Catálogo de
Acessórios

Uma grande
surpresa!
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Grande. Espaço por todo o lado. No interior ou na bagageira. O Novo Suzuki Celerio
é uma surpresa. Segurança, fiabilidade, um design chamativo e sobre tudo um baixo
consumo. Bem-vindos ao mundo do Novo Suzuki Celerio.

www.suzukiauto.pt

Algumas imagens deste catálogo podem mostrar equipamento especial ou acessórios adicionais.
Para mais informação, por favor, entre em contacto com o seu distribuidor Suzuki.
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Kits especiais

Adiciona valor tanto por dentro como por fora
Um equipamento especial para esta pequena maravilha
Apresentamos os kits especiais para o Novo Suzuki Celerio. Pequenos e elegantes detalhes,
um toque desportivo e um espirito eminentemente prático marcam a sua personalidade.

Kit Cross

1
1 |	Kit Cross
Este kit confere um toque outdoor ao teu
Novo Suzuki Celerio
Inclui:
Frisos guarda-lama e frisos embaladeira
n Frisos laterais		
		 Ref. 990E0-84M08-BCR
n Tapetes “ECO”
Ref. 75901-84M00-000 (LHD)
n

Ref. 990E0-84CRO-LHD
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Kit Style
2 |	Kit Style
Inclui:
Aileron traseiro
Ref. 990E0-84M05-000
n Jantes especiais "Mars"
Ref. 43210-84MD0-0SP (4x)
n Porca anti-roubo
Ref. 09159-12L02-000 (16x)
n

Ref. 990E0-84MST-YLE

2

Kit Aero
3 | Kit Aero
	
Inclui:
Spoiler dianteiro Aero
Ref. 990N0-84M01-000
n Spoiler traseiro Aero
		 Ref. 990N0-84M03-000
n Embaladeiras laterais Aero
Ref. 990N0-84M02-000
n

Ref. 990E0-84M00-SPO
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5

Kits

Kit Basic

4 | Kit Basic
Inclui:
Jogo de tapetes “ECO”
Ref. 75901-84M00-000 (LHD)
n Jogo de palas rígidas
Ref. 72201-84M00-BLK
n Chuventos dianteiros
		 Ref. 990E0-84M24-000
n Chuventos traseiros
Ref. 990E0-84M25-000
n

Ref. 99KIT-84M0L-BAS

4

Kit Active
5 | Kit Active1
	

	Inclui:
n Jogo de barras de tejadilho
Ref. 78901-84M00-000
n Bolsa para barras de tejadilho
Ref. 990E0-79J91-000
n Protecção de bagageira
Ref. 990E0-84M15-000
Ref. 99KIT-84M00-ACT

5

6

Carga máxima sobre o tejadilho 35 kg.

1

Kit Fumador
6 | Kit Fumador
	
Inclui:
Chuventos dianteiros
Ref. 990E0-84M24-000
n Chuventos traseiros
Ref. 990E0-84M25-000
n Cinzeiro
		 Ref. 89810-86G10-5PK
n Isqueiro
Ref. 39400-59J00-000
n Filtro desodorizante
		 Ref. 99000-990M0-AF2
n

Ref. 99KIT-84M00-SMO
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Kit Protecção
7 | Kit Protecção
Inclui:
Protecções de esquina de pára-choques
Ref. 990E0-84M06-000
n Molduras laterais com insígnia Celerio
Ref. 990E0-84M08-BCR
n Faixa protectora de bagageira
Ref. 990E0-84M57-000
n

Ref. 99KIT-84M00-PRO
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Exterior

Faz do teu Novo Suzuki Celerio algo de especial
e único
É ágil, compacto e espaçoso. O detalhe dos acessórios realçam a elegância das suas linhas
e convertem-no em algo especial.

 ão em combinação com o jogo de palas rígidas, assim como com o jogo de palas flexíveis dianteiras
N
(Ref. 990E0-84M13-000) e traseiras (Ref. 990E0-84M14-000)
Não em combinação com o spoiler dianteiro, spoiler traseiro
(Ref. 990N0-84M03-000) e embaladeiras laterais (Ref. 990N0-84M02-000)

2

3
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4 |	Frisos para embaladeiras laterais2,3
	Preto, set completo para um veículo
Ref. 990E0-84M10-000

1
4

1 |	Jogo de frisos de guarda-lama2,3
	Preto
Ref. 990E0-84M09-000

2 |	Jogo de luzes de nevoeiro
	Completo. Inclui friso, kit de
instalação e interruptor
Ref. 990E0-84M51-000

2

3 |	Jogo de lâmpadas
de intermitentes cromadas
12V21W
		
Ref. 990E0-61M01-000
3

5
5 |	Embelezador traseiro
	Cromado
Ref. 990E0-84M22-000

9

Exterior
Perfeito para a estrada
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7
8

6 |	Spoiler dianteiro4
7 |	Spoiler traseiro4,5,7,8
Em primário, pode ser pintado à
Em primário, pode ser
cor da carroçaria
pintado à cor da carroçaria
Ref. 990N0-84M01-000

Ref. 990N0-84M03-000
8 |	Frisos laterais
para embaladeiras4,5,6
Em primário, pode ser
pintado à cor da
carroçaria
Ref. 990N0-84M02-000

9

9 |	Aileron traseiro
	Em primário, pode ser pintado à cor
da carroçaria
Ref. 990E0-84M05-000

Não em combinação com o jogo de frisos de guarda-lama (Ref. 990E0-84M09-000 / 990E0-84M10-000)
Não em combinação com o jogo de palas rígidas (Ref. 72201-84M00-BLK)
6
Não em combinação com o jogo de palas flexíveis dianteiras  (Ref. 990E0-84M13-000)
7
Não em combinação com o jogo de palas flexíveis traseiras (Ref. 990E0-84M14-000)
8
Não em combinação com o gancho de reboque desmontável (Ref. 72901-84M00-000)
4
5

10

10
10 | Jantes especiais “Mars”9
		 Preto polido, 5Jx14” para
165/65 R14. Apenas pode ser
usada com porcas de fábrica
(Ref. 09159-12L02-000 /
Ref. 09159-12024-000)
		 Ref. 43210-84MD0-0SP

11
13 | Jogo de pneus de substituição
		 kit completo para substituição de
		 pneumático original (sem foto)

12
11 |	Jantes especiais “Pluto”9
		Prateadas, 5Jx14” para 165/65
R14. Apenas pode ser usada
com porcas de fábrica
(Ref. 09159-12L02-000 /
Ref. 09159-12024-000)

		 Ref. 990E0-84M80-000
14 |	Porcas anti roubo “Sicustar”
		conjunto 4 peças, com aprovação
Thatcham

12 |	Jantes especiais “Júpiter”9
		5Jx14” para 165/65 R14. Apenas
pode ser usada com porcas de
fábrica
(Ref. 09159-12L02-000 /
		 Ref. 09159-12024-000)

		 Ref. 43210-84MC0-0KS

		 Ref. 990E0-51K58-001

		 Ref. 990E0-59J47-000
15 |	Porcas anti roubo “Sicurit”
		Conjunto de 4 peças (sem
fotos)

16 |	Tampões de válvulas
		Set de 2 peças

		 Ref. 990E0-59J49-000

		 Ref. 990D0-19069-000
14 16

17 |	Tampões de roda
		 Para 14", jogo de 4 peças
		Prata
		 Ref. 43250-84M00-SET
17

Se necessário, solicite 4 porcas anti-roubo (Ref. 09159-12L02-000 / Ref. 09159-12024-000) por roda

9
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Interior
Qualidade superior

O interior do Novo Suzuki Celerio não está isento de surpresas: com um interior
ergonómico e espaçoso, que conta com uma elevada qualidade de fabrico. Para
aqueles que gostam de um toque mais exclusivo e sobre tudo mais pratico,
poderão encontrar uma serie de detalhes e acessórios perfeitos e úteis.

12

1
1 | Pedais desportivos
	Alumínio
Ref. 990E0-84M93-000

2 |	Cabide
	Para encosto de cabeça dianteiro
Ref. 990E0-79J89-010
2

3+4
3 |	Punho da alavanca de velocidades
Com pontos em fio de cor prata
Ref. 990E0-61M36-000
4 |	Cobertura em couro
Com pontos em fio de cor prata
Ref. 990E0-84M36-001

13

5
5 |	Frigorifico
	Capacidade 21 litros, pode ligar a
ficha de 12V e com fixação ISOFIX
Ref. 990E0-64J23-000

6
6 |	Frigorifico
	Capacidade 15 litros, pode ligar a
ficha de 12V
Ref. 990E0-64J30-000

14

Interior
7

8
7 |	Jogo de tapetes “ECO”
Cor antracite com logo Celerio,
jogo de 4 peças
Ref. 75901-84M00-000

9
8 |	Jogo de tapetes “DLX”
Velvet antracite com logo Celerio

9 |	Jogo de tapetes de borracha		
Com logo Celerio e bordo elevado,
conjunto de 4 peças

		 Ref. 75901-84M20-000

		 Ref. 75901-84MB0-000
		

		

10+11

10 |	Embelezador interior de porta
		Prateado com logo Celerio, jogo de 4 peças
		 Ref. 990E0-84M30-000
11 |	Lamina protectora porta
		Transparente, jogo de 4 peças
		 Ref. 990E0-84M30-001

15

Interior

Uma grande variedade de acessórios
para a segurança a bordo
Ampla variedade de acessórios de segurança desenhados especialmente para os mais
pequenos.
Com a fixação ISOFIX a segurança esta assegurada da maneira mais simples.

12 |	Cadeira para bebé "Baby safe plus"
Cadeira infantil do grupo 0+ para bebés com um máximo de 13 kg de
peso ou 12-15 meses de idade.
Cumpre a norma ECE R 44/04.
Compatível com base SAFE ISOFIX      
e com a Baby Safe Belted
Ref. 990E0-59J37-001

16

12

13

14

13 |	Cadeira para bebé “Kidfix”
Para os grupos 2 e 3 com peso aprox.
entre 15 e 36 kg. Cumpre a norma ECE R
44/04. ISOFIX
Ref. 990E0-59J25-001

15–16

14 |	Cadeira para bebé “Dúo Plus”
Para o grupo 1 com peso aprox. entre 9 e
18 kg. Cumpre a norma ECE R 44/04. ISOFIX
Ref. 990E0-59J56-000

	
Cadeira para bebé FAIR
Desde recém nascido até 18 kg. Cumpre a norma ECE R 44/04.
Por favor, solicite a plataforma FAIR em separado
15 |	Cadeira infantil FAIR10
Ref. 990E0-68L01-002
16 |	Plataforma FAIR
Sistema para poder encaixar a Cadeira infantil FAIR com os
encaixes ISOFIX do veículo. Para desde recém nascido até 4 anos
ou um peso max. de 18 kg. Cumpre a norma ECE R 44/04
Ref. 990E0-84M01-000

Só em combinação com a plataforma FAIR (Ref. 990E0-84M01-000)

10

17

18

Interior
17

17 | Rede lateral bagageira
		 Ref. 990E0-84M34-000

18

19
18 | Tapete protector
de bagageira “ECO”
		Antracite com logo Celerio
		 Ref. 990E0-84M40-000

19 |	Bandeja protectora
de bagageira
		Em forma de bandeja,
resistente à água
		 Ref. 990E0-84M15-000

19

Interior
Uma grande bagageira!

20

20

20 | Saco
		Preto com logo Suzuki,
aprox.: H 300 mm / W 640 mm / D 360 mm
		 Ref. 990F0-MLFB1-000

21

21 | Saco com rodas e extensível
		 Preto com logo Suzuki,
		
		 aprox.: H 420 mm / W 340 mm / D 200 mm
		 Ref. 990F0-MLRB1-000

22

22 | Saco térmico
		Preto com logo Suzuki,
aprox.: H 380 mm / W 320 mm / D 210 mm
		 Ref. 990F0-MLTB1-000

H= altura, W= largura D= profundidade, C= capacidade

21

Protecção
A segurança acima de tudo

O Novo Suzuki Celerio é o seu novo protector na estrada. Proporciona a segurança necessária para o
movimento tranquilo pela cidade e nas estradas. Com ABS, Airbags e muito mais. Mas, quem cuida dele?
Cuide do seu Novo Suzuki Celerio. Equipe-o com os acessórios mais atractivos e aproveite a vida.
Nasceu uma nova relação de amizade com o seu Novo Suzuki Celerio.

1 | Jogo de molduras laterais
Pode pintar à cor da carroçaria
Com logo Celerio prateado
Ref. 990E0-84M08-SCR
	
Com logo Celerio preto
Ref. 990E0-84M08-BCR

1

22

2
2 | Jogo de chuventos dianteiros
2 peças
	
Ref. 990E0-84M24-000
Jogo de Chuventos traseiros
2 peças
	
Ref. 990E0-84M25-000

3 | Protecção de esquinas de pára-choques 11
4 peças, pode pintar à cor da carroçaria
	
Ref. 990E0-84M06-000
3

Não em combinação com os sensores de parqueamento
Ref. 990E0-68L53-020

11

23

4 |	Jogo de palas rígidas12
	Preto, superfície rugosa, pode pintar
à cor da carroçaria
	Ref. 72201-84M00-BLK

4

6
6 |	Protecção para assentos traseiros para mascotes
Para assentos traseiros
Ref. 990E0-79J44-000

5
5 |	Jogo de palas flexíveis dianteiras12
Com logo Suzuki
	Ref. 990E0-84M13-000
	Jogo de palas flexíveis traseiras12
Com logo Suzuki

7

	Ref. 990E0-84M14-000
7 |	Protecção de pára-choques traseiro
Negro
Ref. 990E0-84M57-000

Não
em combinação com o set de frisos de guardalamas (Ref. 990E0-84M09-000/ 990E0-84M10-000),
spoiler dianteiro (Ref. 990N0-84M01-000), spoiler
traseiro (Ref. 990N0-84M03-000) e frisos laterais de
embaladeira (Ref. 990N0-84M02-000)

12

24

Transparente (sem foto)
Ref. 990E0-84M58-000

Protecção

25

Protecção
Segurança inteligente

8 |	Sistema de alarme
	Para veículos com Keyless Go

8

9

Ref. 37194-84M00-000
9 |	Sensor de chuva
	
Ref. 990E0-65J81-015

11
10 |	Sensor de parqueamento 13
		

10

		 Ref. 990E0-68L53-020

26

Não em combinação com as protecções de esquinas de pára-choques (Ref. 990E0-84M06-000)

13

13

13 |	Carregador de bateria
		 Ref. 990E0-OPTIM-CAR

11
11 | Pincel para retoques
		 Azul índigo pérola metalizado
		 Ref. 99000-10415-ZQE
		 Amarelo sunshine pérola
		 Ref. 99000-10415-ZQF
		 Rosa framboesa metalizado
		 Ref. 99000-10415-ZQG
		 Branco neve
		 Ref. 99000-10415-ZTR
		 Branco superior
		 Ref. 99000-10315-ZQH
		 Prata estrela metalizado
		 Ref. 99000-10415-ZTS

12

		 Cinzento mineral metalizado
		 Ref. 99000-10415-ZTU

12 |	Filtro de habitáculo
		

		 Negro superior pérola
		 Ref. 99000-10415-ZTT

		 Ref. 99000-990M0-AF2

		 Vermelho pérola
		 Ref. 99000-10415-ZTW
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Transporte
Espaço para toda um vida cheia de experiências
Comece por o preencher com tudo. Com a bicicleta, os skis e pranchas de snowboard. Até
no tejadilho pode levar o que necessita. Com o Novo Suzuki Celerio transporte bem as suas
experiências.
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1 |	Jogo de barras de tejadilho1
Alumínio, com fixação T- Slot
	Ref. 78901-84M00-000
2 |	Porta-bagagem "CERTO 460"1,14
	Cor prata metalizado com sistema
de montagem rápida “Master-fit” e
combinável com barras de tejadilho.
Volume de 440 l. Dimensões 192 x
82 x 42 cm.

1
2+3

Ref. 990E0-59J43-000
3 |	Kit de instalação
	Fixação T-Slot para porta-bagagem 
Ref. 990E0-59J43-000
Ref. 990E0-59J43-001
4 |	Bolsa para barras de tejadilho
Ref. 990E0-79J91-000

4

5

6
5 | Porta-skis “MCKINLEY”14
Para 4 pares de Skis ou 2 pranchas
de Snowboard
Ref. 99000-990YT-106

6 | Porta-skis “EVEREST”14
Para 6 pares de Skis ou 4 pranchas
de Snowboard
Ref. 99000-990YT-107

Carga máxima: 35 kg.
Só em combinação com o jogo de barras multicarga (Ref. 78901-84M00-000)

1

14

29

7 | Porta-bicicletas “GIRO AF”1,14
Para transportar bicicletas
completas

7

Ref. 990E0-59J20-000

8 |	Porta-bicicletas “GIRO SPEED”1,14
Para transportar bicicleta sem roda dianteira

8

Ref. 990E0-59J21-000

Carga máxima: 35 kg.
Só em combinação com o jogo de barras multicarga (Ref. 78901-84M00-000)

1

30

14

Transporte
9–11
9 |	Gancho de reboque desmontável 15,16
Não combinável com porta-bicicletas
Ref. 72901-84M00-000

12
10 |	E-kit
		Kit instalação eléctrica 7 PIN
		 Com intermitentes
		 Ref. 990E0-84M64-000
11 |	E-kit
		 Kit instalação eléctrica 13 PIN
		 Com intermitentes
		 Ref. 990E0-84M65-000
		

13
12 |	Adaptador
		 De 7 a 13 PIN
		 Ref. 990E0-62J41-000
13 |	Adaptador
		De 13 a 7 PIN
		 Ref. 990E0-79J67-000

Consulte no manual do proprietário informação sobra a carga máxima sobre o tejadilho do seu veículo

15 
16

Não em combinação com o spoiler traseiro (Ref. 990N0-84M02-000)
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Áudio e

Navegação
Leve-o onde queira
e ao ritmo que deseje

O Novo Suzuki Celerio chega com uma ampla gama de acessórios de áudio e navegação. A melhor
tecnologia de entretenimento está ao seu alcance. As estradas começam a soar muito bem.

iPod®, iPod Touch®, iPhone®, iTunes® são marcas registradas de Apple Inc.
Bluetooth® é uma marca registrada de Bluetooth SIG Inc.
19
Só USB/SD.
17

18

32

1

1 |	Pioneer AVIC-F60DAB
Este sistema AVIC reúne componentes de áudio com uma
qualidade profissional e um écran táctil WVGAde 17,8 cm.  
Admite praticamente todas as conexões e permite navegar e
aceder a todos os dados de tráfico. Disfruta da rádio sem   
interferências graças ao sistema incluído DAB/DAB+. Conexão
universal Smartphone e AVICSYNC com informação adicional
e serviços extra para iPhone®17 e Android.

Multimédia
n Reproduz DAB, radio, RDS AM/FM com 24 pre-sintonias
n

n

 layback arquivos de áudio: MP3 / WMA / AAC / WAV19/ FLAC19 de
P
DVD / CD-R / -RW / USB / SD
 layback arquivos de vídeo: MPEG1,2,4 / DivX / H.26419 / JPEG19 / MK
P
V19/
FLV19 de DVD / CD-R / -RW / USB / SD

n

Smartphones Android vía HDMI (Cable opcional requerido)

Inclui:

n

Outros dispositivos AV com 2 entradas auxiliares

Conexão Smartphone
Modo AppRadio para iPhone®17 e smartphones Android

Telefonia
n Transferência de agendas telefónicas

n

n

Siri Eyes Free para iPhone®17

n

MirrorLink com USB

n

 VICSYNC para informação em tempo real e serviços extra
A
(Serviço disponível desde o verão de 2014, activação
gratuita)

Navegação
n Mapas actualizados de 45 países europeus instalados no
disco duro de 16GB
n

n
n

n

n

 rmazena informação até 5 telefones diferentes e 1.000
A
contactos por terminal. Verifica a compatibilidade Bluetooth®18
Micrófono externo incluído

Ref. 990E0-59J40-F60

Por favor, solicitar adicionalmente:
Kit básico de montagem
Para modelos sem radio de série.

 0,4 milhões de quilómetros incluindo planos detalhados e
1
visualização 3D dos principais pontos de interesse (PDIs)

Ref. 990E0-59J18-KT9

10 milhões de PDIs pré-instalados

DAB + Antena
Ref. 990E0-59J54-DAB

 Text-to-Speech (TTS) permite aceder aos últimos dados
O
sobre o tráfico por voz, reconhecendo 18 idiomas distintos.
 reconhecimento de voz permite a gestão do controlo por
O
voz de funciones de navegação, Bluetooth®18 e de áudio.

Conectividad
n

2 x USB traseiros – 1A

n

Ranhura para tarjeta SD (SDHC compatível)

n

n

iPod / iPhone17 Music / Video Direct Control (Cablo opcional
requerido)

n

Comando para o volante

n

3 x 4 RCA Pre-outs (Dianteiro, traseiro e subwoofer)

n

Câmara traseira com guias gráficas para o estacionamento

n

Entrada câmara dual

n

1 saída monitor RCA

n

2 entradas de vídeo (RCA/Aux-in)

n

1 entrada HDMI

Para veículos com rádio de série:
OE-decoração
Ref. 73821-76M00-5PK
Parafusos
Ref. 03541-0516A-000 (4x)
Para veículos sem rádio de série:
Suportes
Ref. 39321-84M00-000 (1x) e 39322-84M00-000 (1x)

NOTA: Os sistemas de navegação e rádio actualizam-se regularmente.
Os produtos podem diferir da informação facilitada neste catálogo.
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2

2 |	Pioneer AVIC-F960DAB
Sistema completo de navegação, entretenimento e
		
comunicação com um ecrã táctil WVGA de 15,5 cm. Rádio 		
sem interferências graças à antena DAB/DAB+ incorporada.
Conexão Smartphone universal com AppRadio Mode para 		
iPhone®17, Android e AVICSYNC para informação adicional 	
em tempo real, e serviços extra para iPhone®17 y Android, y
de panel extraíble.

Inclui:
Conexão Smartphone
17
n Modo AppRadio para iPhone® e smartphones Android
n

Siri Eyes Free para iPhone®17

n

MirrorLink com USB

n

 VICSYNC para informação em tempo real e serviços extra
A
(Serviço disponível desde o verão de 2014, activação
gratuita)

Navegação
n

n

n
n

n

 apas actualizados de 45 países europeus instalados noM
disco duro de 16GB
 0,4 milhões de quilómetros incluindo planos detalhados e
1
visualização 3D dos principais pontos de interesse (PDIs)
10 milhões de PDIs pré-instalados
 Text-to-Speech (TTS) permite aceder aos últimos dados
O
sobre o tráfico por voz, reconhecendo 18 idiomas distintos
 reconhecimento de voz permite a gestão e o controlo
O
por voz de funciones de navegação, Bluetooth®18 e de
áudio

Conectividade

Multimédia
n
n

n

 layback arquivos de áudio: MP3 / WMA / AAC / WAV19/ FLAC19 de
P
DVD / CD-R / -RW / USB / SD

Playback
arquivos de vídeo: MPEG1,2,4 / DivX / H.26419 / JPEG19 / MK
V19 / FLV19 de DVD / CD-R / -RW / USB / SD

n

Smartphones Android via HDMI (Cabo opcional requerido)

n

Outros dispositivos AV com 2 entradas auxiliares

Telefonia
n

Transferência de agendas telefónicas

n Armazena informação de 5 telefones diferentes e 1.000 		
   contactos por terminal. Verifica a compatibilidade Bluetooth®18
n

Microfone externo incluído

Ref. 990E0-59J41-DAB

Por favor, solicitar adicionalmente:
Kit básico de montagem
Para modelos sem radio de serie.
Ref. 990E0-59J18-KT9
DAB + Antena
Ref. 990E0-59J54-DAB
Para coches com radio de serie:
OE-decoração
Ref. 73821-76M00-5PK
Parafusos
Ref. 03541-0516A-000 (4x)

n

2 x USB traseiros – 1A

Para coches sem rádio de série:

n

Ranura MicroSD Card (SDHC compatível)

Suportes
Ref. 39321-84M00-000 (1x) e 39322-84M00-000 (1x)

n

iPod / iPhone Music / Video Direct Control (Cabo opcional
requerido)
17

n

Comando para ol volante

n

3 x 4 RCA Pre-outs (Dianteiro, traseiro e subwoofer)

n

Câmara traseira com guias gráficas para o estacionamento

n

Entrada câmara dual

n

1 saída monitor RCA

n

2 entradas de vídeo (RCA/Aux-in)

n

1 entrada HDMI
iPod®, iPod Touch®, iPhone®, iTunes® ssão marcas registradas de Apple Inc.
Bluetooth® é uma marca registrada de Bluetooth SIG Inc.
19
Só USB/SD.
17

18

34

Reproduz DAB, radio, RDS AM/FM com 24 pre-sintonias

3

3 |	Pioneer AVIC-F860BT
Sistema completo de navegação, entretenimento e comuni		
cação com um ecrã táctil WVGA táctil de 15,5 cm. Disfrute de 	
radio sem interferências graças à antena DAB/ DAB+
		
incorporada. Conexão Smartphone universal com App- Radio
Mode para iPhone®17, Android e AVICSYNC para informação 		
adicional em tempo real, e serviços extra para iPhone®17 y 		
Android, y de panel extraíble.

Inclui:
Conexão Smartphone
Siri Eyes Free para iPhone®17

n
n

Modo AppRadio para iPhone®17 e smartphones Android

n

MirrorLink com USB

AVICSYNC para informação em tempo real e serviços extra 	
		 (serviço disponível desde o verão de 2014, activação
		
		 gratuita)
n

Navegação
n Mapas actualizados de 45 países europeus instalados nodisco duro de 16GB
n

n

 0,4 milhões de quilómetros incluindo planos detalhados
1
evisualização 3D dos principais pontos de interesse (PDIs)
10 milhões de PDIs pré-instalados

O Text-to-Speech (TTS) permite aceder a os últimos dados
		 sobre o tráfico por voz, reconhecendo 18 idiomas distintos
n

O reconhecimento de voz permite a gestão de controlopor
		 voz de funciones de navegação, Bluetooth®18 e de áudio
n

Multimédia
n
n

n

R
 eproduz DAB, radio, RDS AM/FM com 24 pre-sintonias
P
 layback arquivos de áudio: MP3 / WMA / AAC / WAV19/ FLAC19 de
DVD / CD-R / -RW / USB / SD
P
 layback arquivos de vídeo: MPEG1,2,4 / DivX / H.26419 / JPEG19 / MK
V19 / FLV19 de DVD / CD-R / -RW / USB / SD

n

S
 martphones Android via HDMI (Cable opcional requerido)

n

O
 utros dispositivos AV com 2 entradas auxiliares

Telefonia
n T
 ransferência de agendas telefónicas
n Armazena informação de 5 telefones diferentes e 1.000
		
   contactos por terminal. Verifica a compatibilidade Bluetooth®18
n

M
 icrofone externo incluído

Ref. 990E0-59J40-860

Por favor, solicitar adicionalmente:
Kit básico de montagem
Para modelos sem rádio de série.
Ref. 990E0-59J18-KT9
Para veículos com rádio de série:
OE-decoração
Ref. 73821-76M00-5PK
Parafusos
Ref. 03541-0516A-000 (4x)
Para veículos sem rádio de série:

Conectividade
n

2 x USB traseiros – 1A

n

Ranhura para cartão MicroSD (SDHC compatível)

n

Suportes
Ref. 39321-84M00-000 (1x) e 39322-84M00-000 (1x)

i Pod / iPhone17 Music / Video Direct Control (Cabo opcional
requerido)

n

Comando para o volante

n

3 x 4 RCA Pre-outs (Dianteiro, traseiro e subwoofer)

n

Câmara traseira com guias gráficas para o parqueamento

n

Entrada câmara dual

n

1 saída traseira monitor RCA

n

2 entradas de vídeo (RCA/Aux-in)
iPod®, iPod Touch®, iPhone®, iTunes® são marcas registradas de Apple Inc.
Bluetooth® é uma marca registrada de Bluetooth SIG Inc.
19
Só USB/SD.
17

18

35

Áudio e

Navegação

4 | 4 Cabo adaptador iPhone®17
	CA-IW-201S para iPhone4 / 4S®17, para
navegadores AVIC F60DAB, F960DAB
Ref. 990E0-59J40-IP4

7 | Kit de montaje 1-DIN
	1-DIN para veículos sem rádio

5 | Cable adaptador iPhone®17
CA-IH200V para iPhone5 / 5C / 5S®17,
para navegadores AVIC                           
F60DAB, F960DAB “Apple Lightning
Digital AV Adapter” e “Apple Lightning
to USB Cable” necessários
Ref. 990E0-59J40-IP5

8 | Kit de montaje 1-DIN
1-DIN para veículos com rádio

6 | Cable adaptador Android
	CA-ANW-200 para smartphones Android,
para navegadores AVIC F60DAB, F960DAB
Ref. 990E0-59J40-AND

36

17

Ref. 990E0-84M00-KIT

Ref. 990E0-84M01-KIT
9 |	Antena + DAB
Para Radio CD Pioneer DEH-X6600DAB e 		
navegador Pioneer AVIC
Ref. 990E0-59J54-DAB

iPod®, iPod Touch®, iPhone®, iTunes® são marcas registradas de Apple Inc.

10 |	Sintonizador Pioneer DEH-X6600DAB
		 A antena DAB+ com a função Time Shift permite aceder a milhares de
		 emissoras de rádio. Reproduz música desde CDs e CD-R/RW, incluindo
		 arquivos MP3, WMA e WAV, também desde outros dispositivos        		
		 portáteis iPod®17/iPhone®17, Android o USB. Com um amplificador 		
10 		 MOSFET 50W x 4 interno, conexão frontal Aux-in, saída RCA, Radio 		
		 Data System (RDS) e painel frontal desmontável. O ecrã RGB
		
		 multicolor pode-se personalizar para que coincida com a iluminação
		 do veiculo ou para adicionar efeitos usando MIXTRAX EZ. MIXTRAX EZ 	
cria sem parar, mistura estilos musicais da biblioteca de música,
		
		 iluminando o painel de instrumentos com efeitos de cor baseados 		
		 no ritmo e no estado de ânimo de cada canção. A antena DAB deverá
		 solicitar-se adicionalmente.
		 Ref. 990E0-59J54-660

11

11 |	Sintonizador Pioneer CD DEH-150MP
Desenhado para reproduzir música desde CDs ou CD-R/RW, incluindo
arquivos MP3, WMA e WAV. A reprodução desde outros dispositivos
é possível a través da conexão frontal Aux-in 4 x 50W. de potencia,
saída RCA, Radio Data System(RDS) e painel desmontável.
Ref. 990E0-59J54-150

12 | Sintonizador Pioneer CD DEH-1600UB
		
Sintonizador CD RDS com reprodutor de WMA/MP3 e USB frontal, Botão
		 vermelho e iluminação branca no ecrã, compatível com Android, saída
		 RCA, 4x50W, comando no volante e entrada em repouso.
12 		 Ref. 990E0-59J54-260

13 | Sintonizador Pioneer CD DEH-X3600UI
		Sintonizador CD RDS com controlo directo iPod®17/iPhone®17 e
personalização cor RGB, compatível com Android, 2 saídas RCA, 4 x
50W, comando no volante e entrada para telefone.
13 		 Ref. 990E0-59J54-360

14 |	Sintonizador Pioneer MVH-16OUI
		Sintonizador RDS com controlo directo de iPod®17/iPhone®17 via USB,
conexão frontal e USB frontal iluminado, compatível com Android, 2
saídas RCA, 4 x 50W e comando no volante.
14 		 Ref. 990E0-59J54-460

17

iPod®, iPod Touch®, iPhone®, iTunes® são marcas registradas de Apple Inc.
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19
15 | Jogo de altifalantes
		 Dianteiros e traseiros, dual, 65W,
frequência 80-17500Hz, plug and play.
2 peças (sem fotografia)
		
Ref. 990E0-62J32-000
16 | Cabo conector para altifalante
		traseiro (sem fotografia)
		 Ref. 990E0-68K54-CAB
17 | Jogo de altifalantes porta traseira
		 Inclui cabo conector e jogo de
		 altifalentes (sem fotografia)
		 Ref. 990E0-68K53-000

18 |	Sistema Bluetooth®18
		 Parrot Asteroid Mini
		 Novo mãos livres e sistema de
		 navegação com ecrã a cores de 3,2”
		 e sem cabos
		Inclui:
		Conectividade
		
n B
 luetooth®18 2.1
		
n U
 SB
		
n C
 artão SD
		
n A
 cesso a Internet compatível con
		 Smartphone 3G/4G USB sem cado
		Telefone
		
n M
 odo Dual (2 telefones podem ser
		 conectados em simultâneo)
		
n S
 incronização automática das
		 agendas
		
n M
 ais de 5.000 contactos por
telefone
		Multimédia
		
n B
 usca de música por voz
		
n C
 ompatível com iPod®17 via cable de
		 conexão, USB, SD-Card
		
n R
 eproduz MP3 / WMA /
AAC / WAV

38

		 Ref. 990E0-59J33-AST

18

Áudio e

Navegação
19

20
19 |	Sistema Parrot Bluetooth®18
MKi9200
Sistema mãos livres (Bluetooth®18
v2.0 + EDR), compatível com
iPod®17, USB y Line in). Reproduz
música de qualquer aparelho
estéreo compatível com
Bluetooth®18 (A2DP). Saída para
altifalantes. Compatível com
cartões SD e SD-HC. Equalizador
com amplificador classe d-20W
Display TFT (72x57x12mm).
Reproduz no ecrã as capas dos CDs
ou fotografias. Inclui suporte
específico da Suzuki.

21
20 |	Sistema Parrot Bluetooth®18
MKi9100
Sistema mãos livres (Bluetooth®18
v2.0 + EDR), compatível com
iPod®17, USB e Line in). Reproduz
música de qualquer aparelho
estéreo compatível com
Bluetooth®18 (A2DP). Saída para
altifalantes. Ecrã OLED (82x32x14mm). Inclui suporte específico
de Suzuki.
		
Ref. 990E0-59J35-KIT

		
Ref. 990E0-59J33-KIT

17
18

iPod®, iPod Touch®, iPhone®, iTunes® são marcas registradas de Apple Inc.
Bluetooth® é uma marca registrada de Bluetooth SIG Inc.

21 |	Sistema Parrot Bluetooth®18
MKi9000
Sistema mãos livres compatível
com telefone e com todos os
dispositivos de música. Reproduz
música de qualquer aparelho
estéreo compatível Bluetooth®18.
Saída para altifalantes. Comando
à distância para o volante. Sem
necessidade de ecrã já que o
Parrot MKI9000 oferece um menu
de voz para aceder ás suas
funções. Inclui suporte específico
de Suzuki.
		
Ref. 990E0-59J34-KIT
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9900L-CATAC-CEP

Todos os acessórios originais da Suzuki foram
especialmente desenhados para responder às exigências
dos veículos Suzuki e, por tanto, nos mesmos standards de
qualidade, precisão e fiabilidade.
Só os acessórios autênticos Suzuki foram testados e
analisados para utilização final nos veículos Suzuki e as
instruções necessárias para a sua instalação e
manuseamento podem ser encontradas nos respectivos
manuais.
Recorde que o uso e instalação de outros acessórios não
originais podem afectar negativamente as características
estruturais do seu veiculo e reduzir a segurança na
condução. Suzuki não aceitará nenhuma responsabilidade
por danos causados pelo uso de acessórios não originais.

Automóviles, motos y marina. 100 años
de innovación. Visita nuestra web
escaneando este código QR y conoce
más sobre Suzuki - Way of life

Com a publicação este folheto, toda a informação anterior
deixa de ser válida. Os detalhes neste folheto não são
obrigatórios e só têm carácter informativo. Réssalvam-se
erros ou falhas de impressão.
Última actualização: dezembro 2014

www.suzukiauto.pt

Concessionário

Alguns dos acessórios que aparecem neste catálogo podem não estar disponíveis para o mercado português.
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