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LED světlo na pracovní stroje 
vhodné zejména pro nákladní automobily, bagry, 
nakladače, offroad vozy a jinou pracovní techniku
Technické parametry: 
● profesionální světlo s několika 3W LED moduly (4,6,9)
● výrazně až 3 x vyšší svítivost oproti halogenovým světlům
● barva světla 6500 K
● dvě varianty vyzařování světla – rozptylové a bodové
● vysoce kvalitní  hliníkové chladiče, černé provedení
● profesionální optické PMMA čočky
● odolnost proti vodě a prachu IP68
● napájecí napětí 12-24V
● životnost více než 30 000 hodin

WL-1560    15w, 60˚ rozptylové WL-1860    18w, 60˚ rozptylové WL-2760A 27w, 60˚ rozptylové WL-2760B 27w, 60˚ rozptylové WL-2730A 27w,
 30˚ bodové

max. dosvit cca 40m, šíře 40m max. dosvit cca 45m, šíře 42m max. dosvit cca 65m, šíře 62m max. dosvit cca 65m, šíře 62m max. dosvit cca 100m, šíře 40m

kód popis VO MOC

wl-1560
15W, rozptýlený paprsek světla (cca 60º) resp. ve vzdálenosti 40 m 
šíře osvětlení cca 40 m, 5x LED modul 3W 
rozměry 128 x 110 x 46 mm

240,- 348,-

wl-1860
18W, rozptýlený paprsek světla (cca 60º) resp. ve vzdálenosti 45 m 
šíře osvětlení cca 42 m, 6x LED modul 3W 
rozměry 128 x 116 x 48 mm

240,- 348,-

wl-2730A
27W, bodový paprsek světla (cca 30º) resp. ve vzdálenosti 100 m šíře 
osvětlení cca 40 m, 9x LED modul 3W 
rozměry 128 x 110 x 55 mm

292,- 424,-

wl-2760A
27W, rozptylový paprsek světla (cca 60º) resp. ve vzdálenosti 65 m 
šíře osvětlení cca 62 m, 9x LED modul 3W 
rozměry 128 x 110 x 55 mm

292,- 424,-

wl-2760B
27W, rozptylový paprsek světla (cca 65º) resp. ve vzdálenosti 65 m 
šíře osvětlení cca 62 m, 9x LED modul 3W 
rozměry 128 x 110 x 55 mm

292,- 424,-

VO MOCLED SVĚTLA NA PRACOVNÍ STROJE VO MOC
Cena a prodej po kuse.

extra SLIM LED světlo na pracovní stroje 
Technické parametry: 
● rozptýlený paprsek světla
● barva světla 5000-6500 K
● homologace E4-10R 
● velmi odolný teplovodivý 
    grafenový obal v černé barvě
● napájecí napětí 12-24V
● odolnost proti nárazu 
● vodotěsné IP69
● uchycení pomocí 
    nerezového držáku

wl-27sslim 310,- 450,-
27W (9 ks 3W SMD LED čip) 
homologace E4-10R-053458 

         

wl-48sslim 383,- 556,-
48W (16 ks 3W SMD LED čip) 
homologace E4-10R-053459         

rozměry: 128 x 110 x 27,5 mm rozměry: 128 x 110 x 27,5 mm

R10
ECE

R10
ECE

R10
ECE

typ reflektor 30°  (bodové světlo)
bodové osvětlení, úzký a dlouhý kužel světla

typ světlomet 60°  (rozptylové)
široká šíře světla, kratší dosvit 

SNÍŽENÍ 
CENY

wl-1560 wl-1860 wl-2730A wl-2760A wl-2760B

wl-1560 wl-1860 wl-2730A wl-2760A wl-2760B

LED světla na pracovní stroje 
Technické parametry: 
● rozptýlený paprsek světla 90º
● odolný hliníkový obal, čočka PMMA
● celkový výkon LED 18W
● 6x LED modul CREE 3W, barva světla  6000K
● světelný tok 1620 lm
● nerezové montážní šrouby v balení
● napájecí napětí 10-30V
● proudový odběr 1,38A/12V - 0,675A/24V
● odolnost proti nárazu 
● vodotěsné IP68
● životnost 30 000h
● homologace ECE R10

wl-800 278,- 404,-
montáž na držák (černý lakovaný)

         

wl-801F 290,- 421,-
montáž do otvoru 82 x 76 mm         

vnější rozměry: 122 x 91 x 68 mmvnější rozměry: 82 x 75 x 72 mm

R10
ECE
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LED světla na pracovní stroje 
Technické parametry: 
● odolný hliníkový obal, čočka PMMA 
● montáž na držák (černý lakovaný) 
● nerezové montážní šrouby v balení 
● napájecí napětí 10-30V 
● odolnost proti nárazu, vodotěsné IP68 
● homologace ECE R10

wl-821 310,- 450,-
rozptýlený paprsek světla 90º 
6x LED modul OSRAM 3W, barva světla  
6000K, světelný tok 1620 lm 
proudový odběr
0,8A/12V 
- 0,3A/24V

vnější rozměry:
95 x 80 x 65  mm

wl-822 515,- 748,-
rozptýlený paprsek světla 90º 
12x LED modul OSRAM 3W, barva světla  6000K 
světelný tok 3240 lm
proudový odběr 1,3A/12V - 0,6A/24V

vnější 
rozměry:
163 x 80 x 65  mm

wl-823 676,- 982,-
rozptýlený + bodový (kombo) paprsek světla 
18x LED modul OSRAM 3W, barva světla  6000K 
světelný tok 4860 lm
proudový odběr 2A/12V - 0,9A/24V

 
vnější rozměry: 231 x 80 x 65  mm

wl-824 780,- 1 133,-
rozptýlený + bodový (kombo) paprsek světla 
24x LED modul OSRAM 3W, barva světla  6000K 
světelný tok 6480 lm 
proudový odběr 3,3A/12V - 1,15A/24V

 
vnější rozměry: 300 x 80 x 65  mm

wl-826 1 770,- 2 570,-
rozptýlený 90º + bodový 8º (kombo) paprsek světla 
60x LED modul OSRAM 3W, barva světla  6000K 
světelný tok 16200 lm

vnější rozměry: 705 x 80 x 65  mm

wl-825 1 310,- 1 902,-
rozptýlený 90º + bodový 8º (kombo) paprsek světla 
42x LED modul OSRAM 3W, barva světla  6000K 
světelný tok 11340 lm

 
vnější rozměry: 505 x 80 x 65  mm

wl-827 2 180,- 3 165,-
rozptýlený 90º + bodový 8º (kombo) paprsek světla 
78x LED modul OSRAM 3W, barva světla  6000K 
světelný tok 21060 lm

vnější rozměry: 912 x 80 x 65  mm

18W 36W 54W 72W

126W 180W 234W

VO MOCLED SVĚTLA NA PRACOVNÍ STROJE VO MOC
Cena a prodej po kuse.

LED světla na pracovní stroje 
Technické parametry: 
● odolný hliníkový obal, čočka PMMA
● nerezové montážní šrouby v balení
● napájecí napětí 10-30V 
● odolnost proti nárazu
● vodotěsné IP68  
● barva světla  6000K
● životnost 30 000h
● homologace ECE R10

wl-802 248,- 360,-
bodový paprsek světla 25º, celkový výkon LED 18W 
6x LED modul Epistar 3W, světelný tok 1440 lm 
montáž na držák (černý lakovaný) 
proudový odběr 1,4A/12V - 0,7A/24V

wl-803F 272,- 395,-
rozptýlený paprsek světla, celkový výkon LED 18W 
6x LED modul Epistar 3W, světelný tok 1440 lm 
montáž do otvoru 160 x 45 mm 
proudový odběr 1,38A/12V - 0,675A/24V

vnější rozměry: 185 x 59 x 35 mmvnější rozměry: 160 x 46 x 53  mm

R10
ECE

wl-804 248,- 360,-
rozptýlený paprsek světla 90º, celkový výkon LED 18W 
6x LED modul Epistar 3W, světelný tok 1440 lm 
montáž na držák (černý lakovaný) 
proudový odběr 1,4A/12V - 0,7A/24V

wl-805 240,- 348,-
rozptýlený paprsek světla 60º, celkový výkon LED 18W 
6x LED modul Epistar 3W, světelný tok 1080 lm 
montáž na nerezový držák 
proudový odběr  
1,4A/12V - 0,75A/24V

vnější rozměry: 112 x 63 x 53  mmvnější rozměry: 160 x 46 x 53  mm

wl-806 290,- 421,-
rozptýlený paprsek světla 60º 
celkový výkon LED 48W 
16x LED modul Epistar 3W 
světelný tok 3520 lm 
montáž na nerezový držák
proudový odběr 
3,8A/12V - 1,9A/24V

vnější rozměry: 107 x 107 x 60  mm

wl-807 526,- 764,-

bodový paprsek světla, odolný hliníkový obal, 
čočka PMMA, celkový výkon LED 20W 
2x LED modul CREE 10W, barva světla  6000K 
světelný tok 1800 lm 
montáž na držák (nerezový) 
nerezové montážní šrouby v balení 
napájecí napětí 10-60V, 
proudový odběr 1,7A/12V - 0,7A/24V 
odolnost proti nárazu, vodotěsné IP68, životnost 30 000h

wl-led22 260,- 378,-

rozptýlený paprsek světla 90° (svítivost 1000 lm)
odolný hliníkový obal  s kovovým držákem
9 x LED modul CREE, Epistar světla  6000 K
výkon LED 24W, napájecí napětí 10-30V
proudový odběr 0,4A (12V), 0,8A (24V)
odolnost proti nárazu, vodotěsné IP67
uchycení na šroub, nerezový montážní úchyt
životnost 30 000 h, hmotnost 145 g
v balení je 1 ks světlavnější rozměry: 97 x 63 x 75  mm rozměry: 51 x 51 mm, hloubka 47 mm

R10
ECE

wl-829 2 540,- 3 688,-
rozptýlený 90º + bodový 8º (kombo) paprsek světla 
96x LED modul OSRAM 3W, barva světla  6000K, světelný tok 25920 lm

 
vnější rozměry: 1115 x 80 x 65  mm

wl-828 2 310,- 3 354,-
rozptýlený 90º + bodový 8º (kombo) paprsek světla 
84x LED modul OSRAM 3W, barva světla  6000K, světelný tok 22680 lm

 
vnější rozměry: 980 x 80 x 65  mm

252W 288W

rozptýlený + bodový (kombo) paprsek světla
R10
ECE
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Přídavné bodové výstražné LED světlo pro externí  montáž. Světlo je určeno např. pro montáž 
na vysokozdvižné vozíky, upozorňuje na pohyb vozíku barevným bodem na zemi před vozíkem. 

wa-008b modrá - bod 10-48 V, 2 x 4W 720,- 1 045,-

wa-008r červená - bod 10-48 V, 2 x 4W 720,- 1 045,-

● 4x vysoce výkonné SMD LED diody 3W
● homologace ECE R10 (10R-04 E9 1138)
● světelný bod o průměru menším než 1m 
● intenzita osvětlení 32 Lux ve vzdálenosti 25m, světelný tok 300 lm
● odolná konstrukce chránící proti vlhkosti a otřesům (IP67)
● životnost až 100 000 hodin
● rozměry 143 x 122 x 65 mm

wa-010b modrá - bod 10-48 V, 4 x 3W 715,- 1 038,-

● 4x vysoce výkonné SMD LED diody 3W
● homologace ECE R10 (10R-04 E9 1138)
● světelný bod o průměru menším než 1m 
● intenzita osvětlení 32 Lux ve vzdálenosti 25m, světelný tok 300 lm
● odolná konstrukce chránící proti vlhkosti a otřesům (IP67)
● životnost až 100 000 hodin
● rozměry 143 x 122 x 65 mm

wa-013b modrá - pruh 9-80 V, 3 x 3W 678,- 984,-

● výstražný pruh 
● homologace R10 - E9 10R-0511948
● vysoce výkonné LED diody Osram 3x 3W
● odolná konstrukce chránící proti vlhkosti a otřesům (IP67)
● pracovní teplota -40 - +65°C
● rozměry: 75 x 56 mm, včetně držáku 83 mm, hloubka 53 mm

PROFI LED VÝSTRAŽNÉ SVĚTLONA VYSOKOZDVIŽNÉ VOZÍKY    VARUJÍCÍ SVĚTLO VO MOC

SVĚTLO DO SKLADŮ
NA VYSOKOZDVIŽNÝ VOZÍK

R10
ECE

R10
ECE

wl-RCF20B 992,- 1 440,-

AKU pracovní LED světlo s podstavcem 20 x 1W je určeno na přenosné použití 
zejména na stavbách, v dílně nebo garáži. 
Technické parametry 
● rozptýlený paprsek světla, dosvit cca 30m 
● světelný zdroj: 20x 1W LED 
● vestavěný nabíjecí akumulátor 8,4V / 6600 mAh 
● napájecí adaptér na 230V i 12V 
● doba nabíjení: 8,5 h 
● doba svícení 6 h 
● rozměry: 300 x 217 x 185 mm

wl-RCF20A 836,- 1 214,-

AKU pracovní LED světlo s podstavcem 1 x 20W je určeno na přenosné použití 
zejména na stavbách, v dílně nebo garáži. 
Technické parametry 
● rozptýlený paprsek světla, dosvit cca 12m 
● světelný zdroj: 1x 20W LED 
● vestavěný nabíjecí akumulátor 8,4V / 6600 mAh 
● napájecí adaptér na 230V i 12V 
● doba nabíjení: 5,5 h 
● doba svícení 5 h 
● rozměry: 300 x 217 x 185 mm

R10
ECE

BEZPEČNOST PRÁCE

wl-li17 754,- 1 095,-
AKU pracovní LED světlo s magnetem 15W je určeno 
na přenosné použití. 
Technické parametry 
● rozptýlený paprsek světla (cca 60º) 
    resp. ve vzdálenosti 40 m šíře osvětlení cca 40m 
● barva světla 6000 K 
● odolný hliníkový obal v černé barvě 
● 4 režimy svícení: plný svit/ poloviční svit/ signál S.O.S./ rychlé blikání 
● 5x LED modul 3W Epistar 
● vestavěný nabíjecí lithiový akumulátor 7,4V 4400 mAh 
● doba nabíjení 4 - 5 h 
● ukazatel stavu nabití baterie 
● doba svícení cca 4,5h při plném svitu / 9h při polovičním  
● napájecí adaptér na 230V i 12V 
● odolnost proti nárazu, voděodolné IP65 
● světelný tok 950 lm plný svit / 475 lm poloviční svit 
● základna s magnetem 
● rozměry: 205 x 110 mm 

wl-li27PB 1 297,- 1 883,-

AKU pracovní LED světlo s magnetem 27W je určeno na pře-
nosné použití. Světlo je zároveň vybaveno USB konektorem, takže je lze využít 
i jako powerbanku pro nabíjení dalších zařízení.
Technické parametry
● rozptýlený paprsek světla (cca 60º) 
    resp. ve vzdálenosti 40 m šíře osvětlení cca 40m
● barva světla 6000 K
● odolný hliníkový obal v černé barvě
● 4 režimy svícení: plný svit/ poloviční svit/ signál S.O.S./ rychlé blikání
● 9x LED modul 3W Bridgelux
● vestavěný nabíjecí lithiový akumulátor 7,4V 8800 mAh
● doba nabíjení 4 - 5 h
● ukazatel stavu nabití baterie
● doba svícení cca 4,5h při plném svitu / 9h při polovičním svitu
● napájecí adaptér na 230V i 12V
● odolnost proti nárazu, voděodolné IP65
● světelný tok 2160 lm plný svit / 1080 lm poloviční svit
● základna s magnetem
● rozměry: 213 x 105 mm

USB

NEJPRODÁVANĚJŠÍ 

POWERBANKA
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PREDÁTORY VO MOC

kf703  592,- 895,-

kf703blu  592,- 895,-

kf703red  592,- 895,-

kf703d  1 084,- 1 640,-

kf703dblu  1 084,- 1 640,-

kf703dred  1 084,- 1 640,-

LINEAR LED 6x5W LED, 12-24V 
● 6x vysoce výkonné LED diody 5W
● minimální odběr proudu
● 26 různých přednastavených programů pro blikání
● odolná konstrukce chránící proti vlhkosti a otřesům
homologace R65 XA1-E9-00.1961/ R65 XA1-E9-00.1966

LINEAR LED dual 12x5W LED, 12-24V
● 12x vysoce výkonné LED diody 5W
● 26 různých přednastavených programů pro blikání
● odolná konstrukce chránící proti vlhkosti a otřesům
homologace R65 XA1-E9-00.1961 , R65 XA1-E9-00.1966

rozměry 120 x 31 x 14 mm

rozměry 120 x 52 x 14 mm
cena za kus

cena za kus

R65
ECE

R65
ECEEXTRA PLOCHÉ

EXTRA PLOCHÉ

911-006  530,- 802,-

911-006blu  530,- 802,-

911-006red  530,- 802,-

kf006Z  594,- 898,-

kf006Zblu  594,- 898,-

kf003E3W  354,- 535,-

kf003E3Wblu  354,- 535,-

kf003EM5W  408,- 617,-

kf003EM5Wblu  408,- 617,-

kf003EM5Wred  408,- 617,-

kf006A  594,- 898,-

kf006Ablu  594,- 898,-

kf004Z  516,- 780,-

kf004Zblu  516,- 780,-

PROFI SLIM výstražné LED světlo vnější, 12-24V 
přídavné oranžové extra tenké oranžové výstražné LED světlo pro externí povrchovou montáž
● 6x vysoce výkonné LED diody 3W 3. generace
● 19 různých přednastavených programů pro blikání
● synchronizace s dalšími LED světly
● odolná konstrukce chránící proti vlhkosti a otřesům
homologace 
ECE R65, ECE R10

PREDATOR Ultra Slim 6x5W LED, 12-24V
přídavné ultra tenké výstražné LED světlo pro externí 
povrchovou montáž
● 6x vysoce výkonné LED diody 5W
● 26 různých přednastavených programů pro blikání 
● odolná konstrukce chránící proti vlhkosti a otřesům (IP67)
homologace
R65 XA1-E9-00.6084 oranžová
R65 XB1-E9-00.6087 modrá
R10 E9-10R-05.11961

PREDATOR 4x3W LED, 12-24V
přídavné výstražné LED světlo 
pro externí povrchovou montáž
● homologace ECE R10, ECE R65  
● 4x vysoce výkonné LED diody 3W
● několik různých přednastavených programů pro blikání
homologace E9*65R00/10*6158*00 oranžová

rozměry 119,5 x 25,5 x 7 mm

cena 
za kus

cena za kus

EXTRA PLOCHÉ

cena za kus

EXTRA PLOCHÉ
rozměry 131 x 31 x 6,6 mm

cena za kus

R10
ECE

PREDATOR 6x3W LED, 12-24V 
přídavné výstražné LED světlo pro externí 
povrchovou montáž 
● homologace ECE R10, ECE R65 
● 6x vysoce výkonné LED diody 3W
● několik různých přednastavených
    programů pro blikání 
homologace 
E9*65R00/10*6158*00 oranžová

rozměry 130 x 30 x 11 mm rozměry 98 x 30 x 11 mm

R65
ECE

R65
ECE

kf004E3W  437,- 661,-

kf004E3Wblu  437,- 661,-

kf004E3Wred  437,- 661,-

kf004EM5W  483,- 731,-

kf004EM5Wblu  483,- 731,-

kf004EM5Wred  483,- 731,-

PREDATOR 3x3W LED, 12-24V 
● 3x vysoce výkonné LED diody 3W
● 9 různých přednastavených programů pro blikání

PREDATOR 3x5W LED, 12-24V 
● 3x vysoce výkonné LED diody 5W 3. generace

cena za kus

R10
ECE

R10
ECE

R65
ECE

R65
ECE

PREDATOR 4x3W LED, 12-24V 
● 4x vysoce výkonné LED diody 3W
● 18 různých přednastavených programů pro blikání

PREDATOR 4x5W LED, 12-24V 
● 4x vysoce výkonné LED diody 5W 3. generace

přídavná výstražná LED světla pro externí 
povrchovou montáž 
 synchronizace s dalšími LED světly stejného typu
● odolná konstrukce chránící proti vlhkosti a otřesům
homologace ECE R65, ECE R10

● 26 různých přednastavených programů pro blikání
● synchronizace s dalšími LED světly stejného typu
● odolná konstrukce chránící proti vlhkosti a otřesům
● montáž pomocí šroubů nebo přilepením 
homologace ECE R65, ECE R10

rozměry 76 x 29 x 8,8 mm

rozměry 96 x 29 x 8,8 mm

SNÍŽENÍ CENY

cena za kus

rozměry 95,5 x 28 x 19 mm

cena za kus

rozměry 80 x 28 x 19 mm

SNÍŽENÍ 
CENY

novinka - predátor slitina hliníku, 5w led, tloušťka pouze 8,8 mm

R10
ECE

R65
ECE

R10
ECE

R65
ECE

R10
ECE
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SVĚTELNÉ RAMPY VO MOC

kf15m  1 980,- 2 875,- 12-24V, 32 LED x 1W

kf16m  1 265,- 1 837,- 12-24V, 32 x LED 3W

sre2-230  2 240,- 3 252,- 12-24V, 30 LED x 3W

● 8 různých režimů výstražného problikávání
● homologace ECE R10, uchycení na magnet

● 26 různých režimů výstražného problikávání
● homologace ECE R10, ECE R65
● uchycení na magnet

● 8 různých režimů výstražného problikávání
● homologace ECE R10, uchycení na magnet

kf12m  1 540,- 2 236,- 12-24V, 24 x LED 1W

kf17m  948,- 1 376,- 12-24V, 72 SMD

kf09m  2 390,- 3 470,- 12-24V, 32 x 3W

sre2-231fix  2 792,- 4  054,- 12-24V, 36 LED x 3W

sre2-231M  2 792,- 4 054,- 12-24V, 36 LED x 3W

sre2-233M  3 394,- 4 928,- 12-24V, 32 LED x 3W

sre2-233fix  3 394,- 4 928,- 12-24V, 32 LED x 3W

sre2-242  3 281,- 4 764,- 12-24V, 42 LED x 3W

sre2-242blu  3 281,- 4 764,- 12-24V, 42 LED x 3W

● 8 různých režimů výstražného problikávání
● homologace ECE R10, uchycení na magnet

● 8 různých režimů výstražného problikávání
● homologace ECE R10, ECE R65
● uchycení na magnet

● 26 různých režimů výstražného problikávání
● homologace ECE R10, ECE R65, uchycení na magnet

● 3 různé režimy výstražného problikávání
● homologace ECE R10, ECE R65
● uchycení: na magnet - M, pevná montáž - FIX

● 26 různých režimů výstražného problikávání
● homologace ECE R10, ECE R65
● uchycení: na magnet - M /pevná montáž - FIX

● 26 různých režimů výstražného problikávání
● homologace ECE R10, ECE R65 oranžová, ECE R10 modrá
● uchycení na magnet

kf18m LED SLIM MINI rampa 200mm, 12-24V,  32x 1W, ECE R10/R65  1 320,- 1 917,-

kf18mblue LED SLIM MINI rampa 200mm, 12-24V, 32x 3W, ECE R10/R65  1 320,- 1 917,-

kf18mred LED SLIM MINI rampa 200mm, 12-24V,  32x 1W, ECE R10  1 320,- 1 917,-

kf18mfix LED SLIM MINI rampa 200mm, 12-24V,  32x 1W, ECE R10/R65  1 265,- 1 837,-

R10
ECE

R65
ECE

Ultra tenká oranžová LED světelná rampa magnetická
● světelný zdroj: 32x vysocesvítivé LED diody 1W
● 26 různých režimů výstražného problikávání
● homologace ECE R10, ECE R65
● uchycení na magnet/pevná montáž - dle modelu
● kroucený kabel zakončený CL zástrčkou do zapalovače

kf312  1 380,- 2 087,-

kf312blu  1 380,- 2 087,-
PROFI LED vnější, 12-24V přídavné výstražné LED 
světlo pro zápustnou montáž nebo na povrch (držák v balení) 
● 48x vysoce výkonné LED diody 5W (čip 3535)
● minimální odběr proudu
● 23 různých přednastavených programů pro blikání
● synchronizace s dalšími LED světly stejného typu
● odolná konstrukce chránící proti vlhkosti a otřesům, vodotěsné IP 67
homologace ECE R65, ECE R10

cena za pár R65
ECE

rozměry ø27 x 40mm
ø montážního otvoru 24 mm

kf314  1 196,- 1 809,-

kf314blu  1 196,- 1 809,-
PROFI LED vnější, 12-24V přídavné výstražné LED 
světlo pro montáž na povrch
● 8x vysoce výkonné LED diody 5W (čip 3535)
● 23 různých přednastavených programů pro blikání
● synchronizace s dalšími 
    LED světly stejného typu
● minimální odběr proudu
● odolná konstrukce chránící 
    proti vlhkosti a otřesům
● vodotěsné IP 67

homologace ECE R65, ECE R10

R65
ECE

cena za pár

rozměry 46 x 37 mm

R65
ECE

R65
ECER65

ECE
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sre3-03898 LED rampa 898mm, oranžová, 12-24V, 126 x 1W  8 832,- 12 824,-

sre3-31197 LED rampa 1197mm, oranžová, 12-24V, 162 x 1W  11 132,- 16 164,-

sre3-31197blu LED rampa 1197mm, modrá, 12-24V, 162 x 3W  11 730,- 17 032,-

sre3-31496 LED rampa 1496mm, oranžová, 12-24V, 162 x 1W  12 370,- 17 961,-

sre5-51172 LED rampa 1172mm, 12-24V, 144 x 5W, ECE R65  11 638,- 16 898,-

sre5-51172blre LED rampa 1172mm, 12-24V, 144 x 5W, ECE R65  12 236,- 17 767,-

sre5-51172blu LED rampa 1172mm, 12-24V, 144 x 5W, ECE R65  12 236,- 17 767,-

kf187 Výstražné LED světlo vnější, 12-24V, 12x3W, oranžové  874,- 1 322,-

kf187blu Výstražné LED světlo vnější, 12-24V, 12x3W, modré  874,- 1 322,-

kf738 PREDATOR LED vnitřní, 6x LED 5W, 12/24V, oranžový  1 158,- 1 751,-

kf738blu PREDATOR LED vnitřní, 6x LED 5W, 12/24V, modrý  1 158,- 1 751,-

LED světelná rampa je díky svým rozměrům vhodná pro všechny typy vozidel. Součástí balení je i kabelový 
ovladač s  přepínáním režimů a optickou signalizací zvoleného režimu.
Technické parametry:
● hliníkový obal s polykarbonátovým krytem
● speciální paraboly pro silný výstražný efekt
● 29 variant režimů výstražného problikávání
● homologace ECE R10/R65
● napájecí napětí 12-24V
● vodotěsná IP65

LED světelná rampa je díky svým rozměrům vhodná pro všechny typy vozidel. Součástí balení je i kabe-
lový ovladač s přepínáním režimů a optickou signalizací zvoleného režimu.

Přídavné výstražné LED světlo pro externí montáž, zahnuté
Technické parametry:
● 12x vysoce svítivých LED diod 3W
● homologace ECE R10/R65
● 26 různých přednastavených programů pro blikání
● 180° úhel viditelnosti
● odolná konstrukce chránící proti vlhkosti a otřesům (IP 67)
● napájecí napětí 12-24V
● montáž na rovnou plochu nebo pomocí držáku do "L" (v balení)
● homologace ECE R65, ECE R10

Přídavné výstražné LED světlo pro vnitřní montáž.
Technické parametry:
● 6x LED 5W
● 26 režimů výstražného problikávání
● vysoce výkonné LED diody 3. generace
● minimální odběr proudu
● voděodolné IP67
● montáž přilepením oboustrannou páskou
● napájecí kabel s CL zástrčkou 
    (přepínání režimů na CL zástrčce)
● napájecí napětí 12/24V
● homologace ECE R10, R65

R10
ECE

R10
ECE

R65
ECE

R65
ECE

sre3-31197, sre3-31197blu

rozměry 1197 x 300 x 44 (bez držáku) mm

rozměry: 1172 x 300 x 39 mm

SVĚTELNÉ RAMPY VO MOC

R10
ECE

R65
ECE

rozměry: 170 x 30 mm, hloubka 80 mm

ECE R10 HOMOLOGACE
ECE R65 HOMOLOGACE

R10
ECE

R65
ECE

5W LED

● napájecí napětí 12-24V
● výkon 720W
● uchycení na šrouby
● světelný zdroj: 144x vysocesvítivé LED 5W
● 29 variant režimů výstražného problikávání
● ovladač se zobrazením zvoleného režimu
● homologace ECE R65, R10
● vodotěsná IP67 
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911-C13MG  PROFI AKU LED maják 12x3W, magnet 5 236,- 7 603,-

911-C13MGblu  PROFI AKU LED maják 12x3W, magnet 5 236,- 7 603,-

Profesionální AKU nabíjecí LED maják s výrazným výstražným efektem, speciální 
optika na bázi fresnelových čoček, homologace dle ECE R65, ECE R10

ø základny 125 mm 
ø majáku 125 mm

výška 90 mm

VÝSTRAŽNÉ MAJÁKY VO MOC

wl310m  LED maják, 12-24V, 18x1W, magnet 720,- 1 045,-

wl310mblu  LED maják, 12-24V, 18x1W, magnet 782,- 1 135,-

wl310fix  LED maják, 12-24V, 18x1W, pevná montáž 665,- 966,-

wl310fixblu  LED maják, 12-24V, 18x1W, pevná montáž 720,- 1 045,-

wl310hr  LED maják, 12-24V, 18x1W na držák 720,- 1 045,-

Profesionální LED maják s výrazným výstražným efektem.
homologace ECE R65
18 výkonných LED 1W
7 režimů výstražného problikávání
ochrana proti vlhkosti IP67
pevná montáž - uchycení pomocí 3 šroubů
magnet -  uchycení pomocí magnetu nebo 3 šroubů
pevná montáž na hrot - uchycení pomocí hrotu z nabídky wl-hrot

wlbat180  AKU LED maják, 12x1W magnet 1 560,- 2 265,-

wlbat190  AKU LED maják, 60x0,5W, magnet 1 560,- 2 265,-

Akumulátorový nabíjecí výstražný oranžový maják s LED technologií a zábleskovým režimem.  
Součástí balení je nabíječka do auta a na 230V. 
doba nabíjení: 2,5 - 3,5h 
počet záblesků: cca 125/min 
ochrana proti vlhkosti IP56
wlbat180
světelný zdroj: 12x 1W LED čip 3535 
typ akumulátoru: Lithiový 18650 7,4V/2000 mA 
doba svícení: 3 - 4h
magnet - určeno pro přenosnou montáž, uchycení pomocí magnetu
wlbat190
světelný zdroj: 60x 0,5W LED čip SMD 2835 
typ akumulátoru: Li-On 18650 7,4V/2000 mA 
doba svícení: 2 - 3h 
3 režimy výstražného problikávání + stálý svit 
magnet - určeno pro přenosnou nebo pevnou montáž, 
                uchycení pomocí magnetu nebo 4 šroubů

wlbat180
ø základny 128 mm 

ø majáku  mm
výška 140 mm

- světelný zdroj: 12 výkonných LED 3W
- dálkový ovladač pro zapnutí a volbu režimu
- 22 různých režimů výstražného problikávání včetně 5-ti různých otočných režimů
- plastový kryt s UV ochranou
- základna z pevného plastu
- baterie: Panasonic 3x 3,7V / 3500mA
- 4h nabíjení / 8h provozu
- CL adaptér pro nabíjení ve vozidle
- ochrana proti vlhkosti IP68
- pracovní teplota -30 - +70 °C
magnet - určeno pro přenosnou montáž, uchycení pomocí magnetu

AKU LED MAJÁK ECE R65

HOMOLOGACE

R65
ECE

Akumulátorový nabíjecí výstražný oranžový maják s LED technologií a zábleskovým 
režimem. Součástí balení je nabíječka do auta a na 230V. 

R65
ECE

ø základny 112 mm 
ø majáku  mm
výška 46 mm

LED MAJÁK ECE R65

HOMOLOGACE

911-90m  PROFI LED maják 12-24V 12x3W, magnet 812,- 1 179,-

911-90fix  PROFI LED maják 12-24V 12x3W, pevná montáž 759,- 1 102,-

911-90hr  PROFI LED maják 12-24V 12x3W na držák 784,- 1 138,-

Profesionální oranžový LED maják s výrazným výstražným efektem.
- 12 výkonných LED 3W typ 3535
- 3 různé režimy výstražného problikávání
- plastový kryt s UV ochranou
- základna z pevného plastu
- ochrana proti vlhkosti IP67
pevná montáž - uchycení pomocí 3 šroubů
magnet - uchycení pomocí magnetu nebo 3 šroubů
pevná montáž na hrot - uchycení pomocí hrotu z nabídky wl-hrot 

R65
ECE

ø základny 145 mm
ø  majáku 125 mm

výška 122 mm

LED MAJÁK ECE R65
HOMOLOGACE

wl830m  LED maják, 12-24V, 164 x 164mm, 64LED 1 244,- 1 806,-

wl830fix  LED maják, 12-24V, 164 x 164mm, 64LED 1 058,- 1 536,-
R65
ECE

HOMOLOGACE

LED MAJÁK ECE R65magnet - určeno pro přenosnou nebo pevnou montáž, uchycení pomocí magnetu nebo 4 šroubů
pevná montáž - uchycení pomocí 4 šroubů

Výstražný čtvercový oranžový maják s LED technologií.  
- světelný zdroj 64x SMD LED čip 
- 18 režimů výstražného problikávání 
- stupeň krytí IP67

- rozměry: 164 x 164 x 73 mm

wlbat190
ø základny 145 mm 
ø majáku 105 mm

výška 150 mm

AKU LED MAJÁK ECE R65

HOMOLOGACE

R65
ECE

R10
ECE

DEKRA - certifikovaná rychlost max. 230 km/h na vozidle Škoda Octavia RS
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FIAMM         TRADIČNÍ ITALSKÉ SIRÉNY A KLAKSONY         MADE IN ITALY       

921939 ELEKTROPNEUMATICKÁ FANFÁRA ULTIMATE BLAST, 12V 721,- 1 047,-

920621 ELEKTROPNEUMATICKÁ FANFÁRA ULTIMATE BLAST, 24V 780,- 1 133,-

- absorbovaný proud: 9A 
- zvukový výkon: 115dB(A) 
- základní frekvence: 530 a 660 Hz ±5% 
- nepřetržitá funkce: >3min 
- elektrická izolace: 1000V 
- hmotnost 800g 
- materiál: plast ABS/ocel/hliník 
- rozměry 112,5x130x80mm

921981 M4/TA2 2-TÓNOVÁ FANFÁRA S KOMPRESOREM, 12V 692,- 1 005,-

2-trubkové fanfáry poháněné vzduchovým kom-
presorem. V sadě je malý kompresor a 2 trumpety, 
které zní současně. 
- absorbovaný proud: 17A 
- zvukový výkon: 116dB(A) 
- základní frekvence: L 655/828 Hz ±5% 
- hmotnost 1020g 
- materiál: plast ABS/plast PP/ocel 
- 2x trumpeta délky 147 a 203mm 
- rozměry kompresoru: ø69x104xmm

921983 M4/TA3 3-TÓNOVÁ FANFÁRA S KOMPRESOREM, 12V 744,- 1 080,-

3-trubkové fanfáry poháněné vzduchovým kom-
presorem. V sadě je malý kompresor a 3 trumpety, 
které zní současně.  
- absorbovaný proud: 17A 
- zvukový výkon: 116dB(A) 
- základní frekvence:  L 655/768/828 Hz ±5% 
- hmotnost 1100g 
- materiál: plast ABS/plast PP/ocel/měď 
- 3x trumpeta délky 147 - 203mm 
- rozměry kompresoru: ø69x104xmm

921967 TRIO 3-TÓNOVÁ FANFÁRA S KOMPRESOREM, 12V 1 194,- 1 734,-

921968 TRIO 3-TÓNOVÁ FANFÁRA S KOMPRESOREM, 24V 1 194,- 1 734,-

- 3-trubkové fanfáry poháněné vzduchovým 
kompresorem se střídavým zvukem
- absorbovaný proud: 17A 
- zvukový výkon: 116dB(A) 
- základní frekvence:  L655/ M768/ H828 Hz ±5% 
- sekvence cyklů: L-M-H-M (190x za minutu) 
- hmotnost 1370g 
- materiál: plast ABS/plast PP/ocel/hliník/měď 
- 3x trumpeta délky 147 - 203mm 
- rozměry kompresoru: ø69x156xmm

fanfáry s kompresorem 12V  s melodií
921970 melodie CHARGE - 3x trumpeta 1 285,- 1 866,-

921977 melodie při předjíždění jako ve slavném filmu 60.let Sváteční 
vyjížďka (IL SORPASSO) - 3x trumpeta 1 285,- 1 866,-

921952 melodie "Most přes řeku Kwai" - 4x trumpeta 1 285,- 1 866,-

921973 melodie DIXIE LAND - 5x trumpeta 1 285,- 1 866,-

921955 melodie O' SOLE MIO - 5x trumpeta 1 285,- 1 866,-

921975 melodie OH! SUSANNA - 5x trumpeta 1 285,- 1 866,-

921972 melodie LA CUCARACHA - 5x trumpeta 1 285,- 1 866,-

921980 melodie LA MARSEILLAISE- 5x trumpeta 1 285,- 1 866,-

- zvukový výkon: 116dB(A)
- materiál trubek: plast ABS
- délky 141 - 300mm
- rozměry kompresoru: ø77x156xmm
  hmotnost: 3x trumpeta - 1400g
   4x trumpeta - 1700g
   5x trumpeta - 1850g

3x trumpeta

4x trumpeta 5x trumpeta

921993 M4/NR 1-TÓNOVÁ FANFÁRA S KOMPRESOREM, 12V 2 290,- 3 325,-

921994 M4/NR 1-TÓNOVÁ FANFÁRA S KOMPRESOREM, 24V 2 290,- 3 325,-

1-trubková fanfárá poháněná vzduchovým kom-
presorem. V sadě je malý kompresor a 1 trumpeta. 
- absorbovaný proud: 17A 
- zvukový výkon: 114dB(A) 
- základní frekvence: 380 Hz ±5% 
- hmotnost 1250g 
- materiál: plast ABS/hliník/ocel 
- trubka z nerezové oceli 
- 1x trumpeta délky 385mm 
- rozměry kompresoru: ø69x104xmm

920613 PNEUMATICKÁ FANFÁRA TA 150 623 MM 1 728,- 2 509,-

920614 PNEUMATICKÁ FANFÁRA TA 180 528 MM 1 728,- 2 509,-

Trubka je vhodná pro instalaci na střeše vozidla. 
Ideálně v kombinaci s druhou fanfárou generuje 
dva silné tóny ideální pro kamiony. Pracuje 
s palubním systémem stlačeného vzduchu. 
zvukový výkon: 118 dB (A)
pracovní tlak: 600 - 1200 kPa
spotřeba vzduchu: 5,5l/sec
materiál: nerezová ocel
TA 150:
základní frekvence: 150 Hz, hmotnost 1000 g 
rozměry: 140 x 623 mm
TA 180:
základní frekvence: 180 Hz, hmotnost 950 g 
rozměry: 140 x 528 mm

TA150

TA180

922020 TR99/H šnekový klakson 24V 258,- 375,-

922021 TR99/L šnekový klakson 24V 258,- 375,-

Pro montáž na nákladní a průmyslová vozidla. 
absorbovaný proud: 2,5 A
zvukový výkon: 109 dB (A)
nepřetržitá funkce: >3 min
hmotnost 320 g (1ks)
rozměry: 89 x 97 x 107 mm
základní frekvence: H 500 Hz
základní frekvence: L 420 Hz

925049 LLH/H šnekový klakson, 12V 354,- 514,-

925145 LLH-V/H šnekový klakson, 12V, VDA konektor 398,- 578,-

925147 LLH-U/H šnekový klakson, 12V, USCAR konektor 398,- 578,-

odolný elektronický šnekový   klakson 
absorbovaný proud: 4,5 A
zvukový výkon: 107 dB (A)
základní frekvence: 405 Hz
nepřetržitá funkce: >10 min
hmotnost 220 g (1ks) 
rozměry: 83 x 80 x 90 mm
VDA konektor - Audi, BMW, Mercedes-Benz, 
Seat, Smart, Škoda, Volkswagen
konektor USCAR - Alfa Romeo, Aston Martin, 
Chevrolet, Ferrari, Fiat, Ford, Jaguar, Land Rover, 
Lancia, Maserati, Nissan, Opel, Saab, Volvo

920975 ELEKTROMAGNETICKÝ VENTIL 24V 522,- 758,-

920321 MECHANICKÝ VENTIL 437,- 635,-

Elektromagnetická ventil umožňuje aktivaci 
vzduchových trumpet bez vlastního kompresoru 
(poháněných vzduchovou soustavou ve voze).
Napojení pro trubičku ø 4 x 6 mm.
Mechanický ventil umožňuje manuální aktivaci 
vzduchových trumpet bez vlastního kompresoru 
(poháněných vzduchovou soustavou ve voze).

921988 KOMPRESOR FANFÁRY M4 12V 695,- 1 009,-

921989 KOMPRESOR FANFÁRY M4 24V 695,- 1 009,-

Kompresor M4 pro pohon pneumatických fanfár. 
Součástí balení je fixační materiál a relé.
absorbovaný proud: 17 A  (12V) / 8 A (24V)
produkovaný tlak: 1,2 Bar 
nepřetržitá funkce: >3 min
hmotnost 810 g
rozměry: ø 69 x 104 mm

920975

920321

VDA

USCAR
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922010 TR99 ŠNEKOVÝ KLAKSON, 24V 473,- 687,-

Šnekový klakson dvou tónů: vysoký a nízký. 
- absorbovaný proud: 5A 
- zvukový výkon: 112dB(A) 
- základní frekvence: 420/500 Hz  (hluboký/
vysoký tón)
- hmotnost 320g (1ks) 
- v balení 2x klakson
- materiál: plast ABS/ocel 
- rozměry 89x97x107mm

924650 AM80S SUPER H+L ŠNEKOVÉ KLAKSONY 12V 298,- 433,-

verze SUPER - vylepšena červenými kryty 
a kovovým krytem proti nečistotám.  
- zvukový výkon: 110dB(A) 
- základní frekvence: 405/500 Hz 
- hmotnost 250g (1ks) 
- v balení 2x klakson
- materiál: plast ABS/ocel 
- rozměry 85x81x90mm

925047 LLH ŠNEKOVÝ KLAKSON, 12V 692,- 1 005,-

Long Life Horn 
- absorbovaný proud: 9A 
- zvukový výkon: 110dB(A) 
- základní frekvence: 405/500 Hz 
- hmotnost 220g (1ks) 
- v balení 2x klakson
- materiál: plast ABS/ocel 
- rozměry 83x80x90mm

928028 KLAKSON JERICHO AIR COMPACT, 24V  na stlačený vzduch 882,- 1 281,-

integrovaný elektro ventil umožňuje jednoduchou 
montáž uvnitř motorového prostoru autobusů, 
autokarů a nákladních automobilů. 
- absorbovaný proud: 0,8A 
- zvukový výkon: 118dB(A) 
- základní frekvence: 400 Hz 
- hmotnost 540g 
- materiál: plast ABS/ocel 
- rozměry 192 x 144 x 124mm

930068 HK8/H DISKOVÝ KLAKSON 12V 178,- 258,-

- absorbovaný proud: 4A 
- zvukový výkon: 110dB(A) 
- základní frekvence: 420  Hz (vysoký tón) ±5%
- hmotnost 214g 
- materiál: ocel 
- rozměry ø80x51mm

924156 AM80S/H šnekový klakson - 500 Hz (vysoký tón) - 1 ks 172,- 250,-

924157 AM80S/L šnekový klakson - 405 Hz (hluboký tón) - 1 ks 172,- 250,-

932131Z AM80S H+L klakson 2 ks - 405/500 Hz  (hluboký/vysoký tón) 292,- 424,-

- 12V
- zvukový výkon: 107dB(A) (113 dB pro 932131Z)
- materiál: plast ABS/ocel
- rozměry 83x80x90mm
- hmotnost 220g/kus 

FIAMM         TRADIČNÍ ITALSKÉ SIRÉNY A KLAKSONY         MADE IN ITALY       

MC4 systém s trubkami řady TP je vyvíjen 
a vyráběn společností FIAMM Itálie pro 
bezpečnostní a zásahová vozidla. FIAMM je 
lídrem v těchto výstražných zařízeních. MC4 
systém lze instalovat na každý typ vozidla. Je 
třeba objednat  fanfáru i kompresor, doporučujeme 
pak i maznici. 

homologace: ECE R10, ECE R28, CEE 
2009/19

 
920393 fanfára TA/2 906-C+SPOILER 1 823,- 2 647,-

920394 fanfára TA/4 906-C+SPOILER 3 495,- 5 075,-

Elektro-pneumatický systém MC4 systém je určen pro bezpečnostní a zásahová vozidla a lze ho 
instalovat na každý typ vozidla. 
- zvukový výkon: 117 dB (A)
- pracovní tlak: 0,4 - 2 Bary
- pracovní teplota: -30 ºC - +80 ºC
920393:
- základní frekvence: 466/622 Hz
- hmotnost 790g 
- rozměry: 82 x 284 mm
920394
základní frekvence: 435-450/622 Hz
hmotnost 1600 g
rozměry: 82 x 311 mm

921116 kompresor profi fanfáry MC4 FD 12V + maznice 3 460,- 5 024,-

921117 kompresor profi fanfáry MC4 FD 24V + maznice 3 460,- 5 024,-

absorbovaný proud: 17 A, produkovaný tlak: >1 Bar, cyklů za minutu: 20
nepřetržitá funkce bez maznice: 10 min
nepřetržitá funkce s maznicí: >30 min
hmotnost 1200 g + 247 g
použití oleje: 40 % minerální, 60 % WD040
alternativa: SAE10W40
rozměry kompresoru: ø 77 x 158 mm
rozměry maznice: 148 x 45 mm

921991 kompresor fanfáry MC4 12V 1 748,- 2 538,-

921992 kompresor fanfáry MC4 24V 1 748,- 2 538,-

920617 maznice kompresoru MC4 692,- 1 005,-

Kompresor MC4 je určen především pro pohon pneumatických fanfár, 
absorbovaný proud: 17 A  (12V) 8 A (24V) 
produkovaný tlak: 1,4 Bar
nepřetržitá funkce: >8 min
hmotnost 1600 g
rozměry: ø 69 x 120 mm

PS10 je elektronický systém, byl vyvinut 
a vyroben společností FIAMM Itálie pro 
pohotovostní a bezpečnostní vozidla, 
homologace: ECE R10, CEE 2009/19

Upozornění: pro kompletní sadu je nutné 
zároveň objednat reproduktor (951053, 
951054  nebo 951056), případně i spínače 
a přepínače.

951060 elektronická siréna PS10 - D STADT LAND 3 922,- 5 695,-

951063 elektronická siréna PS10 - CZ-AM SOUND HILO 3 922,- 5 695,-

PS10 je elektronický modul sirény pro pohotovostní a bezpečnostní vozidla. PS10 může být instalován 
v agresivním prostředí, jako je v motorovém prostoru vozidla. Malé rozměry PS10 umožňují snadnou 
instalaci. PS10 je určen pro dlouhodobou funkci s vysokou hladinou 
akustického tlaku, takže může být namontován na každém prioritním 
vozidle. Pro systém PS10 je určen některý z reproduktorů 951053, 951054 
nebo 951056).
pracovní napětí: 12/24V
absorbovaný proud: 3,5 / 1,75 A (42W)
základní frekvence: 360 - 430 / 480 - 570 Hz
druh zvuku: STADT / LAND
hmotnost: 335 g
rozměry: 117 x 35 mm

951053 reproduktor - FS feritový magnet 1 285,- 1 866,-

Vhodný pro instalaci na osobní automobily, dodávkové automobily a lodě. 
Reproduktor má vysokou odolnost proti vodě a prachu (IP66).
impedance: 4 Ω, zvukový výkon: 113 dB(A)
maximální výkon: 40W, pracovní frekvence: 700-7500 Hz
hmotnost: 880 g, rozměry: 144 x 123 x 78 mm

951054 reproduktor - NB neodymový magnet 2 524,- 3 665,-

Vhodný pro instalaci do vozidla velkých rozměrů, jako jsou nákladní automobily. 
Reproduktor má vysokou odolnost proti vodě a prachu (IP66). 
impedance: 4 Ω, zvukový výkon: 117 dB(A)
maximální výkon: 70W, pracovní frekvence: 600 - 5000 Hz
hmotnost: 940 g, rozměry: 218 x 183 x 142 mm

951056 reproduktor - NS feritovým magnet 1 744,- 2 532,-

Vhodný pro instalaci do jakéhokoliv vozidla nebo loď. Reproduktor má 
vysokou odolnost proti vodě a prachu (IP66).
impedance: 4 Ω, zvukový výkon: 113 dB (A)
maximální výkon: 40W, pracovní frekvence: 700-7500 Hz
hmotnost 880 g rozměry: 144 x 123 x 78 mm

Sirény jsou určeny k napojení do OEM systému, proto nejsou dodávány s tlačítky či 
spínači. Pokud je budete při instalaci potřebovat, vyberte vhodný typ ovladače.

920393
920394
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KLAKSONY STEBEL         TRADIČNÍ ITALSKÉ SIRÉNY A KLAKSONY

ST102  STEBEL NAUTILUS COMPACT RED 12V 594,- 898-

Siréna červená 12V,  harmonizovaný dvojitý tón, 
kompaktní design, vhodné i na motocykl, oproti 
standardnímu provedení NAUTILUS o 30% menší 
rozměry. 
balení včetně relé 12V 
absorbovaný proud: 18 A 
základní frekvence: 530 a 680 Hz ±5% 
zvukový výkon: 139dB(A) 

rozměry ø125x112x78 mm

ST103  STEBEL NAUTILUS COMPACT CHROM 12V 692,- 1 047,-

Siréna chrom 12V, harmonizovaný dvojitý tón, 
kompaktní design, vhodné i na motocykl, oproti 
standardnímu provedení NAUTILUS o 30% menší 
rozměry. 
balení včetně relé 12V
absorbovaný proud: 18 A 
základní frekvence: 530 a 680 Hz ±5% 
zvukový výkon: 139dB(A) 

rozměry ø125x112x78 mm

ST122 STEBEL TM80/2 šnekové klaksony 12V 244,- 369,-

2 elektromagnetické šnekové klaksony s nízkým 
a vysokým tónem. Vzhledem k malým rozměrům 
vhodné i pro použití u motocyklů. Balení včetně relé.
absorbovaný proud: 11 A
základní frekvence: 410/500 Hz ±5%
zvukový výkon: 136dB(A)
homologace CEE-ECE

rozměry ø82x60mm

ST124 STEBEL TM80/2 MAGNUM CHROM šnekové klaksony 12V 356,- 538,-

2 elektromagnetické šnekové klaksony s nízkým 
a vysokým tónem. Hladina zvukového výkonu je 
přibližně o 3dB větší ve srovnání s normální verzí 
TM80. Balení včetně relé.
absorbovaný proud: 12 A
základní frekvence: 410 / 500 Hz ± 5 %
zvukový výkon: 139 dB (A)
homologace CEE-ECE

rozměry ø82x60mm

ST104  STEBEL NAUTILUS COMPACT CHROM TUNING 12V 974,- 1 473,-

Siréna chrom 12V, harmonizovaný dvojitý tón, 
kompaktní design, vhodné na motocykl. 
balení včetně relé 12V
absorbovaný proud: 18 A 
základní frekvence: 530 a 680 Hz ±5% 
zvukový výkon: 139dB(A) 
Model Tuning obsahuje celkozákryvný černý překryt 
houkačky, vylepšený kompresor a uchycení.

rozměry ø125x112x78 mm

ST123 STEBEL TM80/2 MAGNUM šnekové klaksony 12V 298,- 451,-

2 elektromagnetické šnekové klaksony s nízkým 
a vysokým tónem. Hladina zvukového výkonu je 
přibližně o 3dB větší ve srovnání s normální verzí 
TM80. Balení včetně relé.
absorbovaný proud: 12 A
základní frekvence: 410 / 500 Hz ± 5 %
zvukový výkon: 139 dB (A)
homologace CEE-ECE

rozměry ø82x60mm

PNEUMATICKÉ KLAKSONY DO VZDUCHOVÝCH ROZVODŮ U NÁKLADNÍCH AUTOMOBILŮ VO MOC

sn-002 955,- 1 444,-

Singl-fanfára 1000mm, slitina zinek (chrom), 
pneumatická, hluboký tón bez kompresoru

12/24V

sn-003 512,- 774,-

Singl-fanfára 640mm, slitina zinek (chrom), 
pneumatická, hluboký tón bez kompresoru

12/24V

sn-003-580 592,- 895,-

Singl-fanfára 580mm, nerez.ocel, pneumatická, 
hluboký tón bez kompresoru

12/24V

sn-003-640 648,- 980,-

Singl-fanfára 640mm, nerez.ocel, pneumatická, 
hluboký tón bez kompresoru

12/24V

sn-003B 512,- 774,-

Singl-fanfára 640mm, slitina zinek (chrom), 
pneumatická, hluboký tón bez kompresoru

12/24V

sn-003Z 512,- 774,-

Singl-fanfára 640mm, slitina zinek (chrom), 
pneumatická, hluboký tón bez kompresoru

12/24V

sn-004 524,- 793,-

Singl-fanfára 740mm, slitina zinek (chrom), 
pneumatická, hluboký tón bez kompresoru

12/24V

sn-004B 524,- 793,-

Singl-fanfára 740mm, slitina zinek (chrom), 
pneumatická, hluboký tón bez kompresoru

12/24V

sn-005 380,- 575,-

Singl-fanfára 450mm, slitina zinek (chrom), 
pneumatická, hluboký tón bez kompresoru

12/24V

sn-006 558,- 844,-

Singl-fanfára 580mm, nerez.ocel, pneumatická, 
hluboký tón bez kompresoru

12/24V
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sn-007-640 515,- 779,-

Singl-fanfára 640mm, slitina zinek (chrom), 
pneumatická, hluboký tón bez kompresoru, bez 
ventilu

12/24V

sn-007-740 585,- 885,-

Singl-fanfára 740mm, slitina zinek (chrom), 
pneumatická, hluboký tón bez kompresoru, bez 
ventilu

12/24V

sn-009 298,- 451,-

2-tónová fanfára 208mm, slitina zinek (chrom), 
pneumatická, hluboký tón bez kompresoru

12/24V

sn-010 328,- 496,-

2-tónová fanfára 290mm, slitina zinek (chrom), 
pneumatická, hluboký tón bez kompresoru

12/24V

sn-011 358,- 541,-

2-tónová fanfára 355mm, slitina zinek (chrom), 
pneumatická, hluboký tón bez kompresoru

12/24V

sn-012 390,- 590,-

3-tónová fanfára 355mm, slitina zinek (chrom), 
pneumatická, hluboký tón bez kompresoru

12/24V

sn-013 390,- 590,-

3-tónová fanfára 295mm, slitina zinek (chrom), 
pneumatická, hluboký tón bez kompresoru

12/24V

sn-014 496,- 750,-

4-tónová fanfára 350mm, slitina zinek (chrom), 
pneumatická, hluboký tón bez kompresoru

12/24V

sn-015 1 674,- 2 532,-

3-tónová fanfára 400mm, slitina zinek (chrom), 
pneumatická, hluboký tón bez kompresoru, 
152dB

12/24V

sn-016 2 182,- 3 300,-

4-tónová fanfára 400mm, slitina zinek (chrom), 
pneumatická, hluboký tón bez kompresoru, 
165dB

12/24V

sn-017 274,- 414,-

Jericho vzduchový klakson, plast (černá), 
pneumatický, bez kompresoru

12/24V

sn-022/24v 220,- 333,-

2-tónová fanfára 220mm, plast (červená), 
pneumatická, s kompresorem

24V

sn-021 265,- 401,-

2-tónová fanfára 220mm, plast (chrom), pneuma-
tická, s kompresorem

12V

sn-022/12V 220,- 333,-

2-tónová fanfára 220mm, plast (červená), 
pneumatická, s kompresorem

12V

PNEUMATICKÉ KLAKSONY DO VZDUCHOVÝCH ROZVODŮ U NÁKLADNÍCH AUTOMOBILŮ VO MOC

KLAKSONY S KOMPRESOREM, KOMPRESORY VO MOC

sn-023/12mcc 472,- 714,-

3-tónová fanfára 220mm, melodie Cavalry 
Charge, plast (červená), pneumatická, s kom-
presorem

12V

sn-023/12Vred 250,- 378,-

3-tónová fanfára 220mm, plast (červená), 
pneumatická, s kompresorem

12V

sn-025/12V 390,- 590,-

2-tónová fanfára 295mm, slitina zinek (chrom), 
pneumatická, s kompresorem

12V

sn-025/24V 390,- 590,-

2-tónová fanfára 295mm, slitina zinek (chrom), 
pneumatická, s kompresorem

24V

sn-026/12V 442,- 669,-

3-tónová fanfára 295mm, slitina zinek (chrom), 
pneumatická, s kompresorem

12V

sn-026/24V 442,- 669,-

3-tónová fanfára 295mm, slitina zinek (chrom), 
pneumatická, s kompresorem

24V

sn-040/12V 418,- 632,-

2-tónová fanfára 220mm, slitina zinek (chrom), 
pneumatická, s kompresorem

12V

sn-041/12V 294,- 445,-

1-tónová fanfára 180mm, slitina zinek (chrom), 
pneumatická, s kompresorem

12V
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sn-112/12V 378,- 572,-

2-tónová fanfára 207mm, slitina zinek (chrom), 
pneumatická, s kompresorem

12V

sn-118/12V 485,- 734,-

2-tónová fanfára 380mm, slitina zinek (chrom), 
pneumatická, s kompresorem

12V

sn-119/12V 352,- 532,-

Singl-fanfára 450mm, slitina zinek (chrom), 
pneumatická, s kompresorem

12V

SN-3L12V 1 982,- 2 998,-

Kompresor - vysokotlaký vzduchový systém 3L, 8bar, 12/24V 
Vysokotlaký vzduchový systém je určen především pro pohon pneumatických trumpet a klaksonů, 
nebo pro jiné aplikace s krátkým použitím a tlakem až 8 Barů.
Sada obsahuje všechny komponenty potřebné pro instalaci.
● pracovní napětí: 12V
● nastavení tlakového spínače: 5,8 - 7,5 Bar
● maximální tlak: 8 Bar
● obsah nádrže: 3 L

12/24V
SN-6L12V 2 440,- 3 691,-

Kompresor - vysokotlaký vzduchový systém 6L, 10bar
Vysokotlaký vzduchový systém je určen především pro pohon pneumatických trumpet a klaksonů, 
nebo pro jiné aplikace s krátkým použitím a tlakem až 10 Barů.
Sada obsahuje všechny komponenty potřebné pro instalaci.
● pracovní napětí: 12V
● proudový odběr až 23 A
● nastavení tlakového spínače: 6,2 - 8,2 Bar
● maximální tlak: 10 Bar
● obsah nádrže: 6 L

12V

sn-152 374,- 566,-

Bull horn siréna, červená

12V

sn-152SW 412,- 623,-

Bull horn siréna, červená, s ovladačem

12V

sn-221/12h 52,- 79,-

Diskový klakson (vysoký tón), průměr 90mm, 1ks

12V

sn-225/12h 65,- 98,-

Diskový klakson (vysoký tón), průměr 90mm, 1ks

12V

sn-225/12L 65,- 98,-

Diskový klakson (nízký tón), průměr 90mm, 1ks

12V

sn-230/12h 96,- 145,-

Diskový klakson (vysoký tón), průměr 130mm, 
1ks

12V

sn-230/12L 96,- 145,-

Diskový klakson (nízký tón), průměr 130mm, 1ks

12V

sn-233/12V 168,- 254,-

Šnekové klaksony (vysoký a nízký tón), průměr 
90mm, plast (červená), 2ks

12V

sn-234/12V 85,- 129,-

Vzduchová siréna, ocel (chrom), rotační, 12V

12V

sn-234/24V 95,- 144,-

Vzduchová siréna, ocel (chrom), rotační, 24V

24V

KLAKSONY S KOMPRESOREM, KOMPRESORY VO MOC

ELEKTROMAGNETICKÉ A DISKOVÉ KLAKSONY, SIRÉNY VO MOC

sn-110/12V 348,- 526,-

Singl-fanfára 385mm, slitina zinek (chrom), 
pneumatická, s kompresorem

12V

sn-110/24V 348,- 526,-

Singl-fanfára 385mm, slitina zinek (chrom), 
pneumatická, s kompresorem

24V

sn-110comp 270,- 408,-

Kompresor vzduchový 12V, 1x výduch, 18A

sn-111comp 288,- 436,-

Kompresor vzduchový 12V, 2x výduch, 20A
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sn-236/12V 220,- 333,-

Vzduchová siréna, ocel (chrom), rotační, 12V

12V

sn-236/24V 228,- 345,-

Vzduchová siréna, ocel (chrom), rotační, 24V

24V

sn-237/12V 82,- 124,-

Diskový klakson (vysoký a nízký tón), průměr 
65mm, 2ks

12V

sn-238/12V 148,- 224,-

Šnekové klaksony (vysoký a nízký tón), průměr 
80mm, plast (černá), 2ks

12V

sn-238/24V 148,- 224,-

Šnekové klaksony (vysoký a nízký tón), průměr 
80mm, plast (černá), 2ks

24V

sn-238CR/12V 148,- 224,-

Šnekové klaksony (vysoký a nízký tón), průměr 
80mm, plast (chrom), 2ks

12V

sn-238CR/24V 148,- 224,-

Šnekové klaksony (vysoký a nízký tón), průměr 
80mm, plast (chrom), 2ks

24V

sn-241/12v 148,- 224,-

Šnekové klaksony (vysoký a nízký tón), průměr 
90mm, plast (černá), 2ks

12V

sn-250H/12V 338,- 511,-

Singl-fanfára 260mm, slitina zinek (chrom), 
elektromagnetická, vysoký tón

12V

sn-250H/24V 338,- 511,-

Singl-fanfára 260mm, slitina zinek (chrom), 
elektromagnetická, vysoký tón

24V

sn-250L/12V 338,- 511,-

Singl-fanfára 320mm, slitina zinek (chrom), 
elektromagnetická, nízký tón

12V

sn-250L/24V 338,- 511,-

Singl-fanfára 320mm, slitina zinek (chrom), 
elektromagnetická, nízký tón

12V

sn-402 616,- 932,-

Singl-fanfára 410mm, nerez.ocel, elektromagne-
tická, nízký tón

12V

sn-403 448,- 678,-

Singl-fanfára 490mm, slitina zinek (chrom), 
elektromagnetická, nízký tón

12V

sn-404 1 490,- 2 254,-

2-tónová fanfára 465mm, nerez.ocel, elektro-
magnetická, nízký tón

12V

sn-410/12V 1 170,- 1 770,-

Singl-fanfára 560mm, slitina hliník (šedá), 
elektromagnetická, nízký tón, heavy duty

12V

sn-410/24V 1 170,- 1 770,-

Singl-fanfára 560mm, slitina hliník (šedá), 
elektromagnetická, nízký tón, heavy duty

24V

sn-150 280,- 424,-

Klakson trumpeta 225mm, plast (červená), zvuk 
historické houkačky

12V

sn-150chrom 280,- 424,-

Klakson trumpeta 225mm, plast (chrom), zvuk 
historické houkačky

12V

sn-151 238,- 360,-

Šneková fanfára, plast (červená), pneumatická, 
s kompresorem

12V

sn-153/12V 238,- 360,-

Šneková fanfára, plast (červená), pneumatická, 
s kompresorem

12V

sn-153/24V 244,- 369,-

Šneková fanfára, plast (červená), pneumatická, 
s kompresorem

24V

ELEKTROMAGNETICKÉ A DISKOVÉ KLAKSONY, SIRÉNY VO MOC
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KAMEROVÉ SETY AHD (4PIN) PRO NÁKLADNÍ A DODÁVKOVÁ VOZIDLA, KAMERY

sv1019AHD10set AHD 1080P kamerový set s monitorem 10"
- zpracovává obraz AHD v rozlišení 1080P, 960P, 720P 
- monitor zpracovává i obraz ze standardních kamer  
  (tedy ne AHD)
- LCD panel  Innolux
- rozlišení 1024 x 600, formát 16:9
- dálkové ovládání
- podporuje formáty PAL/NTSC
- 3x AHD video vstup 4-PINový 
- napájecí napětí 12-24V/8W
- ovládací vodič na zpětnou kameru (video vstup AHD2)
- možnost přetočení obrazu, podsvícená tlačítka
- rozměry 255 x 167 x 30 mm 
   (s clonou 275 x 184 x 78 mm) 

samostatný monitor
sv1019AHD10 AHD 1080P,960P,720P monitor 10" s 3x4PIN vstupy 3 472,- 5 041,-

sv96AHD10set AHD 1080P kamerový set s monitorem 9"
- zpracovává obraz AHD v rozlišení 1080P, 960P, 720P 
- monitor zpracovává i obraz ze standardních kamer 
  (tedy ne AHD)
- LCD panel  Innolux
- rozlišení 800x480, formát 16:9
- dálkové ovládání
- podporuje formáty PAL/NTSC
- 3x AHD video vstup 4-PINový 
- napájecí napětí 12-24V/8W
- ovládací vodič na zpětnou kameru (video vstup AHD2)
- možnost přetočení obrazu, podsvícená tlačítka
- rozměry 230 x 152 x 30 mm 
   (s clonou 250 x 168 x 78 mm)

samostatný monitor
sv96AHD10 AHD 1080P,960P,720P monitor 9"" s 3x4PIN vstupy 2 890,- 4 196,-

sv70AHD10set AHD 1080P kamerový set s monitorem 7"
- zpracovává obraz AHD v rozlišení 1080P, 960P, 720P 
- monitor zpracovává i obraz ze standardních kamer 
  (tedy ne AHD)
- LCD panel  Innolux
- rozlišení 800x480, formát 16:9
- dálkové ovládání
- podporuje formáty PAL/NTSC
- 2x AHD video vstup 4-PINový 
- napájecí napětí 12-24V/8W
- ovládací vodič na zpětnou kameru (video vstup AHD2)
- možnost přetočení obrazu, podsvícená tlačítka
- rozměry 185 x 128 x 30 mm 
  (s clonou 204 x 141 x 78 mm)

samostatný monitor
sv70AHD10 AHD 1080P,960P,720P monitor 7"" s 2x4PIN vstupy 2 572,- 3 735,-

sv71AHDset AHD 1080P,960P,720P monitor 7"" s 2x4PIN vstupy
- zpracovává obraz AHD v rozlišení 1080P, 960P, 720P
- monitor zpracovává i obraz ze standardních kamer 
  (tedy ne AHD)
- LCD panel  Innolux
- rozlišení 800x480, formát 16:9
- dálkové ovládání
- podporuje formáty PAL/NTSC
- 2x AHD video vstup 4-PIN, 1x RCA video vstup
- napájecí napětí 12-24V/8W
- ovládací vodič na zpětnou kameru (video vstup AHD2)
- možnost přetočení obrazu, podsvícená tlačítka
- rozměry 178 x 120 x 23,5mm 
  (s clonou 178 x 120 x 63,5mm)

kamera svc502AHD10

+

+

+
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kabel svkab15

15m/4PIN kabel

kabel svkab15

15m/4PIN kabel

kabel svkab15

15m/4PIN kabel

kabel svkab15

15m/4PIN kabel
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+
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=

=

=

            LCD MONITOR            + KAMERA svc502ahd10 + KABEL svkab15  =  SET

VO MOC

sv101qAHD AHD 960P, 720P monitor 10" 
s kvadrátorem a s 4x4PIN vstupy 4 936,- 7 167,-

- monitor zpracovává obraz AHD v rozlišení 960P, 720P
- možnost nastavení až čtyř kamer současně
- více možností zobrazení obrazů z kamer
- možností otočení obrazů z kamer (přímé/zrcadlové)
- LCD panel  Innolux
- rozlišení 1024 x 600
- formát 16:9
- dálkové ovládání
- samostatné spínací vodiče na jednotlivé kamery
- podporuje formáty PAL/NTSC
- 4x AHD video vstup 4-PINový 
- napájecí napětí 12-24V/8W
- možnost přetočení obrazu
- podsvícená tlačítka
- rozměry 255 x 167 x 30 mm
  (s clonou 275 x 184 x 78 mm)

sv96qAHD AHD 960P, 720P monitor 9" 
s kvadrátorem a s 4x4PIN vstupy 4 780,- 6 941,-

- monitor zpracovává obraz AHD v rozlišení 960P, 720P
- možnost nastavení až čtyř kamer současně
- více možností zobrazení obrazů z kamer
- možností otočení obrazů z kamer (přímé/zrcadlové)
- LCD panel  Innolux
- rozlišení 1024 x 600
- formát 16:9
- dálkové ovládání
- samostatné spínací vodiče na jednotlivé kamery
- podporuje formáty PAL/NTSC
- 4x AHD video vstup 4-PINový 
- napájecí napětí 12-24V/8W
- možnost přetočení obrazu
- podsvícená tlačítka
- rozměry 230 x 152 x 30 mm
  (s clonou 250 x 168 x 78 mm)

sv76qAHD AHD 960P, 720P monitor 7" 
s kvadrátorem a s 4x4PIN vstupy 3 980,- 5 779,-

- monitor zpracovává obraz AHD v rozlišení 960P, 720P
- možnost nastavení až čtyř kamer současně
- více možností zobrazení obrazů z kamer
- možností otočení obrazů z kamer (přímé/zrcadlové)
- LCD panel  Innolux
- rozlišení 800x480
- formát 16:9
- dálkové ovládání
- samostatné spínací vodiče na jednotlivé kamery
- podporuje formáty PAL/NTSC
- 4x AHD video vstup 4-PINový 
- napájecí napětí 12-24V/8W
- možnost přetočení obrazu
- podsvícená tlačítka
- rozměry 185 x 128 x 30 mm 
  (s clonou 204 x 141 x 78 mm)

TOP

 NABÍDKA

NEJPRODÁVANĚJŠÍ

cena sady
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snížení  ceny

4 420,- 6 418,-

cena sady
4 334,- 6 555,-
snížení  ceny
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cena sady
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cena sady
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cena sady
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KAMEROVÉ SETY (4PIN) PRO NÁKLADNÍ A DODÁVKOVÁ VOZIDLA 

sv1009set1 SET kamerový systém s monitorem 10"
- rozlišení 1024 x 600
- podporuje formáty PAL/NTSC
- 2x video vstup 4PIN
- napájecí napětí 12-24V/8W
- ovládací vodič na zpětnou kameru
- možnost přetočení obrazu
- podsvícená tlačítka
- vestavěný reproduktor
- světelný senzor pro autom. nastavení jasu
- rozměry 252 x 166 x 32 mm

kamera svc502ccd

+
kabel svkab15

15m/4PIN kabel

+ =

            LCD MONITOR              + KAMERA svc502ccd + KABEL svkab15  =  SET

VO MOC

SAMOSTATNÉ MONITORY PRO KAMEROVÉ SETY (4PIN)  S KVARDÁTOREM
sv96q Monitor 9" s kvadrátorem 2 890,- 4 196,-
   a s 4x4PIN vstupy
- možnost nastavení až čtyř kamer současně
- více možností zobrazení obrazů z kamer
- rozlišení 800x480
- formát 16:9
- dálkové ovládání
- podporuje formáty PAL/NTSC
- 4x video vstup 4PIN 
- napájecí napětí 12-24V/8W
- samostatné spínací vodiče na jednotlivé kamery
- podsvícená tlačítka

rozměry 230 x 152 x 23,5 mm (s clonou 250 x 168 x 63,5 mm)

sv101q Monitor 10,1" s kvadrátorem 3 280,- 4 763,-
   a s 4x4PIN vstupy
- možnost nastavení až čtyř kamer současně
- více možností zobrazení obrazů z kamer
- rozlišení 1024x600
- formát 16:9
- dálkové ovládání
- podporuje formáty PAL/NTSC
- 4x video vstup 4PIN 
- napájecí napětí 12-24V/9W
- samostatné spínací vodiče na jednotlivé kamery
- podsvícená tlačítka (barva modrá)

rozměry  255 x 171 x 32 mm (s clonou 275 x 180 x 73 mm)

sv76q Monitor 7" s kvadrátorem 2 380,- 3 456,-
   a s 4x4PIN vstupy
- možnost nastavení až čtyř kamer současně
- více možností zobrazení obrazů z kamer
- rozlišení 800x480
- formát 16:9
- dálkové ovládání
- podporuje formáty PAL/NTSC
- 4x video vstup 4PIN 
- napájecí napětí 12-24V/7W
- samostatné spínací vodiče na jednotlivé kamery
- podsvícená tlačítka

rozměry 185 x 128 x 30 mm (s clonou 204 x 141 x 78 mm)

sv909set1 SET kamerový systém s monitorem 9"
- rozlišení 800 x 480
- podporuje formáty PAL/NTSC
- 2x video vstup 4PIN
- napájecí napětí 12-24V/4W
- ovládací vodič na zpětnou kameru
- možnost přetočení obrazu
- podsvícená tlačítka
- vestavěný reproduktor
- světelný senzor pro autom. nastavení jasu
- rozměry 240 x 163 x 26 mm

sv708set1 SET kamerový systém s monitorem 7"
- rozlišení 800 x 480
- podporuje formáty PAL/NTSC
- 3x video vstup 4PIN 
- napájecí napětí 12-24V/8W
- samostatné spínací vodiče na jednotlivé kamery
- možnost přetočení obrazu
- podsvícená tlačítka
- vestavěný reproduktor
- světelný senzor pro autom. nastavení jasu
- rozměry 180 x 121 x 23 mm 

sv710setcms SET kamerový systém s monitorem 7"

Ekonomická varianta 4PIN kamerového setu.
- rozlišení 800 x 480
- podporuje formáty PAL/NTSC
- 2x video vstup 4PIN
- napájecí napětí 12-24V/4,8W
- ovládací vodič na zpětnou kameru
- možnost přetočení obrazu
- rozměry 180 x 122 x 26 mm 
pozor v setu je jiná kamera: kamera CMOS 

sv500set1 SET kamerový systém s monitorem 5"
- rozlišení 800 x 480
- podporuje formáty PAL/NTSC
- 2x video vstup 4PIN 
- napájecí napětí 12-24V/5W
- ovládací vodič na zpětnou kameru 
- možnost nastavení odpojení zadní kamery 1-5 s
- možnost vložení trajektorii
- podsvícená tlačítka, barva modrá
- rozměry 146 x 110 x 28mm

kamera svc502ccd

kamera svc502ccd

kamera svc502cms

kamera svc502ccd
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+
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15m/4PIN kabel

kabel svkab15

15m/4PIN kabel

kabel svkab15

15m/4PIN kabel

kabel svkab15

15m/4PIN kabel

+

+

+

+

=

=

=

=

NEJPRODÁVANĚJŠÍ

NOVINKA

NEJLEVNĚJŠÍ

cena sady
4 194,- 6 343,-
snížení  ceny

3 770,- 5 474,-
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● 1x 4PIN vstup + 1x bezdrátová kamera s digitálním přenosem
● možnost přepnutí přímého či zrcadlového zobrazení 
● nastavení jasu /kontrastu/odstín/jazyk monitoru/TV
● aktivační drát pro bezdrátovou kameru 
● podsvícená tlačítka, dálkové ovládání
● napájecí napětí monitoru 12-24V, napájecí napětí bezdrátové kamery 12–24V / 5W
● kamera CCD 120° / IR přisvětlení 5 m 
● krytí IP68
● kamera rozměr: 90 x 60,5 x 56,5 mm, pracovní frekvence 2,4GHz
● dosah 70-80m na volném prostranství
● protisluneční clona

DIGITÁLNÍ BEZDRÁTOVÉ KAMEROVÉ SETY (4PIN) VO MOC

Sada LCD monitoru s 1 x 4PIN vstupem a kamery s bezdrátovým digitálním přenosem signálu.  
Digitální kódovaný přenos signálu zajišťuje velmi kvalitní přenos signálu, odolný jakémukoliv rušení a výpadkům. 
Hlavní výhoda tohoto systému spočívá ve velmi jednoduché montáži, například kameru na kabině nákladního vozu připojenou pomocí 4PIN kabelu
a kameru na návěsu jednoduše pomocí bezdrátového digitálního přenosu, bez nutnosti protahování kabelu.

svwd410set SET 1 x 4PIN s monitorem 10,1"
rozměry 255 x 167 x 30 mm (s clonou 275 x 184 x 78 mm)

 DIGITAL

+ + = cena sady

4 884,- 7 092,-

svwd49set SET 1 x 4PIN s monitorem 9"
rozměry 230 x 152 x 30 mm (s clonou 250 x 168 x 78 mm)

 DIGITAL

+ + = cena sady

4 644,- 6 743,-

svwd47set SET  1 x 4PIN s monitorem 7"
rozměry 185 x 128 x 30 mm (s clonou 204 x 141 x 78 mm)

 DIGITAL

+ + = cena sady

4 310,- 6 258,-

svwd45set SET 1 x 4PIN s monitorem 5" 
rozměry 146 x 110 x 28 mm (s clonou 146 x 110 x 65 mm)

 DIGITAL

+ + = cena sady

4 107,- 5 963,-

svwd47setT SET 1 x 4PIN s monitorem 7", dotyková tlačítka
rozměry 185 x 128 x 30 mm (s clonou 204 x 141 x 78 mm)

 DIGITAL

+ + = cena sady

4 490,- 6 519,-

10,1"

9"

7"

7"

5"

Sada LCD monitoru a kamery s bezdrátovým digitálním přenosem signálu.
Sada s bezdrátovým digitálním přenosem signálu. Digitální kódovaný přenos signálu zajišťuje velmi kvalitní přenos signálu, odolný jakémukoliv rušení a výpadkům. 
Hlavní výhoda tohoto systému spočívá ve velmi jednoduché montáži bez nutnosti tažení kabelů.

cw3-dset71 SET bezdrátový digitální kamerový systém s monitorem 7" 3 860,- 5 605,-

● napájecí napětí monitoru 12 - 24V
● napájecí napětí bezdrátové kamery 12 - 24V
● monitor rozměr 195 x 130 x 25 (65 se stínítkem) mm (bez držáku) 
● obrazová rychlost : 30f / s Max
● pracovní frekvence: 2400 ~ 2483,5MHz
● dosah 50 - 100 m
    na volném prostranství
● kamera 110°
● rozlišení: 512 x 492
● krytí IP69K 
● IR až 5M
● kamera rozměr: 
   80 x 43 x 37 mm 
   (bez stojanu),
   90 x 65 x 37 mm
   (se stojánkem)

cw3-dset51 SET bezdrátový digitální kamerový systém s monitorem 5" 3 754,- 5 451,-
● napájecí napětí monitoru 12 - 24V
● napájecí napětí bezdrátové kamery 12 - 24V
● monitor rozměr 153 x 90 x 22 mm (bez držáku)
● masivní držák s přísavkou na sklo délka 110 mm
● kamera 110°
● rozlišení: 512 x 492
● krytí IP69K 
● IR až 5M
● obrazová rychlost : 30f / s Max
● pracovní frekvence: 2400 ~ 2483,5MHz
● dosah 50 - 100 m na volném prostranství
● kamera rozměr: 
    80 x 43 x 37 mm (bez stojanu), 
    90 x 65 x 37 mm (se stojánkem)

7" 5"

cw3-dset431 SET bezdrátový digitální kamerový systém s monitorem 
4,3" / Transmitter 2 782,- 4 039,-

● napájecí napětí monitoru 12 - 24V 
● napájecí napětí transmitter 12 - 24V 
● monitor rozměr 135 x 80 x 22 mm (bez držáku a antény)
● transmitter rozměr: 72 x 43 x 20 mm (bez antény)
● video codec: MPEG4
● obrazová rychlost : 30f / s Max
● pracovní frekvence: 2400 ~ 2483,5MHz
● dosah 60 m na volném prostranství
● masivní držák s přísavkou na sklo délka 110 mm
 

 DIGITAL

 DIGITAL

 DIGITAL

DIGITÁLNÍ BEZDRÁTOVÉ KAMEROVÉ SETY (bez 4PIN vstupu) VO MOC

4,3"

cw3-Pdset431 SET bezdrátový digitální kamerový systém s monitorem 
4,3" / Transmitter + kamera s 2 senzory 3 340,- 4 850,-

● napájecí napětí monitoru i transmitteru 12 - 24V 
● napájení kamery 12V 
● monitor rozlišení 480 x 272
● monitor rozměr 135 x 80 x 22 mm (bez držáku a antény) 
● transmitter rozměr: 72 x 43 x 20 mm (bez antény)
● video codec: MPEG4
● pracovní frekvence: 2400 ~ 2483,5MHz
● obrazová rychlost : 30f / s Max
● dosah 60 m na volném prostranství
● kamera s integrovanými 2 senzory
● snímací úhel kamery horizontální 110°, 
    diagonální 170°, rozlišení 480 řádků
● detekční rozsah 0,3 m - 2 m
● úhel detektorů 30°
● akustická signalizace 70 - 90 dB
● vodotěsné krytí IP 67 
● rozměr 62 mm x 32 x 24,5 mm
● masivní držák s přísavkou na sklo délka 110 mm 

 DIG
IT

AL4,3"
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cw2-Pset43 Bezdrátový parkovací systém 4 senzorový - 4,3" LCD 
diplej +  parkovací kamera 2 160,- 3 136,-

Přenos signálu mezi řídící jednotkou a displejem probíhá bezdrátově, nemusíte vést žádné kabely mezi 
přední a zadní částí vozu. Systém je aktivován při zařazení zpátečky. 
Signalizace probíhá akusticky (možnost vypnutí akustické signalizace) a opticky na kombinovaném 4,3" 
displeji LCD a číselným zobrazením vzdálenosti v rozsahu 0,3 – 2,5m. 
● snímací úhel kamery 170°
● napájecí napětí 12V
● rozlišení LCD monitoru: 480 x 272 
● 1x video vstup pro další zařízení
● pracovní teplota -20°C- +50°C
● průměr čidel 22 mm
● dosah cca 25 m 
(na volném prostranství)

c-c706

Kamera je určena k montáži do nebo 
vně nárazníku např. nad SPZ

cw2-Zset43 Bezdrátová parkovací kamera s LCD 4,3" monitorem 
na zrcátko 1 425,- 2 069,-

Systém je aktivován při zařazení zpátečky. Kamera zobrazuje prostor za vozidlem na 4,3" displeji LCD 
integrovaný v zrcátku. 
● snímací úhel kamery 170°, kamera CMD
● napájecí napětí 12V
● velilkost displeje 4,3"
● rozlišení monitoru 480 x 272
● pracovní teplota -30 °C- +50 °C
● dosah cca 25 metrů (na volném prostranství)

cw2-set43 Bezdrátová parkovací set kamera + LCD 4,3 displejem 1 580,- 2 390,-
Systém je aktivován při zařazení zpátečky, přenos signálu mezi kamerou 
a monitorem probíhá bezdrátově, nemusíte vést žádné kabely mezi přední 
a zadní částí vozu. 
● snímací úhel kamery 170°
● napájecí napětí 12V
● rozlišení monitoru 480 x 272
● pracovní teplota -30°C- +50°C
● dosah cca 25 metrů (na volném prostranství)

Kamera je určena k montáži do nebo 
vně nárazníku např. nad SPZ

c-c706

cw2-spzcam43 Bezdrátový parkovací systém s kamerou a 2 senzory 
v SPZ, 4,3" monitor 2 400,- 3 630,-

Kamera a čidla parkovacího systému jsou umístěna v rámečku pod SPZ. 
Přenos signálu mezi řídící jednotkou a displejem probíhá bezdrátově, nemu-
síte vést žádné kabely mezi přední a zadní částí vozu. Signalizace probíhá 
akusticky s připojeného reproduktoru a opticky na připojeném monitoru 
o velikosti 4,3". Systém rozlišuje překážky zvlášť na levé a pravé straně v rozsahu 0,3 - 1,9 m. Senzory 
nejsou vhodné do vozidel, u nichž některá součást zasahuje do vyzařovacího pole senzorů.
● rozlišení monitoru: 480 x 272 
● snímací úhel 170°, 
    horizontální 110°
● akustická signalizace 65 dB
● po přestřižení zelené smyčky 
    vypnete pomocné trajektorie 
    pro couvání
● napájení 12V
● pracovní teplota 
    od -20°C do +70°C

Kamera je určena 
k montáži do nebo 

vně nárazníku např. 
nad SPZ

1 379,- 2 002,-
snížení  ceny

2 178,- 3 162,-
snížení  ceny

ANAL
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OG
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OG

NOVINKA

ANALOGOVÉ BEZDRÁTOVÉ SETY VO MOC

KAMEROVÉ (PARKOVACÍ) SETY VO MOC

se663 Parkovací kamera s LCD 4,3" monitorem na zrcátko 1 480,- 2 239,-
Parkovací set - kamera s 4,3" monitorem integrovaným v zrcátku je určena 
pro detekci překážek za vozidlem.  Kamera je určena k montáži do nebo vně 
nárazníku např. nad SPZ.
● rozlišení monitoru 480 x 272 
● napájecí napětí 12V
● pracovní teplota -30°C - +50°C
● zobrazuje pomocné trajektorie 
   po přestřižení bílé smyčky 
   trajektorie zmizí
● snímací úhel 120°
● kabel CINCH 5 m
● kamera CMD

se664 Parkovací kamera s LCD 5" monitorem 1 592,- 2 408,-
Parkovací set - kamera s 5" monitorem je určena pro detekci překážek za vo-
zidlem. Kamera je určena k montáži do nebo vně nárazníku např. nad SPZ.
● rozlišení monitoru 480 x 272
● napájecí napětí 12V
● pracovní teplota -20°C - +50°C
● kabel CINCH 5 m
● kamera CMD
● snímací úhel 120°
● zobrazuje pomocné trajektorie 
   po přestřižení bílé smyčky 
   trajektorie zmizí

se665 Parkovací systém se 4-mi čidly a kamerou + LCD 4,3" 1 740,- 2 632,-
Parkovací systém zadní s 4 čidly určenými k zapuštění do nárazníku a kame-
rou je určený pro detekci překážek za vozidlem, možno instalovat do nebo 
vně nárazníku.  Signalizace probíhá akusticky (možnost vypnutí akustické 
signalizace) a opticky na kombinovaném 4,3" displeji LCD. 
Systém rozlišuje překážky zvlášť na levé a pravé straně. 
● napájecí napětí 12V
● rozlišení  monitoru: 480 x 272
● 1x video vstup pro další zařízení
● pracovní teplota -20°C - +50°C
● kamera se dá umístit 
    jak do nárazníku 
    tak pomocí držáčku nad SPZ
● číselné zobrazení 
    vzdálenosti v rozsahu 0,3 – 2,5 m
● průměr čidel 22 mm
● zobrazuje pomocné trajektorie 
   po přestřižení bílé smyčky 
   trajektorie zmizí c-c706

Kamera má snímací 
úhel 120° a je určena 

k montáži do nebo 
vně nárazníku např. 

nad SPZ

se666 Parkovací kamera s LCD 4,3" monitorem 1 480,- 2 239,-
Parkovací set - kamera s 4,3" monitorem je určena pro detekci překážek 
za vozidlem. 
● rozlišení monitoru 480 x 272
● napájecí napětí 12V
● pracovní teplota -30°C - +50°C
● kabel CINCH 5 m
● kamera CMD
● připojovací konektory: video výstup - CINCH samice, napájení - volné dráty 
● rozměry: ø kamery 17 mm, délka bez držáku 18 mm
● výstupní obraz zrcadlový, přímý po přestřižení modré smyčky
● zobrazuje pomocné trajektorie 
   po přestřižení bílé smyčky 
   trajektorie zmizí

NEJPRODÁVANĚJŠÍ

1 292,- 1 876,-
snížení  ceny

1 340,- 1 946,-
snížení  ceny

1 555,- 2 258,-
snížení  ceny

1 280,- 1 859,-
snížení  ceny

Kamera má snímací úhel 120° 
a je určena k montáži do nebo vně 

nárazníku např. nad SPZ c-c706

ANAL
OG
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LCD MONITORY V ZRCÁTKU PRO OEM MONTÁŽ VO MOC

ds-435OEM LCD monitor 4,3" v zrcátku pro OEM montáž 1 380,- 2 004,-

ds-435OEMD LCD monitor 4,3" v zrcátku pro OEM montáž, zatmavovací 1 920,- 2 788,-

LCD monitor 4,3“ v elegantním provedení určený k nahrazení originálního zrcátka ve voze.  
K monitoru je možné připojit libovolný externí zdroj kompozitního video signálu + kamery. 
 

Technické parametry: 
● vstup video: 2x 
● aktivace monitoru probíhá automaticky 
   přítomností signálu na 1 ze vstupů 
● možnost nastavení: 5 úrovní jasu / 
   automatické snížení jasu za tmy (senzor) / 
   manuální vypnutí monitoru 
● napájení: 12V / 4W 
● rozměry: 268 x 83 x 35 mm
DS-435OEMD: je navíc vybaveno funkcí DIMMING - automatické zatmavení zpětného zrcátka při 
jízdě v noci slouží pro zatmavení zrcadlové plochy při osvitu světly vzadu jedoucím automobilem.

K upevnění zrcátka je nutno dokoupit držák pro daný model vozu do kterého bude zrcátko instalováno.

ds-436dvrOEM LCD monitor 4,3" s DVR kamerou v zrcátku pro OEM montáž 2 860,- 4 153,-
LCD monitor 4,3“ s vestavěnou FULL HD DVR kamerou v elegantním provedení určený k nahrazení 
originál zrcátka ve voze. K monitoru je možné připojit zpětnou kameru (aktivace se provádí přivedením 
napětí na aktivační kabel). 
 

 
Technické parametry 
● vestavěná FULL HD DVR kamera se záznamem na micro SD kartu 
● video formát: MOV 
● kamera A+ 150° širokoúhlá 
● rozlišení záznamu 2304 x 1296 30fps / 1920 x 1080 30fps / 1280 x 720 60fps 
● záznamové medium: micro SD (SDHC) karta až 64 GB CLASS 10 
● automatické přemazávání starých záznamů (nahrávání ve smyčce) 
● automatické spuštění nahrávání po připojení napájení 
● audio záznam i přehrávání 
● G senzor 
● nahrávání v sekcích 1 / 2 / 3 min. 
● napájecí napětí 12V  
● rozměry: 270 x 82 x 45 mm

K upevnění zrcátka je nutno dokoupit držák pro daný model vozu do kterého bude zrcátko instalováno.

ds-736OEM LCD monitor 7,36" v zrcátku pro OEM montáž 2 478,- 3 598,-
LCD monitor 7,36“ v elegantním provedení určený k nahrazení originál zrcátka ve voze. 
K monitoru je možné připojit až 3 kamery.
 

Technické parametry 
● vstup video: 3x
● vodič pro aktivaci 1. a 2. video vstupu 
● možnost nastavení: dotykové ovládání nastavení monitoru / manuální vypnutí monitoru
● napájení: 12V / 5W
● rozměry: 267 x 79 x 35 mm

Držák pro instalaci zrcátek DS-435OEM, 
DS-435OEMD, DS-436DVROEM a DS-736OEM
Možno použít pro automobily bez dešťového senzoru

ds-4.1OEM pro VW, ŠKODA, AUDI 221,- 334,-
ds-4.2OEM pro Ford, Mazda, Toyota, Honda, Hyundai, Kia 221,- 334,-
ds-4.3OEM pro Citroen, Peugeot, Renault, Dacia, Mercedes Benz 221,- 334,-
ds-4.4OEM pro Renault, Mercedes Benz 221,- 334,-
ds-4.5OEM pro Nissan, Suzuki, Honda 221,- 334,-
ds-4.6OEM pro Fiat 221,- 334,-
ds-4.7OEM pro Hyundai, Kia, Chevrolet, MG 221,- 334,-

LCD monitory na zrcátko s Bluetooth VO MOC

ic-700bt LCD monitor 7" na zrcátko s microSD/USB/FM modulátor/
Bluetooth 1 740,- 2 526,-

Technické parametry   
● rozlišení: 1024 x 600   
● přehrává: AVI, MP3, CD, JPEG                    
● USB vstup / SD karta 
● 2x video vstup, 
    aktivační vodič zpětné kamery 
● FM modulátor 
● vestavěné reproduktory 
● dálkové ovládání v balení 
● napájení: 12V / 8W 

rozměry: 245 x 114 x 19  mm

ds-476bt LCD monitor 7" na zrcátko s USB / SD slotem / Bluetooth 1 380,- 2 004,-

Technické parametry   
● pro pohodlné ovládání použita technologie dotykového ovládání na displeji + dálkové ovládání. 
● rozlišení: 800 x 480  
● přehrává: AVI, MKV, MP3, CD, JPEG                    
● USB vstup / SD karta 
● 2x video vstup
    aktivační vodič zpětné kamery 
● FM modulátor 
● vestavěné reproduktory 
● napájení: 12V / 7W 
● barva: černá/chrom

rozměry: 254 x 108 x 25  mm 

LCD monitor na zrcátko s USB / SD slotem
ds-495 LCD monitor 9" na zrcátko s USB / SD slotem 1 770,- 2 570,-

K monitoru je možné připojit libovolný externí zdroj kompozitního video signálu (např. DVD, video, kamera ....) nebo využít čtečku SD karet / USB port a se zobrazením 16:9.
Technické parametry     
● rozlišení: 800 x 480  
● přehrává: MPEG4, MP3, JPEG, WMA, 3GP, AVI, MP4, MP5, VCD, Xvid, MOV, MKV                 
● USB vstup / SD karta 
● 2x video vstup, 
● aktivační vodič zpětné kamery 
● audio výstup 
● FM modulátor 
● dálkové ovládání v balení 
● napájení: 12V / 8W 

rozměry: 247 x 132 x 27 mm
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LCD MONITORY VO MOC
20%+DPH

Monitor 10,1" Android/DVD/USB/SD s držákem na opěrku

ds-x101ad černá/stříbrná 5 335,- 7 746,-
OS: Android 6.0,  CPU: ARM Quad cortexA7 1.3Ghz,  RAM: 
1G LPDDR3 , vestavěná 8GB paměť,  WiFi 802.11 b/g, podpora 
Miracast / Airplay,  Bluetooth (jedno z využití jako přenos zvuku 
do sluchátek nebo externího Bluetooth reproduktoru),  vestavěný 
akumulátor 3,7V 4000mAh,  typ displeje: LCD IPS,  rozlišení: 
1366 x 768,  DVD/USB/micro SD,  3,5 Jack výstup na sluchátka,  
HDMI,  FM modulátor,  napájení: 12V

rozměry monitoru:  bez držáku 258 x 175 x 40 mm 
včetně zaklopeného držáku: 258 x 175 x 70 mm
s vyklopeným držákem: 258 x 175 x 130 mm

10,1"

Monitor 12,5" Android/USB/SD/HDMI s držákem na opěrku

ds-x125a černá/stříbrná 5 940,- 8 625,-
OS: Android 7.1.2,  CPU: 8core A53 64bit  1.5GHz,  RAM: 2 
LPDDR3 , Vestavěná 8GB paměť,  WiFi 802.11 b / g, podpora 
Miracast / Airplay,  Bluetooth (jedno z využití jako přenos zvuku 
do sluchátek nebo externího Bluetooth reproduktoru),  typ disple-
je: LCD IPS, rozlišení: 1920 x 1080P,  USB/micro SD,  3,5 Jack 
výstup na sluchátka,  HDMI,  FM modulátor,  napájení: 12V

rozměry monitoru:  bez držáku: 298 x 193 x 24,5 mm 
včetně zaklopeného držáku: 298 x 193 x 47 mm
s vyklopeným držákem: 298 x 193 x 105 mm

DVD/SD/USB monitor 10,1"  s držákem na opěrku

ds-x101td černá/stříbrná 3 870,- 5 619,-
české menu, dotyk. plocha na displeji pro komfortní obsluhu 
monitoru s možností obsluhy přes tlačítka na boku monitoru, 
rozlišení: 1024 x 600, DVD /USB/micro SD, vstup AV (audio/
video), výstup AV (audio/video), 3,5 Jack výstup na sluchátka, 
HDMI, FM modulátor, dvoukanálový IR vysílač, napájení: 12V

rozměry monitoru:  bez držáku: 267 x 180 x 50 mm 
včetně zaklopeného držáku: 267 x 180 x 60 mm
s vyklopeným držákem: 268 x 180 x 137 mm

10,1"

DVD/SD/USB/HDMI monitor 10,1" s držákem na opěrku

ds-x102d černá/stříbrná 3 280,- 4 763,-
české menu, rozlišení: 1024 x 600, DVD /USB/SD, vstup AV 
(audio/video) 2x, výstup AV (audio/video) 2x, HDMI, 3,5 Jack 
výstup na sluchátka, FM modulátor, dvoukanálový IR vysílač, 
napájení: 12V

rozměry monitoru:  263 x 168 x 35 mm 
včetně zaklopeného držáku: 263 x 168 x 61 mm
s vyklopeným držákem: 263 x 168 x 102 mm

10,1"

DVD/SD/USB/HDMI monitor 10,1" s držákem na opěrku

ds-x11dsilver stříbrná 3 488,- 5 065,-
ds-11dblack černá 3 488,- 5 065,-
české menu, dotyková plocha na displeji pro komfortní 
obsluhu monitoru, rozlišení: 1366 x 768, DVD /USB/micro SD, 
vstup AV (audio/video), výstup AV (audio/video), 3,5 Jack výstup 
na sluchátka, HDMI, FM modulátor, dvoukanálový IR vysílač, 
napájení: 12V

rozměry monitoru: bez držáku: 270 x 177 x 35 mm
včetně zaklopeného držáku: 270 x 177 x 60 mm
s vyklopeným držákem: 270 x 177 x 117 mm

10,1"

Stropní monitor 13,3" šedý s DVD/SD/USB/IR/FM/HDMI

ic-133d šedá 5 260,- 7 638,-
rozlišení: 1920 x 1080, DVD/USB/SD, vstup AV (audio/video), 
výstup AV (audio/video), HDMI, 3,5 Jack výstup na sluchátka, 
FM modulátor, dvoukanálový IR vysílač, vestavěné reproduktory, 
dálkové ovládání, napájení: 12V

rozměry monitoru:  345 x 282 x 25 (po vyklopení 230 mm)

13,3"

Stropní LCD monitor 15,6" s DVD/SD/USB/IR/FM/HDMI

ic-156d šedá 5 930,- 8 610,-
rozlišení: 1920 x 1080, DVD/USB/SD, HDMI, vstup AV (video) 2x, 
výstup AV (audio), 3,5 Jack výstup na sluchátka, FM modulátor, 
dvoukanálový IR vysílač, vestavěné reproduktory, dálkové 
ovládání v balení, napájení: 12V

rozměry monitoru:  448 x 382 x 50 mm po vyklopení 280 mm

15,6"

SD/USB/HDMI monitor 10,1" s držákem na opěrku

ds-x11mpsilver stříbrná 3 260,- 4 734,-
ds-x11mpblack černá 3 260,- 4 734,-
české menu, dotyková plocha na displeji pro komfortní obsluhu 
monitoru, rozlišení: 1366 x 768, USB/micro SD, vstup AV (audio/
video), výstup AV (audio/video), 3,5 Jack výstup na sluchátka, 
HDMI, FM modulátor, dvoukanálový IR vysílač, napájení: 12V

rozměry monitoru:  bez držáku: 270 x 177 x 35 mm 
včetně zaklopeného držáku: 270 x 177 x 60 mm
s vyklopeným držákem: 270 x 177 x 117 mm

10,1"

DVD/SD/USB monitor 9" v černé opěrce

ds-x99hd černá 2 970,- 4 312,-
rozlišení: 800 x 480, DVD/USB/SD, přehrává: DVD, VCD, AVI, 
MP3, CD, JPEG, vstup AV (audio/video) 2x, výstup AV (audio/
video) 2x, 3,5 Jack výstup na sluchátka, FM modulátor, dvoukaná-
lový IR vysílač, napájení: 12V

rozměry monitoru:  255 x 200 x 140 mm

9"

12,5"
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Stropní monitor 11,6" šedo/stříbrný s SD/USB/IR/FM/HDMI

ic-116slim šedo/stříbrná 3 670,- 5 329,-
rozlišení: 1366 x 768, USB/SD, vstup AV (audio/video) 2x, HDMI, 
FM modulátor, dvoukanálový IR vysílač, vestavěné reproduktory, 
dálkové ovládání v balení, napájení: 12V

rozměry monitoru:  317 x 255 x 24 
po vyklopení 210 mm

11,6"

Stropní monitor 13,3" šedo/stříbrný s SD/USB/IR/FM/HDMI

ic-133slim šedo/stříbrná 4 812,- 6 987,-
rozlišení: 1920 x 1080, USB/SD, vstup AV (audio/video), výstup 
AV (audio/video), HDMI, FM modulátor, dvoukanálový IR vysílač, 
vestavěné reproduktory, dálkové ovládání v balení, napájení: 12V

rozměry monitoru:  345 x 282 x 25 
po vyklopení 230 mm

13,3"

Stropní monitor 15,6" šedý s SD/USB/IR/FM/HDMI

ic-156slim šedá 5 532,- 8 032,-
rozlišení: 1920 x 1080, USB/SD, vstup AV (video) 2x, výstup AV 
(audio), HDMI, FM modulátor, dvoukanálový IR vysílač, vestavěné 
reproduktory, dálkové ovládání v balení, napájení: 12V

rozměry monitoru:  448 x 382 x -50 
po vyklopení 280 mm

15,6"

LCD MONITORY VO MOC
20%+DPH

Stropní LCD monitor 13,3"  s OS. Android HDMI / USB, dálkové ovládání se snímačem pohybu

ds-133Abl černý 7 790,- 11 311,-

ds-133Agr šedý 7 790,- 11 311,-

rozměry monitoru: 380 x 270 x 36 
po vyklopení 216 mm

1DIN DVD autorádio s výsuvným 7" LCD, 
Bluetooth, SD/USB/FM/DUAL-GPS/RDS/ČESKÉ MENU

80822gps 4 195,- 5 837,-

Technické parametry:
● 7" LCD kapacitní dotyková obrazovka 16:9 s rozlišením 800x480 integrována do plně motorizovaný panel s pamětí nastavení pozice 
● grafické uživatelské rozhraní v ČESKÉM JAZYCE 
● odnímatelný přední panel  
● USB vstup (na čelním panelu), slot na mikro SD karty (pod čelním panelem) 
● podpora formátů DVD/VCD/CD/MP 3/MPEG4/DIVX/CD-R/WMA/JPEG ASF/AVI/WMV/DIVX, MP3/PCM/WMA 
● vestavěný FM/AM tuner RDS 
● vestavěný GPS modul + přiložena mikro SD karta s mapovým software 
● navigace umožňuje duální režim (spuštěné zobrazení navigace zároveň s rádiem) 
● Bluetooth (A2DP) pro bezpečné telefonování přes hands-free/music 
● paměť posledních hovorů (volané, přijaté, zmeškané) 
● podpora připojení couvací kamery- automatická aktivace při zařazení zpátečky 
● externí mikrofon (součást balení) 
● možnost napojení ovládání z volantu

● dekorativní osvětlení (multicolor) 
● OS: Android 6.0 
● CPU: quad core Cortex-A53 64bit  1.6GHz 
● RAM: 1,5GB , Vestavěná 8GB paměť 
● Wi-Fi 802.11 b/g, podpora Miracast / Airplay 
● Bluetooth (jedno z využití jako přenos zvuku do sluchátek nebo 
    externího Bluetooth reproduktoru) 
● displej: IPS LCD, rozlišení: 1920 x 1080 
● přehrává RM, FLV, MOV, AVI, MKV, TS, MP4, WAV, MP3, WMA, 
    FLAC, APE, BMP, PNG, JPG atd.            
● konektivita 
 - USB vstup 
 - vstup AV (jen video)   
 - výstup AV (jen audio) 
 - HDMI 
● rozhraní 
 - Bluetooth 
 - WiFi: ANO (2,4 / 5 GHz) 
 - FM modulátor 
● vestavěné reproduktory 
● dálkové ovládání v balení 
● napájení: 12V / 1,2 A

13,3"

ČESKÝ JAZYK
odnímatelný přední panel



Kompletní sortiment, více obrázkù, videa a zvuky naleznete na  www.stualarm.cz

CA
R 

M
UL

TI
M

ÉD
IA

ST
UA

LA
RM

22

DVB-T2 TV TUNER

dvb-t2h1 DVB-T2/HEVC/H.265 digitální tuner s USB / SCART / HDMI / RJ45 572,- 831,-

DVB-T2 set-top box CARCLEVER je určen pro příjem současného digitálního pozemního vysílání DVB-T a také nastupujícího standardu DVB-T2 s kodekem H.265/
HEVC.
Set top box je vybaven HDMI a SCART konektorem pro připojení k jakékoliv vaší televizi, ať už se jedná o novější či starší model, digitálním koaxiálním audio 
výstupem a LAN konektorem, pomocí kterého se připojíte k internetu pro sledování předpovědi počasí pomocí předinstalovaných aplikací. 
Přes USB rozhraní si můžete pouštět filmy, hudbu nebo fotografie. Procházet a plánovat nahrávání svých oblíbených pořadů můžete jednoduše pomocí funkce 
"Elektronický průvodce programů" (EPG).
 
Technické parametry:
● výstupní rozlišení obrazu HDMI FullHD 1920x1080p, 1080i, 720p, 576p, 576i
● časovač pro nahrávání v nepřítomnosti s přímým zadáním z EPG
● USB PVR (nahrávání) (USB FLASH i HDD), napájení HDD z USB 5V
● připojení k internetové síti, aplikace pro RSS, počasí, Google mapy, internetová rádia   
● editace seznamu programů - funkce přesunutí / vymazání / zamknutí / přejmenování / oblíbené
● české OSD menu, kompletní pro všechny funkce přijímače
● video výstupy HDMI 1,3, SCART
● USB přehrávač - podpora MKV/DivX/MOV/MPEG/MP3/WMA/JPEG
● timeshift - sledování s časovým posunem 
● napájení antény 5V, 120mA max.
● vstupní napětí 110-240V AC, 50Hz 
● standardně dodávané příslušenství: 
   dálkový ovladač, návod, baterie 2 x AAA

vhodné pro domácí použití

LCD monitor 10" s DVB-T2/SD/USB/HDMI české menu

ds-x10dvb-t černá 2 840,- 4 124,-

vestavěný SD/HD TV tuner pro příjem digitálního televizního vysílání DVB-T/T2/H.265/HEVC, grafic-
ké menu a EPG v českém jazyce, rozlišení: 1024 x 600, USB/SD, výstup AV (audio/video), 3,5 Jack 
výstup na sluchátka, vestavěné reproduktory, HDMI, napájení aktivní antény +5V,  integrovaná 
baterie: provoz cca 2 hodiny (7,4V / 1300 mAh), 

rozměry monitoru:  265 x 165 x 27 mm
10,1"

DVB-T2/HEVC/H.265 digitální tuner s USB + 2x anténa

dvb-t04 3 330,- 4 835,-

SD/HD TV tuner pro příjem digitálního televizního vysílání DVB-T/T2/H.265/HEVC s funkcí nahrávání 
a USB portem pro přehrávání multimediálních souborů. Tuner je vybaven grafickým menu a EPG 
v českém jazyce! Díky dvěma vestavěným tunerům dokáže bez problému přijímat signál digitální 
televize i za jízdy v rychlosti až 140 km/h. 
Podporuje funkce Auto scanning, EPG, Channel preview, Music channel, Teletext. Vynikající kvalita 
AV výstupu a odolnost proti rušení na napájení.
● příjem signálu SD/HD MPEG-2(ISO/IEC 13818-2) / H.264 (MPEG-4 AVC, ISO/IEC 14496-10) / 
H.265(HEVC,ISO/IEC 23008-2) až 1080p, kvalita 30fps
● A/V výstup: video RCA jack 1 x, Audio RCA jack (R/L) 2 x
● A/V vstup: video RCA jack 1 x, Audio RCA jack (R/L) 2 x
● digitální HDMI výstup: 1,3 - 1080p
● 2x anténní vstup - SMA konektor
● napájení antén po koaxiálním kabelu
● automatické nebo manuální vyhledávání dostupných televizních stanic
● funkce zobrazení EPG – elektronický televizní program a další údaje o vysílání
● nahrávání na USB disk, přehrávání z USB disku (s pamětí posledně přehrávaného souboru)
● nahrávání ve formátu: MTS (televize), MP3 (rádio)
● možnost připojení USB disku a přehrávání souborů ve formátech MP3, MP4, RMVB, 
    AVI, MKV, MPG, DAT, VOB a dále zobrazení fotografií ve formátu JPEG
● napájecí napětí: +12 až +24V, spotřeba 10W (max.)
● rozměry jednotky: 155 x 100 x 27 mm
● hmotnost 508 g
● pracovní teplota od -30 ºC do 70 ºC

DVB-T2/HEVC/H.265 digitální tuner Asuka s USB

dvb-asuka4 5 590,- 8 117,-

SD/HD TV tuner pro příjem digitálního televizního vysílání DVB-T/T2/H.265/HEVC s funkcí nahrávání a USB portem pro přehrávání 
multimediálních souborů. Citlivost tuneru je o 4-6 dB větší než u podobných DVB-T tunerů, tuner je zároveň vybaven funkcí AFS 
(automatické přepínání frekvencí). Z připojené USB paměti přehrává multimediální soubory.
Tuner je vybaven grafickým menu a EPG v českém jazyce! Díky dvěma vestavěným tunerům dokáže bez problému přijímat signál 
digitální televize i za jízdy v rychlosti až 160 km/h. Podporuje funkce Auto scanning, EPG, Channel preview, Music channel, Teletext. Vynikající kvalita AV výstupu 
a odolnost proti rušení na napájení. Tuner je vybaven automatickou detekcí typu připojené antény (pasivní-aktivní).
Technické parametry:
● příjem signálu SD/HD MPEG-2(ISO/IEC 13818-2) / H.264 (MPEG-4 AVC, ISO/IEC 14496-10) / H.265(HEVC,ISO/IEC 23008-2) až 1080p, kvalita 30fps
● 2x AV vstup (1x cinch, 1x 3,5mm jack), 1x audio výstup cinch, 3x video výstup cinch
● digitální HDMI výstup: 1,3 - 1080p
● podpora souborů: MP3, VAW, AAC, MPEG 1-4, VOB, AVI, DivX, Xvid, MKV, TS, MOV, RMVB
● podpora titulků: SRT, SUB, SSA, ASS, SMI, PSB, TXT, IDX
● 2x anténní vstup - F konektor
● napájení antén po koaxiálním kabelu (automatická detekce typu připojené antény)
● automatické přepínání frekvencí (AFS)
● nahrávání na USB disk, přehrávání z USB disku (s pamětí posledně přehrávaného souboru)
● nahrávání ve formátu: TSV (televize), MP3 (rádio)
● možnost připojení USB disku a přehrávání souborů ve formátech MP3, MP4, RMVB, AVI, MPG, DAT, VOB a dále zobrazení fotografií ve formátu JPEG 
● napájecí napětí: 12-24V, spotřeba 5,5W (max.)
● rozměry jednotky: 175 x 131 x 25 mm, hmotnost 508 g
● pracovní teplota od -30 ºC do 70 ºC

Součást balení: 
1x Magnetická anténa kabel 1,5 m
1x AV kabel 1 x 3,5 mm Jack / 3 x RCA
1x Napájecí AC adaptér 230/12V 1,5 A
1x CL napájecí kabel kabelu 1 m
1x dálkový ovladač
1x masivní stojan

Součástí balení
- dálkový ovladač 
- externí infračervený snímač, 
- vnitřní aktivní prutové antény 25dB 2 x
- napájecí / připojovací kabeláž
- RCA kabel

2x ANTÉNA 
DVB-T JE 

SOUČÁSTÍ BALENÍ 

ČESKÉ MENU

Součástí balení
- dálkový ovladač 
- externí infračervený snímač, 
- vnitřní aktivní prutové antény 2 x
- připojovací kabeláž

ČESKÉ MENU

ČESKÉ MENU

2x ANTÉNA DVB-T JE 
SOUČÁSTÍ BALENÍ 

POZNÁMKA: DVB-T2  (kódování H.265/HEVC) je nový, nastupující standard digitálního televizního vysílání v České republice, který má v roce 2021 zcela 
nahradit současný standard DVB-T. Aktuálně probíhá postupné spouštění nových přechodových sítí ve standardu DVB-T2 + HEVC. Postupné vypínání DVB-T 
by mělo začít již v roce 2019 a skončit do roku 2021.

ČESKÉ MENU

rozměry   168 x 35 x 122 mm
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DVD / USB PŘEHRÁVAČ   

DVP-2004 Slim (1/2 DIN) DVD přehrávač s SD+USB vstupem  2 780,- 4 037,-
● USB vstup na čelním panelu, čtečka SD/MMC karet
● čte disky DVD, DVD-R, CD, CD-R, CD-RW, 
● podporuje formáty DVD, SVCD, VCD, CD, MP3 audio disc, MP4, DivX, Jpeg 
● video formát PAL/NTSC, 
● paměť času přehrávání i při vypnutí zapalování, 
● mechanický a elektronický (ESP) anti-shock a anti-skip systém
● 1x AV výstup cinch 2x audio, 1x video 
● 1x AV vstup na čelním panelu + 1x  zadní vstup (cinch 2x audio, 1x video)
● napájecí napětí 12V, spotřeba 15W

80239 USB multimediální přehrávač 1 270,- 1 844,-
USB (SD) multimediální přehrávač do automobilu, přehrává z jakékoliv přenosné USB paměti nebo pevného disku téměř jakékoliv video, hudbu a obrázky. 
Menu přehrávače je v českém jazyce.
Součástí přehrávače je dálkový ovladač, napájecí adaptér 12/24V, napájecí adaptér  , externí senzor dálkového ovládání.
 
● napájení 5V / max. 2A
● CL napájecí adaptér 12 / 24V
● napájecí adaptér na 230V
● menu i v českém jazyce
● externí i interní infra přijímač dálkového ovládání
● výstup kompozitní video signál PAL / NTSC, stereofonní audio signál
● výstup HDMI (Full HD)
● video formát: MPEG1 (DAT / MPG / MPEG), 
    MPEG2 (MPG / MPEG / VOB / TS / TP / M2TS), 
    MPEG4-XVID (MKV / AVI / MP4 / M2TS), 
    H.264 (MKV / AVI / MP4 / MOV / M2TS / TS / TP), 
    WMV9-VC-1 (M2TS / WMV), Real Video (RM / RMVB), MJPEG (AVI), FLV
● audio formát: MP3 / WMA / WAV / OGG / AAC / APE / FLAC / RA / AC3 / DTS
● obrazový formát: JPG / BMP / PNG / GIF
● titulky: SRT / SMI / ASS / SSA / idx / sub
● souborový systém FAT / FAT32 / NTFS / exFAT
● rozlišení: 480p, 720p, 1080i, 1080p
● USB port 2.0 (480 MBPS)
● podporuje přenosné paměti a pevné disky ve formátu FAT / FAT32 / NTFS / exFAT

 rozměry 178 x 25 x 170 mm
(1/2 DIN)

rozměry 80 x 58 x 17 mm

MULTIMEDIÁLNÍ PŘEHRÁVAČ

VO MOC

DAB+ DIGITÁLNÍ ROZHLASOVÝ PŘIJÍMAČ VO MOC

dab-03 DAB přijímač / Bluetooth HF + přehrávač / micro SD 1 480,- 2 149,-

DAB rozhlasový přijímač pro montáž do auta. 
Tento přijímač umožní přijímat digitální rozhlasové vysílání DAB/DAB+.
Přenos zvuku do autorádia probíhá přes FM modulátor nebo pomocí AUX výstupu. 
Zařízení zároveň disponuje Bluetooth připojením, které lze využít jako Bluetooth Hands Free s čistým 
přenosem hlasu nebo jako Bluetooth přehrávač.
Na spodní části se nachází micro SD port kde lze vložit micro SD kartu se soubory ve formátu MP3, WAV či 
WMA, dále je možnost využití AUX vstupu.

Součástí balení je: DAB přijímač, magnetický držák s přísavkou (na sklo nebo palubní desku), CL 
adaptér s 2x USB výstup (2,1 + 1 A), napájecí kabel USB/micro USB, AUX kabel 3,5mm JACK, 
nalepovací aktivní anténa, příchytky kabelu

Technické parametry:
● anténa: aktivní DAB anténa (SMB samec) nalepovací na sklo
● LCD displej s výbornou čitelností i při slunci o velikosti 2,4"
● frekvenční rozsah: FM (87,6-107,9MHz)
● přenosový standart: AAC+ (HE AAC v2 according to ETSI TS 102 653 DAB
● jazyk OSD: angličtina, němčina, francouzština, portugalština, španělština,
   italština, dánština, polština, čínština atd.
● napájecí napětí přes CL adaptér: +12V ~ +24V DC / 5V, příkon: 2,4W
● rozměry: 87 x 67 x 25 mm bez držáku

DAB/DAB+
 digitální rádio
 BT hands-free
 hudební přehrávač

        SKVĚLÁ CENA

         VO  Kč  1 480,-    
obj. kód   dab-03

�

MULTIMEDIÁLNÍ PŘEHRÁVAČ
obsah balení:ČESKÉ MENU

vhodné i pro domácí použití

DAB+
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HUDEBNÍ USB/AUX PŘEHRÁVAČ  (BEZ BLUETOOTH)

HUDEBNÍ USB/AUX/BLUETOOTH PŘEHRÁVAČ VO MOC

Hudební přehrávač USB/AUX/Bluetooth

555FA001 Fiat/Alfa 1 280,- 2 168,-
555HO001 Honda 1 280,- 2 168,-
555HO002 Honda -2005 1 280,- 2 168,-
555MZ001 Mazda 1 280,- 2 168,-
555NS001 Nissan 1 280,- 2 168,-
555PG010 Peugeot RD3 1 280,- 2 168,-
555PG011 Peugeot RD4 1 280,- 2 168,-
555RN003 Renault 1 280,- 2 168,-
555SU001 Subaru 1 280,- 2 168,-
555SZ001 Suzuki/Clarion 1 280,- 2 168,-
555TY001 Toyota (5+7) 1 280,- 2 168,-
555TY002 Toyota (6+6) 1 280,- 2 168,-
555VL001 Volvo 1 280,- 2 168,-
555VW003 VW (8pin) 1 280,- 2 168,-
555VW009 VW (12pin) 1 280,- 2 168,-

Digitální hudební přehrávač s Bluetooth k OEM autorádiím, 
umožňuje přehrávání hudby z USB / AUX / Bluetooth přímo 
na originálním autorádiu.
Součástí balení přehrávače je i externí mikrofon, takže 
lze využívat i jako Bluetooth hands-free sadu. Adaptér se 
ovládá originálními ovládacími prvky přímo na autorádiu nebo 
multifunkčním volantu, včetně přijímání hovorů přes Bluetooth.
Velmi rychlá a jednoduchá instalace k autorádiu přes konektor 
CD měniče, připojení bez ztráty kvality zvukového signálu. 
Přehrávač obsahuje i druhý USB konektor, který je určen pro 
dobíjení telefonu a jiných přenosných zařízení (5V /2A).
V porovnání s adaptéry jiných výrobců podporuje tento adaptér 
více hudebních formátů, podporuje větší USB paměti (až 
32GB), má vestavěný Bluetooth modul a velmi rychlou odezvu 
při vložení USB paměti.

Technické parametry:
● Bluetooth modul verze 4.0 - podpora formátů A2DP, 

AVRCP, HFP, SPP, GATT, ATT
● podpora hudebních formátů MP3, WMA, FLAC 

(8/16/24 bit), ACC, MP4, M4A, WAV, AIF, AIFC, MP2
● AUX konektor 3,5 mm JACK (pro připojení MP3 

přehrávače / iPodu...)
● externí mikrofon s 3,5 mm jackem
● čtečka SD a microSD karet v balení
● 2x USB konektor (1x pro dobíjení 5V/2A)
● podpora USB pamětí až do 32GB
● rozměry jednotky: 83 x 60 x 18 mm
● délka připojovací kabeláže: 80 cm

PŘEHRÁVAČ USB, AUX, Bluetooth

DOBÍJENÍ

HANDS-FREE
- OVLÁDÁNÍ Z VOLANTU
- EXTERNÍ MIKROFON

A Jednotka digitálního hudebního přehrávače
B Připojovací kabeláž
C AUX kabel 3,5mm Jack (délka 1m)
D Externí mikrofon 3,5 mm
E USB čtečka SD karet
F Návod k použití

iPod / MP3  
MP4, ...

USB Flash
USB nabíječka pro 

mobilní telefon, MP3...

VO MOC
40%+DPH

        SKVĚLÁ CENA

         velkoobchodní zisk za kus  =

Kč  512,-

�

Hudební přehrávač USB/AUX

554FA001 Fiat/Alfa 970,- 1 643,-
554HO001 Honda 970,- 1 643,-
554HO002 Honda -2005 970,- 1 643,-
554MZ001 Mazda 970,- 1 643,-
554NS001 Nissan 970,- 1 643,-
554PG010 Peugeot RD3 970,- 1 643,-
554PG011 Peugeot RD4 970,- 1 643,-
554RN003 Renault 970,- 1 643,-
554SU001 Subaru 970,- 1 643,-
554SZ001 Suzuki/Clarion 970,- 1 643,-
554TY001 Toyota (5+7) 970,- 1 643,-
554TY002 Toyota (6+6) 970,- 1 643,-
554VL001 Volvo 970,- 1 643,-
554VW003 VW (8pin) 970,- 1 643,-
554VW009 VW (12pin) 970,- 1 643,-

Digitální hudební přehrávač k autorádiím umožňuje přehrávání hudby z USB / AUX 
přímo na originálním autorádiu.
Adaptér se ovládá originálními ovládacími prvky přímo na autorádiu nebo multifunkč-
ním volantu.
Velmi rychlá a jednoduchá instalace k autorádiu přes konektor CD měniče, připojení 
bez ztráty kvality zvukového signálu. 
V porovnání s adaptéry jiných výrobců podporuje tento adaptér více hudebních 
formátů, podporuje větší USB paměti (až 32GB), má velmi rychlou odezvu při vložení 
USB paměti.

Technické parametry:
● podpora hudebních formátů MP3, WMA, FLAC (8/16/24 bit), ACC, MP4, M4A, 
WAV, AIF, AIFC, MP2
● AUX konektor 3,5 mm JACK (pro připojení MP3 přehrávače / iPodu...)
● podpora USB pamětí až do 32GB
● délka připojovací kabeláže: 80 cm

Stejné funkce a použití jako u výše uvedeného 
přehrávače, pouze bez Bluetooth

        SKVĚLÁ CENA

         velkoobchodní zisk za kus  =

Kč  388,-

�

555xxx

554xxx

VO MOC
40%+DPH
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NQ711B 1 348,- 2 039,-
1 DIN autorádio - přehrávač APPS/USB/BLUETOOTH

AUTORÁDIA NAKAMICHI
VO MOC

- modré podsvícení, bílý displej
- obsluha rádia přes mobilní telefon pomocí aplikace NAKAMICHI APP CONTROL/NAKAMICHI RADIO
- Bluetooth / A2DP/AVRCP/HFP 
- 24-bitový D/A převodník
- odnímatelný panel
- ISO konektor 
- čelní USB/AUX
- výstup pro zesilovač

OBSLUHA MOBILNÍM 
TELEFONEM

MOS-FET 4 x 50W

Výstupní výkon při 4Ω
Výstupní výkon MAX 
Napájecí napětí
Bass boost
Frekvenční rozsah 
Dolní propust 
Horní propust
Harmonické zkreslení 
Vstupní citlivost
Odstup signál/šum
Pojistka
Rozměry

NGXA80.4
75Wx4, 250Wx2 (bridged)

2000W
9-16V DC

0dB, 6dB, 12dB
15Hz-30kHz
50Hz-3kHz
20Hz-3kHz

≤1%
200mV-6V

≥90dB
30Ax2

389x183x55mm

NGXA120.4
110Wx4, 330Wx2 (bridged)

3000W
9-16V DC

0dB, 6dB, 12dB
15Hz-30kHz
50Hz-3kHz
20Hz-3kHz

≤1%
200mV-6V

≥90dB
30Ax3

419x183x55mm

NKSA60.4
60Wx4,120Wx2 (bridged)

1500W
 11-16V DC

0dB, 6dB, 12dB
20Hz-20kHz
32Hz-300Hz
32Hz-3kHz

≤1%
200mV-6V

>90dB
20Ax2

322x222x54mm

NGXA80.4
4-kanálový zesilovač analogový

Výkon 75Wx4 při 4Ω
Výkon 250Wx2 při 4Ω

Class-A/B

NGXA120.4
4-kanálový zesilovač analogový

Výkon 110Wx4 při 4Ω
Výkon 330Wx2 při 4Ω

Class-A/B

NKSA60.4
4-kanálový zesilovač analogový

Výkon 60Wx4 při 4Ω
Výkon 120Wx2 při 4Ω

Class-A/B

Výstupní výkon
Harmonické zkreslení
Odstup signál/šum
Frekvemční rozsah
Vstupní citlivost, high level
Vstupní citlivost, low level
Dolní propust 
Horní propust
Bass boost
Subwoofer
Pojistka 
Pasivní chladič
Váha 
Rozměry

NBF10.0A
150W
<0.2%
>90dB

20-150 Hz
0.5V

110mV
50-150 Hz

20Hz (fixed)
0 - 12 dB
10'' , 2 Ω

20A
185x52mm (1pc)

cca 5.2 kg
345x245x70 mm

NBF8.0A
100W
<0.2%
>90dB

20-150 Hz
1.0V

300mV
50-150 Hz

20Hz (fixed)
0 - 12 dB
8'' , 2 Ω

20A
185x52mm (1pc)

cca 4.4 kg
345x250x77mm

NBF8.0A
20cm aktivní subwooferový box

100W
8''

1100W
 PEAK POWER

 RMS
N-PowerNBF10.0A

25.4cm aktivní subwooferový box

 peak
power150W

10''

1500W
 PEAK POWER

Velikost reproduktoru
RMS výkom
Impedance
Materiál membrány 
Závěs membrány
Frekvenční rozsah
Citlivost (1W/m)
Kmitací cívka
Magnet

Váha
Rozměry

RMS výkon
Frekvenční rozsah
Harmonické zkreslení 
Odstup signál/šum
Vstupní citlivost, low level
Vstupní citlivost, high level
Low level impedance
Sub sonický filtr
LPF filtr
Bass boost

120W@2Ω 1%THD
20-150Hz @1W 2Ω
<0.5% @100Hz 1W

>75dB
150mV
1.0V
9 kΩ
20Hz

50Hz-150Hz
12dB@1W 2Ω

NBF150A

Subwoofer Zesilovač
5x9” x2pcs

80W
4Ω

Alumminum
Guma

32Hz - 300Hz
75±3dB

ASV 35.5mm
100x45x15 16.7oz

cca 3.52 kg
360x360x150mm

NBF150A
Aktivní subwoofer do pneumatiky 
určen pro instalaci do prostoru rezervy

 RMS
N-Power150W
15''

1200W
 PEAK POWER

Φ3
60

273.4

15
7.
9

31
5.
7

150

ZESILOVAČE, AKTIVNÍ BOXY NAKAMICHI
VO MOC

3 450,- 5 009,- 3 910,- 5 677,- 1 980,- 2 875,-

3 980,- 6 501,- 2 990,- 4 884,- 4 890,- 7 988,-

- dálkové ovládání Bassremote součástí balení
- výstup RCS/vysokoúrovnostní

- dálkové ovládání Bassremote součástí balení
- výstup RCS/vysokoúrovnostní



Kompletní sortiment, více obrázkù, videa a zvuky naleznete na  www.stualarm.cz

CA
R 

M
UL

TI
M

ÉD
IA

ST
UA

LA
RM

26

NSE-CS1617
16.5cm 2-pásmové komponentní reproduktory

 RMS
N-Power20W
6.5''

200W
 PEAK POWER

NSE-CS6957
16.5x23.5cm 2-pásmové komponentní reproduktory

 RMS
N-Power40W
6X9''

400W
 PEAK POWER

221

73

150
90

2515

12
1

165.2
235

16
5

Ø59

Ø
51

17.5

28

120

66

Ø
16

6

Ø
14

2

55Ø156

88
24 73Ø54

28
.5

19
.5

Počet pásem
Velikost 
Impedance
Materiál membrány 
Závěs membrány
Frekvenční rozsah
Citlivost(1W/m)
Kmitací cívka
Magnet
Váha 

NSE-CS1617
2-pásmové

16.5cm (6.5'')
4 Ω

Polypropylene
Pěna s vysokou hustotou

60-20k Hz
87±3 dB

25.5mm ASV
6.35 Oz (180g)

cca 1.1 kg

NSE-CS6957
2-pásmové

16.5x23.5cm (6x9'')
4 Ω

Polypropylene
Guma

60-20k Hz
90±3 dB

25.5mm KSV
12.0 Oz (340g)

cca 2.4 kg

NSE-6917 NSE-4617 NSE-1617NSE-5717 NSE-1317
Počet pásem
Velikost 
Impedance
Materiál membrány 
Závěs membrány
Frekvenční rozsah
Citlivost(1W/m)
Kmitací cívka
Magnet
Váha 

4-pásmové
14x22cm (5x7'')

4 Ω
Polypropylene

Pěna s vysokou hustotou
78-20k Hz
87±3 dB

25.5mm ASV
6.35 Oz (180g)

cca 1 kg

4-pásmové
13cm (5'')

4 Ω
Polypropylene

Pěna s vysokou hustotou
100-20k Hz

86±3 dB
20.4mm ASV
3.6 Oz (102g)
cca 0.62 kg

4-pásmové
16.5x23.5cm (6x9'')

4 Ω
Polypropylene

Pěna s vysokou hustotou
55-20k Hz
90±3 dB

25.5mm ASV
9.8Oz (278g)

cca 1.7 kg

4-pásmové
9.2x15.3cm (4x6'')

4 Ω
Polypropylene

Pěna s vysokou hustotou
140-20k Hz

85±3 dB
20.4mm ASV
3.6Oz (102g)

cca 0.6 kg

4-pásmové
15.8cm (6'')

4 Ω
Polypropylene

Pěna s vysokou hustotou
85-20k Hz
86±3 dB

25.5mm ASV
5.2 Oz (146g)

cca 1 kg

4-pásmové
10.2cm (4'')

4 Ω
Polypropylene

Pěna s vysokou hustotou
150-20k Hz

84±3 dB
20.4mm ASV
3.6 Oz (102g)
cca 0.62 kg

NSE-1017

NSE-1617
15.8cm 4-pásmové koaxiální reproduktory

 RMS
N-Power20W

6''

NSE-1317
13cm 4-pásmové koaxiální reproduktory

 RMS
N-Power18W

5''

NSE-1017
10.2cm 4-pásmové koaxiální reproduktory

 RMS
N-Power16W

4''

NSE-6917
16.5x23.5cm 4-pásmové koaxiální reproduktory

 RMS
N-Power25W
6x9''

NSE-5717
14x22 4-pásmové koaxiální reproduktory

 RMS
N-Power18W

6''

NSE-4617
9.2x15.3 4-pásmové koaxiální reproduktory

 RMS
N-Power16W
4x6''

5x7''

400W
 PEAK POWER

500W
 PEAK POWER

360W
 PEAK POWER

360W
 PEAK POWER

320W
 PEAK POWER

320W
 PEAK POWER
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REPRODUKTORY  NAKAMICHI
VO MOC

NSE SÉRIE
KOMPONENTNÍ REPRODUKTORY  

NSE série se používá ve vozidlech, kde zákazníci ocení čistou a přirozenou reprodukci zvuku skloubenou s originálním designem. 
Pevná konstrukce a precizní zpracování této řady reproduktorů umožňuje přenést velký hudební výkon. 

KOAXIÁLNÍ REPRODUKTORY  membrána polypropylen

1 072,- 1 751,- 1 920,- 3 136,-

1 072,- 1 751,- 584,- 954,-

772,- 1 261,- 552,- 902,-

620,- 1 013,- 530,- 866,-
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MĚNIČE NAPĚTÍ

obj.kód 35312 35324 35612 35624 351212 351224 351612 351624 353012 353024 355012 355024

dealer bez DPH 625,- 853,- 1 462,- 2 180,- 4 316,- 6 790,-
doporučená s DPH 892,- 1 218,- 2 087,- 3 112,- 6 162,- 9 695,-

výstupní výkon stálý (špičkový) 300W (600W)                600W (1200W) 1200W (2400W) 1600W (2400W) 3000W (6000W) 5000W (10000W)

vstupní napětí 12V 24V 12V 24V 12V 24V 12V 24V 12V 24V 12V 24V

výstupní napětí 230V střídavých (obdélníkový průběh - modifikovaná sinusoida)

chlazení automaticky spínaným ventilátorem

rozměry (dxšxv) v mm 195x102x55,5 235x102x55,5 272,5x208x77 322,5x208x77 420x230x108 575x320x385

zdířka USB 5V/500mA ano ano ano ano ano ano ano ano ano ano ano ano

hmotnost (g) 630 g 835 g 2400 g 3050 g 6200 g 8600 g

kontrola podpětí/přepětí na vstupu ano ano ano ano ano ano ano ano ano ano ano ano

kontrola přetížení a zkratu na výstupu ano ano ano ano ano ano ano ano ano ano ano ano

kontrola přehřátí ano ano ano ano ano ano ano ano ano ano ano ano

35312

35612

351612

balení měničů

měniče modifikované - MODIFIED  SINE WAVE INVERTER

351212

Měnič je vybaven dálkovým ovládáním s informačním LCD displejem 
a USB výstupem pro nabíjení USB zařízení (MP3 přehrávač apod.).

Měnič je vybaven informačním LCD displejem a USB výstupem pro 
nabíjení USB zařízení (MP3 přehrávač apod.).

obj.kód 35psw612DR 35psw1512DR 35psw2512DR 35psw4012DR 35psw612DD 35psw1512DD 35psw2512DD 35psw4012DD

dealer bez DPH 2 172,- 4 734,- 7 123,- 10 698,- 1 992,- 4 554,- 6 943,- 10 518,-

doporučená s DPH 3 101,- 6 759,- 10 170,- 15 275,- 2 884,- 6 502,- 9 913,- 15 018,,-

výstupní výkon stálý (špičkový) 600W (1200W) 1500W (3000W) 2500W (5000W) 4000W (8000W) 600W (1200W) 1500W (3000W) 2500W (5000W) 4000W (8000W)

vstupní napětí 12V 12V

výstupní napětí 230V  230V

chlazení automaticky spínaným ventilátorem automaticky spínaným ventilátorem

rozměry (dxšxv) mm 250 x 168 x 96 325 x 252 x 101 450 x 252 x 101 540 x 255 x 103 255 x 180 x 90 325 x 252 x 101 450 x 252 x 101 540 x 255 x 103

zdířka USB 5V ano ano ano ano ano ano ano ano

hmotnost (g) 2200 g 4600 g 7000 g 9000 g 2200 g 4600 g 7000 g 9000 g

kontrola podpětí/přepětí na vstupu ano ano ano ano ano ano ano ano

kontrola přetížení a zkratu na výstupu ano ano ano ano ano ano ano ano

kontrola přehřátí ano ano ano ano ano ano ano ano

informační LCD displej na tělu měniče ne ano

informační LCD displej na dálkovém ovládání ano ne

měniče sinusové - PURE SINE WAVE INVERTER

35psw2512DD

35psw2512DD

35psw2512DR
35psw2512DR

ovladač

PURE

MODIFIED

PURE

MODIFIED

displej na měniči
displej na dálkovém 

ovladači
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35943 startovací zdroj (Jump Start) 16.000mAh/700A, 12V 2 482,- 3 754,-

Startovací zdroj určený k nouzovému nastartování auta.
Zařízení můžete také použít jako výkonnou PowerBanku 
k nabíjení jakéhokoliv zařízení přes USB.

Vlastnosti
● výkonná LED svítilna - svícení, blikání, SOS
● výkonný vestavěný akumulátor LiPO 16 000mAh
● více než 500 nabíjecích cyklů
● doba nabíjení: DC 15V/5 hodin
● rozměry:187 x 83 x 44 mm
● hmotnost: 640 g

Výstupy
● USB 5V / 2A, 9V / 1.7A, 12V / 1.5A
● 12-16V / 1,5A (5,5 mm konektor)
● 12V / 500A (špičkový 700A), (bateriové klipsy
    pro autobaterii k nouzovému startování)

Vstupy
● 12V / 1A (3,4 mm napájecí konektor)
● micro USB 5 V pro pomalé nabíjení (cca 15 hodin)

Obsah balení: Jump Start, klipsy pro 
připojení na autobaterii, kabel USB/
microUSB, CL zásuvka/5,5mm konektor 
pro výstup napětí 12-16V, CL nabíječka, 
AC nabíječka, odolné pouzdro.

35947 Jump Start - bezbateriová startovací stanice 400Amp 2 872,- 4 344,-

Výkonný a multifunkční Jump Start - pomocné startovací zařízení, je ideálním 
pomocníkem pro nouzové startování osobních vozidel a lodí s vybitou nebo 
vadnou autobaterií. 
Stačí připojit svorky k autobaterii/startéru, počkat cca 100s a motor můžete nastartovat. 
Revoluční technologie na bázi ultra výkonného kapacitoru bez vestavěného 
akumulátoru - životnost více než 10let.

● maximální startovací proud 400A při teplotách -30ºC - +50ºC (vhodné pro všechny benzínové 
a naftové motory - není vhodné pro naftové motory s bezklíčovým startováním) 
● absolutně bezúdržbový, během skladování není nutno dobíjet
● okamžitý start vozidla s vybitou baterií (minimální zůstatek energie 10%)
● start vozidla bez baterie (nutno před použitím dobít z USB cca 15min)
● žádná ztráta výkonnosti při nízkých teplotách
● žádná ztráta výkonnosti vlivem stárnutí (počet použití 10000x)

Použití
1. připojte terminály k baterii
2. stiskněte ON/OFF, 
    čekejte cca 100s
3. Nastartujte motor

Jak se Jump Start dobíjí?
1. Okamžité použití - trvá cca 100s
 Připojte na vybitou baterii, stiskněte ON/OFF, 
 zařízení získá zbývající energii z baterie 
 a akumuluje jí v ultrakapacitoru.
 2.Přednabití:
  - z jiné baterie 12V
 - z USB konektoru:
 - z 12V zásuvky autozapalovače: 

Obsah balení: výkonný a multifunkční Jump Start, kabelová redukce s CL koncovkou / DC koncovkou, 
stranový klíč 10/12mm, návod

35946 startovací zdroj (Jump Starter) 13.800mAh/650A, 12V 1 820,- 2 753,-

Startovací zdroj určený k nouzovému nastartování auta.
Zařízení můžete také použít jako výkonnou PowerBanku 
k nabíjení jakéhokoliv zařízení přes USB nebo CL zásuvku.

 Vlastnosti
● výkonná LED svítilna - svícení, blikání, SOS
● výkonný vestavěný akumulátor LiPO 13 800mAh
● 1000 nabíjecích cyklů
● doba nabíjení: DC 15V/4-5 hodin,
    micro USB: 22-23 hodin
● rozměry: 168 x 78 x 38 mm
● hmotnost: 400 g

Výstupy
● 5V/2,1A (USB)
● 5V/1A (USB)
● 12V/300A (špičkový 650A), (bateriové klipsy pro autobaterii k nouzovému startování)

Vstupy
● 12V/1A (3,4 mm napájecí konektor)
● 5V/1A (micro USB)
Obsah balení: Jump Start, 
klipsy pro připojení na autobaterii, 
kabel USB/micro USB, CL nabíječka, 
AC nabíječka, pouzdro

VO MOCAUTONABÍJEČKY, AUTOPŘÍSLUŠENSTVÍ VO MOC

REVOLUČNÍ TECHNOLOGIE

JUMP START

3 v 1 JUMP START
3 v 116.000 mAh

13.800 mAh

35937 autonabíječka 6V & 12V/2A 395,- 597,-

Inteligentní miniaturní nabíječka řízená mikroprocesorem pro olověné 
akumulátory. 
● technologie vysokofrekvenčního spínaného zdroje
● 9-úrovňové nabíjení/udržovací nabíjení 
● indikace zvoleného režimu pomocí LED kontrolek
● návrat do původního stavu při výpadku napájení
● voděodolná IP65
● určeno pro olověné baterie 6/12V (WET, AGM, MF, GEL)
● nabíjecí napětí: 7,2/7,4V, 14,4/14,7V
● doporučená kapacita baterií: 2,2 - 60 Ah
● maximální nabíjecí proud  2A
● hmotnost 300 g
● rozměry: 155 x 72 x 33 mm

35938 autonabíječka 6V & 12V/4A 534,- 808,-

Inteligentní miniaturní nabíječka s informačním LCD, řízená mikroprocesorem 
pro olověné akumulátory a vestavěný testerem alternátoru a baterie.
● vestavěný tester alternátoru a beterie
● technologie vysokofrekvenčního spínaného zdroje
● 9-úrovňové nabíjení/udržovací nabíjení 
● návrat do původního stavu při výpadku napájení
● voděodolná IP65
● indikace zvoleného režimu a průběh nabíjení pomocí přehledného informačního displeje
● určeno pro olověné baterie 6/12V (WET, AGM, MF, GEL)
● nabíjecí napětí: 7,2/7,4V, 14,4/14,7V
● nabíjecí proud: 4A / 1A
● doporučená kapacita baterií: 1,2 - 120 Ah
● hmotnost 420 g
● rozměry: 155 x 72 x 33 mm

35939 autonabíječka 12V & 24V/6A 682,- 1 032,-

Inteligentní miniaturní nabíječka s informačním LCD, řízená mikroprocesorem 
pro olověné akumulátory a funkcí pro ruční rekondici sulfatované baterie.
● technologie vysokofrekvenčního spínaného zdroje
● 9-úrovňové nabíjení/udržovací nabíjení 
● návrat do původního stavu při výpadku napájení
● voděodolná IP65
● určeno pro olověné baterie 12/24V (WET, AGM, MF, GEL)
● indikace zvoleného režimu a průběh nabíjení pomocí přehledného informačního displeje
● nabíjecí napětí: 14,4/14,7V & 28,8/29,4V 
● nabíjecí proud: pro 12V 6A / 3A / 1A, pro 24V 3A / 1A
● doporučená kapacita baterií: pro 12V  1,2 - 180 Ah, 
    pro 24V 1,2 - 90Ah
● hmotnost 580 g
● rozměry:  220 x 90 x 48 mm

V
12/24

1 880,- 2 684,-
snížení  ceny

1 939,- 2 768,-
snížení  ceny

1 378,- 1 968,-
snížení  ceny

294,- 445,-
snížení  ceny

422,- 638,-
snížení  ceny

560,- 847,-
snížení  ceny
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VO MOCAUTONABÍJEČKY, AUTOPŘÍSLUŠENSTVÍ VO MOC

35908T tester 3v1 baterie/nabíjení/startér s tiskárnou 2 690,- 3 906,-

Velmi jednoduchý a přesný tester 12V autobaterií s vestavěnou tiskárnou, možnost vytisknutí 
naměřených parametrů. 

● startovací proud baterie, na principu měření vodivosti
● měření vnitřního odporu (MΩ)
● správnou funkčnost startéru na principu poklesu napětí
● správnou funkčnost alternátoru
● na konci testu zobrazí max. startovací proud baterie 
    a její stav v %
● integrovaná termální tiskárna pro okamžité vytištění 
    výsledků
● měřené napětí: 7,6 - 17V
● měřící rozsah: 50 - 1400A (EN)
● pracovní teplota: -18 - +50 ºC
● displej: 4 řádkový alfanumerický velký 3 "/ 7,5 cm podsvícený LCD displej
● menu v českém jazyce včetně diakritiky
● obal: nárazuvzdorný plast ABS
● napájení: napájí se z testované
    baterie 
● + 9V baterie pro udržení 
    nastavení data a času
● součástí balení jsou 2 ks 
   tiskového papíru do tiskárny

35906 tester 3v1 baterie/nabíjení/startér 1 432,- 2 079,-

Velmi jednoduchý a přesný tester 12V autobaterií. Vhodný pro klasické kyselinové, gelové a AGM 
baterie.
● zobrazení nejvyššího/nejnižšího napětí při testu dobíjení/startovacího proudu
● osvědčená technologie měření vodivosti a speciální testovací algoritmus
● přesný test baterie v několika sekundách
● režim voltmetru pro testování dobíjení/startéru
● detekce vadného článku baterie
● na konci testu zobrazí maximální startovací proud baterie
● měřené napětí: 7,6 - 16V
● měřící rozsah: 100 - 1400A (EN)
● pracovní teplota: -18 - +50 ºC
● displej: 7-segmentový LED
● obal: nárazuvzdorný plast ABS
● napájí se z testované baterie

ČESKÉ MENU
TISK PARAMETRŮ
PRO ZÁKAZNÍKA

35953 Bluetooth monitoring baterie 582,- 845,-

Monitorovací zařízení baterie 35953 s přenosem informací pomocí Bluetooth do mobilního zařízení.
Vlastnosti:
● příjem notifikací stavu baterie při příjmu signálu Bluetooth vysílaného ze zařízení 
● automatická kontrola startovacího systému
● kontrola nabíjecího systému (alternátoru)
● zobrazení doby každé jízdy
● ochrana proti zkratu a otočení polarity
● automatická synchronizace při Bluetooth připojení
● grafické zobrazení historie naměřených hodnot napětí
● automatická detekce nastartování motoru
● zaslání výstražného upozornění na mobilní zařízení, pokud jsou 
zaznamenány abnormální údaje
● data uložená v zařízení až 31 dní, pokud nejsou synchronizována 
s telefonem
● ultra nízká spotřeba energie, průměrný proud: 1,0 mA
● jednoduchá instalace pomocí oček pod šrouby baterie
● aplikace pro uživatele iOS a Android v českém jazyce
● kompatibilní se všemi 12V autobateriemi – napětí: 9-16 V
● pracovní teplota: -40 až 90 °C
Dostupná aplikace pro zařízení:
Android: 4.3 a novější
iOS: IOS 7.1 a později (iPhone 4S a novější, iPad3 a novější)

35952 Tester akumulátorů 3v1 s možností tisku 1 292,- 1 876,-

Profesionální multifunkční tester 12V autobaterií s možností vytisknutí naměřených parametrů. 
Vhodný pro klasické kyselinové, gelové a AGM baterie. Po připojení baterie tester na displeji ukáže 
okamžité napětí baterie, dále je možno provádět měření dobíjení alternátoru a funkčnost startéru.

Technické parametry
● měřené napětí: 9 - 15 V
● meřící rozsah: 100 - 2000 A (EN)
● pracovní teplota: 0 - +50 ºC
● displej: 7 řádkový alfanumerický velký 2"/ 5 cm 
podsvícený LCD displej
● menu v českém jazyce včetně diakritiky
● obal: nárazuvzdorný plast ABS

Funkce
● startovací proud baterie, na principu měření 
vodivosti
● měření vnitřního odporu (MΩ)
● měří správnou funkčnost startéru, na principu poklesu 
napětí
● měří správnou funkčnost alternátoru
● na konci testu zobrazí maximální startovací proud 
baterie a její stav v %
● možnost vytištění naměřených hodnot na externí 
tiskárně (připojením k PC přiloženým kabelem)

35916 Digitální vnitřní/venkovní teploměr, hodiny a voltmetr 275,- 433,-

Digitální teploměr s modrým nebo oranžovým podsvětlením, délka vodiče vnějšího čidla: 145 cm.
● rozsah měření venkovní čidlo: -50 až 70 °C, vnitřní čidlo: -20 až 70 °C
● grafické + numerické zobrázení stavu palubního napětí 9-15 V
● alarm při teplotách -1 °C a +4 °C 
● formát času 12 / 24 h
● napájecí baterie: 3V (CR2032)
● napájení z CL: 12V
● délka vodiče k CL nap. koncovce: 150 cm
● rozměry: 108 x 80 x 42 mm, hmotnost 115g

rw-SK01 IQ indukční nabíječka telefonů Škoda Kodiaq 1 880,- 3 071,-

Nabíjecí přihrádka pro bezdrátové dobíjení mobilních telefonů prostřednictvím technologie Qi.
● nabíjecí stanice podporuje indukční bezdrátové nabíjení s Qi kompatibilním mobilním telefonem
● jednoduše umístěte Qi zařízení přímo na základnovou stanici
● přenos energie se uskutečňuje přes indukční cívky, 
    které vytvářejí magnetické pole
● pokud je zařízení plně nabito dojde k ukončení nabíjecí cyklu
● nabíjecí proud 1000mA

35936 Digitální vnitřní/venkovní teploměr, hodiny a voltmetr 275,- 433,-

Digitální teploměr s modrým nebo oranžovým podsvětlením, délka vodiče vnějšího čidla: 145 cm.
● rozsah měření venkovní čidlo: -50 až 70 °C, vnitřní čidlo: -50 až 70 °C
● grafické + numerické zobrázení stavu palubního napětí 9-15 V
● alarm při teplotách -1 °C a +4 °C 
● formát času 12 / 24 h
● napájecí baterie: 2x LR44
● napájení z CL: 12V
● délka vodiče k CK napájecí koncovce: 150 cm
● rozměry: 113 x 30 x 25 mm, hmotnost 96 g

ČESKÉ MENU
TISK PARAMETRŮ
PRO ZÁKAZNÍKA
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se543 Dálkové ovládání k centrál. zamykání - univerzální 472,- 685,-

Zařízení slouží k dálkovému ovládání libovolného centrálního zamykání ve všech vozidlech s napájecím 
napětím 12V.
Technické parametry
● 2 dálkové ovladače s plovoucím kódem
● volba času sepnutí 0,5 nebo 3,5 sekundy
● negativní doplňkový výstup pro odjišťování kufru
    (nebo dovírání oken)
● optická signalizace funkce směrovými světly

se544 Centrální zamykání s dálkovým ovládáním 720,- 1 133,-

4-dveřové univerzální centrální zamykání s dálkovým ovládáním a s možností ovládání elektromagne-
tického odjišťování kufru. Signalizace funkce probíhá prostřednictvím směrových nebo parkovacích 
světel.
Napájecí napětí 12V.

AUTOALARMY VO MOC

se549 CAR autoalarm 472,- 742,-

Autoalarm s dálkovým ovládáním a plovoucím kódem. Zajišťuje ochranu dveří, kapoty a kufru. Systém 
doplňuje otřesový snímač s nastavitelnou citlivostí (signalizaci rozbití okna apod.) a imobilizační relé 
pro odpojení startéru v době aktivace systému. Zapnutí a vypnutí autoalarmu je signalizováno bliknutím 
směrových světel, popř. pípnutím sirény.
Technické parametry
● 2 ks 4-tlačítkový ovladač s plovoucím kódem
● akustická signalizace aktivace/deaktivace
● otřesový snímač
● univerzální reléový výstup pro ovládání cz
● výstup pro otevření zavazadlového prostoru
● výstup pro automatické dovírání oken
● paměť poplachu
● napájecí napětí 12V
● signalizace otevřených dveří směrovými světly

se289 Bezklíčové startování automobilu - Keyless 1 175,- 1 848,-

Klíč pro start vozidla nahradíte tlačítkem a klíče mohou zůstat v kapse. Připojuje se k libovolnému 
autoalarmu nebo dálkovému ovládání centrálního zamykání. Po deaktivaci autoalarmu nebo dálkového 
ovládání a sešlápnutí  brzdového pedálu se tlačítko rozsvítí a můžete nastartovat. Po aktivaci autoalarmu 
nebo uzamčení centrálního zamykání se zařízení deaktivuje a vozidlo je chráněno proti neoprávněnému 
nastartování. Napájecí napětí 12V.

spy07 Bezdotykový imobilizér 258,- 406,-

Účinné zabezpečovací zařízení s režimem proti krádeži a šifrovanou komunikací. Auto vybavené tímto 
zařízením může být používané jedině když se osobní bezdrátový vysílač nachází v autě v blízkosti 
přijímací antény. Předností je, že na autě nejsou viditelné žádné 
známky přítomnosti zabezpečovacího zařízení, není viditelná 
ani aktivace/deaktivace. Imobilizér je možné provozovat jak 
v automatickém režimu, tak munuálním.
Technické parametry
● 2-okruhový bezdotykový imobilizé
● pracovní frekvence: 433.92 MHz
● systém RFID (identifikace na rádiové frekvenci)
● naprogramování až 4 ovladačů
● signalizační LED
● napájecí napětí 12V

spy19 SPY motoalarm 480,- 755,-

Alarm s dálkovým ovládáním určený především pro zabezpečení motocyklů, skútrů, čtyřkolek, 
zahradních traktorů či podobných vozidel s palubním napětím 12V. Alarm je vybaven funkcí dálkového 
startu, díky které je možné nastartovat na vzdálenost až 50 m. Jednotka alarmu je vodotěsně uzavřena.
Technické parametry
● 2 ks 4-tlačítkový ovladač
● zabudovaný imobilizér - možnost blokace 
● možnost dálkového startu pomocí dálkového ovladače 
● možnost vyhledání motocyklu 
● regulovatelný otřesový senzor 
● napájecí napětí 12V

spy24 SPY autoalarm Keyless + start/stop 1 180,- 1 856,-

SPY24 je autoalarm s dálkovým ovládáním s plovoucím kódem, startovacím tlačítkem START/STOP a se 
speciální funkcí Keyless. Tato fukce zajišťuje automatickou deaktivaci/aktivaci při přiblížení/vzdálení 
od vozu. Tuto funkci je možné vypnout a používat jako klasický autoalarm. Autoalarm zajišťuje ochranu 
dveří, kapoty a kufru. Systém doplňuje otřesový snímač s nastavitelnou citlivostí (signalizaci rozbití okna 
apod.) a imobilizační relé pro odpojení startéru v době aktivace systému. Zapnutí a vypnutí autoalarmu je 
signalizováno bliknutím směrových světel, popř. pípnutím sirény. Systém je možno nouzově deaktivovat 
skrytým tlačítkem. Ovladač autoalarmu umožňuje i dálkové nastartování vozu.
Technické parametry
● 2 ks 3-tlačítkový ovladač s plovoucím kódem, funkcí Keyless a dálkovým startem
● akustická signalizace aktivace/deaktivace
● otřesový snímač
● výstup pro ovládání cz
● výstup pro otevření zavazadlového prostoru
● výstup pro automatické uzavírání el. oken
● signalizace slabé baterie v ovladači
● protiúnosový režim
● napájecí napětí 12V

detail 

tlačítka 

detail 

tlačítka 
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Nová řada výbojek má tři podstatná vylepšení:  
 — přesná pozice hořáku dodává vyšší jas
 — inovativní plnicí plyny umožňují dosáhnout vyšší teploty chromatičnosti, což zaručuje lepší kontrast
 — vzdálenost elektrod je zkrácena na minimum a tak je dosaženo maximálního výkonu

OSRAM
OSRAM XENARC® NIGHT BREAKER LASER 12V

D1S D2S D3S D4S

NIGHT BREAKER SILVER nahrazují řadu SILVERSTAR 2.0.:  
Díky neustálému vývojí dosahují excelentního poměru ceny a výkonu. Baňka žárovky je
plněna vzácnými plyny pro vyšší výkon, stříbrný vrchlík dodává atraktivní vzhled. 

OSRAM NIGHT BREAKER SILVER 12V

kód ECE W lm
Život-
nost
[h]*

VO MOC

OS64150NBS H1 55 P14.5s 1550 ± 15 % 250/450 1 81,- 121,-

OS64150NBS-HCB H1 55 P14.5s 1550 ± 15 % 250/450 2 186,- 277,-

OS64193NBS H4 60/55 P43t 1650/1000 ± 15 % 250/400//450/700 1 111,- 165,-

OS64193NBS-HCB H4 60/55 P43t 1650/1000 ± 15 % 250/400//450/700 2 246,- 366,-

OS64210NBS H7 55 PX26d 1500 ± 10 % 250/450 1 154,- 229,-

OS64210NBS-HCB H7 55 PX26d 1500 ± 10 % 250/450 2 333,- 496,-

OS64211NBS H11 55 PGJ19-2 1350 ± 10 % 250/450 1 296,- 441,-

OS64211NBS-HCB H11 55 PGJ19-2 1350 ± 10 % 250/450 2 615,- 915,-

H1 H4 H7

H11

Stříbrný vrchlík  
pro atraktivní 
vzhled.
Přesná pozice vlákna 
pro lepší distribuci 
světla
Vlákno se zvýšeným 
jasem pro vyšší 
výkon

Náplň z vzácných 
plynů pro zvýšení 
výkonu

NIGHT BREAKER LASER nové generace:  

Nová generace Night Breaker Laser má nový tvar „okna“ v povrstvení. Jeho precizní tvar vytvořený laserovou ablací zajišťuje 
maximální výkon. Vlákno je perfektně umístěno pro lepší distribuci světla. Rovněž vysoký tlak vzácného plnícího plynu zajišťuje vyšší 
výkon. Stříbrný vrchlík dodává žárovce atraktivní vzhled a gravírovaný název zaručuje její jedinečnost a okamžitou rozpoznatelnost.

 — lepší viditelnost
 — prémiová kvalita, vyrobeno v Německu / USA
 — více světla umožňuje vidět dál a tím pádem reagovat rychleji 
 — značky, překážky i rizikové situace mohou být rozeznány dříve

OSRAM NIGHT BREAKER LASER 12V

kód  ECE W lm K
Život-
nost
[h]*

VO MOC

OS64150NL H1 55 P14.5s 1550 ± 15% 3500 150/300 1 198,- 295,-

OS64150NL-HCB H1 55 P14.5s 1550 ± 15% 3500 150/300 2 421,- 627,-

OS64151NL H3 55 PK22s 1450 ± 15% 3400 150/300 1 198,- 295,-

OS64193NL H4 60/55 P43t 1650/1000 ± 15% 4050 200/400//80/160 1 268,- 399,-

OS64193NL-HCB H4 60/55 P43t 1650/1000 ± 15% 4050 200/400//80/160 2 561,- 835,-

OS64210NL H7 55 PX26d 1500 ± 10% 3750 150/250 1 332,- 494,-

OS64210NL-HCB H7 55 PX26d 1500 ± 10% 3750 150/250 2 688,- 1 024,-

OS64212NL H8 35 PGJ19-1 800 ± 15% 3900 250/500 1 451,- 671,-

OS64212NL-HCB H8 35 PGJ19-1 800 ± 15% 3900 250/500 2 926,- 1 378,-

OS64211NL H11 55 PGJ19-2 1350 ± 10% 3750 150/250 1 433,- 644,-

OS64211NL-HCB H11 55 PGJ19-2 1350 ± 10% 3750 150/250 2 889,- 1 323,-

OS9005NL HB3 60 P20d 1860 ± 12% 3800 110/210 1 387,- 576,-

OS9005NL-HCB HB3 60 P20d 1860 ± 12% 3800 110/210 2 798,- 1 188,-

OS9006NL HB4 51 P22d 1095 ± 15% 3950 270/500 1 387,- 576,-

OS9006NL-HCB HB4 51 P22d 1095 ± 15% 3950 270/500 2 798,- 1 188,-

H1 H3 H4 H7 H8 H11 HB3 HB4

kód ECE W lm K
Život-
nost
[h]*

VO MOC

OS66140XNL D1S 35 PK32D-2 3200± 450 4500 1500/3000 1 2 192,- 3 262,-

OS66240XNL D2S 35 P32D-2 3200± 450 4500 1500/3000 1 1 446,- 2 152,-

OS66340XNL D3S 35 PK32D-5 3200± 450 4400 2000/3000 1 2 573,- 3 829,-

OS66440XNL D4S 35 P32D-5 3200± 450 4400 2000/3000 1 1 812,- 2 697,-
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UNIVERZÁLNÍ DRŽÁKY VO MOC

Univerzální držáky s úchytem pro telefony, navigace a další zařízení pro bezpečné umístění zařízení ve vozidle.
 

● podporuje zařízení i v ochranných krytech a pouzdrech

● uchycení pomocí podtlakové přísavky na sklo

● pevné ohebné rameno držáku

● držák otočný o 360°

Univerzální úchyt s držákem

r1088 174,- 284,-

Univerzální držák pro mobilní telefony na palubní desku automobi-
lu, max. šířka telefonu 100 mm. 
Upevnění telefonu pomocí jedné ruky, vysoce pevný a elastický 
materiál pro pevné držení telefonu během jízdy.

Univerzální držák 2in1 s úchytem na sklo / větrací mřížky 3,5"- 6,5"

r1090 172,- 281,-

Univerzální držák s úchytem pro smartphone 3,5"- 6,5", pro 
bezpečné umístění zařízení ve vozidle. 
  
● vhodné pro všechny chytré telefony, GPS a ostatní zařízení 
● nastavitelná šířka 55 - 85 mm 
● podporuje zařízení i v ochranných krytech a pouzdrech 
● uchycení do ventilační mřížky ve voze 
● ergonomický držák s přísavkou, délka cca 7 cm 
● bez vibrací  - snadná instalace 
● integrovaný mechanismus a utahovací kolečko - umožňuje 
snadné nastavení zorného úhlu 
● otáčí se o 360° vertikálně i horizontálně (na výšku nebo 
na šířku) při úhlu sklonu až 60°

Univerzální držák větrací mřížky 3,5"- 6,5"

r1089 165,- 270,-

Univerzální držák s úchytem pro smartphone 3,5"- 6,5", pro 
bezpečné umístění zařízení ve vozidle. 
  
● vhodné pro všechny chytré telefony, GPS a ostatní zařízení 
● nastavitelná šířka 55 - 85 mm 
● podporuje zařízení i v ochranných krytech a pouzdrech 
● uchycení do ventilační mřížky ve voze pomocí skřipce nastavitel-
ný pro slabší / silnější lamely ventilační mřížky 
● bez vibrací  - snadná instalace 
● integrovaný mechanismus a utahovací kolečko - umožňuje 
snadné nastavení zorného úhlu 
● otáčí se o 360° vertikálně i horizontálně (na výšku nebo 
na šířku) při úhlu sklonu až 60°

rt5-A135 Univerzální držák s úchytem pro telefony výška 108-135mm 192,- 314,-

nastavitelná šířka 55-85mm, výška 108 - 135 mm
● vhodné pro zařízení s displejem 3" - 4"
● např. pro iPhone 4

rt5-A150 Univerzální držák s úchytem pro telefony výška 118-150mm 192,- 314,-

nastavitelná šířka 55-85mm, výška 118 - 150 mm
● vhodné pro zařízení s displejem 3,5" - 4,3"
● např. pro iPhone 5, Samsung Galaxy Note 1 a 2, Galaxy S IV

Univerzální držák s přísavkou pro smartphony a phablety 56 - 85 mm

r1680 247,- 403,-

Extrémně pevný a snadno instalovatelný držák pro smartphony (např. 
Apple iPhone 6, iPhone XS, Samsung Galaxy S6) a jiné mobilní 
telefony zaručující bezpečné držení telefonu při jízdě. 
Určeno pro telefony o šířce 56 - 85 mm. 
Další příklady použití: na PC (lakované), kuchyň, vana, WC, skleněný 
stůl / konferenční stolek, běžecký pás, cvičební zařízení...
● velmi silné držení na čelním skle díky kvalitní přísavce  
● snadné a rychlé vyjmutí smartphonu jedním stisknutím tlačítka 
● volné ovládání a otočení držáku o 180° 
● pryž chrání zařízení před poškrábáním 
● rychlá a snadná instalace díky sacímu nástavci
● dokonalé a bezpečné uchopení díky překrývajícím se bočním čelistem

rozměry 60 x 107 x 80 mm

Univerzální držák s přísavkou pro smartphony a phablety 58 - 84 mm

r1685 310,- 506,-

Moderní držák pro smartphony a jiné telefony, vyvinut 
pro nejjednodušší používání pomocí jedné ruky. 
Držák je určen pro zařízení o šířce 58 - 84 mm.
● systém upevnění bez vibrací 
●"Push & Slide in" - snadné a rychlé vložení zařízení jednou rukou 
● dokonalé a bezpečné držení zařízení díky svorce 
● velmi silné držení na čelním skle díky kvalitní přisavce 
● všechny ovládací prvky smartphonu jsou volně přístupné 
● optimální úhel pohledu díky 360 ° otočnému kulovému kloubu 
● můžete použít formát na výšku nebo na šířku 
● rychlá a snadná instalace díky sacímu nástavci
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Montážní sada pro připojení druhé baterie do vozidla. 
Vlastnosti 
● plně automatický provoz 
● sepnutí relé při při dosažení napětí 13,3V 
● odpojení relé při poklesu napětí pod 12,8V 
● jednoduché třívodičové připojení na baterie 
● ochrana proti přepětí 
● indikační LED dioda + výstup na externí kontrolku 
● vhodné pro nabíjecí proudy až 140 A 
● žádný úbytek napětí, díky kvalitním komponentům 
● sleduje napětí obou baterií 
● ruční sepnutí v případě nouze (pomoc při startu) 
● spotřeba v rozepnutém stavu: 16 mA 
● spotřeba při sepnutém stavu: 320 mA 
● připojení baterií pomocí kontaktů M6 

Sada uvolňovacích klíčů obsahuje klíče pro vyjímaní autorádií značek: PIONEER, SONY, 
PANASONIC, BLAUPUNKT, GRUNDIG, JVC, PHILIPS, KENWOOD, CLARION, OPEL, FORD, 
FIAT, CITROEN, VW, AUDI, ŠKODA, SEAT, MERCEDES

pc4-31set Sada pro automatické dobíjení druhé baterie 
12V/140A 1 940,- 2 934,-

Obsah: 
speciální relé PC4-31 
červený napájecí kabel  
čený zemnící kabel 
3 ks kontakt na připojení baterie 
3ks očko na připojení kabelu 
drobný instalační materiál

pc5set02 Sada uvolňovacích klíčů 329,- 597,-

pc7-230 Prodlužovací kabel USB + AUX s panelem 
na palubní desku 178,- 280,-

USB + JACK (audio/video) s kabelem JACK 3,5mm, vhodné např. pro umístění do odkládací přihrádky.
Technické parametry 
- JACK konektor umožňuje připojení audio i video signálu (4pin) 
- instalace pomocí držáku nebo do panelu 
- do otvoru 27 mm 
- rozměry: 50 x 45 x 19 mm 
- délka kabelu cca 1,5 m

se162 Palubní DISPLEJ  3" LCD, OBDII, FULL 1 364,- 2 063,-

se161 Palubní DISPLEJ  2,6" LCD, GPS 988,- 1 494,-

Palubní displej (počítač), během jízdy zobrazuje údaje na přehledném barevném LCD displeji. Displej 
se připojuje pouze na napájecí napětí ve voze a veškeré údaje si zjišťuje sám podle signálu GPS. 
● 2,6" displej LCD, barevný s velkým rozlišením 
● multi-barevný displej 
● zobrazuje: rychlost, hodiny, počet satelitů, 
směr jízdy, napětí baterie, nadmořskou 
výšku, ujetou vzdálenost, dobu jízdy 
● měření zrychlení a zpomalení vozu při brždění 
● upozornění při překročení nastavené rychlosti 
● automatické zapnutí a vypnutí při nastartování 
a vypnutí motoru - účinná ochrana pro auto-
baterii. Při této funkci zůstává zachován režim 
ručního vypínače.  
● automatický režim nastavení jasu pro řízení bez oslnění

Technické parametry 
napájecí napětí: 12V (9-18V) 
příkon: 180 mA (max 320 mA) 
    v klidovém stavu do 3 mA 
kompatibilita se všemi vozy 
jednotky: km / míle 
velikost displeje: 2,6" 
rozměry: 70 x 45 x 62 mm

hf micUN35
Náhradní mikrofon k HF sadě 3,5mm jack 
Náhradní univerzální mikrofon k HF sadě, připo-
jovací konektor 3,5mm jack

198,- 299,-

Palubní displej (počítač), během jízdy zobrazuje údaje na přehledném barevném LCD displej, připoju-
je se do diagnostického konektoru OBD a veškeré údaje čte sám z datové sběrnice vozidla.
● automatické přizpůsobení modelu vozu, informace jsou načítány z palubního počítače přes 
konektor OBD II nebo EUOBD 
● 3“ displej LCD, barevný s velkým rozlišením 
● multi-barevný displej 
● zobrazuje: rychlost, otáčky motoru, teplotu vody, napětí baterie, spotřebu paliva (aktuální/ 
100km), měření ujetých kilometrů, tlak turba, doba jízdy, chybové kódy motoru 
● upozornění na nízké napětí baterie, vysokou rychlost/otáčky motoru, vysokou teplotu motoru 
● přepínání mezi režimy kilometr a míle a stupně teploty Celsius/ Fahrenheit 
● diagnostika a mazání chybových kódů motoru 
● měření zrychlení a zpomalení vozu při brždění 
● automatické zapnutí a vypnutí při nastartování a vypnutí motoru
● automatický režim nastavení jasu 

Technické parametry 
napájecí napětí: 12V (9-18V) 
příkon v klidovém stavu do 3 mA 
kompatibilita - vozy s OBD2 a EUOBD 
jednotky: km / míle 
velikost displeje: 3" 
rozměry: 107 x 57 x 20 mm

se150 HEAD UP DISPLEJ 4", OBDII, FULL, reflexní deska, 12V 1 482,- 2 242,-

Systém s projekčním HUD displejem - během jízdy systém promítá údaje o rychlosti, otáčkách motoru 
a další údaje do zorného pole řidiče přímo na výklopný reflexní panel (zrcátko). Systém se připojuje 
pouze do diagnostického konektoru OBD a veškeré údaje si vyčítá sám z datové sběrnice vozidla.
● automatické přizpůsobení modelu vozu, načítání informací z palubního počítače přes OBD II nebo EUOBD
● 4“ displej s velkou obrazovkou, který umožňuje vysoké přenosové rozlišení
● barevný displej činí obrazovku čitelnější
● automatický a manuální režim nastavení jasu pro řízení bez oslnění
● při výrobě reflexní desky byla použita nanotechnologie, která eliminuje nežádoucí odlesky a informační displej je 
ještě ostřejší i při slunečním svitu.
● displej zobrazuje: rychlost, otáčky motoru, teplotu vody, napětí baterie, okamžitou spotřebu paliva, průměrnou spotřebu paliva, měření ujetých kilome-
trů, alarm nízkého napětí, alarm vysoké teploty, rychlostní alarm, alarm poruchy motoru, přepínání mezi režimy kilometr a míle
● automatické zapnutí a vypnutí při nastartování a vypnutí motoru - účinná ochrana pro autobaterii. Při této funkci zůstává zachován režim ručního vypínače

rozměry: 135 x 68 x 30 mm (po vyklopení odrazné plochy 135 x 68 x 56 mm), délka propojovacího kabelu 140 cm VÍTĚZ TESTU
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80560 Bluetooth/MP3/FM modulátor bezdrátový s USB/SD/AUX 
portem do CL s dálkovým ovladačem 192,- 279,-tpms01 Displej zobrazení kontroly tlaku v pneumatikách, palubního 

napětí, teploty chladící kapaliny 1 382,- 2 007,-

aivw18p Adaptér audio vstup pro navigaci VW, Škoda, 
Seat s 18pin konektorem 128,- 186,-

MP3/FM bezdrátový modulátor elegantně přenáší audio soubory nebo hovor z přehrávače / telefonu 
do rádia, pomocí BLUETOOTH technologie lze bezdrátově spojit přehrávač / telefon s MP3/FM modulá-
torem či přehrávat soubory přímo z instalovaných USB nebo SD slotů. 
FM modulátor je možno dále využít jako BLUETOOTH HANDSFREE, jelikož vně modulátoru je instalován 
interní mikrofon.
● LCD zobrazuje 

- nastavení frekvence modulátoru 
- zapnutí funkce BLUETOOTH
- nastavení hlasitosti
- pořadí přehrávaného souboru

● lze ovládat pomocí dálkového ovládání (součást balení)
● napájecí napětí 12 / 24V
● výstupní napětí  5V / 1A
● pomatuje si poslední přehrávanou skladbu v paměti
● můžete poslouchat hudbu přes USB, mikro SD port, Bluetooth 
nebo využít AUX 3,5 mm vstup.

 

Ovládání: přístroj vložíme do zásuvky zapalovače, 
na rádiu naladíme stejnou frekvenci nastavenou 
na FM modulátoru a připojíme přes USB, mikro SD 
port nebo Bluetooth MP3 přehrávač či mobilní te-
lefon nebo připojíme externí zařízení přes 3,5 mm 
Jack AUX vstup.

Adaptér audio vstup s konektorem 3,5 mm Jack 
pro navigaci VW, Škoda, Seat s 18pin konekto-
rem, délka 150cm:
Určeno pro modely VW, Škoda a Seat se sys-
témem MFD2 16:9, které nejsou vybaveny TV 
tunerem. Pro připojení se využívá 18-ti pólový 
konektor na zadní stěně navigace.

Nové modely univerzálních ovladačů 433,92 MHz
se584 Moderní design, lze využít až 4 funkce (4 tlačítka) 220,- 319,-

se586red Moderní design, lze využít až 4 funkce (4 tlačítka), červený 220,- 319,-

se587red Moderní design, lze využít až 4 funkce (4 tlačítka), červený 220,- 319,-

se587yel Moderní design, lze využít až 4 funkce (4 tlačítka), žlutý 220,- 319,-

se591blu Design "VW" s výklopný klíčem a planžetou, 
lze využít až 3 funkce (3 tlačítka) modrý 248,- 360,-

se591red Design "VW" s výklopným klíčem a planžetou, 
lze využít až 3 funkce (3 tlačítka) červený 248,- 360,-

se591yel Design "VW" s výklopným klíčem a planžetou, 
lze využít až 3 funkce (3 tlačítka) žlutý 248,- 360,-

Nové modely ovladačů pro Hormann, Marantec 
a Came 868,3 MHz
se585 Ovladač se zvýšeným dosahem 100 - 150 metrů. 

Lze využít až 4 funkce (4 tlačítka). 220,- 319,-

se588red Moderní design, lze využít až 4 funkce (4 tlačítka), červený 220,- 319,-

se589 Zjednodušená verze s jedním tlačítkem 220,- 319,-

se588red

se586red se587redse584 se587red

se585 se589

se591blu se591yelse591red

Technické parametry: 
● napájecí napětí: 12V 
● šířka: 353 mm 
● možnost libovolného natočení 
● 36 vysoce svítivých LED diod 
● barva černá 
● homologace ECE R7 (S3 (E11) - 02 1265)

Přídavné brzdové světlo červené

kf013  298,- 433,-

kf88 Signalizace couvání 10-80V, 92-107dB, 
ECE R10, se stroboskopem 335,- 527,-

Akustická + optická signalizace couvání. Vydává přerušovaný výstražný signál sloužící k upozornění 
osob pohybujících se při couvání za vozidlem.
Signalizace zároveň obsahuje LED výstražné světlo pro zdůraznění funkce.
Signalizace umožňuje různé režimy použití, rozlišené zapojením vodičů: LED stroboskop + akustic-
ká signalizace, noční tichý režim, pouze akustická signalizace, pouze LED stroboskop.
Výrobek je ideální pro použití v nákladních vozidlech, dodávkách, karavanech, autobusech, traktorech 
a jiných pracovních strojích.
 
Technické parametry:
● napájecí napětí: 10-80V
● akustický tlak: 92-107 dB
● LED světlo 3x 1W LED
● voděodolné IP67
● pracovní teplota -30°C - +60°C
● homologace ECE R10

rozměry: 89x70x43 mm

ctadvb04 DAB aktivní vnitřní anténa, 12V 254,- 384,-

Vnitřní nalepovací DAB anténa s vestavěným zesilovačem pro pásmo III / L, má SMB konektor 
(samice), který je vhodný pro DAB vysílání.
Technické parametry: 
Frekvence:   174 MHz - 240 MHz / 1452 MHz - 1492 MHz 
Umístění:    sklo vozidla, jakýkoliv povrch 
Použití:            DAB pásmo III / L 
Impedance:   50 Ohm 
Polarizace:   lineární 
VSWR:   <2.0 
Příkon:   25-35mA 
Zisk:            pásmo III 15±2dB / pásmo L 2dBi 
Kabel:   3 m RG 174 
Konektor:   SMB konektor samice 

Rozměry základny
75,5 x 35,2 x 1,2 mm

HOMOLOGOVÁNO

Palubní displej, během jízdy zobrazuje údaje o tlaku v pneumatikách, palubního napětí, teploty 
chladící kapaliny na přehledném barevném LCD displeji. Displej se připojuje pouze do diagnostického 
konektoru OBD a veškeré údaje si vyčítá sám z datové sběrnice vozidla.
Montáž displeje se provádí nalepením displeje na sklo, následně propojením s OBD konektorem.
● zajišťuje dohled nad tlakem v pneumatikách, aby se zabránilo poškození pneumatik, když vozidlo jezdí 
s podhuštěnými pneumatikami
● systém zobrazuje stav tlaku v pneumatikách pomocí barevných indikátorů (zelená/žlutá/červená)
● systém zobrazuje palubní napětí.
● systém zobrazuje teplotu chladící kapaliny
 
Technické parametry:
● optická i akustická indikace
● napájení: 12V

R7
ECE
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BLUETOOTH ADAPTÉRY   A2DP  K ORIGINÁLNÍM OEM AUTORÁDIÍM

552btad1 modul pro Audi s AMI 652,- 1 104,-
552btbw1 modul pro BMW 5 (E60) 652,- 1 104,-
552btfo1 modul pro Ford - autorádio s AUX 652,- 1 104,-
552btfo2 modul pro Ford - navigace s AUX 652,- 1 104,-
552btmc1 modul pro Mercedes 652,- 1 104,-
552btmz1 modul pro Mazda 652,- 1 104,-
552btop1 modul pro Opel 652,- 1 104,-
552btpg1 modul pro Peugeot, Citroën 652,- 1 104,-
552btrn1 modul pro Renault 652,- 1 104,-
552btvw1 modul pro VW, Škoda, Seat 652,- 1 104,-
552btad1a modul pro Audi s AMI 427,- 723,-
552btmz1a modul pro Mazda 427,- 723,-
552btpg1a modul pro Peugeot, Citroën 427,- 723,-
552btvw1a modul pro VW, Škoda, Seat 427,- 723,-
552btvw2a modul pro VW, Škoda, Seat s 18pin konektorem 427,- 723,-
552btun35 modul univerzální, 3,5mm Jack 427,- 723,-

Bluetooth adaptér - slouží pro bezdrátový přenos hudby ve formátu A2DP např. 
z mobilního telefonu a převedení na běžný audio signál, s připojením přímo do AUX 
vstupu originálního OEM autorádia v automobilu.

- napájecí napětí: 12V
- proudový odběr: max. 25mA
- verze Bluetooth: 3.0 
- dosah: min. 5m

Pozn. V menu rádia musí být možnost vybrat zdroj hudby přes AUX IN. U některých 
rádiích se dá tato možnost povolit přes diagnostiku.

HD LCD monitor 7" s protisluneční clonou, širokým úhlem pohledu a displej s vysokým rozlišením. 
monitor disponuje HDMI vstupem pro stabilní obraz z externího zařízení, například PC, DVB-T 
tuner, HD přehrávač apod.
Technické parametry
● rozlišení 800x480 
● formát 16:9 
● dálkové ovládání 
● 1 x HDMI vstup 
● 2 x video vstup 4-PIN  
● napájecí napětí 12-24V/8W 
● spínací vodič pro vstup AV2 - kamera 
● možnost přetočení obrazu 
● podsvícená tlačítka 
● protisluneční clona 
● vestavěný reproduktor s ovládáním hlasitosti 
● světelný senzor pro automatické nastavení jasu 
● rozměry 185 x 128 x 30 mm 
    (s clonou 204 x 141 x 78 mm)

HD monitor 7" s 1x HDMI / 2x 4PIN vstupy

sv75HD 2 430,- 3 528,-
Kvalitní LCD monitor 9,3" určený k montáži na palubní desku, s USB portem (možnost přehrávání 
souborů: video, hudební, fotografie, elektronická kniha), monitor disponuje HDMI vstupem pro stabilní 
obraz z externího zařízení, například PC, DVB-T tuner, HD přehrávač apod.
Technické parametry
● typ displeje: LCD IPS    
● úhlopříčka displeje (palce): 9,3"     
● rozlišení: 1920 x 1080 
● přehrává: AVI, MP3, CD, JPEG                    
● FM modulátor 
● USB vstup 
● 2x video vstup 
● HDMI 
● vestavěné reproduktory 
● dálkové ovládání v balení 
● napájení: 12V / 7W 
● aktivační vodič zpětné kamery AV2 
● rozměr monitoru bez držáku 179 x 119 x 17 mm

LCD monitor 9,3" na palubní desku s HDMI / USB

ic-930HD 2 480,- 3 601,-

7" 9,3"

odrušovací filtr 5A

3402105 68,- 111,-

Odrušovací filtry slouží k potlačení rušivých složek 
v napájecím napětí. Používají se např. k odrušení 
autorádií, HF sad, DVD přehrávačů a podobných 
zařízení. Filtry jsou určeny pro napájecí napětí 12V.

Technické parametry: 
napětí: 12V max. 5A
rozměry: 44 x 33 x 29 mm

odrušovací filtr 25A aktivní

3402425 192,- 314,-

Aktivní tranzistorový odrušovací filtr 25A. Filtry se 
používají pro potlačení nežádoucího rušení v napá-
jecím napětí vozidla, které se může projevovat např. 
při reprodukci zvuku z audio zařízení používaných 
ve vozidle. 
  
Technické parametry 
rozměry: ø 60 x 120 mm

34557 2x USB zásuvka s magnetem ve voděodolném 
držáku max 2x 2,4A 298,- 451,-

2 x USB zásuvka s vlhkotěsnou/ prachotěsnou krytkou
Technické parametry: 
- napájecí napětí: 12/24V 
- maximální zatížení: 2x 2,4A /5V 
- rozměry: ø37 mm, 
   hloubka 50 mm, 
   do otvoru ø 29mm

34558 2x USB zásuvka v panelu max 2x 2,4A 182,- 275,-

2 x USB zásuvka v montážním panelu
Technické parametry: 
- napájecí napětí: 12/24V 
- maximální zatížení: 2x 2,4A /5V 
- rozměry: 80 x 45 x 50 mm

VO MOC
40%+DPH

MAGNET 
     V KRYTCE

aivw12p Adaptér audio vstup pro navigaci 
VW MFD2/3, Peugeot/Citroën RD/RT4 128,- 186,-

Stereo audio vstup s konektorem 3,5mm Jack pro 
navigace a autorádia s podporou AUX a MOST 
konektorem, délka 150cm, vhodné do vozů:
 
Podrobná kompatibilita :
Audi s MOST konektorem 
Peugeot a Citroen s autorádiem RD4/RT4  
 
Zapojeny piny 1-audio L, 2-zem, 7-audio R

48HY105 98,- 208,-
Náhr. tlačítka klíče 
Hyundai, Kia, 3-tlačítkový

48RN117 162,- 343,-
Náhr. obal klíče pro Renault, 
2-tlačítkový

48VW122 230,- 487,-
Náhr. obal klíče pro 
VW 2014-, 3-tlačítkový
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1 740,- 3 132,-

            Bez nutnosti protahování kabelů 
            ze zadní části dopředu, informace 
jsou přenášeny digitálně po napájecím kabelu. Systém je aktivován při zařazení zpátečky.

2 460,- 4 428,-

Akustická signalizace v pěti úrovních a  optická na kombinovaném displeji 
barevnými LED a číselným zobrazením vzdálenosti v rozsahu 0,3 - 2,5m. Tón 
signalizace je možno vypnout, napájecí napětí 12V, 24V/ 10 mA ~ 150mA.

Bez nutnosti protahování kabelů ze zadní části dopředu, informace jsou přenášeny 
digitálně po napájecím kabelu. Systém je aktivován při zařazení zpátečky

1 920,- 3 136,-

784,- 1 423,-            

940,- 1 706,-

880,- 1 278,-

aivwaudi02 Adaptér USB/MDI pro Audi, VW, Škoda, 27cm 425,- 720,-

220,- 346,-Adaptér pro připojení USB zařízení pro vozy AUDI vybavené 
konektorem AMI (Audi Music Interface) a pro vozy koncernu 
VW vybavené MDI konektorem. Adaptér umožňuje připojení 
USB zařízení se soubory MP3. Veškerá obsluha a zobrazení 

názvů přehrávaných hudebních souborů probíhá přes 
originální rozhraní. Určeno pouze pro vozy vybavené AMI 
konektorem se systémem MMI 2G nebo 3G. Konektor AMI 
se nachází v blízkosti CD měniče nebo pod loketní opěrkou 

(ve středové konzoli).

V
12/24

ps4wOEM Parkovací systém bezdrátový 4 senzorový 
zadní - LED displej

Instalace čidel z vnitřní strany nárazníku, podobně jako OEM. 
Akustická signalizace v pěti úrovních a optická na kombinovaném displeji 
barevnými LED a číselným zobrazením vzdálenosti v rozsahu 0,3 - 2,5 m,  
napájecí napětí 12V/10mA - 150mA

ps4wtruck Parkovací systém bezdrátový 4 senzorový 12-24V - LED displej

drlSK02 LED světla pro denní svícení 
ŠKODA Octavia II Facelift 2009-
homologace ECE R87 (E4) 0015407. Světla jsou 
zabudována v mřížce nárazníku. V každém světle 
je 5x 3-čipová LED dioda, příkon světla je 5,8W.

rozlišení: 1366 x 768, USB/SD, vstup AV 
(audio/video) 2x, HDMI, FM modulátor, 
dvoukanálový IR vysílač, vestavěné 
reproduktory, dálkové ovládání, 
napájení: 12V
rozměry monitoru: 317 x 255 x 24 
(po vyklopení 210 mm)

Stropní monitor 11,6" s SD/USB/IR/FM/HDMI

ic-116slim šedo/stříbrný 3 670,- 5 329,-

Monitor s pneumatickými tlumiči, odolnou 
konstrukcí, rozlišení: 1280 x 1024 /1440 x 
900 / 1920 x 1024, vstup AV  (1x Video), 
dálkové ovládání, napájení: 12-24V

rozměry monitoru: 592 x 380 x 60 mm
rozměry základny (držáku): 318 x 274 mm

Stropní monitor 24" s pneumatickými tlumiči

ic-2458pngr šedá 8 740,- 12 690,-

scc105 1DIN autorádio s CD/USB/SD/AUX, multicolor podsvícení, 
dálkové ovládání 1 130,- 1 572,-

● přehrávání CD-R/RW, MP3, WMA 
● čelní USB vstup/napájení mobilních zařízení
● čelní slot SD/MMC kartu
● čelní AUX jack 3,5mm/zadní CINCH
● zesilovač 4x25W
● ekvalizér
● volitelné podsvícení tlačítek a displeje
● 7 barev
● RDS tuner/FM/AM
● odnímatelný panel
● linkový výstup
● provedení černé
● dálkové ovládání
● připojovací  konektory ISO

možnost nabíjení z USB vstupu 5V

Autorádio s FM/MW/LW, CD přehrávač 
s čelním USB/AUX vstupem
CD mechanika:     ANO
přehrávané formáty:   CD/MP3/WMA
barva osvětlení tlačítek:   červená
ovládání MENU – jazyk:   angličtina
vlnový rozsah:     FM/MW
RDS Tuner:     ANO
Max. výstupní výkon:    4 x 50W
USB vstup:    ANO
AUX vstup (audio):    ANO (čelní vstup)
výstup pro předzesilovač:   ANO
odnímatelný panel:    ANO
ISO konektor:     ANO
vstup pro ovládání z volantu:  ANO
velikost:      1DIN

2 990,- 4 341,-

CEM2101 PHILIPS autorádio CD/USB/AUX 1 654,- 2 502,-

11,6"

922,- 1 283,-

5 240,- 7 608,-

24"
BUS

1 210,- 1 830,- 
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se158 HEAD UP DISPLEJ pro smartphone, reflexní deska 448,- 813,-

Univerzální držák pro telefon nebo HUD displej bez reflexního panelu, 
který díky využití zrcadla promítá obraz z telefonu nebo displeje na reflex-
ní panel, který je umístěn v zorném poli řidiče. 
Technické parametry
● kompatibilní s jakýmkoliv telefonem s úhlopříčkou cca do 6"
● funkci HUD podporuje např. aplikace Sygic pro iPhone/Android
● rozměr držáku: 150 x 95 x 20 mm
● hmotnost: 100g

297,- 449,- 458,- 748,-

252,- 366,-

67563 Střešní SHARK "AUDI-VW style" anténa AM/FM+GPS

Tato anténa je vybavena nejmodernějšími konstrukčními prvky pro příjem signálu a jsou určeny 
především pro vozidla, u kterých je kladen maximální důraz na design. V pásmech GPS dosahují 
špičkových vlastností, příjem v pásmu AM/FM je díky malým rozměrům velmi omezen. Anténa je 
dodávána s povrchovou úpravou matný plast a předpokládá se dodatečný nástřik v barvě vozu.
Anténa je vybavena zesilovačem, pro jeho funkci je nutné napájení 12V po koaxiálním kabelu z origi-
nálního autorádia nebo napájecího adaptéru (např. 66020).
Technické parametry
● součástí antény jsou pouze krátké kabely cca 20 cm
● konektor GPS FME samice 
● konektor AM-FM Raku
● doplňkové kabely či redukce je možné objednat zvlášť

1 880,- 2 844,-

1 190,- 1 728-

wldR405 LED 4x10W prac.světlo-rampa, 10-30V
rozměry: 230 x 79 x 92 mm

40W (4 ks 10W LED čip) obdélníkové profesionální  LED světlo na pracovní stroje. Součástí balení je 
i připojovací kabeláž s vodotěsným konektorem o délce 2,5 m včetně relé a spínače.
Technické parametry
● bodový paprsek světla
● barva světla 6500 K
● homologace (E4 R112) - E4-112R-000400
● velmi odolný hliníkový obal v černé barvě
● 4x LED modul  CREE 10W
● odolnost proti nárazu, vodotěsné IP68
● životnost 30 000 h
● uchycení na šrouby    

v balení je 1 ks světla

2 520,- 3 812,-

1 320,- 1 917,-

wldR605 LED 6x10W prac.světlo-rampa, 10-30V
rozměry 325x79x100mm 

60W (6 ks 10W LED čip) obdélníkové profesionální  LED světlo na pracovní stroje. Součástí balení je 
i připojovací kabeláž s vodotěsným konektorem o délce 2,5 m včetně relé a spínače.
Technické parametry
● bodový paprsek světla
● barva světla 6500 K
● homologace (E4 R112) - E4-112R-000400
● velmi odolný hliníkový obal v černé barvě
● 6x LED modul  CREE 10W
● odolnost proti nárazu, vodotěsné IP68
● životnost 30 000 h
● uchycení na šrouby

v balení je 1 ks světla

392,- 640,-

274,- 398,-

45100 Mini-multimetr Odolný model s automatickou volbou rozsahů. 
Ideální pro domácí amatérské použití, ale zvlád-
nete s ním i profesionální měření do 600V. 
Technické parametry
● CAT III 600 V
● 2000 digitů
● auto Range
● měření proudu AC/DC
● měření teploty
● měření odporu
● funkce podsvícení displeje
● test diod
● akustický test průchodnosti
● funkce Hold
● funkce MAX
● ukazatel vybitých baterií
● odolný pogumovaný kryt
● funkce automatického vypnutí

980,- 1 601,-

720,- 1 045,-

45101 Multimetr Odolný model s automatickou volbou roz-
sahů. Ideální pro domácí amatérské použití, 
ale zvládnete s ním i profesionální měření 
do 1000 V. 
Technické parametry
● CAT III 1000V / CAT IV 600V 
● 4000 digitů
● auto Range
● měření proudu AC/DC
● bezdotyková zkouška napětí
● měření kapacity
● měření odporu
● měření frekvence a Duty Cycle
● měření teploty
● funkce podsvícení displeje
● test diod
● test tranzistorů
● akustický test průchodnosti
● funkce Hold
● funkce MAX/MIX
● ukazatel vybitých baterií
● odolný pogumovaný kryt
● funkce automatického vypnutí

- rozměry: 195 mm x 92 mm x 55 mm
- hmotnost: 380 g

- rozměry: 140 mm x 67 mm x 30 mm
- hmotnost: 112 g 

Profesionální sada nástrojů pro šetrné rozebírání palubních desek, 
čalounění a jiných dílů vozidel. 
Sada obsahuje 4 kusy 
robustních plastových nástrojů 
s různým zakončením.

45021 Sada 4 vyjímacích nástrojů (dlát) 120,- 174,-

+ ZDARMA
 45022

 45022
 45022 

Sada obsahuje 5 kusů

324,- 490,-

248,- 354,-

35928 Přídavný vzduchový mini kompresor k Jumpstart/Power bankám

Výkonný vzduchový mini kompresor připojitelný k Jumpstart/Power 
bankám, nafoukne pneumatiku auta do tlaku 
5,5 barů.
Technické parametry
● pracovní napětí: DC 12V
● příkon: 4 A
● maximální tlak: 80 psi / 5,5 Bar
● rozměry: 108 x 95 x 47 mm
● přídavné LED světlo
● ukazatel aktuálního stavu tlaku (0 - 5,5 bar)
● za méně než 10 minut nahustí pneumatiku od 0 do 30 psi
● spínač pro aktivaci / deaktivaci kompresoru
● délka kabelu pro propojení s Jumpstart/Power bankou: 0,5 m

pohyb kolem auta bez omezení délky kabelu či hadice 
lze použít k powerbankám 35940, 35941, 35943

R112
ECE

R112
ECE
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Systém s projekčním HUD displejem, během jízdy systém promítá údaje 
o rychlosti, otáčkách motoru a další údaje do zorného pole řidiče přímo 
na přední sklo. Systém se připojuje pouze do diagnostického konektoru OBD 
a veškeré údaje si vyčítá sám z datové sběrnice vozidla. 
 

● při spuštění zobrazí displej na chvíli napětí akumulátoru 
● dále umožňuje zobrazení údajů: datum, čas, spotřeba paliva, okamžitá 
spotřeba, teplota motoru, ujeté km, porucha motoru 
● zobrazení výstrahy: překročení rychlosti, vysotá teplota motoru, přestávka řidiče 
● jas displeje se automaticky mění v závislosti na světelných podmínkách prostředí 
● automatické zapnutí/vypnutí
Technické parametry 
napájecí napětí: 12V 
příkon: 250 mA 
kompatibilita se všemi vozy s OBD2 
jednotky: km / míle 
velikost displeje: 2,5" 
rozměry: 120 x 52,5 x 23 mm

Mobridge M2 Connect Bluetooth rozhraní je nejpokročilejší handsfree sada na trhu pro vozidla 
AUDI, BMW, Mercedes-Benz, Land Rover, Porsche a Mini.  
Rozhraní obsahuje technologii Parrot s nejšiřší podporou mobilních telefonů, a plně se integruje 
do OEM multimediálního systému.  
To umožňuje použití originálních ovládacích prvků vozidla, včetně zobrazení na OEM displeji/ 
navigaci. 

Vlastnosti: 
● plná integrace do multifunkčního displeje 
● technologie Parrot Bluetooth s nejširší podporou mobilních telefonů 
● ovládání přes originální ovladače vo voze 
● přístup do telefonního seznamu a seznamu hovorů 
● zobrazení jména volajícího
● manuální vytáčení nebo volání ze seznamu 
● USB pro aktualizaci software a dobíjení telefonu (1A) 
● A2DP Audio Streaming včetně MP3 tagů 
● jednoduché nastavení typu vozidla pomocí DIP přepínačů 
● možnost stáhnout aplikaci pro přístroje se systémemem Android (aktualizace a nastavení 
sady přímo přes telefon), aplikace je pod názvem MOBRIDGE přímo v Google Play

Přenos zvuku do autorádia probíhá pomocí
linkových (cinch) vstupů. Ovládání příjímače
pomocí přiloženého dálkového ovladače.
Technické parametry
funkce: DAB slide show, Multi language EPG, Channel Management, Auto channel search
formáty médií: Audio: MP3, wav; Video: mpg, dat, vob, avi (MPEG4 ASP, XviD, Divx4.0/5.0); Foto: jpg, 
bmp, gif, dekodér: Video: JPEG, Audio: MPEG Audio Layer II, AAC
jazyk OSD: čeština, angličtina, němčina, ...
anténa: aktivní DAB anténa (SMB)
frekvenční rozsah: FM (88-108MHz), VHF-
3(170-230MHz)
RF vstupní impedance: 75 Ohm
AV výstup: CVBS a Stereo audio výstup
USB Port USB 2.0 (pro přehrávání multimédií)
IR dálkové ovládání vč. externího přijímače IR
napájecí napětí:+12V - +24V DC
příkon: 2.4W
rozměry: 115 x 95 x 25 mm
hmotnost: 295 g

DAB/DAB+ rozhlasový přijímač

dab-01 1 892,- 2 862,-
Mobridge MOST DAB je nejvyspělejší 
DAB přijímač pro vozy Mercedes, BMW,
Porsche, Landrover a Audi.
Přednosti: 
● plná integrace do OEM autorádia ve voze 
● ovládání přes originální prvky ve voze 
● zobrazuje informace o přehrávané skladbě 
● možnost ukládání stanic 
● USB konektor pro jednoduchou aktualizaci software 
● 12V regulované napájení antény (anténa není součástí balení) 
DSP procesor pro sinchronizaci s optickou sběrnicí vozidla
Přijímač Mobridge DAB využívá výkonný digitální signálový procesor, který umožňuje, aby jed-
notka DAB správně zpracovala digitální audio signál z DAB čipu včetně synchronizace s MOST 
optickou sítí vozidla. Ostatní řešení bez použití digitálního signálového procesoru pouze převádí 
pomocí konvertoru digitální signál na analogový. Toto řešení má za výsledek ztrátu kvality, která 
maří účel digitálního vysílání. Kromě toho je použit anténní napáječ 12V, který používá regulovaný 
napájecí zdroj, takže není závislý na úrovni napájení 12V z vozidla. Tím je dosaženo nejlepšího 
příjmu pro co možná nejčistší signál. Přijímač Mobridge DAB rovněž nabízí přepínače DIP, 
umožňující nejrychlejší konfiguraci pro konkrétní vozidlo. tímto je možné použít přijímač DAB pro 
více značek vozidel! Jako vždy můžete aktualizovat software jednotky MOST DAB jednoduše 
přes USB prostřednictvím průvodce Mobridge. 

DAB přijímač s MOST konektorem 

dab-02 7 254,- 10 972,-

990,- 1 437,-
doprodej

DOPRODEJ
2 480,- 3 601,-

doprodej

DOPRODEJ

7 825,- 10 888,-

4 740,- 6 596,-
doprodej

hfomMOST Bluetooth HF MOST sada

DOPRODEJ

Mobridge M2 Media multimediální rozhraní je určeno pro vozidla Volkswagen a Škoda.  
Rozhraní plně se integruje do OEM multimediálního systému. 
To umožňuje použití originálních ovládacích prvků vozidla, včetně zobrazení na OEM displeji/ 
navigaci. Toto rozhraní umožňuje ovládání multimediálních přístrojů USB/iPod/iPhone/Aux včetně 
podpory nejnovějšího Apple konektoru Lightning. Umožňuje ovládání přístrojů iPod/iPhone/MP3 USB 
přímo z ovládacích prvků ve voze včetně ovládání více připojených zařízení najednou! Podporuje 
USB rozbočovač, takže je možné současně připojit USB paměťové médium i iPod. 
 

 
Vlastnosti: 
● plná integrace do multifunkčního displeje 
● ovládání přes originální ovladače vo voze 
● USB i pro aktualizaci software a dobíjení telefonu (1A) 
● připojení a ovládání multimediálních přístrojů Aux/iPod/iPhone/MP3 USB 
● jednoduché nastavení typu vozidla pomocí DIP přepínačů"

5 012,- 6 974,-

3 380,- 4 703,-
doprodej

hfomUSBcanVW Multimediální CAN adaptér USB/iPod/Aux 
do vozů Volkswagen/Škoda/Audi

DOPRODEJ

icbUNI Držák univerzální, napájení 740,- 1 119,-
Univerzální držák tabletu na opěrku pro značky jako 
Samsung, Apple, HP, Sony, Asus, Acer, Google nebo 
jiné android tablety s USB napájecím konektorem.

Specifikace produktu 
● držák pro uchycení tabletu výškou od 115 do 196 mm 
● nabíjecí konektor USB zůstává přístupný pro snadné 
připojení napájecího kabelu tabletu po obou stranách 
držáku 5V-3.4A (5V, 2.4A + 5V-1A) 
● napájení 12V (přes CL zásuvku) 
● univerzální velikost 
● nízká hmotnost

icbUNI-IF Držák univerzální, napájení, IR, FM 784,- 1 186,-

navíc jack pro připojení infračerveného vysílače (IR 
vysílač pro sluchátka) a FM modulátoru

300,- 454,-
doprodej

300,- 454,-
doprodej

DOPRODEJ
se125 HUD projekční displej 2,5", OBDII 892,- 1 619,-

572,- 865,-
doprodej

DOPRODEJ

2,5"

sv74wtp Monitor 7" prachotěsný/voděodolný/nárazu odolný, 3x4PIN vstup

1 240,- 1 800,-
doprodej DOPRODEJ

sv73gps Monitor 7" se 2x4PIN vstup,čelním AV, GPS

1 392,- 2 021,-
doprodej DOPRODEJ

Monitor 7" s GPS navigací a protisluneční clonou.
Technické parametry
● rozlišení: 800 x 480, formát: 16:9
● podporuje formáty PAL/NTSC
● vestavěný GPS modul, slot na SD kartu pro GPS
navigační systém je kompatibilní s navigačními pro-
gramy pro operační systém Windows CE 6.0 (IGO, 
TomTom, Route66), GPS software stačí jednoduše nahrát na SD kartu (software není součástí balení)
● 3x AV vstup (2x 4-PIN + čelní 3,5 mm Jack), napájecí napětí 12 - 24V
● obraz jde nastavit horizontálně, vertikálně, zrcadlově i normálně
● vestavěný reproduktor s ovládáním hlasitosti, světelný senzor pro automatické nastavení jasu
● dálkové ovládání
● rozměry 180 x 121 x 23 mm (samotný monitor)

Prachotěsný/voděodolný/nárazu odolný LCD 7" monitor 
s protisluneční clonou, širokým úhlem pohledu a displej 
s vysokým rozlišením.
Technické parametry
● rozlišení 800x480, formát 16:9
● prachotěsnost IP67, voděodolnost IP68, 
● nárazu odolnost 4G
● dálkové ovládání
● podporuje formáty PAL/NTSC
● 3 x video vstup 4-PIN, napájecí napětí 12-24V/5W
● samostatné spínací vodiče na jednotlivé kamery, možnost přetočení obrazu
● rozměry 191 x 140 x 30 mm (s clonou 191 x 140 x 67 mm)

DAB/DAB+
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Přídavný modrý výstražný LED pruh pro externí montáž. Světlo je určeno 
např. pro montáž na vysokozdvižné vozíky, poté upozorňuje na pohyb 
vozíku modrým pruhem na zemi před vozíkem. 

 
 Technické parametry: 
výkonné SMD LED diody 15W 
odolná konstrukce (IP67) 
životnost až 100 000 hodin 
napájecí napětí 10-80V 
rozměry: ø 111,4 x 85,5 mm

1 920,- 3 136,-
drltopMB

LED světla pro denní svícení 
Zakřivený tvar, ve stylu "Mercedes".
homologace ECE E4 DRL SEA P08 02A 00RL 14958. 

680,- 987,-
doprodej - příkon světla je 7W

- v každém světle je 7x 3-čipová LED dioda
- napájecí napětí 12V
- možnost zapojení v režimu pozičních světel, kdy zapnutí potká-
vacích světel nevypnou, ale pouze sníží jas a dále fungují jako 
poziční světla (volba na řídící jednotce)
- rozměry: šířka 158,6 mm, výška 21,6 mm, hloubka 29,6 mm

12 V

V
12/24

DOPRODEJ

1 240,- 2 026,-

drlBMW03
LED světla pro denní svícení 
BMW E90 3 series 09-
homologace E4

972,- 1 411,-
doprodej

Světla jsou zabudována v plastu kolem mlhovky.
- příkon světla je 5,8W
- v každém světle je 5x 3-čipová LED dioda
- napájecí napětí 12V
- možnost zapojení v režimu pozičních světel, kdy zapnutí potkávacích 
světel nevypnou, ale pouze sníží jas a dále fungují jako poziční světla 
(volba na řídící jednotce). 

DOPRODEJ

12 V

1 240,- 2 026,-

drlMC01/1
LED světla pro denní svícení 
Mercedes C W204 2007-10, ECE
homologace E4 DRL SEA P08 02A 00RL 14958.

972,- 1 411,-
doprodej

Světla jsou zabudována v mřížce nárazníku. 
- příkon světla je 6,5W 
- v každém světle je 7x 3-čipová LED dioda 
- napájecí napětí 12V 
- možnost zapojení v režimu pozičních světel, kdy zapnutí potkávacích 
světel nevypnou, ale pouze sníží jas a dále fungují jako poziční světla 
(volba na řídící jednotce). 

DOPRODEJ

12 V

1 280,- 1 859,-

FOGledUN LED mlhová světla
homologace ECE R19 E6-19R-040099

740,- 1 074,-
doprodej

Přední LED mlhová světla univerzální (projektorové). Určeno jako 
náhrada za původní mlhová světla. 
- příkon 1 světla 9W 
- napájecí napětí 12/24V 
- světelný zdroj: 3x SMD LED 3W 
- vodotěsná IP67 

rozměry: průměr 92,8 mm, hloubka 84 mm 
součástí balení není připojovací kabeláž 
připojovací konektor H8 

Cena za 2ks světel (pár)

DOPRODEJ

wa-011b PROFI LED výstražný pruh 10-80V 
15W modrý 111mm 978,- 1 598,-

670,- 973,-
doprodej

DOPRODEJ

kf024 PREDATOR LED vnitřní/vnější, 12V, 8x 3W oranžový 
kf024blu PREDATOR LED vnitřní/vnější, 12V, 8x 3W modrý 

440,- 666,-

440,- 666,-
doprodej

DOPRODEJ

cena za set 2 kusů

Světlo je určeno především pro montáž na přední/zadní část nástavby 
všech pohotovostních vozidel. 
● 8x výkonných LED diody 3W
● napájecí napětí 12/24V , minimální odběr proudu
● určeno pro vnitřní montáž  (v případě vnější montáže je potřeba světlo 
dodatečně utěsnit tmelem)
● 6 režimů výstražného problikávání (přepínání žlutým vodičem)

rozměr 232 x 181 x 29 mm

kf225 PREDATOR LED vnitřní, 10x LED 1W, oranžový 

kf225blue PREDATOR LED vnitřní, 10x LED 1W, modrý 

kf225blre PREDATOR LED vnitřní, 10x LED 1W, modro-červený 

338,- 511,-

338,- 511,-

338,- 511,-
doprodej

DOPRODEJ

Přídavné výstražné LED světlo pro vnitřní montáž.
● 1 režim výstražného problikávání
● napájecí napětí 12V
● vysoce svítivé LED diody 1W (5 diod v každém světle)
● minimální odběr proudu (cca 270 mA každé světlo)

cena za set 2 kusů

rozměry světla: 98 x 81 x 64 mm

12 V

kf720 PREDATOR LED vnější, 12V, oranžový 

kf720blue PREDATOR LED vnější, 12V, modrý 

338,- 511,-

338,- 511,-
doprodejPřídavná výstražná LED světla pro externí povrchovou montáž. 

● 70 vysoce výkonných LED diod v každém světle
● minimální odběr proudu (cca 300mA)
● odolná konstrukce chránící proti vlhkosti a otřesům
● živostnost až 100.000 hodin
● napájecí napětí 12V

12 V

cena za 
set 2 kusů

DOPRODEJ

rozměr světla 178 x 39,6 x 72,4 mm



2-3 LED světla  - pracovní

4 LED světla na vysokozdvižný vozík, AKU

5 predátory

6-7 světelné rampy

8 majáky

9-10 Fiamm sirény, klaksony

11 Stebel sirény, klaksony

12-14 sirény, klaksony, fanfáry

15 kamerové sety AHD 4PIN

16 kamerové sety 4PIN

17 bezdrátové kamerové sety

18 analogové bezdrátové sety, parkovací sety RCA

19 LCD OEM monitory, monitory na zrcátko

20-21 LCD monitory 

22 DVB-T2 tunery

23 DAB + přijímač, DVD/USB přehrávač

24 hudební přehrávače USB/AUX/Bluetooth

25-26 Nakamichi repro, zesilovače, autorádio

27 měniče napětí

28 autonabíječky, jumpstartery

29 testery, příslušenství k nabíječkám, teploměry

30 autoalarmy, CZ

31 OSRAM žárovky

32 univerzální GSM držáky

33-35 novinky

36-37 akční ceny

38-39 doprodej

STUALARM IMPORT, s.r.o.

Na Křivce 30, 101 00 Praha 10
tel. 272 773 334-6 fax 272 774 477

mobilní telefon do ústředny:
T-Mobile  603 410 452 

e-mail: info@stualarm.cz
www.stualarm.cz

OTEVÍRACÍ DOBA 
 Pondělí – Čtvrtek 8:30 – 17:00  

Pátek 8:30 – 15:00

Maloobchodním zákazníkům neprodáváme!!!  Zajišťujeme výrobu, dovoz a distribuci. 


