NOVINK Y
Sportovní filtry HKS
Sportovniautodoplnky.cz nyní nabízí náhradní sportovní
filtry do originálního airboxu japonské firmy HKS. Je to
asi to nejlepší, co můžete dopřát svému autu. Firma HKS
patří mezi přední výrobce komponentů v motorsportu
na světě a je zárukou maximální kvality a vyzkoušené
funkčnosti všech svých produktů. Skladem jsou jen filtry
pro nejpoužívanější modely. Ostatní jsou na objednávku. Zajistit vám mohou i náhradní vložky včetně žluté
Racing s maximální propustností.
WWW.SPORTOVNIAUTODOPLNKY.CZ
GSM: 603 838 884, e-mail: info@sportovniautodoplnky.cz
www.sportovniautodoplnky.cz

Bezdrátový couvací systém
Držák na registrační značku formátu EU s integrovanou
couvací kamerou s barevným 3,5“ monitorem je zřejmě
nejchytřejším a nejjednodušším řešením jak doplnit Vaše
auto o couvací systém. Bez velkého vrtání nebo řezání jej
jednoduše vyměníte za stávající držák registrační značky.
Modul kamery je integrován přímo v držáku a lze jej navíc
nastavit tak, aby sledoval požadovaný prostor za autem.
Citlivá kamera funguje i za nepříznivých světelných podmínek. Kamera je propojena s bezdrátovým vysílačem pomocí
videovýstupu s konektorem cinch. Vysílač pak přenáší obraz
na monitor vpředu. Sestava se skládá z barevné kamery
s vodotěsnou úpravou, integrované do držáku na RZ formátu
EU, nočním viděním a kvalitního 3,5“ monitoru. Parametry: 3,5“ LCD monitor s rozlišením
628x586 pixelů, kamera s 3,6 mm objektivem, záběrem 170° a rozlišením 420 TV řádků,
automatické vyvážení bílé barvy, automatická kompenzace protisvětla, citlivost při infračerveném přísvitu 0 Lux, koaxiální videovýstup 75 Ohm.
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ALLARD Power Pipe Kit
Model známého EGR Power Pipe Kitu nově i pro koncernové 2.0
TDI PD 16V 100, 103 kW a 125 kW. Power Pipe Kit slouží jako
náhrada EGR ventilu, který má za úkol recyklaci výfukových plynů. Power Pipe je vyroben z masivního leštěného hliníku. Montáží kitu docílíme lepší odezvy motoru na plynový pedál, lehkého snížení spotřeby paliva a zamezíme zanášení sacího potrubí
sazemi a karbonovými zplodinami. Každý Power Pipe Kit je na
své základní patici opatřen speciálním výstupem pro připojení
barometru. Sada obsahuje masivní hliníkový Power Pipe, speciální záslepku přívodu spalin, těsnění záslepky, 2 ks zajišťovací
matice, těsnící O kroužek, záslepný šroub vývodu k barometru,
vývod pro barometr a samozřejmě návod k montáži. Cena Power Pipe Kitu je 2.651,- Kč
včetně DPH. Po montáži je nutná i softwarová deaktivace recyklace.
DIESELPOWER s.r.o.
GSM: 774 270 137, www.dieselpower.cz

Čistící kartáček SONIC SRUBBER
Trieste Vám představuje zcela unikátní novinku, která
dopomůže Vašemu vozu k patřičné dokonalosti. Elektrický čistící kartáček funguje na 4 AA baterie a jsou
k němu dodávány výměnné nástavce pro různé druhy
čištění a leštění. Cena od 354,- Kč. Příklady použití: disky
a kryty kol, motorový prostor, čalounění, koberce, sedadla, přístrojové desky a panely, popelníky, gumové vany
zavazadlových prostorů, gumové koberce, odstranění
hmyzu a jiných nečistot z karoserie a čelního skla, čištění
a leštění nerezových lišt a jiných částí karoserie a všechna těžko dostupná místa.
TRIESTE a.s.
GSM: 737 676 677, e-mail: eufab@trieste.cz
www.automotodoplnky.cz, www.trieste.cz
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