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Wszystkie przeszkody znikają z Twojej drogi, gdy jedziesz
swoim Jimny. Tak jak i Ty, Jimny nigdy nie ma dosyć
fascynujących wypadów poza utwardzone szlaki – im ciężej,
tym lepiej. Byś miał pewność, że ten niezwykle sprawny
samochód terenowy poradzi sobie w każdych warunkach,
wyposażyliśmy go bardzo solidnie już w wersji standardowej.
Wysokiej jakości oryginalne akcesoria Suzuki dodadzą szyku
Twojemu idealnemu partnerowi w podróży i przygodzie.

Jedyna
droga
The only
prowadzi
is up.
wway
górę.
www.suzuki.pl
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Niektóre ilustracje w niniejszym katalogu mogą przedstawiać wyposażenie dodatkowe, niedostępne w wybranych specyfikacjach.
W celu zapoznania się z aktualną listą wyposażenia oraz cennikiem prosimy zwrócić się do Autoryzowanego Dealera Suzuki.

3

Nadwozie

Wyruszając w poszukiwaniu przygód, warto zadbać o szykowny ekwipunek;
bez względu na to, czy Twoim celem jest polowanie, czy ekscytujący wypad
w nieznane. To samo dotyczy Twojego Jimny. Elegancja stylowych i funkcjonalnych
akcesoriów z pewnością wpłynie również na Twój wizerunek. Tak jak po solidnym
treningu – będziesz nie tylko czuł się lepiej, ale i wyglądał lepiej. Czegóż więcej
oczekiwać od dnia spędzonego w plenerze?

Na otwartej przestrzeni

Stal nierdzewna chromowana,
wykluczony montaż z hakiem
holowniczym
Nr kat. 99000-990YB-713
3 | Stopnie boczne rurowe
Stal nierdzewna, chromowana
Nr kat. 99000-990YB-778
4 | Stopnie boczne rurowe
Stal nierdzewna, czarny mat
(brak ilustr.)
Nr kat. 99000-990YB-779
1
1 | Stopnie boczne
Aluminium
Nr kat. 99000-990YB-784
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Nadwozie

6

7

Chromowane,
2 sztuki

Zestaw zawiera: reflektory, ramki
zderzaka i wiązkę instalacyjną

Nr kat. 99000-99064-487

Nr kat. 990E0-57M51-000

6

7

5
5

Powierzchnia zagruntowana,
konieczność polakierowania
w kolorze nadwozia
Nr kat. 99000-990YC-582

8

Chromowana
Nr kat. 99000-990C5-006

8

Chromowane, 2 sztuki
Nr kat. 99000-99064-485
1

Chromowane, 2 sztuki
Nr kat. 99000-99064-488

1
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Stal nierdzewna
Nr kat. 00800-60912-K00
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6

7

Nadwozie
14

14
Atest Thatcham, 4 sztuki
5 47

15

4 sztuki (brak ilustr.)
5 4

16

1

55

15

1

15

1

15

1

15

1

16

18

17

1

Nr kat. 990E0-57M70-000
17

1

55

Nr kat. 990E0-57M71-000
18

55

1

Nr kat. 990E0-57M72-000
1

55
1
Nr kat. 990E0-57M73-000

1
1

7

55

15

1

15

1

1

Nr kat. 99000-990YS-029
1

5

55

76 1

88

1

Do opon seryjnych, mocowanie przy użyciu fabrycznych nakrętek.
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Nadwozie
Czy zdarza się czasem, że nie możesz się zdecydować? Przygotuj się zatem na trudne
wybory spośród sześciu wzorów felg ze stopu lekkiego lub trzech wzorów osłon koła
zapasowego. Przecież gdyby takie dylematy Cię nie intrygowały, to prawdopodobnie
nie wybrałbyś nigdy Suzuki Jimny. A zatem zdaj się na swój gust lub po prostu rzuć
monetą. Na którąkolwiek opcję się zdecydujesz, z całą pewnością zyskasz świetny
wygląd i doskonałe trzymanie się drogi w każdych warunkach.

2

21
Możliwość polakierowania w kolorze
nadwozia, wyłącznie dla opony
w rozmiarze 205/70R15
Nr kat. 990E0-57M13-000
1

Białe logo Suzuki, pasuje
do standardowej opony
Nr kat. 99000-990YB-699
Niebieskie logo Suzuki, pasuje
do standardowej opony
Nr kat. 99000-990YB-700

2
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Wnętrze
Choć dla kierowcy podróżującego autem terenowym priorytetem mogą być wygoda
załadunku i solidna ochrona, to w ofercie mamy również wiele drobiazgów służących
poprawie komfortu i bezpieczeństwa jazdy. Dotyczy to nie tylko przewodnika
wycieczki, ale również jej najmłodszych uczestników. Odpowiednio dobrane akcesoria
zapewniają bezpieczne przewożenie bagażu i dają zadowolenie nawet podczas
długiej wyprawy.

1

1

Wyłącznie do wersji ze wspomaganiem
układu kierowniczego
Nr kat. 95000-81AF0-000

2
Chromowane, 2 sztuki
Nr kat. 99000-99079-200

3
Zawiera schowek
Nr kat. 99000-990YC-583

12

13
13

Wnętrze
4

5
4 | Zapalniczka
4

5

5 | Wieszak na ubrania
Mocowany do zagłówka
przedniego fotela
7 8

8
6

8
Poj. 15 litrów
64

6

7

Poj. 21 litrów, mocowanie
w zaczepach ISOFIX
64

1414

7

Fotelik dla niemowląt w grupie wagowej
0+ (masa ciała do 13 kg lub w wiek 12-15
miesięcy). Posiada atest ECE R 44/04.
Wyposażony w pięciopunktowe pasy
bezpieczeństwa z regulowaną wysokością
mocowania oraz zagłówek z regulacją
wysokości. Głębokie, miękko wyściełane
boczne ścianki zapewniają optymalną
ochronę przed skutkami uderzeń bocznych.
Fotelik jest kompatybilny z podstawą Baby
SAFE ISOFIX Base i Baby Safe Belted Base,
a także z wózkami spacerowymi BRITAX.
Uchwyt do przenoszenia posiada
3-stopniową regulację położenia.
Łatwo zdejmowany pokrowiec nadaje się
do prania. Dodatkowy komfort zapewniają
miękkie nakładki pasów w części
piersiowej. Fotelika nie wolno mocować
na przednim fotelu pasażera, jeżeli pojazd
wyposażony jest w przednią poduszkę
powietrzna i nie została wyłączona
w sposób wskazany w instrukcji
obsługi samochodu.
5

1
Fotelik dla dzieci w grupie wagowej
2 i 3 (masa ciała 15 – 36 kg); posiada
atest ECE R44/04. Doskonałe mocowanie
pasem trzypunktowym oraz dodatkowo
w zaczepach ISOFIX zapewnia maksymalną
stabilność i bezpieczeństwo. Możliwość
regulacji wysokości zagłówka w jednym
z 11 położeń. Regulacja kąta pochylenia
oparcia, za pomocą dźwigni dostępnej
przez otwór w pokryciu siedziska.
Pokrycie jest zdejmowane i nadaje się
do prania.
5

5

1

1

Fotelik dla dzieci w grupie wagowej
1 (masa ciała 9 – 18 kg lub wiek
8 miesięcy – 4 lata). Posiada atest
ECE R 44/04. Doskonałe mocowanie
pasem trzypunktowym oraz dodatkowo
w zaczepach ISOFIX zapewnia maksymalną
stabilność i bezpieczeństwo. Unikalny
mechanizm regulacji pochylenia oparcia,
pozwala jednym ruchem zmieniać jego
położenie w pełnym zakresie.
Pięciopunktowe pasy bezpieczeństwa
z regulacją, miękkie wyprofilowania
na wysokości barków zmniejszają
obciążenie szyi i głowy. Komfortowe
pokrycie tkaninowe można zdejmować
w celu wyprania.
Nr kat. 99000-990YA-020
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Wnętrze
1

11

14
14

Wykładzina tekstylna, obszycie
antracytowe, 4 sztuki

Nr kat. 990E0-84A14-000

Nr kat. 99000-990YR-181
1

Welurowe, antracytowe, 4 sztuki
Nr kat. 99000-990YR-178

1

Logo SUZUKI, 4 sztuki
14

15

Tworzywo sztuczne (RAL-G3);
elastyczna, kwasoodporna
Nr kat. 990E0-81A01-000

1

20
15

17

16
16

Zawiera:
- mała wykładzina bagażnika
(nr kat. 990E0-84A30-000)
- duża wykładzina bagażnika
(nr kat. 990E0-84A31-000)
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Nr kat. 990E0-84A30-SET
17

Wodoszczelna, w formie kuwety
Nr kat. 990E0-84A30-000

18

1616

Wodoszczelna, w formie kuwety;
do stosowania wyłącznie z poz. 17
(nr kat. 990E0-84A30-000)
Nr kat. 990E0-84A31-000
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Ochrona

1
1

Srebrna
Nr kat. 990E0-57M02-000

Jimny troszczy się o Ciebie – odpłać mu tym samym! Dzięki wszechstronnemu
pakietowi bezpieczeństwa, obejmującemu takie rozwiązania, jak ABS czy komplet
poduszek powietrznych, Jimny zapewnia Ci nieustanną ochronę. Pokaż, że potrafisz
to docenić – wyposażając go w zestaw akcesoriów chroniących lakier, elementy
nadwozia, podwozie lub wnętrze przed uszkodzeniami. Zaoszczędź sobie stresu,
jaki przeżywa dumny posiadacz auta, gdy ulegnie ono przypadkowemu zarysowaniu
lub gdy jest narażone na niszczące działanie czynników atmosferycznych. W imię
długotrwałej przyjaźni ze swoim Jimny.

Czarne, z logo Jimny
Nr kat. 990E0-57M07-000
Czarne, bez logo Jimny
Nr kat. 990E0-84A06-000
2

3

4
4

Komplet na przedni i tylny zderzak,
4 sztuki; wykluczony montaż
z tylnymi czujnikami parkowania
Nr kat. 990E0-57M06-000

18

19
19

Ochrona
5

9 + 10
5 | Owiewki
Na szyby przednich drzwi, 2 sztuki

Możliwość polakierowania w kolorze
nadwozia

Nr kat. 00800-87530-000

4

1

1
Możliwość polakierowania w kolorze
nadwozia
56

11 + 12
11
Czarne, z logo „S”
76
1
Czarne, z logo „S”

6

76
6

Czarna
Nr kat. 99000-990AB-043

7
8
7

Komplet na siedzisko
i oparcie jednego fotela
Nr kat. 990E0-84A22-000

8

Chroni tapicerkę tylnej kanapy
7 44

2020
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Ochrona
13

1
Idealna ochrona lakieru Twojego
samochodu – od dachu po tarcze kół.
Zapytaj o usługę swojego dealera Suzuki.

15

18
15 | Czujniki parkowania
z brzęczykiem piezoelektrycznym,
możliwe polakierowanie, układ
4-sensorowy, wykluczony montaż
z osłonami naroży zderzaka
(nr kat. 990E0-57M06-000)
68 5
16

18

Biały - zwykły
(Superior White)
Nr kat. 99000-10315-26U
Biały - perłowy
(Pearl White)

15

Nr kat. 99000-10415-Z7T
Czarny – perłowy
(Bluish Black Pearl 3)

Zgodny z normą DIN 13164, zawiera:
- apteczkę pierwszej pomocy,
- kamizelkę odblaskową,
- trójkąt ostrzegawczy

1 415
Czerwony - perłowy
(Phoenix Red Pearl)

65 7

1 415
16
14
14

Srebrny – metalik
(Silky Silver Metallic 2)
Nr kat. 99000-10415-Z2S

Automatyczna kontrola pracy
wycieraczek przedniej szyby
– od idealnie dobranej pracy
przerywanej, po pierwszy
zakres pracy ciągłej

Zielony – metalik
(Ever Green Pearl Metallic)
1 415
Niebieski – metalik
(Breeze Blue Metallic)

65 81

1 415
17

Szary – metalik
(Quasar Gray Metallic)

1
Z wbudowanym testerem;
optymalnie troszczy się o akumulator,
by w maksymalnym stopniu zachować
jego moc i wydłużyć żywotność

Nr kat. 99000-10415-ZMA

17

2222

2323

Transport

3

46 2
Srebrny; system „Master-fit” szybki i wygodny montaż do
poprzeczek bagażnika dachowego,
otwierany obustronnie; pojemność
440 l, wymiary 192 x 82 x 42 cm.
5 4

Nie trać czasu na zastanawianie się, co zostawić w domu! Na dachu, w środku i z tyłu samochodu znajdziesz niezbędne wyposażenie, które umożliwi Ci zabranie tego wszystkiego, czego potrzebujesz jadąc na wycieczkę, wakacje lub polowanie. System modułowy pozwala
na dostosowanie możliwości transportowych auta do Twoich potrzeb. Twój Jimny zabierze
Ciebie, Twoich bliskich i cały ekwipunek, dokądkolwiek wyruszysz – na wieś, na szkolenie, na
mistrzostwa świata, na przejażdżkę po okolicznych wzgórzach lub na wyprawę w Alpy. I bez
przeszkód będziesz mógł holować przyczepę.
1

4

1

5

4

Stalowa, łatwa do zdemontowania
8

2

Mieści 4 pary nart lub 2 deski
snowboardowe
Nr kat. 9000-990YT-106

41 68
5

2

Mieści 6 par nart lub 4 deski
snowboardowe
Nr kat. 99000-990YT-107

4

6

2
1

Aluminiowe; z prowadnicami do szybkiego montażu akcesoriów; zabezpieczenie
antykradzieżowe; wyłącznie do wersji z
relingami dachowymi
7 14

7
6

2

Aluminium, do przewożenia
jednego roweru
5

7

2

Aluminium, do przewożenia
jednego roweru ze zdjętym
przednim kołem
5

1
2

2424

Maksymalne obciążenie dachu: 30 kg
Do stosowania wyłącznie z poprzeczkami bagażnika dachowego. Nie przekraczać dopuszczalnego obciążenia dachu: 30 kg.

1

2525

Transport
8
8

1

Aluminium, montaż wyłącznie na haku
holowniczym (nr kat. 99000-990YV-012);
mieści dwa rowery
5

11

2

Odłączany, instalacja elektryczna
wymaga osobnego zamówienia
(poz. 12 / 13)
1

9
do połączenia wtyczki 7-stykowej
z gniazdem 13-stykowym

10

11–1
1

Gniazdo 7-stykowe
65

6 41
1
1

do połączenia wtyczki 13-stykowej
z gniazdem 7-stykowym

Gniazdo 13-stykowe
Nr kat. 990E0-84A65-000

7 67

Maks. obciążenie pionowe kuli: 75 kg.
Szczegółowe informacje w instrukcji obsługi samochodu.
2
Sprawdzić dopuszczalną masę całkowitą holowanej przyczepy.
Szczegółowe informacje w instrukcji obsługi samochodu.
1

2626

2727

Audio i

nawigacja
Wystarczy, że wskażesz, dokąd chcesz jechać, a Twój samochód bezbłędnie Cię poprowadzi.
Co masz w planie? Zakupy, wyprawę na koniec świata lub jeszcze dalej? Bez względu na to,
jaki byłby cel podróży, Jimny niezawodnie Cię tam zawiezie. Podczas jazdy masz do dyspozycji
całą gamę urządzeń uprzyjemniających podróż – począwszy od klasycznego zestawu audio,
a skończywszy na wyrafinowanym systemie nawigacji, komunikacji i rozrywki.

1|

715
Stacja multimedialna z wbudowanym: systemem nawigacji Garmin z mapą całej Europy z 3 letnią aktualizacją w cenie, zestawem
głośnomówiącym Bluetooth z zewnętrznym mikrofonem oraz modułem TMC. Cyfrowy tuner radiowy DAB+. Sterowanie za pomocą ekranu
dotykowego. Menu obsługi w języku polskim. Zdejmowany ruchomy panel z ekranem 7” WideVGA TFT. Czytnik kart SD dla dodatkowych
map. Procesor dźwięku DSP z 13 pasmowym EQ. Sterowanie z kierownicy fabrycznej samochodu.
• Nawigacja z łatwym w użyciu interfejsem graficznym.
Zainstalowana fabrycznie szczegółowa mapa Europy z Polską
Garmin City Navigator NT 2015 z 3 letnią aktualizacją przez
internet. System INRIX z 2 letnią subskrypcją informacji
o korkach. Polski lektor i interfejs użytkownika.
• Funkcja PIP obraz w obrazie.
• Widok rozjazdów i asystent pasa ruchu. Funkcja Zoom. Tryb
dzień/noc (ręczny i automatyczny). EcoRoute. Zgodność
z systemem EGNOS. Komputer podróży. Garmin Smartphone link
• Zdejmowany panel z ekranem 7'' TFT.
• Obsługa źródeł: DVD/Video/USB/SD/iPod/App/HDMI.
• Możliwość zmiany kąta nachylenia ekranu
w 5 położeniach. Panel dotykowy.
• Tuner radiowy z RDS z radio text.
Programowanie 24 stacji (18FM/3LW/3 MW).
• Radiowy tuner cyfrowy DAB, Programowanie 18 stacji.
• DVD z możliwością odtwarzania DVD±R/RW, VCD, CD-R/RW,
Konwerter D/A 24 bit. Odtwarzanie MP3, WMA, AAC, MPEG1/2
Video, DivX z certyfikatem.
• Złącze USB 1.1/2.0 z możliwością odtwarzania MP3, WMA, AAC,
WAV, MPEG1/2 Video, MPEG4 Video, pokazu slajdów JPEG.
• Kompatybilność z iPod i iPhone. Możliwość bezpośredniego
sterowania urządzeniem za pomocą dodatkowego kabla KCAiP202V dostępnego w akcesoriach. Odtwarzanie muzyki, wideo
i okładek płyt.
• 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 i MIRACAST
– dla kompatybilnych telefonów z systemem Android*.

Max. Moc wyjściowa (MOSFET Power IC) 4 x 50W. Możliwość
przełączania na podwójne źródło z regulacją głośności
i przełączaniem przód/tył. Procesor dźwięku DSP z funkcjami:
korektor graficzny, rozmiar głośników, scena. Trzy 5V wyjścia
(przód, tył, subwoofer), 1 RCA AV Output, 1 RCA AV Input, 1 RCA
Video Input do kamery cofania, 1 złącze USB.
Wbudowany Moduł Bluetooth zapewnia funkcje
bezobsługowego zestawu telefonicznego. Moduł może
jednocześnie obsługiwać 2 aparaty. Funkcje podstawowe:
automatyczne odbieranie rozmów, książka telefoniczna (do
1000 pozycji), 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 (dla 1 aparatu) w głośnikach samochodu. Aha radio link
i Aupeo dla telefonów z systemem Android.
** w zależności od modelu telefonu

SMP-PD-KDNX7150DAB

* Konieczne zainstalowanie aplikacji Kenwood Smartphone Control

28

29
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• Obsługa źródeł: DVD/AV-in/USB/iPod/APPS
• Sterowanie ekranem dotykowym lub klawiszami i gałką
sterowania dźwiękiem.
• Tuner radiowy z RDS z radio text.
Programowanie 20 stacji (FM/AM).
• DVD z możliwością odtwarzania DVD-Video/Video-CD/CD-DA.
• Konwerter D/A 24 bit. Odtwarzanie Dolby Digital, MP3, WMA,
AAC,WAV, MPEG1/2, DivX z certyfikatem.
• Złącze USB 2.0 High Speed z możliwością odtwarzania MP3,
WMA, AAC, WAV, MPEG1/2, DivX.
• Kompatybilność z iPod i iPhone. Możliwość bezpośredniego
sterowania urządzeniem za pomocą dodatkowego kabla
dostępnego w akcesoriach. Odtwarzanie muzyki iTunes
Radio (iAP2).

2
2|

415
Stacja multimedialna z wbudowanym: systemem nawigacji Garmin z mapą całej Europy z 3 letnią aktualizacją w cenie, zestawem
głośnomówiącym Bluetooth z zewnętrznym mikrofonem oraz modułem TMC. Menu obsługi w języku polskim. Sterowanie za pomocą
ekranu dotykowego. Nieruchomy ekran 6,2” VGA TFT. Programowalne sterowanie z kierownicy fabrycznej samochodu.

• Nawigacja z łatwym w użyciu interfejsem graficznym.
Preinstalowana szczegółowa mapa Europy z Polską Garmin
City Navigator NT 2015 z 3 letnią aktualizacją przez internet.
System INRIX z 2 letnią subskrypcją informacji o korkach.
• Polski lektor i interfejs użytkownika.
• Funkcja przełączania ekranów – pierwszoplanowy/
drugoplanowy.
• Funkcja PIP obraz w obrazie. Asystent pasa ruchu. Funkcja
Zoom. Tryb dzień/noc (ręczny i automatyczny). EcoRoute.
Zgodność z systemem EGNOS. Komputer podróży.
• Slot kart SD dla dodatkowych map.
• Obsługa źródeł: DVD/Video/Nawigacja/USB/iPod/App/HDMI.
• Sterowanie ekranem dotykowym lub klawiszami
i gałką sterowania dźwiękiem.
• Tuner radiowy z RDS z radio text. Programowanie 24 stacji
(18FM/3LW/3 MW).
• DVD z możliwością odtwarzania DVD±R/RW, VCD, CD-R/RW,
Konwerter D/A 24 bit. Odtwarzanie MP3, WMA, AAC, MPEG1/2
Video, DivX z certyfikatem.
• Złącze USB 1.1/2.0 z możliwością odtwarzania MP3, WMA, AAC,
WAV, MPEG1/2 Video, MPEG4 Video, pokazu slajdów JPEG.
• Kompatybilność z iPod i iPhone. Możliwość bezpośredniego
sterowania urządzeniem za pomocą dodatkowego kabla
dostępnego w akcesoriach. Odtwarzanie muzyki,
wideo i okładek płyt.
• 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 i MIRACAST
– dla kompatybilnych telefonów z systemem Android*.
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Stacja multimedialna 2 DIN z zestawem głośnomówiącym
Bluetooth z zewnętrznym mikrofonem. Menu obsługi
w języku polskim. Sterowanie za pomocą ekranu
dotykowego. Nieruchomy ekran 6,2” VGA TFT. Programowalne
sterowanie z kierownicy fabrycznej samochodu.

Max. Moc wyjściowa 4 x 50W, 13 pasmowy Equalizer
graficzny. Trzy 4V wyjścia RCA (przód, tył, subwoofer),
1 wejście RCA AV i 1 RCA AV przełączalne
- wejście iPod/AV2-IN/ wyjście AV wejście
do kamery cofania z liniami parkowania, 1 złącze USB.

Max. moc wyjściowa (MOSFET Power IC) 4 x 50W,
7 pasmowy Equalizer. Możliwość przełączania na podwójne
źródło z regulacją głośności i przełączaniem przód/tył. Trzy 2V
wyjścia (przód, tył, subwoofer), 1 wyjście RCA AV, 1 wejście
RCA AV, 1 wejście Video do kamery cofania z liniami
parkowania, 1 złącze USB.

Wbudowany Moduł Bluetooth zapewnia funkcje
bezobsługowego zestawu telefonicznego (HFP 1.6). Funkcje
podstawowe: automatyczne odbieranie rozmów, książka
telefoniczna (PBAP), rozmowy wychodzące i przychodzące,
głosowe wybieranie numerów, obsługa wiadomości SMS.
Ponadto wyświetlanie: statusu telefonu, siły sygnału, stanu
baterii. Pozwala również na słuchanie muzyki z telefonu
w standardzie A2DP w głośnikach samochodu.

Wbudowany Moduł Bluetooth zapewnia funkcje
bezobsługowego zestawu telefonicznego. Moduł może
jednocześnie obsługiwać 2 aparaty. Funkcje podstawowe:
automatyczne odbieranie rozmów, książka telefoniczna
(do 1000 pozycji), 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 (dla 1 aparatu)
w głośnikach samochodu. Aha radio link i Aupeo dla telefonów
z systemem Android.

*w zależności od modelu telefonu

SMP-PD-KDDX4016BT

** w zależności od modelu telefonu

SMP-PD-KDNX4150BT
3

* Konieczne zainstalowanie aplikacji Kenwood Smartphone Control
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Rejestratory jazdy

Akcesoria Kenwood
1|

1|
Tuner DTR-2 umożliwia odbiór naziemnej telewizji
cyfrowej. Urządzenie posiada dodatkowo port
USB, który pozwala na odtwarzanie muzyki, zdjęć
i filmów np. z pendrive'a. Możliwe jest również
nagrywanie ulubionych programów na nośnik USB.
Tuner posiada 3 wyjścia video przeznaczone do
podłączenia monitora przedniego oraz dodatkowo
dwóch monitorów zagłówkowych. Sterowanie
odbywa się zdalnie za pomocą dołączonego pilota.
W zestawie znajdują się dwie anteny aktywne
(ze wzmacniaczem) zapewniające możliwość
oglądania kilkudziesięciu darmowych programów
telewizyjnych w cyfrowej jakości.
• Kompatybilność z MPEG2/MPEG4 AVC/H.264
• Odbiór przy wysokich prędkościach
• Pamięć ponad 500 kanałów
• Tworzenie i edycja listy ulubionych programów
• Nagrywanie programów telewizyjnych
na USB (PVR)
• Odtwarzanie filmów, muzyki, zdjęć z przenośnych
pamięci i dysków USB
• System wideo PAL/NTSC/SECAM;
proporcje obrazu 16:9/4:3
• Sterowanie pilotem bezprzewodowym IR
• 4 wyjścia antenowe typu F
• 1 wyjście audio-video RCA composite
• 2 wyjścia wideo RCA composite
dla dodatkowych monitorów
• 1 wyjście wideo RCA component HD (1920x1080i)
• 1 wejście audio-wideo RCA composite dla
urządzeń zewnętrznych
• Zasilanie 12-24V DC; 6-pinowy wtyk: DC, ACC,
Parking, DC out, GND, GND out
• Wymiary: 18 cm x 10,5 cm x 2,1 cm

1

2|
Kamera cofania z czujnikami cofania.
Obraz wyświetlany jest na ekranie SM wraz
zwyświetlaniem odległości w metrach lub
ostrzeżeniem o konieczności zatrzymania.

1

Wszystkie nagrania zawierają informacje
o czasie i miejscu jego wykonania, dzięki
czemu można dokładnie określić miejsca
kolejnych zdarzeń. Nagranie można
odtwarzać bezpośrednio na kamerze lub
skorzystać z bezpłatnego oprogramowania
Dash Cam Player, by przeglądać je później na
komputerze. Rejestrator jest wyposażony w funkcję automatycznego
wykrywania zdarzeń (czujnik G) z regulacją czułości.
W przypadku wykrycia zdarzenia — na przykład gwałtownego hamowania
czy kolizji — kamera zapisuje nagranie w specjalnym pliku.
Dodatkowe funkcje to: Ostrzeganie o zbliżaniu się do przeszkody z przodu
i ostrzeganie, gdy pojazd zbliża się do czerwonych świateł sygnalizacji
drogowej lub fotoradarów.
W zestawie karta microSD™ o pojemności 4 GB
Part No.

5
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Rejestrator dzięki wbudowanemu czujnikowi GPS automatycznie zapisuje podczas jazdy wraz z obrazem trasy dane: prędkość,
wysokość n.p.m., długość i szerokość geograficzną oraz kierunek jazdy. Dostarczona na CD_ROM aplikacja „Kenwood Route
Watcher” umożliwia oglądanie zarejestrowanej trasy na komputerze.
Dzięki czujnikowi przeciążeń KCA-DR300 automatycznie zapisze nagranie do pamięci i zabezpieczy je przed usunięciem.
Zintegrowany 3-osiowy czujnik G rejestruje przeciążenia, które odpowiadają kierunkowi i mocy zderzenia.
Dzięki najnowszej technologii wykrywania ruchu i wewnętrznemu akumulatorowi KCA-DR300 może automatycznie włączać się
i nagrywać film po wykryciu wstrząsu w pobliżu przedniej części samochodu przez czujnik G. Diodowy wskaźnik trybu
parkingowego działa odstraszająco na potencjalnych złodziei i wandali.

Zestaw zawiera: Tuner DTR-2, pilot, 2 aktywne
anteny ze wzmacniaczem, dodatkowy odbiornik
IR na przewodzie, przewód audio-wideo 3xRCA
composite, moduł umożliwiający sterowanie
zekranu stacji Kenwood DNX zmianą kanałów
igłośnością.
Wśród bezpłatnych stacji naziemnej telewizji
cyfrowej znajdują się kanały ogólne, informacyjne,
rozrywkowe, edukacyjne, dokumentalne, muzyczne,
sportowe, dla dzieci, filmowe oraz religijne.
Lista programów jest ciągle poszerzana.

5
Rejestrator jazdy HD z GPS jest wyposażony
w obiektyw szerokokątny, który pozwala
uchwycić w kadrze całą drogę (nagrania
w rozdzielczości 1080p, 720p lub WVGA)
lub wykonać zdjęcie. Zintegrowany mikrofon
umożliwia rejestrowanie dźwięku wewnątrz
pojazdu. Garmin Dash Cam wyposażony jest
w 3 calowy wyświetlacz LCD.

2

KCA-DR300 może rejestrować czysty, płynny obraz w wysokiej rozdzielczości Full HD (1920 x 1080) w małych plikach dzięki
technologii H.264. Dzięki technologii HDR (High Dynamic Range –
dynamiczny zakres jasności) KCA-DR300 może zawsze
rejestrować obraz video z optymalną jaskością bez
niedoświetleń (lub prześwietleń) nawet przy ciemnej
2
(lub jasnej) ekspozycji. Zastosowanie szerokokątnego
obiektywu (H 100°/ V55°) o wysokiej jasności f/2.0
umożliwia nagrywanie filmów z dużą szczegółowością
i jakością nawet w trudnych warunkach
oświetleniowych oraz z dużym zakresem kąta
widzenia.
W trybie rejestracji zdarzeń KCA-DR300 rozpoczyna
nagrywanie video automatycznie w momencie
wykrycia nagłego wstrząsu lub zderzenia.
Fragment nagrania od momentu tuż przed
wypadkiem do momentu w chwilę po wypadku
jest automatycznie zapisywany do oddzielnego
folderu.
Nagrywanie z szybkością 30 klatek na sekundę
zapewnia płynny i naturalny obraz video.
W zestawie karta miniSD o pojemnności 8 GB.
Part No.
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Nawigacje przenośne
2
5
Zaawansowana nawigacje przenośna Garmin serii DriveAssist z rejestratorem
jazdy i asystentem ostrzeżeń o możliwości kolizji i zmianie pasa ruchu. Posiada
zaawansowany multidotykowy wyświetlacz działający w dwóch położeniach
z ekranem w rozmiarze 5". Funkcje ostrzeżeń: niebezpieczne zakręty, przejazdy
kolejowe, zmiana ograniczenia prędkości, uwaga szkoła, przejście dla zwierząt,
nieprawidłowy kierunek jazdy, zmęczenie. Ostrzeżenia o zbliżaniu się do korków.
Asystent pasa ruchu z widokiem skrzyżowań. Fotoradary. Zainstalowana mapa całej
Europy
z dożywotnią aktualizacją map. Live Traffic poprzez aplikację SmartphoneLink.

1
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58
68
Nawigacje przenośne firmy Garmin nuvi 2589 i 2689 serii Advanced to kompletne rozwiązanie oferujące zaawansowane
funkcje nawigacji oraz cenne narzędzia umożliwiające bezpieczniejsze, szybsze i bezstersowe podrużowanie. Posiadają nowe
szklane multidotykowe wyświetlacze działające w dwóch położeniach. Ekran w rozmiarach 5" lub 6".
Nowością jest aplikacja FOURSQUARE pozwalająca na znajdowanie w pobliżu punktu nowych restauracji, sklepów etc.

Part No.

Akcesoria Garmin

Wybrane funkcje:
n Szczegółowe mapy 45 krajów Europy z bezpłatną, bezterminową¹ aktualizacją,
n Technologia Garmin Real Directions z funkcją Garmin Real Voice,
n Darmowa bezterminowa² subskrypcja alertów o utrudnieniach drogowych (przez aplikację Smartphone Link),
n Bluetooth® – zestaw głośnomówiący i zgodność z aplikacją Smartphone Link,
n Aktywny asystent pasa ruchu.
58
68

5
6

5

58
68

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

n
n
n
n
n

n

n
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NAJWAŻNIEJSZE CECHY WSZYSTKICH URZĄDZEŃ GPS GARMIN DRIVE:
n Ostrzeżenia o ostrych zakrętach, zmianach prędkości, szkołach w pobliżu,
zmęczeniu3, czerwonym świetle, fotoradarach4, jeździe pod prąd, przejazdach
kolejowych i miejscachprzekraczania drogi przez zwierzęta.
n Wyświetlanie zbliżających się ważnych lokalizacji wzdłuż trasy bez opuszczania
widoku mapy.
Przyjazna nawigacja wykorzystująca znane punkty orientacyjne, budynki i sygnalizacje świetlne.
Fabrycznie zainstalowane dane z Foursquare® na temat milionów nowych i popularnych sklepów, restauracji oraz innych miejsc.
Konfigurowalne wyświetlanie informacji o połączeniach i SMS-ach oraz powiadomień aplikacji na ekranie nawigacji5.
Nieprzerwanie rejestruje obraz i automatycznie zapisuje pliki w chwili zderzenia;
odbiornik GPS rejestruje miejsce i czas zdarzenia (tylko Garmin DriveAssist).
Zintegrowana kamera umożliwia ostrzeganie przed kolizją6 i niezamierzoną zmianą
pasa ruchu6 oraz informowanie, że pojazdy z przodu ruszyły, jak też wyświetla na
ekranie rzeczywisty obraz dzięki rozwiązaniu Garmin Real Vision™ (tylko Garmin
DriveAssist).
Połączenia z wykorzystaniem Bluetooth®7 oraz nawigacja sterowana głosem
umożliwiają bezpieczne prowadzenie pojazdu podczas nawigacji i wykonywania lub
odbierania połączeń.
Najdokładniejsze i najbardziej aktualne komunikaty drogowe firmy Garmin wszędzie
tam, gdzie ich potrzebujesz!

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

1
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Zestaw montażowy (z ukrytymi kablami) zastępujący przyssawkę do szyby
i przewód zasilania z gniazda akcesoryjnego. Kompatybilny z wszystkimi
nawigacjami przenośnymi Garmin z oferty SMP. Umieszczenie na lewym słupku
pojazdu zapewnia wygodę i bezpieczeństwo użytkowania nawigacji.
Part No.

1 11 71
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Kabel zasilający z przetwornikiem
z 12V na 5 V do "ukrytego"
montażu. Przeznaczenie
do nawigacji Garmin, rejestratorów
jazdy KCA-DR300 i Dash Cam 35.
Part No.

1 11
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Garmin BC30 - Bezprzewodowa kamera cofania. Kamera łączy się z nawigacją
i wyświetla obraz tego, co dzieje się za Twoim pojazdem, dzięki czemu dokładnie
widzisz inne samochody, pieszych i obiekty znajdujące się z tyłu pojazdu.
W połączeniu ze zgodnym urządzeniem nawigacyjnym Garmin nuvi
bezprzewodowa kamera cofania BC 30 pomaga zauważyć pojazdy, pieszych,
zwierzęta i inne trudne do zauważenia przeszkody znajdujące się za pojazdem.
Jeśli kamera jest podłączona do świateł cofania, urządzenie nawigacyjne może
automatycznie wyświetlać obraz z kamery za każdym razem, gdy zostanie
wrzucony bieg wsteczny — po zmianie biegu na inny następuje automatyczne
przełączenie w tryb nawigacji.
Part No.
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Oryginalne akcesoria Suzuki zostały zaprojektowane specjalnie
do samochodów tej marki i podlegają analogicznym wymaganiom
jakościowym. Prosimy pamiętać, że jedynie oryginalne akcesoria

Suzuki to nie tylko
samochody.

poddane zostały odpowiednim testom i są dopuszczone przez
Suzuki do montażu i użytkowania. Wymagania, jakie muszą
spełniać, wyszczególnione są w stosownych instrukcjach. Zainstalowanie akcesoriów innych producentów może mieć w pewnych
okolicznościach negatywny wpływ na parametry pojazdu i w efekcie spowodować obniżenie bezpieczeństwa jazdy. Firma Suzuki nie
ponosi odpowiedzialności za straty spowodowane korzystaniem
z akcesoriów, które nie są jej oryginalnymi produktami.
Z chwilą publikacji niniejszej broszury wcześniejsze informacje sta-

1

ją się nieaktualne. Niektóre ilustracje zamieszczone w tej publikacji
przedstawiają wyposażenie specjalne.
Informacje zawarte w niniejszej broszurze nie są wiążące i służą
jedynie celom informacyjnym. Suzuki Motor Poland Sp. z o.o.
zastrzega sobie prawo do wprowadzania zmian.
Prosimy o upewnienie się, czy użytkowanie wybranych akcesoriów
Suzuki jest w pełni zgodne z obowiązującymi w danym kraju
przepisami prawa.
Ostatnia aktualizacja: Maj 2016 r.

Twój Autoryzowany Dealer SUZUKI

Twój Autoryzowany Dealer SUZUKI

Suzuki Motor Poland Sp. z. o.o., 01-378 Warszawa, ul. Połczyńska 10, Polska, www.suzuki.pl
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