizować nagrania z Dash 
Cam i udostępniać je znajomym. 
W  komplecie dedykowany kabel 
do ukrytego montażu i stałego 
zasilania z portu OBD-II lub skrzynki 
bezpieczników (w komplecie z DC47) 
oraz karta pamięci 16 GB.

Nr kat. SMP-PD-GAR-DASH47 
Nr kat. SMP-PD-GAR-DASH57 
Nr kat. SMP-PD-GAR-DASH67W

*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.

3 |   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.

Nr kat. SMP-PD-KAMBC40

4 |   Garmin Dash Cam Mini 2
Samochodowa kamera wielkości klucza. Zalecana do 
montażu na tylnej szybie w parze z kamerą przednią 
DC57 lub DC67W. 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 chmury  
i zgodnego smartfona z uruchomioną aplikacją Garmin 
Drive™. Nowe funkcje: Live View i przechowywanie 
filmów w chmurze Vault.  
W komplecie dedykowany kabel do ukrytego montażu 
i karta pamięci 16 GB.

Nr kat. SMP-PD-GAR-DASHMINI2

3

4

5
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4 | Uchwyt do mocowania na stałe
Uchwyt przyklejany na taśmę 3M do wszystkich 
rejestratorów Mio z oferty Suzuki Motor Poland.

 

Nr kat. SMP-PD-MIOUCHWYT

WIDEOREJESTRATORY JAZDY MIO
1 |  Mio MiVue C580 / C588T Dual

Mio MiVue C580 Kompaktowych rozmiarów rejestrator o rozdzielczości nagrywania Full HD 1080p/60 kl/s, systemem HDR. Rzeczywisty kąt widzenia 
140 °, czujnik wstrząsów G-sensor, ekran 2" 4:3, wbudowany GPS oraz baza fotoradarów z odcinkowym pomiarem prędkości. Karta 16 GB  
w zestawie. Możliwość rozbudowy o kamerę tylną (Mio MiVue A50). Opcje dodatkowe: tryb parkingowy po zastosowaniu zasilacza Smartbox.

Mio MiVue C588T Dual Rejestrator przód + tył (Mio MiVue T35) z wbudowanym superkondensatorem o rozdzielczości nagrywania Full HD 
1080p/30 kl/s. Czujnik wstrząsów G-sensor, ekran 2" 4:3, wbudowany GPS oraz baza fotoradarów z odcinkowym pomiarem prędkości.  
Karta 32 GB w zestawie. Opcje dodatkowe: tryb parkingowy po zastosowaniu zasilacza Smartbox.

Nr kat. SMP-PD-MC580   |   Nr kat. SMP-PD-MC588DUAL (kamera tylna T35 w zestawie)

3 |  Mio MiVue 848
Rejestrator samochodowy stworzony do nagrywania nocą. Dzięki technologii Mio Night Vision Pro masz gwarancję najlepszej jasności 
i płynności nagrania. Profesjonalna technologia automatycznego dostrajania obrazu i szklane soczewki zapewnią, iż Twój film będzie 
odpowiednio doświetlony. Wbudowany GPS, rozdzielczość nagrywania Full HD 1080p/60 kl/s, kąt widzenia 150°, HDR, G-Sensor, ekran 2,7", 
Wi-Fi do przesyłania filmów na smartfon. Baza fotoradarów z informacjami o odcinkowych pomiarach prędkości. Funkcje ostrzegania przed 
kolizją z przodu i o opuszczeniu pasa ruchu. Przypomnienie o odpoczynku. Informacja o ruszeniu pojazdu poprzedzającego (Stop & Go). 
Kamera zasilana kondensatorem. W zestawie karta microSD 32 GB. Opcje dodatkowe: tryb parkingowy po zastosowaniu urządzenia SmartBox.

Nr kat. SMP-PD-M848

2 | Mio MiVue 798 Pro / 798 Dual Pro
Zaawansowany rejestrator o bardzo wysokiej rozdzielczości nagrywania 2.8K 1600p przy 25 klatkach/s, 2K 1440p przy 30 klatkach/s  
Full HD 1080p przy 60 klatkach/s, rzeczywisty kąt widzenia 145°, czujnik wstrząsów G-Sensor, ekran 2,7", 16:9, Wi-Fi do przesyłania filmów 
na smartfon. Nagrywanie z 2 kamer. Wbudowany GPS. Baza fotoradarów z informacjami o odcinkowych pomiarach prędkości. 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 32 GB. Opcje dodatkowe: tryb parkingowy po zastosowaniu urządzenia SmartBox. 

Nr kat. SMP-PD-M798W   |   Nr kat. SMP-PD-798WD  (kamera tylna A50 w zestawie)

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.

Nr kat. SMP-PD-MSMARTBOX

6 | Mio MiVue A50   
Opcjonalna kamera tylna wewnętrzna. Umożliwia  
rejestratorowi zapis tego, co się dzieje z tyłu lub wewnątrz 
pojazdu. Rozdzielczość Full HD 1080p/30 kl/s, kąt widzenia 145°, 
przesłona F1.8, szklana soczewka  
i filtr podczerwieni (ostrzejsze obrazy  
w słabym oświetleniu). W komplecie  
kabel do podpięcia do rejestratora.

Nr kat. SMP-PD-MA30KITR

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™.
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WIDEOREJESTRATORY JAZDY KENWOOD

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 
parkingu.

 
 

4 |  Kenwood DRV-700W
Rejestrator bez ekranu tylko do 
profesjonalnego montażu. Obsługa z aplikacji. 
Wbudowane Wi-Fi do korzystania z aplikacji 
Kenwood Dash Cam Manager na smartfonie 
(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.

Nr kat. SMP-PD-KDRV700W

1 |  Kenwood DRV-A201
Rozdzielczość nagrywania Full HD 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.

Nr kat. SMP-PD-KDRV201

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”.

Nr kat. SMP-PD-KKCA-R100

3 |  Kenwood DRV-A501W
Możliwość współpracy z dodatkową kamerą tylną (KCA-R100 opcja). Wbudowane Wi-Fi 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.

Nr kat. SMP-PD-KDRV501W

2 |  Kenwood DRV-A301W
Wbudowane Wi-Fi do korzystania z aplikacji Kenwood Dash Cam Manager na 
smartfonie (iOS/Android). Rozdzielczość nagrywania Full HD 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.

Nr kat. SMP-PD-KDRV301W

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.
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Nr kat. 
SMP-PD-KCADR1030
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4 | Uchwyt do mocowania na stałe
Uchwyt przyklejany na taśmę 3M do wszystkich 
rejestratorów Mio z oferty Suzuki Motor Poland.

 

Nr kat. SMP-PD-MIOUCHWYT

WIDEOREJESTRATORY JAZDY MIO
1 |  Mio MiVue C580 / C588T Dual

Mio MiVue C580 Kompaktowych rozmiarów rejestrator o rozdzielczości nagrywania Full HD 1080p/60 kl/s, systemem HDR. Rzeczywisty kąt widzenia 
140 °, czujnik wstrząsów G-sensor, ekran 2" 4:3, wbudowany GPS oraz baza fotoradarów z odcinkowym pomiarem prędkości. Karta 16 GB  
w zestawie. Możliwość rozbudowy o kamerę tylną (Mio MiVue A50). Opcje dodatkowe: tryb parkingowy po zastosowaniu zasilacza Smartbox.

Mio MiVue C588T Dual Rejestrator przód + tył (Mio MiVue T35) z wbudowanym superkondensatorem o rozdzielczości nagrywania Full HD 
1080p/30 kl/s. Czujnik wstrząsów G-sensor, ekran 2" 4:3, wbudowany GPS oraz baza fotoradarów z odcinkowym pomiarem prędkości.  
Karta 32 GB w zestawie. Opcje dodatkowe: tryb parkingowy po zastosowaniu zasilacza Smartbox.

Nr kat. SMP-PD-MC580   |   Nr kat. SMP-PD-MC588DUAL (kamera tylna T35 w zestawie)

3 |  Mio MiVue 848
Rejestrator samochodowy stworzony do nagrywania nocą. Dzięki technologii Mio Night Vision Pro masz gwarancję najlepszej jasności 
i płynności nagrania. Profesjonalna technologia automatycznego dostrajania obrazu i szklane soczewki zapewnią, iż Twój film będzie 
odpowiednio doświetlony. Wbudowany GPS, rozdzielczość nagrywania Full HD 1080p/60 kl/s, kąt widzenia 150°, HDR, G-Sensor, ekran 2,7", 
Wi-Fi do przesyłania filmów na smartfon. Baza fotoradarów z informacjami o odcinkowych pomiarach prędkości. Funkcje ostrzegania przed 
kolizją z przodu i o opuszczeniu pasa ruchu. Przypomnienie o odpoczynku. Informacja o ruszeniu pojazdu poprzedzającego (Stop & Go). 
Kamera zasilana kondensatorem. W zestawie karta microSD 32 GB. Opcje dodatkowe: tryb parkingowy po zastosowaniu urządzenia SmartBox.

Nr kat. SMP-PD-M848

2 | Mio MiVue 798 Pro / 798 Dual Pro
Zaawansowany rejestrator o bardzo wysokiej rozdzielczości nagrywania 2.8K 1600p przy 25 klatkach/s, 2K 1440p przy 30 klatkach/s  
Full HD 1080p przy 60 klatkach/s, rzeczywisty kąt widzenia 145°, czujnik wstrząsów G-Sensor, ekran 2,7", 16:9, Wi-Fi do przesyłania filmów 
na smartfon. Nagrywanie z 2 kamer. Wbudowany GPS. Baza fotoradarów z informacjami o odcinkowych pomiarach prędkości. 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 32 GB. Opcje dodatkowe: tryb parkingowy po zastosowaniu urządzenia SmartBox. 

Nr kat. SMP-PD-M798W   |   Nr kat. SMP-PD-798WD  (kamera tylna A50 w zestawie)

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.

Nr kat. SMP-PD-MSMARTBOX

6 | Mio MiVue A50   
Opcjonalna kamera tylna wewnętrzna. Umożliwia  
rejestratorowi zapis tego, co się dzieje z tyłu lub wewnątrz 
pojazdu. Rozdzielczość Full HD 1080p/30 kl/s, kąt widzenia 145°, 
przesłona F1.8, szklana soczewka  
i filtr podczerwieni (ostrzejsze obrazy  
w słabym oświetleniu). W komplecie  
kabel do podpięcia do rejestratora.

Nr kat. SMP-PD-MA30KITR

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™.
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WIDEOREJESTRATORY JAZDY KENWOOD

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 
parkingu.

 
 

4 |  Kenwood DRV-700W
Rejestrator bez ekranu tylko do 
profesjonalnego montażu. Obsługa z aplikacji. 
Wbudowane Wi-Fi do korzystania z aplikacji 
Kenwood Dash Cam Manager na smartfonie 
(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.

Nr kat. SMP-PD-KDRV700W

1 |  Kenwood DRV-A201
Rozdzielczość nagrywania Full HD 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.

Nr kat. SMP-PD-KDRV201

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”.

Nr kat. SMP-PD-KKCA-R100

3 |  Kenwood DRV-A501W
Możliwość współpracy z dodatkową kamerą tylną (KCA-R100 opcja). Wbudowane Wi-Fi 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.

Nr kat. SMP-PD-KDRV501W

2 |  Kenwood DRV-A301W
Wbudowane Wi-Fi do korzystania z aplikacji Kenwood Dash Cam Manager na 
smartfonie (iOS/Android). Rozdzielczość nagrywania Full HD 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.

Nr kat. SMP-PD-KDRV301W

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.
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Nr kat. 
SMP-PD-KCADR1030



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: grudzień 2022 r.
Nr kat: 99999-SMP4W-055

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


