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NE W
Vozy New Eurocargo, které vždy představovaly referenční třídu v odvětví
díky své kombinaci technologie, spolehlivosti a všestrannosti, jsou dnes
ještě stylovější, odolnější, účinnější a operativnější než kdykoli dříve.
Vůz Eurocargo jako ideální pracovní partner a přítel pro všechny uživatele
a je dokonale připraven na městský provoz: respektuje životní prostředí,
silnice a lidi i v přeplněných ulicích v rušných metropolích.
Pokud chcete své vozidlo přizpůsobit na míru svému vkusu, IVECO
Accessories nabízí sortiment produktů speciálně vyvinutých pro
zdokonalení estetiky, komfortu, bezpečnosti a technologie vašeho vozu
Eurocargo.

Výběr je jen na vás. Příjemnou práci.
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ESTETIKA A AERODYNAMIKA
St y l o v á v o l b a
Kryty zrcátek
Lehké plastové kryty ABS ladící s vozidlem chrání zrcátka a zdokonalují design. Soupravu tvoří
4 díly (2 hlavní kryty zrcátek, 2 širokoúhlé kryty zrcátek).
PN

Obecný popis

500050996

Modrá Obloha

500050253

Červená Maranello

500050476

Bílá

500050257

Černá

500050259

Istanbulská Modrá

500025719

Pochromované
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Kryty kolových matic
Vyvinuty pro maximální ochranu matic vašich kol.
PN

Obecný popis

500050997

Kryty kolových matic v chromované oceli s detaily modré oblohy o průměru 32 mm. Souprava obsahuje 10 kusů

2994360

Plastové chromované kryty kolových matic – průměr 27" – balení po 16 ks

500050281

Plastové chromované kryty kolových matic – průměr 32" – balení po 10 ks

Aerodynamická souprava pro krátkou kabinu s nízkou střechou
Umožňuje dosažení snížení spotřeby paliva.
Minimální nastavení výšky: 580 mm, maximum: 880 mm
Šířka: při namontování bočních spoilerů souprava zakrývá rámy o šířce přesahující 2 200 mm.
Složení soupravy:
_ Střešní spoiler
_ Boční spoiler
_ Montážní držáky.

Spoiler
Originální spoiler Iveco, nastavitelný, robustní a lehký díky použití strukturovaných popruhů a
vnitřního žebroví s pryskyřicí. Díky rychlé a snadné instalaci jde o vynikající řešení pro snížení
spotřeby paliva.

PN

Obecný popis

500025954

Aerodynamická souprava pro krátkou kabinu s nízkou střechou

2994518

Spoiler

ESTETIKA A AERODYNAMIKA

Lišta se světly pro vysokou střechu
Speciálně tvarovaná pro zvýraznění designu přední části vozidla, kterému dodává robustní vzhled.
_ Materiál: Nerezová ocel
_ Průměr: 60 mm
Prostor až pro 4 přídavné světlomety (nejsou součástí dodávky).

Sluneční clony
_ Materiál: Plexisklo
_ Tloušťka: 6mm
Snižuje účinky slunečních paprsků a pomáhá zabraňovat tvorbě námrazy na skle v zimním
období.

Deflektory
Deflektory vyrobené z metakrylátu snižují aerodynamický odpor a turbulence bez narušení
viditelnosti.
PN

Obecný popis

2994526

Lišta se světly pro vysokou střechu

504067744

Sluneční clona, střední střecha

504061726

Sluneční clona, nízká střecha

1904366

Deflektory

Bezpečnost
Prostor pro ochranu
Profesionální bezpečnostní systémy
Bezpečnostní systémy pro couvání jsou ideální pro zlepšení výhledu řidiče při manévrování a
zajišťují tak vyšší bezpečnosti. Profesionální produkty IVECO charakterizují vysoce kvalitní součásti
a dokonalá pozornost k detailům. Každý produkt je navržen tak, aby poskytoval maximální
spolehlivost během standardního i náročného provozu.
K dispozici je šest kompletních řešení s barevnými TFT LCD monitory a vodotěsnými kamerami se
špičkovou ochranou proti vnikání prachu a vody.

Složení soupravy pro trojstranný výhled
_ Profesionální vodotěsná kamera CA-33 IP69K/10G pro zpětný výhled se sledovacím úhlem 120°
a 6ti infračervenými LED diodami
_ Barevná mikrokamera s prizmatickými objektivy umožňujícími přední výhled v rozsahu úhlu 30°
_ Barevná mikrokamera CM-5180, snímač CMOS 1/3“, rozsah v plném úhlu 180° s interním čipem
pro snížení zkreslení
_ Barevný TFT LCD monitor CM-708 7,0”, formát 16:9, se 2 vstupy + AV vstupem pro 3 kamery,
dálkovým ovládáním, 12/24 V
_ Kabel 18 m pro zpětnou kameru, kabel 4m pro přední kameru a kabel 5m pro boční kameru.
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PN

Obecný popis

500050702

Složení soupravy pro trojstranný výhled

Složení soupravy pro výhled v rozsahu 360°
_ 4 profesionální vodotěsné kamery CA-180 IP67 s
plným výhledem a sledovacím úhlem 180°
_ Ovládací skříňka na zpracování 4 snímků v reálném
čase
_ Profesionální digitální barevný TFT LCD monitor
7“ CWM-703, formát 16:9 pro sledování vozidla v
rozsahu 360°
_ Dálkový joystick pro manuální přepínání
zobrazovaných snímků
_ 1x kabel 18m pro zpětnou kameru, 1x kabel 5m pro
přední kameru, 2x kabel 10m pro boční kamery.

PN

Obecný popis

500050703

Složení soupravy pro výhled v rozsahu 360°
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Bezpečnost
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Složení soupravy pro 3stranný výhled + DVR + snímačů
_ Profesionální vodotěsná kamera CA-33 IP69K/10G pro zpětný výhled se sledovacím úhlem
120° a 6 infračervenými LED diodami
_ Barevná mikrokamera CM-5180, snímač CMOS 1/3“, rozsah v plném úhlu 180° s interním
čipem pro snížení zkreslení
_ Digitální videorekordér DVR-220 z přední kamery na čelním skle, karta 16 GB, současné
nahrávání předního/bočního obrazu
_ Barevný TFT LCD monitor CM-708 7,0”, formát 16:9, se 2 vstupy + AV vstupem pro 3 kamery,
dálkovým ovládáním, 12/24 V
_ 4 boční snímače přiblížení (vzdálenost 1 m / 2m) připojené jedním kabelem
_ 1x kabel 18m pro zpětnou kameru, 1x kabel 2m pro přední kameru a 1x kabel 5 m pro boční kamery.
PN

Obecný popis

500050739

Složení soupravy pro 3stranný výhled + DVR + snímačů

Kompletní sada Zpětný pohled, 5.6” obrazovka
_ Profesionální vestavěná vodotěsná kamera CA-33 IP69K/10G se sledovacím úhlem 120° a 6
infračervenými LED diodami
_ Barevný TFT LCD monitor CM-562 5,6”, formát 4:3, se dvěma přídavnými vstupy pro kameru, 12/24 V
_ Kabel 18 m.

Kompletní sada Zpětný pohled, 7.0” obrazovka
_ Profesionální vestavěná vodotěsná kamera CA-33 IP69K/10G se sledovacím úhlem 120° a 6
infračervenými LED diodami
_ Barevný TFT LCD monitor CM-708 7,0”, formát 16:9, se 2 přídavnými vstupy pro kameru, 12/24 V
_ Kabel 18 m.

Kompletní přední / zadní sada vize, 5.6” obrazovka
_ Profesionální vestavěná vodotěsná kamera CA-33 IP69K/10G se sledovacím úhlem 120° a 6ti infračervenými
LED diodami
_ Barevný TFT LCD monitor CM-562 5,6”, formát 4:3, se 2 přídavnými vstupy pro kameru, 12/24 V
_ Barevná mikrokamera s prizmatickými objektivy umožňujícími přední výhled v rozsahu úhlu 30°
_ Kabel 18 m pro zpětnou kameru a kabel 4 m pro přední kameru.
PN

Obecný popis

500050706

Kompletní sada Zpětný pohled, 5.6” obrazovka

500050705

Kompletní sada Zpětný pohled, 7.0” obrazovka

500050707

Kompletní přední / zadní sada vize, 5.6” obrazovka
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Přídavná světla FULL LED
Přídavná světla FULL LED (kompletně osazená LED osvětlením) poskytují vyšší rozsah výhledu za
všech podmínek s velmi nízkou spotřebou energie a dlouhou životností. Světla jsou vodotěsná
a odolná proti korozi.
PN

Obecný popis

500050662

Přídavné světlo FULL LED 700 lm, průměr 9'', černé těleso/chromový kroužek

500050663

Přídavné světlo FULL LED, 1200 lm, s parkovacími světly o průměru 9”, černým krytem/chromovaným obklopením

500050664

Přídavné světlo FULL LED, 1200 lm, s parkovacími světly o průměru 9”, chromovaným krytem/chromovaným obklopením

Houkačky
Váš vůz se od ostatních bude lišit i zvukem. Výkonné houkačky s pneumatickým kompresorem
jsou nejlepším způsobem, jak o sobě v případě potřeby dát vědět.

Pneumatická houkačka z nerezové oceli
Součásti: Přední kryt a elektrický kompresor na 24V
Tuto houkačku lze používat u vozidel, která nejsou vybavena systémy stlačeného vzduchu.

Houkačka na stlačený vzduch pro kloubové nákladní automobily
Vybavení 24V elektromagnetickým ventilem
Houkačky pro výkonný zvuk s vysokými a nízkými tóny
Pracovní tlak 4–20 atm
Použitelnost pro libovolný nákladní automobil se stlačeným vzduchem.
PN

Obecný popis

2993750

Pneumatická houkačka z nerezové oceli

500025950

Houkačka na stlačený vzduch pro kloubové nákladní automobily
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Bezpečnost

Systém proti krádeži s telefonní vytáčecí jednotkou
Systém proti krádeži a telefonní vytáčecí jednotka: volumetrický obvodový alarmový systém s
varováním pomocí zpráv SMS a voláním na mobilní telefon. Tento systém zabezpečuje motorový
prostor (kde je umístěna siréna), kabinu a nákladový prostor.
Obecné charakteristiky:
_ Centrální zamykání
_ Vestavěná volumetrická ultrazvuková čidla
_ Vytáčecí jednotka GSM s motorovém bloku
_ Odesílání SMS zpráv až na 10 telefonních čísel v případě alarmu
_ Upozornění na volání na mobilním telefonu
_ Ochrana obvodu
_ Ochrana proti nastartování
_ Blikající indikátory při spuštění/deaktivaci alarmu.
PN

Obecný popis

500050478

Systém proti krádeži s telefonní vytáčecí jednotkou

Dálkově ovládané moduly otevírání/zavírání dveří
Hlavní vlastnosti:
_ 2 dálkové ovladače
_ 6 ti vodičové ovládání centrálního zamykání
_ Potvrzení příkazu bliknutím směrových světel
_ Negativní výstup pro příslušenství modulu
_ Stavový LED indikátor.
PN

Obecný popis

500050593

Dálkově ovládané moduly otevírání/zavírání dveří

SOUPRAVA PRO NOUZOVÉ SITUACE A AUTOLÉKÁRNIČKA
Obsah soupravy:
_ Černá příruční taška se sítotiskovým potiskem Iveco
_ Reflexní vesta
_ Kompaktní Euro mikrotrojúhelník
_ Baterka s 19 LED diodami s vysokým jasem, antiprokluzovou rukojetí a 3 dodávanými bateriemi
_ Autolékárnička certifikovaná podle normy DIN13164
_ Sada žárovek a pojistek.
PN

Obecný popis

500050998

Souprava pro nouzové situace a autolékárnička
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Ocelová krabice s nářadím
Boxy vyrobené z leštěné či matné nerezové oceli nebo z nerezové oceli s reliéfními květinami
jsou opatřeny plastovými západkami Europlex. Díky širokému výběru úprav na míru jsou tyto
boxy dokonale vhodné pro širokou škálu různých typů vozidel.
PN

Obecný popis

500050200

Box z matné nerezové oceli 500 x 350 x 400 – tloušťka 1,2 mm

500050201

Box z matné nerezové oceli 600 x 400 x 470 – tloušťka 1,2 mm

500050202

Box z matné nerezové oceli 500 x 350 x 400 – tloušťka 1,5 mm

PN

Obecný popis

500050204

Oválná nádoba na mytí rukou z nerezové oceli s reliéfními květinami 285 x 245 x 400 mm – tloušťka 1 mm – 25 l

PN

Obecný popis

500050205

Oválná nádoba na mytí rukou z nerezové oceli s reliéfními květinami 170 x 370 x 400 mm – 25 l

PN

Obecný popis

500050206

Plechový box z nerezové oceli s reliéfními květinami – 10 l

PN

Obecný popis

500050211

Box z leštěné nerezové oceli 800 x 500 x 500 mm

500050212

Box z leštěné nerezové oceli 1 000 x 500 x 500 mm

PN

Obecný popis

500050213

Box z nerezové oceli s reliéfními květinami 800 x 500 x 500 mm

500050214

Box z nerezové oceli s reliéfními květinami 1 000 x 500 x 500 mm
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Bezpečnost

Polyetylénový box s nářadím
Tento box vyrobený z polyetylénu o střední hustotě je opatřen exkluzivním uzamykacím
systémem s inovativní západkou s dvojstupňovým uvolňováním a magnetickým prvkem „M.L.D“,
který zabraňuje náhodnému otevírání. Box je dodáván s klíčem a krytkou klíčového otvoru.
PN

Obecný popis

500050577

Termoplastové pouzdro 400 x 350 x 400 mm

500050578

Termoplastové pouzdro 500 x 350 x 400 mm

500050579

Termoplastové pouzdro 600 x 450 x 470 mm

500050580

Termoplastové pouzdro 700 x 450 x 470 mm

500050581

Termoplastové pouzdro 800 x 450 x 470 mm

500050582

Termoplastové pouzdro 1 000 x 450 x 470 mm

500050583

Termoplastové pouzdro 1 000 x 500 x 650 mm
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Komfort
L e p š í z á ž it k y z j í z d y
POTAHY SEDADEL
Nová řada potahů sedadel Iveco pro vozy New Eurocargo je navržena pro splnění veškerých
potřeb a přizpůsobení pracovního prostředí na míru vašim osobním potřebám.

Prvotřídní řada modrá obloha
Průdušná látka z mikrovláken opatřená logem Iveco a
modrými vložkami z PVC.
PN

Obecný popis

500051141

Standardní sedadlo řidiče (bez loketní opěrky)

500051145

Standardní sedadlo řidiče (s loketní opěrkou)

500051149

Sedadlo řidiče – vysoce komfortní sedadlo – verze 2916

500051153

Sedadlo spolujezdce

500051158

Dvojité sedadlo

500051159

Dvojité sedadlo s deskou

Eco Line
Koženka opatřená logem Iveco.
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PN

Obecný popis

500051140

Standardní sedadlo řidiče (bez loketní opěrky)

500051144

Standardní sedadlo řidiče (s loketní opěrkou)

500051148

Sedadlo řidiče – vysoce komfortní sedadlo – verze 2916

500051152

Sedadlo spolujezdce

500051156

Dvojité sedadlo

500051157

Dvojité sedadlo s deskou

Komfort

TKANINOVÉ ROHOŽE
Tyto rohože navržené tak, aby svou velikostí odpovídaly potahům sedadel, jsou upravitelné na
míru s pleteným logem a barevnými okraji. Dvojitý systém upevnění zaručuje jejich nehybnost v
určené pozici, aby nedocházelo k nebezpečným situacím.
PN

Obecný popis

500050696

Modrá Obloha

500050695

Červený Plamen

500051014

Tmavě Šedá

PRYŽOVÉ ROHOŽE
Pro ochranu interiéru kabiny. Odolné proti kyselinám, omyvatelné a zachovávající tvar. Zdvižený
okraj zabraňuje šíření nečistoty.
PN

Obecný popis

500025927

Pryžová Rohož

14

Ventilátor
Ventilátorová souprava pro interiér kabiny v inovativním a ergonomickém provedení.
Souprava zahrnuje: ventilátor v kovově modré barvě s univerzálním připojením pro montáž pod
sedadlo, spirálu.
PN

Obecný popis

500050999

Ventilátor

Klimatizace
Součásti klimatizace z řady IVECO Accessories jsou typově schváleny podle specifikací originálního
zařízení, čímž jsou zaručeny stejné výkonnostní parametry.
PN

Obecný popis

500025912

Souprava s výparníkem valeo

500043634

Souprava s výparníkem denso

STACIONÁRNÍ KLIMATIZACE PRO VOZIDLA
Pracují tiše a čistě při vypnutém motoru, snižují teplotu i vlhkost uvnitř kabiny s ponecháním volného
střešního otvoru. Nyní je hmotnost nižší díky využití jediného kompresoru Danfoss BD350GH. Klimatizace
vyžaduje akumulátor o kapacitě minimálně 180 Ah.
PN

Obecný popis

500025706

Střešní parkovací klimatizační jednotka fresco

500025707

Zadní parkovací klimatizační jednotka fresco

KÁVOVAR LAVAZZA
Plné aroma vynikající kávy Lavazza na dosah. Průměr jen 8 cm, ohřev za pouhé 2 minuty. Výroba
vždy jednoho šálku kávy. Nutnost doplnění vodou po každém šálku.
PN

Obecný popis

500050319

Kávovar Lavazza

500050322

Dokovací Stanice Lavazza

500051103

Kabely Lavazza
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TELEMATIKA
V ž d y p ř ip o j e n o i n a p a l u b ě
Aplikace DriverLinc a DriverLinc + představují společně se systémem Iveco Telematics Box
nejlepší služby na správu vozového parku dostupné na současném trhu.

Aplikace DriverLinc a DriverLinc + /telematika
Efektivní - intuitivní - robustní
Pokud je váš vůz New Eurocargo již vybaven systémem Iveco Telematics Box (verze 77904),
můžete zdokonalit funkčnost svých služeb správy vozového parku instalací palubní aplikaci Iveco
DriverLinc. Vůz Iveco s aplikací DriverLinc spojuje odborné poznatky předního poskytovatele
řešení správy vozového parku s úplnou integrací nejlepšího palubního počítače na trhu.
Díky telematickému portálu, programu FleetVisor™, poskytuje aplikace DriverLinc nejlepší provozní
zdokonalení pro správu vozového parku a řidiče, jako například:
_ Driver Coach – S touto aplikací se řidiči díky tipům v reálném čase stávají odborníky na efektivní
spotřebu paliva a bezpečnou jízdu
_ Workflow / Job Orders (Pracovní postupy / objednávky) – Přiřazuje řidičům podrobné aktivity a
sleduje jejich stav
_ Driver Hours (Najeté hodiny řidiče) – Informuje řidiče o maximálním povoleném čase na silnici
díky propojení s tachografem.
S aplikací DriverLinc+ můžete svoje pracovní postupy dále vylepšit díky integrovanému
fotoaparátu, který umožňuje snímání podpisů společně se správou snímků a dokumentů, a
získat tak kompletní informace o pracovním procesu.
DRIVERLINC: 7palcový displej 1024 x 600 - Sledování GPS/GNSS v reálném čase - Wi-Fi - Úložný prostor 1 GB RAM a 16 GB - Slot pro kartu micro
SD o kapacitě až 32 GB - G-senzor - Kompas - Gyro - Operační systém Android - Navigace TomTom pro nákladní automobily, dopravní informace HD,
bezplatné doživotní aktualizace map.
DRIVERLINC + Všechny vlastnosti aplikace Driverlinc + : 3G připojení - Technologie NFC (Near-field Communication) -

Fotoaparát s rozlišením 5 megapixelů a LED osvětlením.

Úspory
_ Až 8 % paliva (a souvisejících emisí CO2) s aplikací Driver Coach
_ 2 % provozních nákladů díky dálkovému stahování dat z tachografů
_ Až 80 % nákladů na mobilní telefony a datový roaming díky aplikaci DriverLinc a portálu
FleetVisor™
_ Až 50 % snížení nároků na dispečera
_ Účinnější využití hodin jízdy řidiče.

K dispozici 2 odběry telematiky
_ Předplatné SILVER: je povinné použití pouze systému IvecoTelematics Box
_ Předplatné GOLD: K systému Iveco Telematics Box je vyžadována aplikace DriverLinc nebo
DriverLinc+.
SILVER: Určování polohy - Správa jízdních hodin - Geo Fencing (sledování narušení či opuštění nastavených zón) - Hlášení o spotřebě paliva
Klíčové ukazatele výkonnosti (KPI) řidiče.
VOLITELNÉ: Služba dálkového stahování dat tachografu - Časté určování polohy.
Telematics solution set-up

GOLD + All Silver features + : Zasílání zpráv - Informace pro řidiče na displeji - Správa pracovních postupů.
VOLITELNÉ: Služba dálkového stahování dat tachografu - Časté určování polohy - Driver Coach (navigátor řidiče).
PN

Obecný popis

500051569

Aplikace DriverLinc pro vozy New EuroCargo MY 2015 s již nainstalovaným systémem Telematic Box (verze 77904)

500051582

Aplikace DriverLinc+ pro vozy New EuroCargo MY 2015 s již nainstalovaným systémem Telematic Box (verze 77904)

5801977902
5801967665

Pokud vozidlo není vybaveno systémem verze 77906, použití instalační soupravy je povinné.

5801981626
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HI-TECH
B u d o u c n o s t pa lu b n í t e c h n i k y
Základna pro chytré telefony a tablety
Základna na palubní desce vyvinutá pro vozy Eurocargo s podporou pro chytré telefony (do
6’’) a tablety (do 10’’).
PN

Obecný popis

500051106

Základna pro chytré telefony a tablety

PŘENOSNÁ NAVIGACE PRO NÁKLADNÍ AUTOMOBILY LMU EU TRAVEL PILOT 7”
Technické vlastnosti:
_ Doteková obrazovka 7” s vysokým rozlišením
_ Rozměry: 175 x 109 x 15 mm
_ Evropské mapy TomTom pro 43 zemí včetně Ruska s bezplatnými doživotními aktualizacemi
_ Technologie Bluetooth® Handsfree podporující současnou navigaci a telefonování
_ Automatický audio/video vstup pro zpětnou kameru
_ Audio výstup
_ Integrovaný systém osvětlení Eco-traffic
_ Speciální software pro nákladní automobily: po zadání rozměrů, hmotnosti vozidla a druhů
přepravovaných materiálů systém vypočítá nejlepší možnou trasu se zohledněním šířky
silnic, výšek tunelů a hmotnostních omezení mostů pro těžká vozidla
_ Záruka 36 měsíců od data nákupu koncovým uživatelem.
PN

Obecný popis

500050737

Přenosná navigace pro nákladní automobily lmu eu travel pilot 7”
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HI-TECH

Profesionální automobilový telefonní systém
Technický popis:
_ Autonomní systém se čtečkou karty SIM
_ Odnímatelné sluchátko
_ Možnost připojení druhého sluchátka
_ Absence elektromagnetického záření v kabině cestujících
_ Automatické vypínání zvuku autorádia
_ Možnost samostatného nastavení provozních režimů
_ Potlačení ozvěny a rušení pomocí procesoru DSP
_ Přenos dat prostřednictvím GSM, GPRS, EDGE, UMTS a SMS
_ Příjem zpráv SMS a zobrazovací jednotka
_ Integrovaný modul GPS (volitelný).
PN

Obecný popis

500051104

Profesionální automobilový telefonní systém

3G Wi-Fi směrovač
Zařízení pro mobilní připojení k síti 3G prostřednictvím karty SIM.
Charakteristiky:
_ Možnost současného připojení až 10 Wi-Fi zařízení
_ Interní iontová baterie 1 800 mAh s autonomií 10 hodin, dobíjitelná přes kabel USB
_ Slot pro paměťovou kartu Micro SD s kapacitou až 32 GB podporující funkcí sdílení audio/video souborů.
PN

Obecný popis

500050991

3G Wi-Fi směrovač

RADIO IVECO DAB “PLUS”
_ Odnímatelný čelní panel s LCD displejem
_ Přední zásuvka pro kartu SD a zařízení USB
_ Bluetooth®
_ Přehrávač CD/MP3/WMA
_ 4 kanály × 40 W MAX.

Autorádio Blaupunkt Detroit
Technické vlastnosti:
_ Čtečka USB / VSTUP AUX-IN / přehrávání formátů CD-DA, CD-R, CD-RW, MP3 a WMA
_ Podpora funkcí Bluetooth® hands-free s vestavěným mikrofonem (HFP) a streamingu zvuku (A2DP)
_ Maximální výkon 4 x 45 W
_ Napájecí napětí 24 V.

Autorádio BLAUPUNKT TORONTO BT
Technické vlastnosti:
_ Čtečka USB / VSTUP AUX-IN / SDHC, SD, MMC / CD
_ Kompatibilita se zařízeními iPod a iPhone
_ Technologie Bluetooth® s integrovaným mikrofonem a stahováním dat Kontakty
_ Výkon: 4 x 50 W.

*
**

PN

Obecný popis

500050803

Autorádio Iveco dab „plus“

500051108

Reduktor napětí: vyžadován pro tuner DAB (č. produktu 500050803) *

500050625

Autorádio Blaupunkt Detroit

500050547

Autorádio BLAUPUNKT TORONTO BT

500051105

Přídavné zařízení usb pro data jízdy **

Reduktor napětí: vyžadován pro tuner DAB (č. produktu 500050803) - Okamžité připojení kabelů napájecího zdroje s reduktorem
napětí 12–24 V.
Přídavné zařízení USB pro data jízdy - Zásuvka USB s povrchovou montáží (délka kabelu 80 cm).
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