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Fiind întotdeauna un punct de referinţă şi un precursor în cadrul industriei 
pentru combinaţia sa reuşită dintre tehnologie, fiabilitate şi versatilitate, 
în prezent, noul Eurocargo are mai mult stil, este mai sustenabil, mai 
eficient şi mai uşor de utilizat ca oricând.

Un partener ideal de lucru şi un partener de nădejde, Eurocargo este 
perfect pentru oraş: acesta respectă mediul, drumurile şi persoanele în 
egală măsură, chiar şi pe străzile aglomerate ale unei metropole.

Şi dacă doriţi să vă personalizaţi autovehiculul, IVECO Accessories 
vă pune la dispoziţie o linie de produse care sunt concepute special 
pentru a îmbunătăţi aspectul estetic, confortul, siguranţa şi tehnologia 
autovehiculului dumneavoastră Eurocargo.

AlEgErEA Vă ApArţInE. lUCrUl dEVInE O plăCErE.
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CApACE pEnTrU OglInzI
Capacele uşoare din plastic ABS, cu care este dotat autovehiculul, protejează oglinzile şi 

optimizează designul. Setul include 4 bucăţi (2 capace pentru oglinzile principale, 2 capace pentru 

oglinzile asferice).

ESTETICĂ ŞI AERODINAMICĂ
O  A l E g E r E  C U  S T I l

PN DESCRIERE gENERAlĂ

500050996 Albastru deschis

500050253 roşu Maranello

500050476 Alb

500050257 negru

500050259 Albastru Istanbul

500025719 Cromat



KITUl AErOdInAMIC pEnTrU CABInA SCUrTă, CU pAVIlIOn COBOrÂT
permite reducerea consumului de carburant

reglarea înălţimii minime: 580 mm, maxim: lăţime de

880 mm: cu spoilere laterale montate, kitul acoperă cadre cu o lăţime de peste 2200 mm

Kitul este alcătuit din:

_ Spoiler pentru pavilion

_ Spoiler lateral

_ Console de fixare.

SpOIlEr
Spoilerul original Iveco, reglabil, robust şi uşor datorită utilizării unei ţesături de chingi şi nervuri 

interioare unite cu răşină. rapid şi uşor de instalat, acesta reprezintă o soluţie excelentă pentru 

reducerea consumului de carburant.

CApACE pEnTrU pIUlIţElE dE rOATă
proiectate pentru a oferi o protecţie maximă piuliţelor de roată.

PN DESCRIERE gENERAlĂ

500050997 Capacele pentru piuliţele de roată sunt fabricate din oţel cromat cu detalii de culoare albastru deschis şi au un diametru  
de 32 mm. Setul conţine 10 bucăţi

2994360 Capace din plastic cromat pentru piuliţele de roată - diametru de 27” - cutie cu 16 bucăţi

500050281 Capace din plastic cromat pentru piuliţele de roată - diametru de 32” - cutie cu 10 bucăţi

PN DESCRIERE gENERAlĂ

500025954 Kitul aerodinamic pentru cabina scurtă, cu pavilion coborât

2994518 Spoiler



BArE dE prOTECţIE pEnTrU pAVIlIOnUl înAlT
Are o formă specială, astfel încât să evidenţieze designul părţii frontale a autovehiculului şi să îi 

confere un aspect rugos.

_ Material: Oţel inoxidabil

_ diametru: 60 mm

Spaţiu pentru cel mult 4 faruri suplimentare (neincluse).

pArASOlArE
_ Material: plexiglass

_ grosime: 6 mm

reduce efectul razelor solare şi previne formarea gheţii pe parbriz în timpul iernii.

ESTETICĂ ŞI AERODINAMICĂ

PN DESCRIERE gENERAlĂ

2994526 Bare de protecţie pentru pavilionul înalt

504067744 pavilion mediu cu parasolar

504061726 pavilion coborât cu parasolar

1904366 deflectoare

dEFlECTOArE
Fabricate din metacrilat, deflectoarele reduc rezistenţa aerodinamică şi turbulenţele fără a afecta 

vizibilitatea.



VEdErE SpATE
VEdErE lATErAlA

drEApTA
STAngA jOS VEdErE FrOnTAlA

SISTEME prOFESIOnAlE dE SIgUrAnţă
Sistemele de siguranţă pentru mers înapoi sunt ideale pentru o mai mare vizibilitate a şoferului 
în timpul efectuării de manevre, pentru mai multă siguranţă. produsele profesionale IVECO se 
evidenţiază prin componentele de înaltă calitate şi o atenţie deosebită la detalii. Fiecare produs 
este conceput pentru a asigura fiabilitate maximă în timpul utilizării standard şi în condiţii grele.
Sunt disponibile şase soluţii complete cu monitoare color lCd TFT şi camere rezistente la apă cu 
protecţie superioară împotriva prafului şi a apei.

KIT dE VIzIBIlITATE dIn 3 părţI AlCăTUIT dIn
_ Cameră video profesională CA-33 Ip69K/10g pentru vizualizarea în spate, cu unghi de vizualizare 

de 120° şi 6 lEd-uri cu infraroşu
_ Microcameră video color cu lentile de focalizare pentru a permite vizualizarea frontală cu un unghi de 30° 
_ Microcameră video color CM-5180, senzor CMOS 1/3”, unghi complet de 180° cu chip intern 

pentru reducerea distorsionării
_ Monitor color CM-708 TFT lCd 7,0”, format 16:9, cu 2 intrări + conexiune AV-in pentru 3 

camere, telecomandă, 12/24V.
_ Cablu de 18 m pentru camera pentru vizualizare în spate, cablu de 4 m pentru camera frontală şi 

cablu de 5 m pentru camera laterală.

PN DESCRIERE gENERAlĂ

500050702 Kit de vizibilitate din 3 părţi alcătuit din

PN DESCRIERE gENERAlĂ

500050703 Kit de vizibilitate 360°

KIT dE VIzIBIlITATE 360°, COMpUS dIn 
_ 4 camere profesionale CA-180 vedere completă Ip67 

rezistente la apă, cu un unghi de vizualizare de 180°
_ Casetă de control pentru o procesare în timp real 

a celor 4 imagini
_ Monitor color profesional digital CWM-703 TFT 

lCd 7 “, format 16:9, pentru o vizualizare la 360° 
a autovehiculului

_ Manetă de comandă de la distanţă pentru a comuta 
manual între imaginile afişate

_ Cablu 1x18 m pentru camera pentru vizualizare în 
spate, cablu 1x5 m pentru camera frontală, cabluri 
2x10 m pentru camerele laterale.
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KIT COMplET VEdErE In SpATElE VEHICUlUlUI, ECrAn 5.6” 
_ Cameră video profesională încorporată rezistentă la apă CA-33 Ip69K/10g, cu unghi de 

vizualizare de 120° şi 6 lEd-uri cu infraroşu
_ Monitor color CM-562 TFT lCd 5,6”, format 4:3, cu 2 intrări suplimentare pentru cameră,12/24V
_ Cablu de 18 m.

KIT dE VIzIBIlITATE dIn 3 părţI + dVr + SEnzOrI AlCăTUIT dIn
_ Cameră profesională rezistentă la apă CA-33 Ip69K/10g pentru vizualizare în spate, cu un unghi 

de vizualizare de 120°, cu 6 lEd-uri cu infraroşii
_ Microcameră color CM-5180, senzor 1/3” CMOS, unghi complet de 180° cu chip intern pentru 

a reduce distorsionarea
_ dispozitiv pentru înregistrări video dVr-220 pe parbriz cu cameră frontală, card de 16 gB, 

înregistrare simultană din faţă/lateral
_ Monitor color CM-708 TFT lCd 7,0 “, format 16:9, cu 2 intrări + conexiune AV-in pentru 3 

camere, telecomandă, 12/24V
_ 4 senzori de proximitate laterali (distanţă de 1m/2m între ei), conectaţi cu un singur cablu
_ Cablu 1 x 18 m pentru camera pentru vizualizare în spate, cablu 1 x 2 m pentru camera frontală, 

cabluri 1 x 5 m pentru camerele laterale.

PN DESCRIERE gENERAlĂ

500050739 Kit de vizibilitate din 3 părţi + dVr + senzori alcătuit din

KIT COMplET FATA/SpATE, ECrAn 5.6”
_ Cameră video profesională încorporată rezistentă la apă CA-33 Ip69K/10g, cu unghi de 

vizualizare de 120° şi 6 lEd-uri cu infraroşu
_ Monitor color CM-562 TFT lCd 5,6”, format 4:3, cu 2 intrări suplimentare pentru cameră,12/24V
_ Microcameră video color cu lentile de focalizare pentru a permite vizualizarea frontală la un 

unghi de 30° 
_ Cablu de 18 m pentru camera pentru vizualizare în spate şi cablu de 4 m pentru camera frontală.

KIT COMplET VEdErE In SpATElE VEHICUlUlUI, ECrAn 7.0”
_ Cameră video profesională încorporată rezistentă la apă CA-33 Ip69K/10g, cu unghi de 

vizualizare de 120° şi 6 lEd-uri cu infraroşu
_ Monitor color CM-708 TFT lCd 7,0”, format 16:9, cu 2 intrări suplimentare pentru 

cameră,12/24V
_ Cablu de 18 m.

PN DESCRIERE gENERAlĂ

500050706 Kit complet vedere in spatele vehiculului, ecran 5.6”

500050705 Kit complet vedere in spatele vehiculului, ecran 7.0”

500050707 Kit complet fata/spate, ecran 5.6”
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lUMInI SUplIMEnTArE CU lEd-UrI
luminile suplimentare cu lEd-uri oferă o vizibilitate crescută în toate condiţiile, cu un consum 

scăzut de energie şi o durată lungă de viaţă. luminile sunt rezistente la apă şi la coroziune.

PN DESCRIERE gENERAlĂ

500050662 lampă suplimentară cu lEd-uri 700 lm, diametru de 9'', corp negru/inel cromat

500050663 lumină suplimentară cu lEd-uri, 1200 lm, cu lumini de parcare cu un diametru de 9”, capac negru/înveliş cromat

500050664 lumină suplimentară cu lEd-uri, 1200 lm, cu lumini de parcare cu un diametru de 9”, capac cromat/înveliş cromat

ClAxOAnE
Inconfundabil chiar şi ca sunet. Aceste claxoane puternice cu compresor electropneumatic sunt 

modul ideal de a vă face auziţi atunci când trebuie.

ClAxOn pnEUMATIC dIn OţEl InOxIdABIl
Furnizat cu: Capac frontal şi electrocompresor de 24 V

Claxonul poate fi folosit pe autovehicule care nu sunt dotate cu sisteme de aer comprimat.

ClAxOn CU AEr COMprIMAT pEnTrU CAMIOAnE ArTICUlATE 
îmbinate cu o supapă electromagnetică de 24V 

sunet puternic, cu tonuri joase şi înalte

Funcţionează la presiuni de 4-20 atm

poate fi montat pe orice camion cu sistem de aer comprimat.

PN DESCRIERE gENERAlĂ

2993750 Claxon pneumatic din oţel inoxidabil

500025950 Claxon cu aer comprimat pentru camioane articulate
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SISTEM AnTIFUrT ŞI ApElArE TElEFOnICă
Sistem de alarmă volumetric perimetric cu avertizare prin SMS şi apelare pe mobil. Sistemul 

protejează compartimentul motorului (locul unde este depozitată sirena), cabina şi compartimentul 

de depozitare.

Caracteristici generale:

_ Sistem de închidere centralizată

_ Senzori cu ultrasunete volumetrici încorporaţi 

_ Apelare gSM cu blocarea motorului

_ Trimitere de SMS către până la 10 numere de telefon în caz de alarmă

_ Alertă telefonică pe mobil

_ protecţie a perimetrului

_ protecţie împotriva pornirii

_ Indicatori intermitenţi în momentul declanşării/dezactivării alarmei.

PN DESCRIERE gENERAlĂ

500050478 Sistem antifurt şi apelare telefonică

MOdUlE dE dESCHIdErE/înCHIdErE A pOrTIErEI COMAndATE dE lA dISTAnţă
Caracteristici principale:

_ 2 telecomenzi

_ Control al blocării centralizate cu 6 cabluri

_ Comandă cu semnalizator luminos pentru semnalul indicatorului

_ Ieşire negativă pentru accesoriile modulului

_ Starea lEd-urilor.

PN DESCRIERE gENERAlĂ

500050593 Module de deschidere/închidere a portierei comandate de la distanţă

TrUSă dE prIM AjUTOr ŞI dE UrgEnţă
Kitul include:

_ Borsetă neagră cu imprimare serigrafică a siglei Iveco

_ Vestă reflectorizantă

_ Triunghi reflectorizant Compact Euro

_ lanterna cu 19 lEd-uri albe, cu luminozitate puternică, cu mâner aderent şi 3 baterii incluse

_ Trusă de prim ajutor certificată dIn13164 

_ Set de becuri şi siguranţe.

PN DESCRIERE gENERAlĂ

500050998 Trusă de prim ajutor şi de urgenţă

10

SIguRANţĂ



TrUSă dE SCUlE dIn OţEl
Fabricate din oţel inoxidabil lustruit, mat sau cu model embosat, casetele sunt prevăzute cu clichete 

din plastic Europlex. Acestea se potrivesc perfect cu cele mai variate tipuri de autovehicule 

datorită varietăţii mari de posibilităţi de personalizare.

PN DESCRIERE gENERAlĂ

500050200 Casetă din inox mat 500x350x400 - grosime 1,2 mm

500050201 Casetă din inox mat 600x400x470 - grosime 1,2 mm

500050202 Casetă din inox mat 500x350x400 - grosime 1,5 mm

PN DESCRIERE gENERAlĂ

500050213 Casetă din inox şlefuit cu model embosat 800x500x500 mm

500050214 Casetă din inox şlefuit cu model embosat 1000x500x500 mm

PN DESCRIERE gENERAlĂ

500050204 Canistră ovală din inox cu model embosat, pentru spălarea mâinilor 285x245x400 mm - grosime de 1 mm - 25 l 

PN DESCRIERE gENERAlĂ

500050205 Canistră ovală din inox cu model embosat, pentru spălarea mâinilor 170x370x400 mm - 25 l 

PN DESCRIERE gENERAlĂ

500050206 Canistră din inox cu model embosat - 10 l

PN DESCRIERE gENERAlĂ

500050211 Casetă din inox şlefuit 800x500x500 mm

500050212 Casetă din inox şlefuit 1000x500x500 mm
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TrUSă dE SCUlE dIn pOlIETIlEnă
Fabricată din polietilenă de densitate medie, este prevăzută cu un sistem de blocare exclusiv 

cu zăvor inovator cu dublă acţiune şi dispozitiv magnetic „M.l.d.”, care împiedică deschiderea 

accidentală a acesteia. Este furnizată cu cheie şi capac pentru gaura cheii.

PN DESCRIERE gENERAlĂ

500050577 Carcasă termoplastică 400x350x400 mm

500050578 Carcasă termoplastică 500x350x400 mm

500050579 Carcasă termoplastică 600x450x470 mm

500050580 Carcasă termoplastică 700x450x470 mm

500050581 Carcasă termoplastică 800x450x470 mm

500050582 Carcasă termoplastică 1000x450x470 mm

500050583 Carcasă termoplastică 1000x500x650 mm
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lInIA prEMIUM AlBASTrU dESCHIS
Material din microfibre, respirabil, personalizat cu sigla 

Iveco şi inserţii albastre din pVC.

PN DESCRIERE gENERAlĂ

500051141 Scaunul şoferului standard (fără cotieră)

500051145 Scaunul şoferului standard (cu cotieră)

500051149 Scaunul şoferului - scaun cu nivel de confort sporit - opţional 
2916

500051153 Scaunul pasagerului

500051158 Scaun dublu

500051159 Scaun dublu cu tavă

HUSE pEnTrU SCAUnE
noua gamă de huse pentru scaune pentru noul Iveco Eurocargo este concepută pentru a satisface 

toate necesităţile şi pentru a oferi un mediu de lucru adaptat nevoilor dumneavoastră personale.

lInIA ECO
Materiale din imitaţie de piele personalizate cu sigla Iveco.

PN DESCRIERE gENERAlĂ

500051140 Scaunul şoferului standard (fără cotieră)

500051144 Scaunul şoferului standard (cu cotieră)

500051148 Scaunul şoferului - scaun cu nivel de confort sporit - opţional 
2916

500051152 Scaunul pasagerului

500051156 Scaun dublu

500051157 Scaun dublu cu tavă
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COVOrAŞE dIn MATErIAl TExTIl
Concepute pentru a se asorta cu gama de huse pentru scaune, acestea pot fi personalizate cu o 

siglă ţesută pe material şi margini colorate. Sistemul cu dublă fixare garantează faptul că acestea 

vor sta în loc pentru a evita situaţii periculoase.

PN DESCRIERE gENERAlĂ

500050696 Albastru deschis

500050695 roşu Aprins

500051014 gri închis

COVOrAŞE dIn CAUCIUC
pentru protejarea interiorului cabinei. rezistente la acizi, uşor de spălat şi rezistente la schimbarea 

formei. Cu margini curbate pentru a împiedica împrăştierea murdăriei.

PN DESCRIERE gENERAlĂ

500025927 Covoraş din cauciuc
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SUFlAnTă dE AEr 
kit de suflantă de aer pentru interiorul cabinei, cu un design inovator şi ergonomic.

Kitul este compus din: suflantă de aer de culoare albastru metalic, conexiune universală pentru 

instalare sub scaun, spirală.

PN DESCRIERE gENERAlĂ

500050999 Suflantă de aer

ATOMAT dE CAFEA lAVAzzA
Aroma bogată a unei cafele lavazza excelente la îndemâna dumneavoastră. Având un diametru de 

numai 8 cm, se încălzeşte în doar 2 minute. prepară câte o cafea pe rând. necesită realimentare 

cu apă după fiecare ceaşcă de cafea.

PN DESCRIERE gENERAlĂ

500050319 Automat de cafea lavazza

500050322 Staţie de andocare lavazza

500051103 Cabluri lavazza

SISTEME dE AEr COndIţIOnAT
Componentele sistemului de aer condiţionat din gama IVECO Accessories sunt omologate în 

conformitate cu specificaţiile pentru echipamente originale, garantând aceleaşi performanţe.

ApArATE dE AEr COndIţIOnAT pEnTrU STAţIOnArE
Sistemul funcţionează într-un mod silenţios şi curat chiar şi când motorul este oprit, reducând 

temperatura şi umiditatea, lăsând liberă trapa. greutatea este acum redusă datorită utilizării unui singur 

compresor danfoss Bd350gH. Sistemul de aer condiţionat necesită o baterie de cel puţin 180 Ah.

PN DESCRIERE gENERAlĂ

500025912 Kit cu evaporator valeo

500043634 Kit cu evaporator denso

PN DESCRIERE gENERAlĂ

500025706 Aparat de aer condiţionat FrESCO TOp pentru perioada staţionării

500025707 Aparat de aer condiţionat FrESCO pE spatele cabinei pentru perioada staţionării

15

F r E S C O  p E



Telematics solution set-up

drIVErlInC ŞI drIVErlInC + /TElEMATICE
EFICIEnT - InTUITIV - rOBUST

dacă noul dumneavoastră Eurocargo este deja dotat cu sistemul telematic Iveco (opţiunea 
77904), puteţi consolida serviciile de gestionare a flotei instalând la bord sistemul driverlinc de 
la Iveco. Iveco cu driverlinc combină expertiza celor mai bune soluţii de gestionare a flotei de pe 
piaţă furnizat cu o integrare totală a celui mai performant computer de bord de pe piaţă.

datorită FleetVisor™ - portalul de telematice, driverlinc oferă cea mai bună gestionare a flotei şi 
îmbunătăţiri ale performanţelor şoferului precum:

_ driver Coach - şoferii dumneavoastră devin experţi în ceea ce priveşte consumul eficient de 
carburant şi conducerea în siguranţă datorită recomandărilor oferite în timp real

_ Workflow / job Orders - atribuie activităţi detaliate şoferilor dumneavoastră şi le monitorizează starea

_ driver Hours - informează şoferii dumneavoastră în legătură cu durata maximă legală de conducere 
datorită unei legături cu tahograful.

ECOnOMIIlE pE CArE lE pUTEţI rEAlIzA
_ de până la 8% cu carburantul (şi emisiile de CO2 aferente) cu driver Coach
_ 2% din costurile de funcţionare datorită descărcărilor de la distanţă a informaţiilor oferite de tahograf
_ până la 80% cu facturile pentru telefonia mobilă şi roamingul de date folosind driverlinc şi FleetVisor™

_ O reducere de până la 50% a necesităţii dispecerului
_ O utilizare mai eficientă a orelor de conducere.

DRIVERlINC fEATuRES: Afişaj de 1024x600 7 inch - Urmărire prin gpS/gnSS în timp real - Wi-Fi - 1gB rAM şi memorie de 16 gB - Fantă 
pentru micro Sd de până la 32 gB - Senzor g - Busolă - girostat - Sistem de operare Android - navigare a camioanelor cu TomTom, informaţii despre 
trafic Hd, actualizări gratuite pe viaţă a hărţilor.

DRIVERlINC + TOATE CARACTERISTICIlE DRIVERlINC +: Conexiune 3g - near-field Communication (nFC) (comunicaţii fără fir 
pe distanţe scurte) - Cameră de 5 megapixeli iluminata lEd.

2 ABOnAMEnTE lA SISTEMElE TElEMATICE dISpOnIBIlE
_ Abonament SIlVEr: numai sistemul telematic Iveco este obligatoriu
_ Abonament gOld: driverlinc sau driverlinc+ este necesar împreună cu sistemul telematic Iveco.

SIlVER: poziţionare - gestionarea orelor de conducere - geo Fencing - rapoarte privind consumul de carburant KpI şofer.
OPţIuNE: Serviciu de descărcare de la distanţă a datelor de la tahograf - poziţionare frecventă.

gOlD + TOATE CARACTERISTICIlE SIlVER +: Trimiterea şi primirea de mesaje - Informaţii despre şofer pe afişaj - gestionarea fluxului de lucru.
OPţIuNE: Serviciu de descărcare de la distanţă a datelor de la tahograf - poziţionare frecventă - driver Coach.

Cu driverlinc+, puteţi îmbunătăţi şi mai mult fluxul dumneavoastră de lucru datorită aparatului 
de fotografiat inclus care permite captarea semnăturii şi o gestionare a imaginilor şi documentelor, 
pentru a completa informaţiile privind fluxul de lucru.

driverlinc şi driverlinc +, împreună cu sistemul telematic Iveco furnizează cele mai bune servicii 

de gestionare a flotei disponibile în prezent pe piaţă.

PN DESCRIERE gENERAlĂ

500051569 driverlinc pentru noul EuroCargo MY 2015 cu sistemul  telematic Iveco (opţiunea 77904) deja instalată

500051582 driverlinc+ pentru noul EuroCargo MY 2015 cu sistemul telematic Iveco (opţiunea 77904) deja instalată

5801977902

Kitul de instalare este obligatoriu dacă autovehiculul nu este dotat cu opţiunea 779065801967665

5801981626
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SUpOrT pEnTrU TElEFOAnE InTElIgEnTE ŞI TABlETE
Suport pe planşa de bord dezvoltat pentru Eurocargo cu suport pentru telefoanele inteligente 

(de până la 6’ ’) şi tablete (de până la 10’’).

PN DESCRIERE gENERAlĂ

500051106 Suport pentru telefoane inteligente şi tablete

PN DESCRIERE gENERAlĂ

500050737 navigator portabil travel pilot 7” truck lmu eu

nAVIgATOr pOrTABIl TrAVEl pIlOT 7” TrUCK lMU EU
Caracteristici tehnice:

_ Ecran de 7” cu rezoluţie înaltă

_ dimensiuni: 175x109x15 mm

_ Hărţi TomTom Europa pentru 43 de ţări, inclusiv rusia, cu actualizare gratuită permanentă

_ Bluetooth® fără fir cu navigare şi apeluri simultane

_ Intrare automată audio/video pentru camera pentru vizualizare în spate

_ Ieşire audio

_ Sistem integrat de iluminare pentru un trafic ecologic

_ Software special pentru camioane: prin setarea dimensiunilor, a greutăţii autovehiculului şi a 
tipului de materiale care urmează a fi transportate, acesta va calcula cea mai bună rută posibilă, 
luând în considerare lăţimea drumurilor, înălţimea tunelurilor şi limitele de greutate pe poduri 
pentru autovehiculele grele

_ garanţie de 36 de luni de la data achiziţionării de către utilizatorul final.
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rOUTEr WI-FI 3g 
dispozitiv pentru conexiune mobilă 3g, prin cartela SIM. Caracteristici:

_ până la 10 dispozitive Wi-Fi care pot fi conectate simultan

_ Baterie internă litiu-ion de 1800 mAh cu o autonomie de 10 ore, care poate fi reîncărcată prin USB

_ Fantă pentru micro-Sd pentru un card de memorie de până la 32 gB pentru funcţia de partajare  

media pentru a partaja fişiere audio/video.

PN DESCRIERE gENERAlĂ

500050991 router Wi-Fi 3g 

SISTEM prOFESIOnAl dE TElEFOnIE pEnTrU MAŞInI
descriere tehnică:

_ Sistem unic cu cititor de cartelă SIM

_ receptor demontabil

_ posibilitatea de a conecta un alt doilea receptor

_ Fără radiaţii în celula pasagerilor

_ Comutare automată a radioului pe silentios

_ Modurile de funcţionare pot fi setate individual

_ Anulare a ecoului şi a interferenţei prin dSp

_ Transmiterea datelor prin gSM, gprS, EdgE, UMTS şi SMS

_ primire de SMS-uri şi funcţie de afişare

_ Mod gpS integrat (opţional).

PN DESCRIERE gENERAlĂ

500051104 Sistem profesional de telefonie pentru maşini

TEHNOlOgIE DE VÂRf



rAdIO IVECO dAB „plUS”
_ panou frontal demontabil cu afişaj lCd

_ Fantă card Sd şi port USB în faţă

_ Bluetooth®

_ dispozitiv de redare Cd/Mp3/WMA

_ 4 canale × 40 W MAx.

rAdIO BlAUpUnKT TOrOnTO BT
Caracteristici tehnice:

_ Cititor USB / AU x-In / SdHC, Sd, MMC / Cd

_ Compatibil cu ipod, iphone

_ Bluetooth® cu microfon integrat şi descărcare contacte

_ putere: 4x50 W.

rAdIO BlAUpUnKT dETrOIT
Caracteristici tehnice:

_ Cititor USB / AU x-In / Cd-dA, Cd-r, Cd-rW, Mp3 şi formate de redare WMA 

_ Bluetooth® cu funcţii fără fir cu microfon încorporat (HFp) şi streaming audio (A2dp)

_ putere maximă 4x45W

_ Alimentare electrică 24V.

*    rEdUCTOr dE TEnSIUnE: nECESAr pEnTrU rAdIOUl dAB (COd pIESă 500050803) - Cablaj de alimentare electrică „plug and play” 
(conectare şi redare) cu reductor de tensiune de 12-24 V.

**   USB SUplIMEnTAr pEnTrU dATElE dE pE UnITATE - priză USB încastrată (lungime de 80 cm a cablului).

PN DESCRIERE gENERAlĂ

500050803 radio Iveco dAB „plUS”

500051108 reductor de tensiune: necesar pentru radioul dab (cod piesă 500050803) *

500050625 radio blaupunkt dETrOIT

500050547 radio blaupunkt TOrOnTO BT

500051105 USB suplimentar pentru datele de pe unitate **
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