Móró Alarm Bt.

Kiskereskedelmi Árlista
(Érvényes: 2018.02.01.-től)

AUTÓRIASZTÓK:
Caesar
CT-204U
EXTRA

M MAX-1
autóriasztó

Ugrókódos, 2 db távirányítóval, 20W-os jó hangos szirénával,
11900 Ft.
üvegtörés/légnyomás érzékelővel, ajtónyitás érzékelés, indításblokkolás
beépített relével, indexvillogtatás,
Be és kikapcsoláskor hang és fényjelzés (tiltható), pánikriasztás, Retesz és
komfortzár vezérlés! Fekete vezetékes, 3 ÉV GARANCIA!
Ugrókódos, 2 db NAGYON SZÉP KRÓM 4 GOMBOS
14900 Ft.
TÁVIRÁNYÍTÓVAL, szirénával, ütésérzékelővel, KOMFORT ÉS
RETESZZÁR VEZÉRLÉSSEL! 2 DB PROGRAMOZHATÓ IDEJŰ AUX
KIMENETTEL (CSOMAGTÉR VAGY AJTÓ KIPATTINTÁS) Ajtó,
csomagtér, motortér nyitás, indításblokkolás relével (jár hozzá), indexvillogtatás,
be és kikapcsoláskor hang és fényjelzés (tiltható), relézett központizár vezérlés,
pánikriasztás, riasztási memória, szerviz üzemmód, vészkikapcsolás, gyújtás
vezérelt központizás vezérlés, csomagtér felpattintó kimenet, komfortzárás

TS-10
BICSKÁS
KULCSOS
autóriasztó

Ugrókódos, 2 db NAGYON SZÉP KRÓM 4 GOMBOS
23900 Ft.
TÁVIRÁNYÍTÓVAL, szirénával, ütésérzékelővel, KOMFORT ÉS
RETESZZÁR VEZÉRLÉSSEL, CSOMAGTÉR PATTINTÓ
KIMENETTEL (CSOMAGTÉR VAGY AJTÓ KIPATTINTÁS) Ajtó,
csomagtér, motortér nyitás, indításblokkolás relével (jár hozzá), indexvillogtatás,
be és kikapcsoláskor hang és fényjelzés (tiltható), 2 negatívos központizár
vezérlés, pánikriasztás, riasztási memória, szerviz üzemmód, vészkikapcsolás,
gyújtás vezérelt központizás vezérlés, motortér kapcsoló, csomagtér felpattintó
kimenet, komfortzárás, 1 ÉV GARANCIA!

Caesar
CT-220U

Ugrókódos, (RIASZTÓ ÉS RABLÁSGÁTLÓ!) Ajtó, csomagtér, motortér
15900 Ft.
nyitás, indításblokkolás beépített relével, indexvillogtatás, be és kikapcsoláskor
hang és fényjelzés (tiltható), relézett központizár vezérlés, pánikriasztás, fekete
vezetékes, szirénával, komfortzár vezérlés, reteszzár vezérlés, riasztási
memória, 2 db. távirányítóval, akusztikus üvegtörés és légnyomás érzékelővel,
RABLÁSGÁTLÁSSAL! 3 ÉV GARANCIÁVAL!

Caesar
CT-215U

Ugrókódos, ( riasztó + 3 pontos IMMOBILISER +RABLÁSGÁTLÓ
egyben!!!), mint a Caesar CT-220U, csak 3 pontos indításblokkolással,
szirénával, akusztikus üvegtörés és légnyomás érzékelővel, relézett centrálzár
vezérléssel komfortzár vezérlés, reteszzár vezérlés, autókeresés, csomagtér
felpattintás, RABLÁSGÁTLÁSSAL! 3 ÉV GARANCIÁVAL!

Magicar M-881 MAGICAR M-100 Utódja (továbbfejlesztett változata)
A
UGRÓKÓDOS, TÁVINDÍTÁSOS, NAGY HATÓTÁVOLSÁGÚ LCD
Autóriasztó
KIJELZŐS PAGERES AUTÓRIASZTÓ!!!

18500 Ft.

51900 Ft.

Ugyanaz mint itt eggyel lejjebb a MAGICAR M-870 AS, csak nincsen benne a
távindítás funció, tehát a motorindítást nem tudja!
Aki a motorindítást be szeretné kötni annak az M-870 AS típust kell
választania!

Magicar CAN
RS Can BUS
illesztő modul

CAN BUS illesztő modul gyári csatlakozóval a MAGICAR M870 AS és
M871A riasztókhoz (csak az újabb modellekhez, melyeken már van erre a
célra kialakított csatlakozó)

24 VOLTOS Riasztók és Immobiliserek
Teherautókhoz

23900 Ft.

CAESAR CT313 24V-os
Immobiliser
Rhino 3000 I-T
24V-os
Immobiliser

Caesar
CT-220U 24V

3 pontos, TRANSZPONDERES!!! 2 db kódkulcs, itt a műszerfal egy rejtett
pontja előtt kell elhúzni a transzponderes kódkulcsot a kikapcsoláshoz. Fekete
vezetékes, kódfeltörés, kódletapogatás elleni védelem, automatikus élesedés,
tápfeszültség elvétele elleni védelem., szervizállás, 24 Voltos!
3 pontos, MABISZ MINŐSÍTÉSES!!! 2 db Dallas kódkulcs, a műszerfalon
elhelyezett aljzathoz kell hozzáérinteni a kódkulcsot a kikapcsoláshoz. Fekete
vezetékes, kódfeltörés, kódletapogatás elleni védelem, automatikus élesedés,
tápfeszültség elvétele elleni védelem., 24 Voltos! MABISZ MINŐSÍTÉSES,
BIZTOSÍTÓK ÁLTAL ELFOGADOTT!
Ugrókódos, (RIASZTÓ ÉS RABLÁSGÁTLÓ!) Ajtó, csomagtér, motortér
nyitás, indításblokkolás beépített relével, indexvillogtatás, be és kikapcsoláskor
hang és fényjelzés (tiltható), relézett központizár vezérlés, pánikriasztás, fekete
vezetékes, 24Voltos szirénával, komfortzár vezérlés, reteszzár vezérlés,
riasztási memória, 2 db. távirányítóval, akusztikus üvegtörés és légnyomás
érzékelővel, RABLÁSGÁTLÁSSAL! Illeszthető hozzá opcionálisan 12V-os
ultrahangos térvédelem illetve más 12V-os kiegészítő érzékelő is!

18500 Ft.

30900 Ft.

25900 Ft.

G Y Á R I T Á V I R Á N Y Í T Ó S
K Ö Z P O N T I Z Á R R A L
V E Z É R E L T R I A S Z T Ó K
CAESAR
CT-401

TÁVIRÁNYÍTÓ NÉLKÜL, GYÁRI TÁVIRÁNYÍTÓS
CENTRÁLZÁRAKHOZ!!!, Gyári távirányítóval vezérlődik, modulos,
indításblokkolás beépített relével, ajtó, csomagtér, motortér nyitásra riaszt, index
villogtatás, be és kikapcsoláskor hang és fényjelzés (tiltható), központizár
vezérlés, RABLÁSGÁTLÁSSAL!!! PIN KÓDOS
VÉSZKIKAPCSOLÁSSAL! Sziréna nélkül (sziréna 1900 Ft.)
Rhino Z1M
MABISZ MINŐSÍTÉSES, TÁVIRÁNYÍTÓ NÉLKÜL, GYÁRI
TÁVIRÁNYÍTÓS CENTRÁLZÁRAKHOZ!!!, Modulos, indításblokkolás,
NN
ajtó, csomagtér, motortér nyitásra riaszt, index villogtatás, komfortzár vezérlés,
be és kikapcsoláskor hang és fényjelzés (tiltható), Sziréna nélkül (sziréna 1900
Ft.)
CAESAR
GYÁRI TÁVIRÁNYÍTÓS CENTRÁLZÁRAKHOZ, de 1 db +
CT-402
távirányítóval, ha gyárilag csak 1-et adnak az autóhoz, de ketten
használnák az autót!!!, Gyári távirányítóval vezérlődik, modulos,
indításblokkolás beépített relével, ajtó, csomagtér, motortér nyitásra riaszt, index
villogtatás, be és kikapcsoláskor hang és fényjelzés (tiltható), központizár
vezérlés, RABLÁSGÁTLÁSSAL!!! PIN KÓDOS
VÉSZKIKAPCSOLÁSSAL! (Sziréna+1700 Ft.)
CE MINŐSÍTÉSES, Gyári távirányítóról működtethető, de CAN-BUS
PHOBOS
rendszerű autókhoz is való riasztó, a CAN-BUS rendszerről vezérlődik Beépített
PB-500 CANindításblokkoló relével, PIN kódos vészkikapcsolással,. Komfortzár vezérléssel!
BUS-os
A megfelelő autótípusokhoz adott fényképes leírásokkal a beszerelés
Autóriasztó
megkönnyítésére. Szirénával!
Számítógéppel programozható! Legnagyobb típuslistával!
Programozható rá rádiós vevő modul is és vele saját távirányító is!
(+ rádiófrekvenciás vevő modul ára 1 db távirányítóval: +6900 Ft)
CE MINŐSÍTÉSES, Gyári távirányítóról működtethető, de CAN-BUS
PHOBOS
rendszerű autókhoz is való riasztó, a CAN-BUS rendszerről vezérlődik Beépített
PB-500 CANindításblokkoló relével, PIN kódos vészkikapcsolással,. Komfortzár vezérléssel!
BUS-os
A megfelelő autótípusokhoz adott fényképes leírásokkal a beszerelés
Autóriasztó
megkönnyítésére. Szirénával!
Ultrahangos
térvédelemmel! Számítógéppel programozható! Legnagyobb típuslistával!
Programozható rá rádiós vevő modul is és vele saját távirányító is!
(+ rádiófrekvenciás vevő modul ára 1 db távirányítóval: +6900 Ft)

Patrol Line
HPS-840
CAN-BUS-os
riasztó

ULTRAHANGOS TÉRVÉDELEMMEL!
MABISZ MINŐSÍTÉSES, Gyári távirányítóról működtethető, de CANBUS rendszerű autókhoz való riasztó, a CAN-BUS rendszerről vezérlődik.
Ütés érzékelővel, Összes ajtó, csomagtér, motortér nyitásra riaszt, beépített
indítás blokkoló relé, PIN kódos vészkikapcsolás, köthető kürtre is és
szirénára is, A megfelelő autótípusokhoz adott fényképes leírásokkal a
beszerelés megkönnyítésére. Sziréna nélkül (sziréna 20W 1700 Ft.)

16900 Ft.

18500 Ft.

19900 Ft.

26900 Ft.

33400 Ft.

33900 Ft.

Patrol Line
HPS-845
CAN-BUS-os
riasztó

RABLÁSGÁTLÓS, MABISZ MINŐSÍTÉSES, Gyári távirányítóról
működtethető, de CAN-BUS rendszerű autókhoz való riasztó, a CAN-BUS
rendszerről vezérlődik. Ütés érzékelővel, Összes ajtó, csomagtér, motortér
nyitásra riaszt, beépített indítás blokkoló relé, PIN kódos vészkikapcsolás,
köthető kürtre is és szirénára is, A megfelelő autótípusokhoz adott
fényképes leírásokkal a beszerelés megkönnyítésére. AZ EGYETLEN
JELENLEG A KÍNÁLATUNKBAN, AMELY RABLÁSGÁTLÓS ÉS
CAN-BUS-OS RIASZTÓ! Sziréna nélkül (sziréna 20W 1700 Ft.)

Patrol Line
HPS-846

BEÉPÍTETT IPARI GSM MOBILHÍVÓ MODULLAL! Riasztáskor
64900 Ft.
felhívja a tulajdonost (2 telefonszámot tud hívni), SMS-el motorblokkolás is
lehetséges! RABLÁSGÁTLÓS, MABISZ MINŐSÍTÉSES, Gyári
távirányítóról működtethető, de CAN-BUS rendszerű autókhoz való
riasztó, a CAN-BUS rendszerről vezérlődik. Ütés érzékelővel, Összes ajtó,
csomagtér, motortér nyitásra riaszt, beépített indítás blokkoló relé, PIN
kódos vészkikapcsolás, köthető kürtre is és szirénára is, A megfelelő
autótípusokhoz adott fényképes leírásokkal a beszerelés megkönnyítésére.
AZ EGYETLEN JELENLEG A KÍNÁLATUNKBAN, AMELY
RABLÁSGÁTLÓS ÉS CAN-BUS-OS RIASZTÓ! Sziréna nélkül (sziréna
20W 1700 Ft.)

GSM
CAN-BUS-os
riasztó

41900 Ft.

GT 901
CAN-BUS –os
riasztó

MABISZ MINŐSÍTÉSES, Ugyanaz mint a GT-900 riasztó, de
ULTRAHANGOS TÉRVÉDELEMMEL!
A megfelelő autótípusokhoz adott fényképes leírásokkal a beszerelés
megkönnyítésére. Sziréna nélkül (sziréna 20W 1700 Ft.)

36900 Ft.

GT 906
CAN-BUS –os
riasztó

MABISZ MINŐSÍTÉSES, Ugyanaz mint a GT-905 riasztó, de
ULTRAHANGOS TÉRVÉDELEMMEL!
A megfelelő autótípusokhoz adott fényképes leírásokkal a beszerelés
megkönnyítésére. Sziréna nélkül (sziréna 20W 1700 Ft.)

39900 Ft.

450-es CANBUS-os
Illesztó modul
bármilyen nem
CAN BUS-os
Autóriasztóhoz,
ha CAN BUS-os
autóba
szeretnék
beszerelni

Számítógéppel fel kell programozni az adott autótípushoz, és mi már
felprogramozva adjuk át.

19900 Ft.

A kompatibilis listája letölthető a honlapunkról, vagy telefonon is szívesen
adunk segítséget a kiválasztásában.

M OTOR KER ÉK PÁ R
R IA SZT Ó K
TH MOTO-01
motorriasztó

TS-MOTO
Motorriasztó

KG-9
LCD Pageres

Modulos, de az elektronikája is vízmentes házban van, külön kis méretű
erős szirénával, 2 db 3 gombos távirányítóval, rezgés, ütés érzékelővel,
motorblokkolással, távirányítós motorindítási funkcióval, index
villogtatással, pánikriasztással, motorkereső funkcióval ( sziréna is benne
van az árban)
2 db ugrókódos távirányítóval, Elektronikus DŐLÉS EMELÉS
érzékelővel!, Modulos riasztó különálló szirénával, indításblokkolás,
szerviz mód, pánik riasztás, energiatakarékos üzemmóddal

9900 Ft

1 db LCD PAGERES távirányítóval és 1 db normál távirányítóval,
Elektronikus DŐLÉS EMELÉS érzékelővel!, külön állítható 2 szintes

28900 Ft.

24900 Ft.

rezgés érzékelővel, modulos riasztó különálló szirénával, indításblokkolás,
szerviz mód, pánik riasztás, LCD PAGEREN KIJELZI HA RIASZTÁS
TÖRTÉNIK (max 500m hatótáv), ébresztő funkció a távirányítóval,

Motorriasztó

P A G E R E K ,
M O B I L H Í V Ó
M O D U L O K , G P S
MP-45
Mobilhívó
Modul
IPARI GSM
Telefonnal

Rádiótelefonos hívómodul, MOTORBLOKKOLÓ KIMENETTEL
28900 Ft.
(beépített relével)! Az ár tartalmaz egy beépíett ipari GSM telefont is a
modullal egy dobozba építve!! Kártya független, és feltöltős kártya is jó hozzá.
2 db telefonszámot tud hívni egymás után. A riasztó sziréna kimenetére kell
rákötni, nem igényel semmi bonyolult programozást, csak a SIM kártya 1. és 2.
helyén kell eltárolni a két hívandó telefonszámot!

MP-GPS
Mobilhívó
Modul

GPS-es Rádiótelefonos hívómodul, MOTORBLOKKOLÓ RELÉ
46900 Ft.
CSATLAKOZTATHATÓ HOZZÁ! Az ár tartalmaz egy IPARI GSM
telefont is a modullal egy dobozba építve!! Kártya független, és feltöltős
kártya is jó hozzá. 2 db telefonszámot tud hívni egymás után, mindkettőről a
motor is leblokkolható SMS-el. A riasztó sziréna kimenetére kell rákötni, nem
igényel semmi bonyolult programozást, csak a SIM kártya 1. és 2. helyén kell
eltárolni a két hívandó telefonszámot! SMS-el pontos GPS koordináta
lekérdezés. Vissza küldött SMS-ben megkapjuk az autó pontos helyét, hány
műholdat lát stb.
A google maps-et meg is nyitja a telefonunk ha van mobil internet rajta és
már látjuk is hogy hol van az autó.

Külön
1.2 Ah zselés, műszerfal alá rejthető
akkumulátor a
GPS táplálására

3500 Ft.

IMMOBILISEREK, RABLÁSGÁTLÓK:
CAESAR CT-313

3 pontos, TRANSPONDERES!!! 2 db kódkulcs, itt a műszerfal egy rejtett
pontja előtt kell elhúzni a transzponderes kódkulcsot a kikapcsoláshoz. Fekete
vezetékes, kódfeltörés, kódletapogatás elleni védelem, automatikus élesedés,
tápfeszültség elvétele elleni védelem., szervizállás

14900 Ft.

CAESAR CT-323
Immobiliser és
Rablásgátló

3 pontos, IMMOBILISER ÉS RABLÁSGÁTLÓ IS!, transzponderes,
SPECIÁLIS RABLÁSGÁTLÁSSAL, itt a műszerfal egy rejtett pontja előtt
kell elhúzni a transzponderes jeladót a kikapcsoláshoz. Opcionálisan
választható, ajtónyitás után élesedö, késleltetett motorleállító funkcióval is
rendelkezik (ez csak egy rejtett nyomógomb, vagy akár egy gyári kapcsoló pl.:
fénykürt, megnyomásával tiltható)

18900 Ft.

Rhino 3000 I-T
Immobiliser

3 pontos, MABISZ minősítéses, transzponderes, itt a műszerfal egy rejtett
pontja előtt kell elhúzni a transzponderes jeladót a kikapcsoláshoz.

30900 Ft.

Szenzoros , 1 pontos indításgátló, egy csavar fejét kell az ujjunkkal
megérinteni indítás közben
SKYBRAKE
RABLÁSGÁTLÓ modul 2 db jelenlét érzékelős kártyával, melyet elég a
KÁRTYÁS
zsebben vagy a táskában tartani, az autóban elhelyezett vevő azonosítja és
RABLÁSGÁTLÓ ha kikényszerítik a vezetőt erőszakkal az autóból, akkor fél perc után
(Rejtett az
leblokkolja a motort!
autóban)
Anti-lop

4500 Ft.
32900 Ft.

CENTRÁLZÁRAK ÉS KIEGÉSZÍTŐIK:
4 ajtós centrálzár
készlet

2 db. 5 vezetékes motorral, 2 db 2 vezetékes motorral, kábelköteggel, vezérlö 6900 Ft.
elektronikával, szerelékekkel, erős, megbízható!

2 ajtós centrálzár
készlet
PMS-24
TÁVIRÁNYÍTÓS
4 ajtós centrálzár
készlet

2 db. 5 vezetékes motorral, kábelköteggel, vezérlö elektronikával,
szerelékekkel, erős, megbízható!
2 db távirányítóval, 1 db. 5 vezetékes motorral, 3 db 2 vezetékes motorral,
kábelköteggel, vezérlö elektronikával, szerelékekkel, erős, megbízható!
Forgófejes! Index villogtatással ki-be kapcsoláskor!

2 db távirányítóval, 1 db. 5 vezetékes motorral és 1 db 2 vezetékes
PMS-24
TÁVIRÁNYÍTÓS motorral, kábelköteggel, vezérlö elektronikával, szerelékekkel, erős,
2 ajtós centrálzár megbízható, forgófejes, index villogtatással!
készlet

5900 Ft.
9500 Ft.

8500 Ft.

CAESAR CT-204
U-EXTRA
távirányítós
riasztó+4 ajtós
centrálzár

Ugrókódos autóriasztó univerzális centrálzárral, ajtó, csomagtér,
18800 Ft.
motortér nyitás érzékelés, üvegtőrés/légnyomás érzékelés, 2 db
távirányító, 4 ajtós centrálzár szett, kulccsal vezérelhető, index villogtatás,
szirénával, LED villogóval, 1 db 5 vezetékes és 3 db 2 vezetékes centrálzár
motorral, szerelékekkel. Indításblokkolás beépített relével,
szabotázsvédett, fekete vezetékes
Centrálzár motor Szerelékekkel együtt
1900 Ft.
2 vezetékes
Centrálzár motor Szerelékekkel együtt
2100 Ft.
5 vezetékes
2 vezetékes motor Kimondottan erősített téglalap alakú 2 vezetékes motor nagyon szoros
3400 Ft.
90N nagyon erős zárakhoz
5 vezetékes motor Kimondottan erősített téglalap alakú 5 vezetékes motor nagyon szoros
3600 Ft.
90N nagyon erős zárakhoz
Tolóajtó átvezetö 1 tolóajtóhoz
2500 Ft.
Unicent
centrálzár
elektronika
Unicent
centrálzár vezérlö
elektronika
FORD centrálzár
motor
FORD centrálzár
készlet (4 ajtós)
Közp-i zár készlet
Ford Transit ÚJ

Két negatívos vezérléssel (szintes vezérlés nélkül) Ugyanaz, mint a centrálzár
készletekben található elektronika, de csatlakozóval és kb. 30 cm hosszú
kábelköteggel a bekötéshez!
Negatív és pozitív szintes jellel is megvezérelhetö. Univerzális és komfortzáró
változatban is kapható (olyan riasztókhoz is jó, aminek csak folyamatos
pozitív vagy negatív kimenete van modulvezérlésre
2 vezetékes, a felfogató lemezekkel együtt. Van jobbos és balos is

Komplett 4 ajtós készlet ( elektronikával, kábelköteggel ) /Escort, Sierra, KA,
Fiesta, Mazda 121, Transit új típusokhoz.
4 ajtós, az összes szerelési anyaggal, elektronikával kompletten. (tolóajtó
átvezetővel) A legmagasítottabb változathoz más hátsó ajtó motor kell,
külön rendelni kell belőle!
Közp-i zár készlet 4 ajtós, az összes szerelési anyaggal, elektronikával kompletten. (tolóajtó
VW CADDY ÚJ átvezetővel) Meg kell nézni, milyen a csomagtér ajtó, szétnyíló vagy
felnyíló
Közp-i zár készlet 4 ajtós, az összes szerelési anyaggal, elektronikával kompletten.
ÚJ Suzuki Swift
Közp-i zár készlet 2 ajtós, az összes szerelési anyaggal, elektronikával kompletten.
ÚJ Suzuki Swift
Közp-i zár készlet 4 ajtós, az összes szerelési anyaggal, elektronikával kompletten.
ÚJ Suzuki SX4
Közp-i zár készlet 4 ajtós, az összes szerelési anyaggal, elektronikával kompletten.
Opel Astra G
Közp-i zár készlet 2 ajtós, az összes szerelési anyaggal, elektronikával kompletten.
Opel Astra G
4 ajtós, az összes szerelési anyaggal, elektronikával kompletten.
Skoda Fabia
4 ajtós, az összes szerelési anyaggal, elektronikával kompletten.
VW Polo ÚJ
(2002-től)
2 ajtós, az összes szerelési anyaggal, elektronikával kompletten.
VW Polo ÚJ
(2002-től)
4 ajtós, az összes szerelési anyaggal, elektronikával kompletten.
Opel Meriva
4 ajtós, az összes szerelési anyaggal, elektronikával kompletten.
Toyota Yaris
2005VW Transporter 4 ajtós, az összes szerelési anyaggal, elektronikával kompletten., tolóajtó
átvezetővel
T5 ÚJ!!!
Csomagtér ajtóba Majdnem az összes autóhoz kaphatóak
motorok
Tolóajtó átvezetö 1 tolóajtóhoz

3500 Ft.

4500 Ft.

6500 Ft.
20300 Ft.
25900 Ft.

25900 Ft.

20300 Ft.
15900 Ft.
20300 Ft.
20300 Ft.
15900 Ft.
20300 Ft.
20300 Ft.
15900 Ft.
20300 Ft.
20300 Ft.
25900 Ft.
12900 Ft.
2500 Ft.

Távirányító modulok,
centrálzár vezérlők
Távirányító modul centrálzár vezérlésekhez, ugrókódos, univerzális
RED CAR
távirányító modul központizár
vezérléssel (6 vezetékes), pneumatikus vezérlési idő is állítható,
index villogtatás számára relézett kimenettel.
2 db távirányítóval, csomagtér felpattintó kimenettel
Távirányító modul centrálzár vezérlésekhez, ugrókódos, univerzális
RC-302
távirányító modul központizár
vezérléssel (6 vezetékes), pneumatikus vezérlési idő is állítható,
KOMFORTZÁR VEZÉRLÉST IS TUD!
index villogtatás számára 2 kimenettel (relézve és diódázva is van!
2 db távirányítóval, csomagtér felpattintó kimenettel
Távirányító modul centrálzár vezérlésekhez, ugrókódos, univerzális
BICSKÁS
központizár
KULCSOS
távirányító modul vezérléssel (6 vezetékes), pneumatikus vezérlési idő is állítható,
2 db távirányítóval,(mind a kettő bicskás kulcsos 3 gombos, mint az új VW
2 db bicskás
távirányítóval
autók)
index villogtatás számára relézett kimenettel
2 db távirányítóval, csomagtér felpattintó kimenettel
Erős acél bowdennel csatlakoztatható a csomagtér zárjához és a riasztók
Csomagtér
csomagtér felpattintó kimenetéhez relével csatlakoztatva gombnyomásra
felpattintó
kipattintja azt!
elektromágnes

7500 Ft.

8900 Ft.

8900 Ft.

5900 Ft.

Motortér zárak

Motortér zár P04

A motorháztető nyitását akadályozza meg, egyszerűen szerelhető, a bowdent
kell elvágni és közé beépíteni, A benne lévő relé tekercse van kivezetve és ha
áramot adunk neki, akkor nyitható a motorháztető.

Motortér zár P05

A motorháztető nyitását akadályozza meg, egyszerűen szerelhető, a bowdent
22900 Ft.
kell elvágni és közé beépíteni, A benne lévő relé tekercse van kivezetve de
elektronikán keresztül, és ha nem kap áramot a tekercs, akkor nyitható a
motorháztető, ha áramot kap, akkor nem, de úgy van megoldva, hogy
nyugalmi áramfelvétele nincsen a motortér zárnak, tehát az akkut nem szívja!
Ez a verzió nyitható még teljes akku lemerülés esetén is, tehát biztonságosabb,
viszont nem javasolt, ha az autó akkuja nem a motortérben van.

22900 Ft.

ELEKTROMOS ABLAKEMELŐK ÉS
TARTOZÉKAIK:
Univerzális, erösebb és csendesebb kivitel, 1 pár ablakhoz az összes szerelési
TRACK KIT
anyaggal, de kapcsolók nélkül
motoros
ablakemelő szett
Univerzális zöld világítással (049)
Ablakemelő
kapcsoló
Univerzális autóspecifikus (autó műszervilágítás színéhez illeszkedő színű
Ablakemelő
világítással)
kapcsoló
Ablakfelhúzó modul (1 pár ablakhoz) folyamatos szintes negatív, vagy pozitív
UNIWIN
vezérlő bemenettel
Nem kell neki folyamatos vezérlőjel (pl. riasztó kimenet), hanem rövid
R-CON 1-L
pillanatnyi impulzusról kapott vezérlő bemenet hatására is felhúzza az
impulzusról
ablakokat
működő ablak
modul
1 pár ablakhoz! Mind a 2 ablakot felhúzza riasztóra, és automatává teszi lefelé
R-CON2

34900 Ft.

2500 Ft./db
2900 Ft./db
5500 Ft.
5580 Ft.

11430 Ft.

Automata
ablakfelhúzó
modul
Caesar időzítő
modul
SPAL ablakemelö
Motor De Luxe
Spal bowden
Spal gumi
Spal kárpitkivágó
Spal bimetál

és felfelé is a kapcsolókkal vezérléskor! Impulzusról és szintes vezérlő
bementről is vezérelhető, tehát illeszthető riasztóhoz és csak gyári távirányítós
központizárakhoz is!
1 db beépített relé van benne és potméterrel állítható, hogy a bejövő 1 vezérlő
impulzus hatására 1-120s-ig mennyi időre húzzon meg a relé. A vezérlő
impulzus lehet + és – is!

7000 Ft.

15900 Ft.
Bowden a de luxe és a sima ablakemelöhöz
A motor és a bowden közötti rezgés csillapító bordázott gumi karika
Kárpit körkivágó szerszám a Spal ablakemelők kupakjaihoz
A Spal ablakemelő motorokban levő hőkioldó bimetál

6900 Ft.
690 Ft.
3800 Ft.
900 Ft.

PA G ER EK ,
M O B ILHÍV ÓK
MP-45 Mobilhívó
Modul IPARI
GSM
TELEFONNAL

Rádiótelefonos hívómodul, MOTORBLOKKOLÓ KIMENETTEL
(beépített relével)! Az ár tartalmaz egy beépíett ipari GSM telefont is a
modullal egy dobozba építve!! Kártya független, és feltöltős kártya is jó
hozzá. 2 db telefonszámot tud hívni egymás után. A riasztó sziréna kimenetére
kell rákötni, nem igényel semmi bonyolult programozást, csak a SIM kártya 1.
és 2. helyén kell eltárolni a két hívandó telefonszámot!

28900 Ft.

MP-GPS -5
Mobilhívó
Modul

GPS-es Rádiótelefonos hívómodul, MOTORBLOKKOLÓ RELÉ
VEZÉRLŐ KIMENETTEL! Az ár tartalmaz egy IPARI GSM telefont is a
modullal egy dobozba építve!! Kártya független, és feltöltős kártya is jó
hozzá. 2 db telefonszámot tud hívni egymás után, mindkettőről a motor is
leblokkolható SMS-el. A riasztó sziréna kimenetére kell rákötni, nem igényel
semmi bonyolult programozást, csak a SIM kártya 1. és 2. helyén kell eltárolni
a két hívandó telefonszámot! SMS-el pontos GPS koordináta lekérdezés.
Vissza küldött SMS-ben megkapjuk az autó pontos helyét, hány műholdat
lát stb.
1.2 Ah zselés, műszerfal alá rejthető

46900 Ft.

Külön
akkumulátor a
GPS táplálására

3500 Ft.

ÜLÉSFŰTÉS
AWHL
Ülésfűtés 1 db
ülésre

AWHL
Ülésfűtés 2 db
ülésre

Waeco
Magic Heat
Ülésfűtés szett
2 db üléshez
AWHL MOTOR
Ülésfűtés
Első-hátsó ülésre

Nagyon jó minőségű puha vékony, de nagyon strapabíró fűtőpárna, 1
18900 Ft.
ülésre 4 db részből áll (2 fél párna a háttámlához és 2 fél az ülőlapra, így
könnyebb a szerelése, és beszerelhető olyan ülésekbe is ahol keresztben van
egy varrás), termosztáttal, visszajelző LED-es kapcsolóval (2 fokozatú, a
LED is jelzi melyik fokozatban van) A gyártó cég beszállítója a
Ssangyongnak és a Volvonak is!
Nagyon jó minőségű puha vékony, de nagyon strapabíró fűtőpárna, 2
31700 Ft.
üléshez 8 db részből áll (2 fél párna a háttámlához és 2 fél az ülőlapra
ülésenként, így könnyebb a szerelése, és beszerelhető olyan ülésekbe is ahol
keresztben van egy varrás), termosztáttal, visszajelző LED-es kapcsolóval
(2 fokozatú, a LED is jelzi melyik fokozatban van) A gyártó cég beszállítója
a Ssangyongnak és a Volvonak is!
12V, 1 pár a 2 első üléshez, kárpit alá kell szerelni, 2 fokozatú, összes szerelési 36900 Ft.
anyaggal, kapcsolókkal, relével, vezetékekkel, külön fűtőbetét az üléslap és a
háttámla részére is. Nagyon jó hatásfokú és megbízható
Nagyon jó minőségű puha vékony, de nagyon strapabíró fűtőpárna, 4 db
17900 Ft.
részből áll, így könnyebb a szerelése, és beszerelhető olyan ülésekbe is ahol
keresztben van egy varrás), termosztáttal, visszajelző LED-es kapcsolóval
(2 fokozatú, a LED is jelzi melyik fokozatban van) A gyártó cég beszállítója
a Ssangyongnak és a Volvonak is!

Waeco fűthető
üléspárna
MH-40S

Kíváló minőségű WAECO TERMÉK!
Nem kell beszerelni, csak rátenni az ülésre és szivargyújtóról működik is! 1 db
ülésre.

15500 Ft.

LEDES
MENETFÉNYEK
DRL-05
menetfény
DRL-05 ÍVES
menetfény
DRL-05 SLIM
(vékonyabb)
menetfény
DRL-04 KEREK
70mm átmérőjű
menetfény
(DIMMER
modulos)
DRL-TH-5
LEDES
BEFÚRHATÓ
menetfény

5 nagy extra erős 1W-os ledekkel ,egyenes 192x32x45
(szélesség/magasság/mélység) „E” és „RL” minősítéses
12V
5 nagy extra erős 1W-os ledekkel ,íves, rövidebb, 160x25x54
(szélesség/magasság/mélység) „E” és „RL” minősítéses
12V
5 nagy extra erős 1W-os ledekkel ,egyenes 183x20x56
(szélesség/magasság/mélység) „E” és „RL” minősítéses
12V
4 nagy extra erős 1W-os ledekkel ,egyenes 70mm átmérőjű, „E” és „RL”
minősítéses
DIMMER modulos (helyzetjelző funkcióval) Fényét a világítás ráadásakor
felére le tudja csökkenteni.
12v
5x2 db befúrható nagy extra erős 1W-os ledeekkel ,, mint a tolatóradar
szenzorokat úgy lehet befúrni egymás mellé!
Befúró szerszámmal , „E” és „RL” minősítéses
12V

16900Ft.

16900Ft.

16900Ft.

21900Ft.

27900Ft.

XENON szettek
H.I.D. Xenon H7
35W
DEM-35
H.I.D. Xenon H1
35W DEM-35
H.I.D. H4 BIXenon 35W
DEM-35
Xenon szettek az
összes többi
beszerezhető
típushoz 35W
MOTOROS
Xenon H7 , H1
H3 35W
MOTOROS
H4 Bi-XENON
35W
Xenon égők
Xenon égők
H4 Bixenonhoz
Xenon trafók

2 db trafóval, Xenon égőkkel, összes szerelési anyaggal együtt, könnyen
szerelhető, 4300K -es színhőmérsékletű

24900 Ft.

2 db trafóval, Xenon égőkkel, összes szerelési anyaggal együtt, könnyen
szerelhető, 4300K -es színhőmérsékletű
2 db trafóval, Xenon égőkkel, összes szerelési anyaggal együtt, könnyen
szerelhető (4300K színhőmérsékletű)

24900 Ft.

H3, H8, H9, H11, H13, D2R-S, 9004-1, 9004-2, 9005, 9007-1, 9007-2, 880,
881
Szettek, melyekben nem bi-xenon lámpák vannak

34900 Ft.

Motoros szett 1 db 35W trafóval, Xenon égővel, összes szerelési anyaggal
együtt, könnyen szerelhető (van 6000K és 8000K-es színhőmérsékletű is)
35W-os 1 ÉV GARANCIA
Motoros szett 1 db 35W trafóval, Xenon égővel, összes szerelési anyaggal
együtt, könnyen szerelhető (van 6000K és 8000K-es színhőmérsékletű is)
35W-os A tompított és a reflektor is XENON lesz! 1 ÉV GARANCIA!
H7, H1, H3, H8, H9, H11, H13, D2R-S, 9004-1, 9004-2, 9005, 9007-1, 9007-2,
880, 881
Szettek, melyekben nem bi-xenon lámpák vannak
H4 bixenon égő 1 db

19900 Ft.

1 db H.I.D. 35W

11900 Ft.

34900 Ft.

24900 Ft.

7900 Ft.

11900 Ft.

SZIRÉNÁK, RELÉK
Sziréna
Sziréna
Mini sziréna

Egyszólamú
6 szólamú
Kis méretű, mini piezo sziréna

1700 Ft.
2500 Ft.
1600 Ft.

Akkus sziréna
Relé (5 lábú)
Kis relé
panelba
forrasztható
Relé foglalat
Utastér világítás
Inverter

20W, 1 szólamú
30/40A-es
Panelba forrasztható 10 A ( telefon némításhoz, vagy olyan helyekre, ahol a
normál autós relének túl nagy lenne az áramfelvétele

5900 Ft.
800 Ft.
600 Ft.

Relé foglalat vezetékkel együtt az 5 lábú relékhez
Olyan autóknál, ahol az ajtókapcsoló jelet a belső világítás lámpáról kell
levenni, és az elektronika pozitív feszültséget kapcsol relé helyett, mert a kis
relé berregne, ez pedig némán kapcsol

500 Ft.
1000 Ft.

ÉRZÉKELŐK (ütés,
üvegtörés, emelés,
ultrahang, radar)
Ütés érzékelő
Légnyomás és
üvegtörés
érzékelő
Ultrahang
Radar (1 körös)
Radar (2 körös)
Emelés érzékelő

Piezós 2 körös
Akusztikus üvegtörés érzékelő (az üveg betörésekor keletkező hangot érzékeli)
és légnyomás érzékelő, amivel az ajtók nyitását és a csomagtartóét is tudja
érzékelni
Ultrahangos térvédelem
Egykörös radaros térvédelem
Kétkörös radaros térvédelem (előjelző kimenettel)
Intelligens, megjegyzi milyen szögben állt meg az autó, és csak az abból való
elmozdulásra riaszt! Kiszűri a széllökésekből adódó autó lengéseket is!!!

4500 Ft.
4900 Ft.

6500 Ft.
7500 Ft.
8500 Ft.
11900 Ft.

A J TÓKA PC SOLÓK,
N Y ÍTÁ SÉR ZÉK ELŐ K
Ajtókapcsoló
Ajtókapcsoló
Ajtókapcsoló
Ajtókapcsoló
Ajtókapcsoló
Lakásriasztós
Kis nyomógomb
Fólia
nyomógomb
Kis billenő
kapcs. fém nyelű
Kerek billenő
kapcsoló LEDdel
Zümi

Darabolható, gumival együtt, univerzális, leginkább használatos
Darabolható, gumival együtt, műanyag zárhídba szerelhető( 2 sarus)
90 fokos tartó konzollal együtt, darabolható
Réz, hosszú menetes anyákkal állítható
Lada típusú
Reed nyitásérzékelő (antilophoz, rablásgátlókhoz nyomógomb helyett)
Rablásgátláshoz
Rablásgátláshoz Lapos és felragasztható

390 Ft.
390 Ft.
600 Ft.
390 Ft.
390 Ft.
990 Ft
250 Ft.
1700 Ft.

1 áramkörös kis billenő kapcsoló rejtett kapcsolós blokkoláshoz

250 Ft.

1 áramkörös kis billenő kapcsoló rejtett kapcsolós blokkoláshoz

500 Ft.

Zümmer világítás visszajelzéshez vagy reed mellé, ha a rablásgátlás
kikapcsolása azzal történik!

600 Ft.

Vezetékek,szigetelő
szalagok, kötegelők
Szigetelő szalag
Bandázs szalag
2x.75 mm2
1x0.5 mm2

Fekete 20m
Fekete, vásznas, 10m
Hangszóró vezeték van piros/fekete és átlátszó is
Fekete sodrott vékony pl. ajtókapcsolókhoz

TÁ V IR ÁN Y ÍTÓ K ,
ELEM E K

220 Ft.
170 Ft.
100 Ft/m
60 Ft/m

Távirányító
Távirányító
Távirányító
Távirányító
Távirányító
Kártya tok
Kártya
Távirányító
Távirányító
Távirányító elem
Távirányító elem
Távirányító elem

Caesar CT-206 riasztóhoz vagy régebbi fix kódos Caesarokhoz
Caesar CT-205U riasztóhoz (205U, 207U, 210U, 211U, 215U)
Caesar CT-204U riasztóhoz és a TX-centU távirányító modulhoz
MAGICAR M9000 riasztókhoz LCD Pageres
MAGICAR M9000 riasztókhoz nem pageres, de 4 gombos
Piranha 802SA kártya tok
Skybrake kártyás rablásgátlóhoz
Távirányító CS04-R4 modulhoz
Távirányító motoros kapukhoz Roll és Twist vezérlésekhez
12 V, GP 23A
12 V, GP 27A (Új Caesar távirányítókhoz)
3V GP CR-2430 Elem a Piranha 802SA kártyába

4000 Ft.
4000 Ft.
4000 Ft.
17900 Ft.
7900 Ft.
1900 Ft.
12000 Ft.
4500 Ft.
4500 Ft.
500 Ft.
500 Ft.
790 Ft.

Tol at ór adar ok

4 SZENZOROS TOLATÓRADAROK
4 SZENZOROS. Ultrahangos. Bevágható vagy befúrható a hátsó lökhárítóba,
8900 Ft.
Egyre szaporább, majd folyamatos sípoló hangjelzéssel figyelmeztet. Egyszerűen
beköthető (csak a tolatólámpa vezetéke és a test közé kell kötni) Kijelző nélkül!
Van hozzá több fokozatú dőlésszög állító gyűrű is a készletben és fúró is!
1 ÉV GARANCIÁVAL!
4 SZENZOROS. Ultrahangos. Bevágható vagy befúrható a hátsó lökhárítóba,
Tolatóradar
10900 Ft.
Egyre szaporább, majd folyamatos sípoló hangjelzéssel figyelmeztet. Egyszerűen
2616 LCD
Fekete szenzoros beköthető (csak a tolatólámpa vezetéke és a test közé kell kötni) LCD kijelzővel
együtt! Van hozzá több fokozatú dőlésszög állító gyűrű is a készletben és
fúró is! 1 ÉV GARANCIÁVAL!
Tolatóradar
4 SZENZOROS. 5 fokos szögben döntött szondákkal (beszerelhető
19900 Ft.
SPAL 18mm átmérőjű akkor is, ha a lökhárító enyhén döntött fel vagy lefelé a befúrandó
helyen)! Ultrahangos. Bevágható vagy befúrható a hátsó lökhárítóba,.
Egyre szaporább, majd folyamatos sípoló hangjelzéssel figyelmeztet.
Egyszerüen beköthetö (csak a tolatólámpa vezetéke és a test közé kell
Az egyik
kötni) NEM csak 3 fokozatban sípol, mint a többi, hanem 7 fokozatban
LEGPROFIBB
Tolatóradar!
, folyamatos sípolás: 30 cm-ről
12V-24V
VONÓHORGOS AUTÓKRA IS JÓ, mert figyelmen kívül tudja
hagyni a vonóhorgot!
Egyszerűen csatlakoztatható és kijelzi az akadály távolságát!
Távolság kijelző a
5300 Ft.
SPAL tolatóradarhoz!
Tolatóradar
4 SZENZOROS. Teherautók vastag fém „lökhárítójába”, ami gyakran 37900 Ft.
SPAL KONZOLOS
csak egy erős fém „gerenda” nehéz lenne befúrni a tolatóradarok
TEHERAUTÓKHOZ szenzorjait, ezért ezeket csak alulról fel kell csavarozni és már készen
is van!!! Gyorsan és könnyen szerelhetővé teszi így a teherautókat is!
Több különböző szögű döntő gumi alátétekkel, melyekkel ha túl
alacsonyan vagy magasan lennének a szenzorok, akkor is beállítható
az ideális dőlésszög! Ultrahangos. Egyre szaporább, majd folyamatos
sípoló hangjelzéssel figyelmeztet. Egyszerűen beköthető (csak a
tolatólámpa vezetéke és a test közé kell kötni)
12V –ról és 24V –ról is működik!!!
Tolatóradar
4 SZENZOROS. 5 fokos szögben döntött szondákkal (beszerelhető
24900 Ft.
SPAL
akkor is, ha a lökhárító enyhén döntött fel vagy lefelé a befúrandó
helyen)! Ultrahangos. Bevágható vagy befúrható a fém hátsó lökhárítóba,.
GUMISZENZOROS
Egyre szaporább, majd folyamatos sípoló hangjelzéssel figyelmeztet.
(fém lökhárítókba
Egyszerűen beköthető (csak a tolatólámpa vezetéke és a test közé kell
befúrható)
kötni)
12V –ról és 24V –ról is működik!!!
Kivágó szerszám SPAL tolatóradarok szenzorjaihoz méretezve a könnyebb
Kivágószerszám
2900 Ft.
szerelés érdekében
Tolatóradar
2605
Fekete szenzoros

Tol at ókamer ák
BACK EYE
Befúrható
tolatókamera

Infra LEDEKKEL, vízmentes kivitel, színes képpel (infra módban teljesen
sötétben is lát, de akkor fekete-fehér kép) CMOS, Látószög 90 fok
1/3” 380 TV lines, NTSC, vízálló, RCA kimenet, 9 infra LED, sötétedés

12390 Ft.

INFRA LEDES
BACK EYE
Konzolos külső
szerelésű
tolatókamera
INFRA LEDES
RENDSZÁM
KERETES
rendszámkerettel
egybeépített
tolatókamera

érzékelő, kábelhossz 5m
Infra LEDEKKEL, vízmentes kivitel, színes képpel (infra módban teljesen 12390 Ft.
sötétben is lát, de akkor fekete-fehér kép) pl a rendszámvilágításokhoz
szerelhető, vagy kisteher autóknál is fel lehet csavarozni a fém lökhárítóra.
Belülre is szerelhető az üveg mögé akár. CMOS, Látószög 90 fok
1/3” 420 TV lines, PAL, vízálló, RCA kimenet, 7 infra LED, sötétedés
érzékelő, kábelhossz 5m
Rendszámtábla tartóba épített, színes ¼” tolatókamera, 420 TV lines,
24900 Ft.
CMOS, NTSC, víz és ütésálló, nagy látószögű (170 fok) fekete színű

Tempomat
Sebesség adó

Mágneses sebességjel adó a féltengelyre, ha nincs az autónak a
tempomathoz elektronikus sebességjele
Karos Tempomat SPAL tempomat vezérlő kar, index vagy ablaktörlő kar alá szerelhető!
vezérlő
KD1 Tempomat
SPAL tempomat vezérlő egység, műszerfalra rakható 3 gombos
vezérlő
SPAL TEMPOMAT. Minden olyan autótípusba beszerelhető, ahol rá lehet
Tempomat
csatlakozni az autó motorjának vákuum rendszerére, és akkor a tempomat
vákuumos
gázbowdenjét a motor vákuumjának ereje mozgatja, természetesen
vezérléssel
elektronikusan vezérelve BOWDENES gázpedálú autókhoz
Tempomat
Minden autótípusba beszerelhető, nem szükséges hozzá a motor vákuum
rendszerére csatlakozni. A tempomat gázbowdenjét elektromos kis
elektromos
szervomotor mozgatja elektronikusan vezérelve! BOWDENES gázpedálú
motorral
autókhoz
vezérelve
Elektronikus
Tempomat
gázbowden
nélküli autókhoz

4000 Ft.
13400 Ft
10300 Ft
49900 Ft.

69900 Ft.

Külön kell hozzá venni autó specifikus vagy univerzális gázpedál
69000 Ft.
kábelköteget, melynek árai nem teljesen egyformák, a pontos típusokról és
a pontos árakról érdeklődjön telefonon!
Kb. +10000 Ft a kábelkötegek ára külön

A u t ór ádiók/ C D és
M P3 leját s zók
JVC-KD-R227
autórádió
MP3/CD-s rádió,
RDS + AUX
JVC-KD-SC401
RÓZSASZÍN
gyöngyház fényű
előlappal!
MP3/CD-s rádió,
RDS

4x50W MOS-FET végfok, levehetö elölap, RDS, MP3 és WMA, RCA
kimenet, ISO csatlakozó, CDR-CDRW, MP3, WMA lejátszás
AUX bemenet az előlapon külső MP3 lejátszók hallgatásához is!
(3.5mm jack)
4x50W MOS-FET végfok, levehetö elölap, RDS, MP3 és WMA, RCA
kimenet, ISO csatlakozó, CDR-CDRW, MP3, WMA lejátszás
2 ÉV GARANCIA! RÓZSASZÍNŰ gyöngyház fényű előlappal
(Hölgyeknek kíváló ajándék)
AUX bemenet az előlapon külső MP3 lejátszók hallgatásához is!
(3.5mm jack)

20900 Ft.

25900 Ft.

A U TÓ S D V D /M P3
a ut ór ádiók
DENVER
AUTÓS
DVD/DIVX/MP3
lejátszó és
autórádió
3” LCD
monitorral

DVD / DVD±R/RW / VCD / SVCD / CD / CD-R/RW lemezek
39900 Ft.
támogatása, MPEG-1/2/4, DivX, MP3, WMA lejátszás, beépített
SD/MMC kártyaolvasó és USB aljzat pendrive számára, levehető előlap,
Bass / Treble / Balance / Fader, DSP hangyzínszabályzó, 'Last Memory
Playback', AM/FM rádiótuner, RDS, 30 állomás tárolható a memóriában (10
FM, 12 AM), Óra kijelzés, USB bemenet PENDRIVE-hoz, AV ki-, és
bemenetek, 4 x 45 W teljesítmény, Teljes távvezérlés, DIN méret, ISO
előkészítés (ISO csatlakozó) 3” LCD monitorral az előlapon,

video kimenet további monitorhoz (monitorokhoz), video bemenet
tolatókamera rákötéséhez!

LC D
REDGUARD
3,5”(8,7cm) álló
monitor

M ONITOR OK

TOLATÓKAMERÁKHOZ AJÁNLOTT! TFT LCD kijelző 4/3
képarány, Képfelbontás: 480x234, Video bemenet: 2 db RCA, , nagyon
szép kis igényes külsejű, fényes fekete színű

7” TFT LCD kijelző, 2 db AV video bemenet DVD lejátszó vagy
7” (17,5cm)
LCD monitor
tolatókamera részére,
PT 4.3” színes
Színes 4.3" lcd monitorral, melynek 2 video bemenete is van! Egy a
Tükörmonitor 2
tolatókamerának és 1 külön pl. a DVD lejátszó képének a rákötéséhez,
video bemenettel
Összeköthető bármelyik tolatókameránkkal!
Redguard 4.3”
Színes 4.3" lcd monitorral, melynek 2 video bemenete is van! Egy a
színes
tolatókamerának és 1 külön pl. a DVD lejátszó képének a rákötéséhez,
Összeköthető bármelyik tolatókameránkkal!
Tükörmonitor 2
video bemenettel
7" TFT Aktív Mátrix LCD kijelző 16:9, Teljes távvezérlés, Lemez típusok:
Napellenzős 7"
DVD, VCD, CD, MP3, JPEG, MPEG4, DIVX, Napellenzőbe épített
LCD monitor és
DVD/MP3 lejátszó Monitor, Képernyőn megjelenő menü, Audio/Video kimenet,
VAN BELŐLE BALOS ÉS JOBBOS IS! fekete színben
egyben!
Segítségével csatlakoztathatunk MP3 lejátszót az FM modulátorhoz
RCA-3.5 mm
JACK átalakító
kábel

16900 Ft

24900 Ft.
29900 Ft.

29900 Ft.

29900 Ft.

990 Ft.

H A NGSZÓR ÓK,
A NTENNÁ K,
A UTÓHIFI
Phantom 10 cm
1022
Phantom 13 cm
5433
Phantom 16.5 cm
1622
Phantom „kis
ovál”
TSC-4603
Phantom
„közepes ovál”
TSC-5701
Phantom
„nagy ovál”
TSA-6936 és
TSA-6924
Dobozos S.A.L.

2 utas 60/30W, 10 cm-es hangszóró ráccsal, 1 pár, 50Hz-20kHz

5900 Ft.

2 utas 100/50W, 13 cm-es hangszóró ráccsal, 1 pár, 50Hz-20kHz

6900 Ft.

2 utas 120/60W, 16 cm-es hangszóró ráccsal, 1 pár, 60Hz-20kHz

7900 Ft.

2 utas 60/30W, 4x6”-es hangszóró ráccsal, 1 pár, 50Hz-20kHz

7900 Ft.

3 utas 90/45W, 5x7”-es hangszóró ráccsal, 1 pár, 50Hz-20kHz

9900 Ft.

3 utas 200/100W, 6x9”-es hangszóró ráccsal, 1 pár, 50Hz-20kHz

11900 Ft

3 utas 100W, dobozos hangszóró, 1 pár, alulról felcsavarozható, szép kivitelű

6900 Ft.

HANGSZÓRÓ SZETTEK:
10 cm-es szett
T-104
TITAN TSC
16 cm szett
Kicx STC-5.2
13cm-es SZETT
Kicx STC-6.2
16.5cm-es SZETT
JBL GT5-650C
13 cm-es
komponens szett

10 cm-es hangszóró szett különálló mély és magas sugárzóval

4900 Ft.

16.5 cm-es 120/60W hangszóró szett 20mm selyem magas sugárzóval,
kondenzátorral
140/70W, 13 cm-es komp. szett ráccsal, 1 pár, króm kosárral, selyem magas,
12 dB/Oct Nagyon jó hangminőség
160/80W, 16.5 cm-es komp. szett ráccsal, 1 pár, króm kosárral, selyem
magas, 12 dB/Oct Nagyon jó hangminőség
40W folyamatos, 120W max. terhelhetõség, 70 - 20.000Hz frekvencia átvitel,
91dB érzékenység, 4Ohm impedancia, 16,5cm-es átmérõjû 2 utas komponens
hangszóró szett. Hangváltóval! A JBL-től megszokott kíváló prémium

12900 Ft.
18900 Ft.
19900 Ft.
20990 Ft.

hangváltóval

minőségű hangszóró! 2 ÉV GARANCIA!

ERŐSÍTŐK:
TITAN TAX-101
2 csatornás
erősítő
TITAN TAX-103
4 csatornás
erősítő

2 csatornás erősítő, 2x100W vagy 1x200W

15900 Ft.

4 csatornás erősítő, 4x150W vagy 2x300W

25900 Ft.

JBL GT5-A402
2 csatornás
erősítő

Akár 120W teljesítmény, beépített állítható elektronikus szûrõ és
választható Bass EQ és a már megszokott látványos, egyedi
megjelenés jellemzi a GT szériás GT5A402 2 csatornás sztereó
erõsítõt! .(háttérvilágítással működés közben), 2x40W RMS teljesítmény
(4Ohm), 2x60W RMS teljesítmény (2Ohm), 240W max. teljesítmény, Hanvgáltó:
12dB/Oct., 20 – 320Hz; Front): LP/HP/Flat, Jel / zaj viszony > 85dB (4Ohm),
Bass Boost (+6dB @50Hz), Class AB felépítés, Méretek: 191 x 235 x 54mm

26900 Ft.

JBL GT5-A604
4 csatornás
erősítő

Akár 320W teljesítmény, beépített állítható elektronikus szûrõ és
választható Bass EQ és a már megszokott látványos, egyedi
megjelenés jellemzi a GT szériás GT5A604 4 csatornás sztereó
erõsítõt! háttérvilágítással működés közben), 4x60W RMS teljesítmény
(4Ohm), 4x80W RMS teljesítmény (2Ohm), 640W max. teljesítmény, Hanvgáltó:
(12dB/Oct., 20 – 320Hz; Front): LP/HP/Flat, (12dB/Oct., 20 – 320Hz; Rear):
LP/HP/Flat, Jel / zaj viszony > 85dB (4Ohm), Bass Boost (+6dB @50Hz), Class
AB felépítés, Méretek: 305 x 235 x 54mm

39990 Ft.

MÉLYLÁDÁK:
KICX ICQ250BA AKTÍV
MÉLYLÁDA
BEÉPÍTETT
ERŐSÍTŐVEL!

25 cm átmérőjű mélysugárzóval, beépített erősítővel, 4 ohm, max.
400W, 88dB, 30Hz-1kHz, 150W RMS, beépített nagyel bemenettel így
közvetlenül megvezérelhető a rádiók rendes hangszóró kimenetéről is,
ha a gyári rádióknak nincs RCA kimenete. Így nagyon könnyen
beszerelhető gyári fejegységek mellé!

39900 Ft.

ISO CSATLAKOZÓK, ANTENNA ADAPTEREK,
RÁDIÓ BESZERELŐ KERETEK:
SP-0 ant. adapt.
SP-3 ant. adapt.
Golf V/ Astra H
ant. adapt.er
5 m. antenna
toldó kábel
1 m. antenna
toldó kábel
1 m. RCA kábel
5 m. RCA kábel
Y RCA kábel
Nagyjel-kisjel
átalakító
Autóhifis
biztosítékház
Autóhifis
üvegbiztosíték
Tápkábel 8.2mm
Tápkábel 13.5mm
Tápkábel 21mm
Hangszóró kábel
2x0.75mm

Kis rövid egyenes dugós antenna adapter autórádiókhoz
Pipa alakú antenna adapter autórádiókhoz
Fakra tápfeladós pipa alakú antenna adapter autórádiókhoz

690 Ft.
890 Ft.
3000 Ft.
1500 Ft.
1000 Ft.

2x árnyékolt világoskék
2x árnyékolt világoskék
4 csatornás erősítőkhöz, 2x árnyékolt világoskék
Normál hangszóró vezetékekről vehetünk le vele RCA jelet, a gyári rádiónak
nincsen RCA kimenete és rá akarunk kötni erősítőt
8-20mm átmérőjű tápkábelekhez, átlátszó

990 Ft.
1900 Ft.
890 Ft.
3500 Ft.

20/30/40/60/80A aranyozott üvegbiztosíték

250 Ft.

Autóhifis vastag tápkábel (piros és fekete is van)
Autóhifis vastag tápkábel (piros és fekete is van)
Autóhifis vastag tápkábel (piros és fekete is van)

790 Ft/m
990 Ft/m
1700 Ft/m
110 Ft/m

1190 Ft.

piros/fekete
Hangszóró kábel
2x0.75mm
átlátszó jelölt
Hangszóró kábel
2x1.5mm
átlátszó jelölt
Hangszóró kábel
2x2.5mm
átlátszó jelölt
Szemes saru
10-es kábelig
Szemes saru
14.6-os kábelig
Szemes saru
25-ös kábelig
Villás saru
Táp
Villás saru
Hangszóró
ISO csatlakozó
pár univerzásis
Hyundai - ISO
csatlakozó
Hyundai Accent
(ÚJ) - ISO
csatlakozó
ISO rádió keret
Autórádió
beszerelő keret
Autórádió
beszerelő keret
Autórádió
beszerelő keret
Autórádió
beszerelő keret
Hangszóró
beszerelő keret
ÚJ SWIFT-hez
Autóhifi
kábelszett
Autóhifi
kábelszett

110 Ft/m

400 Ft/m

600 Ft/m

Aranyozott autóhifi szereléshez (piros és fekete is egyforma árban van)

150 Ft.

Aranyozott autóhifi szereléshez (piros és fekete is egyforma árban van)

150 Ft.

Aranyozott autóhifi szereléshez (piros és fekete is egyforma árban van)

190 Ft.

Aranyozott autóhifi szereléshez (piros és fekete is egyforma árban van)

150 Ft.

Aranyozott autóhifi szereléshez (piros és fekete is egyforma árban van)

150 Ft.

Van belöle apa és anya is

2000 Ft./pár
2500 Ft
2500 Ft

Univerzális ISO méretű autórádió beszerelő keret
Suzuki Ignis, Opel Corsa C, Opel Agila

2500 Ft.
3500 Ft.

FIAT Punto II

3900 Ft.

FIAT Bravo/Brava

3900 Ft.

Ford Focus, Mondeo

3000 Ft.

1 pár

2500 Ft/pár

8 mm2 –es tápkábelekkel, aranyozott átlátszó biztosíték házzal, biztosítékkal, 8900 Ft.
sarukkal az erősítő bekötésre + aranyozott körsarukkal az akku sarukra
csatlakoztatáshoz is, 5m RCA kábel, )
12 mm2 –es tápkábelekkel, aranyozott átlátszó biztosíték házzal, biztosítékkal, 11900 Ft.
sarukkal az erősítő bekötésre + aranyozott körsarukkal az akku sarukra
csatlakoztatáshoz is, 5m RCA kábel, )

RÁDIÓTELEFON KIHANGOSÍTÓK (GYÁRI
KIHANGOSÍTÓK)
Az összes jelenleg kapható kihangosítót be tudjuk szerezni! Az aktuális árakról telefonon tudunk felvilágosítást
adni!!!
UNIVERZÁLIS TARTÓKONZOLOK KIHANGOSÍTÓKHOZ:
Parrot CK 3100
LCD kijelzős
Bluetoothos
Kihangosító
Parrot MKI-9000
Bluetoothos
Kihangosító
Zenelejátszással

LCD hívószám kijelzővel! Minden Bluetoothos telefonnal és még a PDA
telefonokkal és IPHONE-al is kompatibilis. ISO csatlakozókkal, az autó
gyári hangszóróin szól

45900 Ft.

Minden Bluetoothos telefonnal és még a PDA telefonokkal is kompatibilis.
45900 Ft.
ISO csatlakozókkal, az autó gyári hangszóróin szól. hívószám kijelző nélküli.
Zenelejátszáásal hifi minőségben bluetoothon keresztül az A2DP sztereo
bluetooth képes telefonokról, valamint USB-bemenete is van, így
Pendriveról, 3.5mm jack bemenettel telefonról, MP3 lejátszóról, valamint
IPOD csatlakozója is van
MULTIPOINT-os (2 telefont egyszerre is tud kezelni)
Parrot MKI-9100 Minden Bluetoothos telefonnal és még a PDA telefonokkal is kompatibilis.
50490 Ft.

ISO csatlakozókkal, az autó gyári hangszóróin szól. hívószám kijelző nélküli.
Zenelejátszáásal hifi minőségben bluetoothon keresztül az A2DP sztereo
bluetooth képes telefonokról, valamint USB-bemenete is van, így
Pendriveról, 3.5mm jack bemenettel telefonról, MP3 lejátszóról, valamint
IPOD csatlakozója is van, LCD kijelzős!
MULTIPOINT-os (2 telefont egyszerre is tud kezelni)
Parrot MKI-9200 Minden Bluetoothos telefonnal és még a PDA telefonokkal is kompatibilis.
65900 Ft.
Bluetoothos
ISO csatlakozókkal, az autó gyári hangszóróin szól. hívószám kijelző nélküli.
Zenelejátszáásal hifi minőségben bluetoothon keresztül az A2DP sztereo
Kihangosító
bluetooth képes telefonokról, valamint USB-bemenete is van, így
Zenelejátszással,
Pendriveról, 3.5mm jack bemenettel telefonról, MP3 lejátszóról, valamint
Színes LCD
IPOD csatlakozója is van. Színes LCD kijelzős!
kijelzővel
MULTIPOINT-os (2 telefont egyszerre is tud kezelni)
24900 Ft.
Parrot Minikit
Bluetoothos kihangosító napellenzőre egy mozdulattal felrakható, Li-ion
NEO 2 HD
akkumulátorral (3-5 nap), 12V-os töltővel, de ritkán kell csak tölteni,
NAGYON JÓ HANGMINŐSÉG, nem igényel semmilyen beszerelést!
MULTIPOINT-os (2 telefont egyszerre is tud kezelni)
Bluetoothos
Kihangosító
Zenelejátszással,
LCD kijelzővel

Univerzális telefon tartó konzol a műszerfalra (szélvédőre tapadókorongos)
nem tölti a telefonokat csak tartó
Rádióelölap mellé 30 mm fúrás nélküli, gyors szerelés
szerelhetö
Rádióelölap mellé 45 mm fúrás nélküli, gyors szerelés
szerelhetö
Rádióelölap mögé Villás fúrás nélküli, gyors szerelés
szerelhetö
Telefon tartó

2900 Ft.
2900 Ft.
2900 Ft.
2900 Ft.

ANTENNÁK, SZERELÉKANYAGOK, NÉMÍTÓ EGYSÉG, KIHANGOSÍTÓKHOZ:
Antenna
RG-58 (2 méter)
2500 Ft.
hosszabbító kábel
Antenna
RG-58 (5 méter)
4900 Ft.
hosszabbító kábel
Antenna toldó
TCS-01
1190 Ft.
csatlakozó
Fúrt antenna
900/1800 MHz
4300 Ft.
(DUÁL)
Fúrt antenna
Kombinált 900/1800 MHz/RÁDIÓ antenna is egyben!!!!
6950 Ft.
(Rádióhoz is)
Némító relé
10A forrasztható lábakkal (kis sárga 10A)
450 Ft.
Némító modem
Leválasztja a hangszóró kábeleket és rákapcsolja a kihangosító hangját
8900 Ft.
az egyik első gyári hangszóróra

Feszültség átalakítók,
inverterek
Trapéz inverterek
(módosított szinuszos)
INVERTER
100W
(trapéz inverter)
(módosított
szinuszos)
INVERTER
300W
(trapéz inverter)
(módosított
szinuszos)
INVERTER

12V-220V átalakító akku feszültségből 220V-ot állít elő (100W)
10900 Ft.
túlmelegedés és túlfeszültség elleni védelem, beépített mini hűtő ventillátorral,
könnyen elhelyezhető, szivargyújtó csatlakozó (Kisebb Laptop, telefon,
digitális fényképező, kamera töltés
Van 24V-os változatban is (ugyanezen az áron kapható)
12V-220V átalakító akku feszültségből 220V-ot állít elő (300W)
14900 Ft.
túlmelegedés és túlfeszültség elleni védelem, beépített mini hűtő ventillátorral,
könnyen elhelyezhető, szivargyújtó csatlakozó (Laptop, telefon, digitális
fényképező, kamera töltés, 75W-os cseh pillanat forrasztó páka is üzemel róla!
Van 24V-os változatban is (ugyanezen az áron kapható)
12V-220V átalakító akku feszültségből 220V-ot állít elő (400W)
18490 Ft.

400W
(trapéz inverter)
(módosított
szinuszos)

INVERTER
600W
(trapéz inverter)
(módosított
szinuszos)

INVERTER
800W
(trapéz inverter)
(módosított
szinuszos)

INVERTER
1200W
(trapéz inverter)
(módosított
szinuszos)

INVERTER
2500W
(trapéz inverter)
(módosított
szinuszos)

INVERTER
5000W
(trapéz inverter)
(módosított
szinuszos)

túlmelegedés és túlfeszültség elleni védelem, beépített mini hűtő ventillátorral,
könnyen elhelyezhető, szivargyújtó csatlakozó (Laptop, telefon, digitális
fényképező, kamera töltés, 75W-os cseh pillanat forrasztó páka is üzemel róla!
De akár már egy kisebb fúrógép is üzemel róla! Induláskor rövid ideig le tud
adni 1200W-ot is! (fúrógép bekapcsolásához is elég)
Van 24V-os változatban is (ugyanezen az áron kapható)
12V-220V átalakító akku feszültségből 220V-ot állít elő (600W)
túlmelegedés és túlfeszültség elleni védelem, beépített mini hűtő ventillátorral,
könnyen elhelyezhető, szivargyújtó csatlakozó (Laptop, telefon, digitális
fényképező, kamera töltés, 75W-os cseh pillanat forrasztó páka is üzemel róla!
De akár már egy kisebb fúrógép is üzemel róla! Induláskor rövid ideig le tud
adni 1200W-ot is! (fúrógép bekapcsolásához is elég) (Hűtőkhöz,
mobilklímákhoz, keringtető szivattyúkhoz, nagyobb fotós vakukhoz ez nem jó,
csak a valódi szinuszos inverterek)
Van 24V-os változatban is (ugyanezen az áron kapható)
12V-220V átalakító akku feszültségből 220V-ot állít elő (800W)
túlmelegedés és túlfeszültség elleni védelem, beépített mini hűtő ventillátorral,
könnyen elhelyezhető, szivargyújtó csatlakozó (Laptop, telefon, digitális
fényképező, kamera töltés, 75W-os cseh pillanat forrasztó páka is üzemel róla!
De akár már egy nagy fúrógép, gyorsvágó (flex) is üzemel róla! Induláskor
rövid ideig le tud adni 1600W-ot is! (Hűtőkhöz, mobilklímákhoz, keringtető
szivattyúkhoz, nagyobb fotós vakukhoz ez nem jó, csak a valódi szinuszos
inverterek)
Van 24V-os változatban is (ugyanezen az áron kapható)
12V-220V átalakító akku feszültségből 220V-ot állít elő (1200W)
túlmelegedés és túlfeszültség elleni védelem, beépített mini hűtő ventillátorral,
könnyen elhelyezhető, szivargyújtó csatlakozó (Laptop, telefon, digitális
fényképező, kamera töltés, 75W-os cseh pillanat forrasztó páka is üzemel róla!
De akár már egy nagy fúrógép, gyorsvágó (flex) is üzemel róla! Induláskor
rövid ideig le tud adni 2400W-ot is! (Hűtőkhöz, mobilklímákhoz, keringtető
szivattyúkhoz, nagyobb fotós vakukhoz ez nem jó, csak a valódi szinuszos
inverterek)
Van 24V-os változatban is (ugyanezen az áron kapható)
12V-220V átalakító akku feszültségből 220V-ot állít elő (2500W)
túlmelegedés és túlfeszültség elleni védelem, beépített mini hűtő ventillátorral,
könnyen elhelyezhető, szivargyújtó csatlakozó (Laptop, telefon, digitális
fényképező, kamera töltés, De akár már egy kisebb betonkeverő is üzemel róla!
Induláskor rövid ideig le tud adni 4000W-ot is! (Hűtőkhöz, mobilklímákhoz,
keringtető szivattyúkhoz, nagyobb fotós vakukhoz ez nem jó, csak a valódi
szinuszos inverterek)
Van 24V-os változatban is (ugyanezen az áron kapható)
12V-220V átalakító akku feszültségből 220V-ot állít elő (5000W)
túlmelegedés és túlfeszültség elleni védelem, beépített mini hűtő ventillátorral,
könnyen elhelyezhető, szivargyújtó csatlakozó (Laptop, telefon, digitális
fényképező, kamera töltés, De akár már egy kisebb betonkeverő is üzemel róla!
Induláskor rövid ideig le tud adni 7000W-ot is! (Hűtőkhöz, mobilklímákhoz,
keringtető szivattyúkhoz, nagyobb fotós vakukhoz ez nem jó, csak a valódi
szinuszos inverterek)

28900 Ft.

37900 Ft.

53900 Ft.

124900 Ft.

269900 Ft.

Szinuszos inverterek
(valódi szinuszos)
SZINUSZOS
INVERTER
300W
(valódi szinuszos
hullámforma)
SZINUSZOS
INVERTER
600W
(valódi szinuszos
hullámforma)
SZINUSZOS
INVERTER
1000W
(valódi szinuszos

12V-220V átalakító akku feszültségből 220V-ot állít elő (300W)
46900 Ft.
túlmelegedés és túlfeszültség elleni védelem, beépített mini hűtő ventillátorral,
könnyen elhelyezhető, szivargyújtó csatlakozó (Kicsi hűtő, keringtető szivattyú,
Laptop, telefon, digitális fényképező, kamera töltés
Van 24V-os változatban is (ugyanezen az áron kapható)
12V-220V átalakító akku feszültségből 220V-ot állít elő (600W)
69900 Ft.
túlmelegedés és túlfeszültség elleni védelem, beépített mini hűtő ventillátorral,
könnyen elhelyezhető, szivargyújtó csatlakozó (Kisebb hűtők, keringtető
szivattyú, Laptop, telefon, digitális fényképező, kamera töltés,
Van 24V-os változatban is (ugyanezen az áron kapható)
12V-220V átalakító akku feszültségből 220V-ot állít elő (1000W)
99900 Ft.
túlmelegedés és túlfeszültség elleni védelem, beépített mini hűtő ventillátorral,
könnyen elhelyezhető, szivargyújtó csatlakozó (Hűtők, kis mobilklíma ,
keringtető szivattyú, Laptop, telefon, digitális fényképező, kamera töltés)

hullámforma)
SZINUSZOS
INVERTER
2000W
(valódi szinuszos
hullámforma)

Van 24V-os változatban is (ugyanezen az áron kapható)
12V-220V átalakító akku feszültségből 220V-ot állít elő (2000W)
túlmelegedés és túlfeszültség elleni védelem, beépített mini hűtő
ventillátorral, könnyen elhelyezhető, szivargyújtó csatlakozó (Hűtők,
mobilklíma , keringtető szivattyú, búvárszivattyú, kompresszor, Laptop,
telefon, digitális fényképező, kamera töltés)
Van 24V-os változatban is (ugyanezen az áron kapható)

172700 Ft.

24V-ból 12V-ra átalakító
konverterek
24V-12V (10A)
24V-12V (20A)
24V-12V (30A)

Feszültség átalakító 24V-ról 12V-ra 10A
Feszültség átalakító 24V-ról 12V-ra 20A
Feszültség átalakító 24V-ról 12V-ra 30A

9800 Ft.
16900 Ft.
22900 Ft.

Autós Hűtők/ Fűtők
8 literes, szintén hűt és fűt is, 12V szivargyújtó aljzattal, 6 db 0.5 literes
palack állítva, vagy 2 db 1 literes fekve, a középső hátsó ülésre is lehet a
biztonsági övvel rögzíteni
Board Bar TB-15 15 literes fekvő formátumú, hordszíjjal, középső biztonsági övvel
rögzíthető
akár 2 db 2 literes palack fektetve is belefér, és még marad egy csomó
hely felette
Mobicool T-08

16980 Ft

35900 Ft.

Traffipax
jelzők,
lézerblokkolók
RADARDETEKTOROK
Kiyo E-256+ EURO
radar és
lézerdetektor

KIEMELKEDŐ ÁR-ÉRTÉK ARÁNYÚ RADARDETEKTOR!
Kifejezetten az európai piacra készült és a Magyarországon használt
összes sávok mindegyikét képes jelezni! (X, K, Ka, Ku továbbá 360 fokos
lézer érzékelés), lézert viszont nem blokkol, csak érzékel, tehát csak jelez
a lézerre! Városi üzemmód, automata némítás, AUTO POWER SAFE –
Automatikusan készenléti módra kapcsol 15 perc inaktivitás után!
Amikor ismét radar vagy lézer jelet érzékel, akkor visszakapcsol! 360
fokos védelem! Szélvédőre és műszerfalra is rakható!
SCS-102 lézer érzékelése is!

19900 Ft.

Lézerblokkolók
A KIYO ProPark-XT 2 képes blokkolni a legújabb sebességmérő
58900 Ft.
lézereket is (pl.: SCS-102, PRO LASER III). A lézeres mérést 2000 m-en
belül képes észlelni, a blokkolás pedig 100-2000 m között lehetséges.
Méltán szerzett magának hírnevet a 2,5cm mélységű, aprócska lézerblokkoló
"szemeivel" és kiemelkedően kedvező árával!
A készülék hangjelzéssel jelzi a lézeres mérést, amelyet azonnal el is kezd
Kisebb
blokkolni, így a rendőrségi kamerán csupán három vízszintes vonal fog
személyautókhoz,
motorkerékpárokhoz látszódni . A termék egy kapcsolóval ki- és bekapcsolható, a LED és a sziréna
pedig figyelmeztetést ad ha lézerjelet érzékel. A készülék beltéri egységei
ajánlott
teljesen beépíthetőek, míg a kültéri lézerblokkoló fejeket a lökhárítóba,
KIYO PROPARK
XT – 2
2 érzékelős
Lézerblokkoló

hűtőmaszkba, hátsó rendszámtábla fölé, stb... kell szerelni.
ÚJ! Parkolóradar funkcióval!
KIYO PROPARK
XT– 3
3 érzékelős
Lézerblokkoló
Nagyobb
személyautókhoz,
Kisteher autókhoz is
ajánlott

MLS LASER
INTERCEPTOR
DUAL
2 blokkolófejes,
frissíthető,
PROFESSIONÁLIS
lézerblokkoló,
parkolóradar
funkcióval
MLS LASER
INTERCEPTOR
TRIPLE
3 blokkolófejes,
frissíthető,
PROFESSIONÁLIS
lézerblokkoló,
parkolóradar
funkcióval
MLS LASER
INTERCEPTOR
QUAD
4 blokkolófejes,
frissíthető,
PROFESSIONÁLIS
lézerblokkoló,
parkolóradar
funkcióval

A KIYO ProPark XT-3 képes blokkolni a legújabb sebességmérő
64900 Ft.
lézereket is (pl.: SCS-102, PRO LASER III). A lézeres mérést 2000 m-en
belül képes észlelni, a blokkolás pedig 100-2000 m között lehetséges.
Méltán szerzett magának hírnevet a 2,5cm mélységű, aprócska lézerblokkoló
"szemeivel" és kiemelkedően kedvező árával!
A készülék hangjelzéssel jelzi a lézeres mérést, amelyet azonnal el is kezd
blokkolni, így a rendőrségi kamerán csupán három vízszintes vonal fog
látszódni . A termék egy kapcsolóval ki- és bekapcsolható, a LED és a sziréna
pedig figyelmeztetést ad ha lézerjelet érzékel. A készülék beltéri egységei
teljesen beépíthetőek, míg a kültéri lézerblokkoló fejeket a lökhárítóba,
hűtőmaszkba, hátsó rendszámtábla fölé, stb... kell szerelni
ÚJ! Parkolóradar funkcióval!
Professzionális 2 fejes blokkoló, parkolóradar funkcióval és
beszédhanggal be is mondja milyen típusú lézeres eszközzel mérnek
minket.
Extra vékony SLIM blokkoló fejekkel! Csak 2.5cm mélységű
blokkolófejek!
Blokkolás közben magyar beszédhanggal is bemondja hogy milyen
típusú lézerrel mérnek.
(személyautók első védelmére 2 fej elöl) vagy motorkerékpárok első –
hátsó védelmére 1-fej elöl és 1 fej hátul)
Professzionális 3 fejes blokkoló, parkolóradar funkcióval és
beszédhanggal be is mondja milyen típusú lézeres eszközzel mérnek
minket.
Extra vékony SLIM blokkoló fejekkel! Csak 2.5cm mélységű
blokkolófejek!
Blokkolás közben magyar beszédhanggal is bemondja hogy milyen
típusú lézerrel mérnek.
(nagy autók, áruszállítók első védelmére)
Professzionális 4 fejes blokkoló, parkolóradar funkcióval és
beszédhanggal be is mondja milyen típusú lézeres eszközzel mérnek
minket.
Extra vékony SLIM blokkoló fejekkel! Csak 2.5cm mélységű
blokkolófejek!
Blokkolás közben magyar beszédhanggal is bemondja hogy milyen
típusú lézerrel mérnek.

134900 Ft.

215000 Ft.

223900 Ft.

Személyautók első-hátsó védelmére (2 fej elöl és 2 fej hátul)
Az aktuális árak a honlapunkon a GPS Navigáció menüpont alatt
láthatók mindig

MOTOROS KAPUK
GR- 400 tolókapu
szett
1 ÉV Garancia!!!
Swing S-300
2 szárnyú
nyílókapu szett
1 ÉV Garancia!!!
Torlift
garázskapu
motor szett

Slave 1
Slave 2

GR- 400 olasz tolókapu motor, 400 kg kapusúly, Roll vezérlés, villogó, 1 pár
fotocella, 4m fogasléc, 2 db távirányító (+3900/db a további) Kiskapu
funkcióval
2 db S-300-as olasz motor (3m kapuszárnyig) Twist nyílókapu vezérlés
kiskapu funkcióval, villogó, 1 pár fotocella, 2 db távirányító (+3900/db a
további)

79900 Ft.

1 db Torlift garázskapu motor beépített Slave 1 vezérléssel, és 2 db
távirányítóval
3,3 m hosszú a doboza (sín egyben van bedobozolva, ezért futárszolgálattal
nem tudjuk feladni, csak személyes átvétel lehetséges
(tetőcsomagtartón személyautóval szállítható, nem nagy a súlya)
1 csatornás vevőmodul távirányító nélküli ár, 1 beépített relével 12V és 24V
is
2 csatornás vevőmodul távirányító nélküli ár, 2 beépített relével 12V és 24V
is

59900 Ft.

89900 Ft.

7500 Ft.
8500 Ft.

Slave 3
Slave 4
Távirányító
Távirányító
vidám színekben
Fotocella 1 pár
Villogó 220V

3 csatornás vevőmodul távirányító nélküli ár, 3 beépített relével 12V és 24V
is
4 csatornás vevőmodul távirányító nélküli ár, 4 beépített relével 12V és 24V
is
Kapu vezérlésekhez, 4 gombos ugrókódos, Roll, Twist, Slave vezérlésekhez
Kapu vezérlésekhez, 4 gombos ugrókódos, Roll, Twist, Slave vezérlésekhez
(rózsaszín, világoskék, lila, arany, ezüst) Főleg hölgyek kedvencei!
Kb 10m távolság motoros kapukhoz 1 pár infrasorompó külön
Motoros kapukhoz

9500 Ft.
10500 Ft.
4500 Ft.
4500 Ft.
6500 Ft.
4500 Ft

