
K A T A L O G  O G Ó L N Y

2 0 2 2

Wiosna / Lato



Oto 2. generacja serii Alpine Halo
Model Alpine Halo9 stał się jedną z najpopularniejszych na świecie jednostek centralnych i zdobył szereg nagród branżowych za wyjątko-
wą koncepcję i konstrukcję. Dodatkowo ulepszyliśmy ten udany produkt, dzięki czemu stał się jeszcze lepszy. Linia produktów 2.generacji 
obejmuje Alpine Halo9 z ekranem 9" i Alpine Halo11 z gigantycznym 11-calowym ekranem XXL. Obie wersje posiadają wyświetlacz WXGA 
o wysokiej rozdzielczości, bezprzewodową funkcję Apple CarPlay, dwa porty USB, ulepszoną jakość dźwięku i opcje dostrajania, a także 
szereg innych nowatorskich rozwiązań i ulepszeń.

iLX-F115D

11"

iLX-F905D

9"
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11" iLX-F115D   KONSOLA CYFROWA 

•  Ekran dotykowy WXGA 11" (28 cm) 
•  Współpraca z systemem Apple CarPlay 

(bezprzewodowo) 
•  Współpraca z systemem Android Auto 

(przewodowo) 
•  Wbudowany tuner z DAB+ 
•  Wydajny wzmacniacz klasy D 4 x 50 W 
•  Odtwarzanie FLAC / MP3 / WMA / AAC / 

WAV / APE  
•  Odtwarzanie Hi-Res Audio (do 96 kHz / 

1,536 kbps) 

•  Funkcja Bass Engine Pro + SQ 
•  6-kanałowa cyfrowa korekta opóźnienia 
•  56-pasmowy korektor parametryczny 
•  Zwrotnica cyfrowa 
•  Niewymagająca użycia rąk obsługa za 

pośrednictwem Bluetooth®

•  Strumieniowanie audio za pośrednictwem 
Bluetooth®

•  Wejście / wyjście HDMI 
•  3 wyjścia przedwzmacniacza (6 V) 
•  2 x porty USB (1 port ładowania, 1 port danych)  

•  1 wejście A/V AUX 
•  Funkcja MediaXpander 
•  Obsługa interfejsu magistrali danych pojazdu 
•  Obsługa interfejsu sterowania z kierownicy 
•  Obsługa pilota 
•  Możliwość regulacji kąta wyświetlacza po instalacji 
•  Kompatybilny z regulatorem głośności 

RUE-BK01 
•  2 wejścia kamery bezpośredniej 
•  Antena GPS/Glonass w zestawie 
•  Kod bezpieczeństwa 

 iLX-F905D   KONSOLA CYFROWA 

Funkcje i dane techniczne produktu są identyczne z iLX-F115D z wyjątkiem tego, że 
wyposażono go w 9" (23 cm) wyświetlacz dotykowy WXGA.

9"

 Bezprzewodowy system Apple CarPlay 
 Zarówno iLX-F115D, jak i iLX-F905D, są bezprze-
wodowo kompatybilne z Apple CarPlay i pozwalają użytkownikom iPhone’a 
na dostęp do aplikacji muzycznych, nawigacyjnych i przeznaczonych do 
komunikacji. Połączenie za pośrednictwem WiFi pozwala trzymać iPhone’a 
w kieszeni (z wyjątkiem ładowania). 

 2 x porty USB 
 2 porty USB z tyłu obu modułów pozwalają na przykład podłączyć jedno 
urządzenie mobilne do ładowania, a drugiego portu USB użyć do podłą-
czenia pamięci USB lub dysku twardego, aby uzyskać dostęp do plików 
audio i wideo. 

 Doskonała jakość dźwięku 
 2. generacja modeli Alpine Halo to pierwsze na 
świecie jednostki centralne na rynku posprzedażnym z wbudowanym 
wzmacniaczem klasy D, zapewniającym doskonałą jakość dźwięku. Za ich 
pomocą można także odtwarzać pliki Hi-Res Audio do 96 kHz / 1,536 kbps 
z nośników USB. Zapewniają one również szereg profesjonalnych opcji 
regulacji dźwięku. 

 Wyświetlacz z możliwością regulacji przez użytkownika 
 Pięć pozycji regulacji w pionie, trzy kąty do wyboru i dwie oddzielne 
głębokości pozwalają umieścić pływający wyświetlacz w optymalnym 
położeniu. Użytkownik może teraz swobodnie dostosowywać kąt 
wyświetlacza także po instalacji, co pozwoli mu uzyskać najlepszą 
widoczność. 

11-calowy wyświetlacz XXL: gigantyczny wyświetlacz dotykowy WXGA posiada rozdzielczość 1280 x 720p i zawiera ponad 
2,7 miliona pikseli — dzięki czemu ikony, menu i treści wizualne na desce rozdzielczej stają się wyjątkowo wyraziste i żywe.

 Wyświetlacz z możliwością regulacji przez użytkownika 
 Pięć pozycji regulacji w pionie, trzy kąty do wyboru i dwie oddzielne 
głębokości pozwalają umieścić pływający wyświetlacz w optymalnym 
położeniu. Użytkownik może teraz swobodnie dostosowywać kąt 
wyświetlacza także po instalacji, co pozwoli mu uzyskać najlepszą 

 Kamery Drive-Assist i połączenie z pojazdem 
 2 wejścia kamery bezpośredniej umożliwiają podłączenie przednich i tyl-
nych kamer Alpine. Alpine oferuje także wiele interfejsów magistrali danych 
pojazdów, dzięki którym można podłączyć system Alpine Halo do magistrali 
danych pojazdu. To pozwala wykorzystać przyciski w kierownicy i wyświe-
tlać ustawienia klimatyzacji oraz dane z czujnika parkowania. 

Zalecane akcesoria

 KAE-HF11DA  
 Folia ochronna wyświetlacza 
dla iLX-F115D 

 KAE-HF9DA  
Folia ochronna wyświetlacza 
dla iLX-F905D 

 RUE-BK01  
BEZPRZEWODOWA REGULACJA 
GŁOŚNOŚCI 

Można przymocować z lewej lub prawej strony 
wyświetlacza Halo11 lub Halo9, zapewniając łatwy 
dostęp. Regulatora nie można używać podczas 
korzystania z bezprzewodowego systemu Apple CarPlay.
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 Obudowa 1DIN — Ekran 9" 
 INE-F904D posiada obudowę 1DIN, 
dzięki czemu jest bezpośrednio kompa-
tybilny z dowolnym pojazdem wyposa-
żonym w stację dokowania radia 1DIN 
lub 2DIN. Ekran dotykowy zamoco-
wano z przodu modułu multimediów na 
stalowych wspornikach, zapewniając 
solidny wyświetlacz. 

 INE-F904DC   ZAAWANSOWANY SYSTEM NAWIGACJI  Wbudowana nawigacja z mapami TomTom 
Wbudowany system nawigacyjny iGo Primo nextgen używa 
map TomTom i dostarczany jest z zainstalowanymi mapami 46 
krajów europejskich. Poszukiwaną lokalizację można wyszu-
kać wśród setek tysięcy punk-
tów użyteczności publicznej. 
W ciągu 3 pierwszych lat 
możesz często aktualizować 
bazę danych map TomTom, a 
później kupić pakiety aktuali-
zacyjne map po bardzo przy-
stępnej cenie. 

 Współpraca z systemem Apple CarPlay i Android Auto 
 Po prostu podłącz smartfona do portu USB swojej nawi-
gacji Alpine Halo9 i uruchom system Apple CarPlay lub 
Android Auto, który umożliwi ci komunikację, nawigację 
oraz zapewni rozrywkę przy 
użyciu ulubionych aplikacji 
mobilnych. Na 9-calowym 
ekranie dotykowym możesz 
używać np. Apple maps, 
Google maps, Waze, Spotify, 
Amazon Music, Google Play 
Music, What’s app i wielu 
innych popularnych aplikacji. 

 Wstępnie zainstalowane profi le kampera 
 Można wybrać jeden z 3 profi li kampera (kamper mały, średni 
lub duży) lub utworzyć własny profi l. System Alpine uwzględni 
wymiary oraz masę pojazdu i zapro-
ponuje jedynie trasy dostosowane do 
tych parametrów. 

 park4night w zestawie 
 Ten system nawigacji posiada zainstalowane oprogramo-
wanie dla kampera park4night. Ta obszerna baza danych 
oferuje 120 000 pól kempingowych 
w całej Europie i działa całkowicie w 
trybie offline. Kolejne pole kempin-
gowe można wyszukać na podstawie 
kategorii, kraju lub regionu — i to po 
drodze lub w miejscu docelowym. 

9"

9"

 Kamery Drive-Assist i połączenie z pojazdem 
 1 wejście kamery umożliwia podłączenie przednich 
lub tylnych kamer Alpine. W przypadku KCX-250MC 
do jednostki centralnej można podłączyć do 3 kamer. 
Alpine oferuje także wiele interfejsów magistrali danych pojazdów, dzięki któ-
rym można podłączyć system Alpine Halo do magistrali danych pojazdu. To 
pozwala wykorzystać przyciski w kierownicy i wyświetlać ustawienia klimatyza-
cji oraz dane z czujnika parkowania. 

Najwyższej jakości system nawigacyjny z 9-calowym 
ekranem

Funkcje i dane techniczne produktu są identyczne z INE-F904D, ale obejmują oprogramowanie 
i profile dla kampera oraz bazy danych park4night i Boardatlas.

 INE-F904D  
 ZAAWANSOWANY SYSTEM NAWIGACJI 

•  Ekran dotykowy WVGA 9" (23 cm) 
•  Współpraca z systemem Apple CarPlay 

(przewodowo) 
•  Współpraca z systemem Android Auto 

(przewodowo) 
•  Wbudowany tuner z DAB+ 
•  Wydajny wzmacniacz 4 x 50 W 
•  Antena GPS/Glonass w zestawie 

•  Nawigacja iGo Primo Nextgen 
•  Mapy TomTom 46 krajów 
•  3 lata bezpłatnych aktualizacji 
•  Odtwarzanie FLAC / MP3 / WMA / AAC 
•  Funkcja Bass Engine Pro + SQ 
•  6-kanałowa cyfrowa korekta opóźnienia 
•  9-pasmowy korektor parametryczny 
•  2-drożna zwrotnica cyfrowa 

•  Niewymagająca użycia rąk obsługa za 
pośrednictwem Bluetooth®

•  Strumieniowanie audio za pośrednictwem 
Bluetooth®

•  Wejście / wyjście HDMI 
•  1 wejście A/V AUX 
•  3 wyjścia przedwzmacniacza (4 V) 
•  Port USB  

•  Funkcja MediaXpander 
•  Obsługa interfejsu magistrali danych 

pojazdu 
•  Obsługa interfejsu sterowania 

z kierownicy 
•  1 wejście kamery bezpośredniej 
•  Kod bezpieczeństwa 

Najwyższej jakości system nawigacyjny z 9-calowym 

INE-F904D to zaawansowany system nawigacji z 9-calowym ekranem dotykowym WVGA, 

DAB+, konstrukcją beznapędową (bez gniazda CD/DVD), a także z nawigacją iGo primo 

nextgen z zainstalowanymi mapami TomTom dla 46 krajów.

LATA

DARMOWYCH
AKTUALIZACJI MAP

 Kamery Drive-Assist i połączenie z pojazdem 
 1 wejście kamery umożliwia podłączenie przednich 
lub tylnych kamer Alpine. W przypadku KCX-250MC 
do jednostki centralnej można podłączyć do 3 kamer. 
Alpine oferuje także wiele interfejsów magistrali danych pojazdów, dzięki któ-
rym można podłączyć system Alpine Halo do magistrali danych pojazdu. To 
pozwala wykorzystać przyciski w kierownicy i wyświetlać ustawienia klimatyza-
cji oraz dane z czujnika parkowania. 
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Najwyższej jakości system nawigacyjny z 8-calowym/7-calowym ekranem

 X803D-U   ZAAWANSOWANY SYSTEM NAWIGACJI 

 X803DC-U   ZAAWANSOWANY SYSTEM NAWIGACJI 

•  Ekran dotykowy WVGA 8" (20 cm) 
•  Współpraca z systemem Apple 

CarPlay (przewodowo) 
•  Współpraca z systemem Android 

Auto (przewodowo) 
•  Wbudowany tuner z DAB+ 

•  Wydajny wzmacniacz 4 x 50 W 
•  Antena GPS/Glonass w zestawie 
•  Nawigacja iGo Primo Nextgen 
•  Mapy TomTom 46 krajów 
•  3 lata bezpłatnych aktualizacji 
•  Odtwarzanie FLAC / MP3 / WMA / AAC 

•  Funkcja Bass Engine Pro + SQ 
•  6-kanałowa cyfrowa korekta 

opóźnienia 
•  9-pasmowy korektor parametryczny 
•  2-drożna zwrotnica cyfrowa 

•  Niewymagająca użycia rąk obsługa 
za pośrednictwem Bluetooth®

•  Strumieniowanie audio za 
pośrednictwem Bluetooth®

•  Wejście / wyjście HDMI 
•  1 wejście A/V AUX 

•  3 wyjścia przedwzmacniacza (4 V) 
•  Port USB  
•  Funkcja MediaXpander 
•  Obsługa interfejsu magistrali 

danych pojazdu  
•  Obsługa interfejsu sterowania z 

kierownicy 
•  Obsługa pilota 
•  1 wejście kamery 
•  Kod bezpieczeństwa 

8"

8"
Funkcje i dane techniczne produktu są identyczne z X803D-U, ale obejmują oprogramowanie i profile dla kampera oraz bazy danych park4night i Boardatlas.

Korzystaj z najnowszych aplikacji na 
smartfony dzięki systemowi Apple 
CarPlay i Android Auto.

Ulepsz pojazd przy pomocy najwyższej jakości systemu nawigacyjnego z 8-calowym lub 7-calowym ekranem 

marki Alpine. Oferujemy wiele zestawów do instalacji obu rozmiarów dla konkretnych pojazdów, aby zapewnić 

idealne dopasowanie i integrację z pojazdem.

Najwyższej jakości system nawigacyjny z 9-calowym 
ekranem

 Nawigacja wbudowana i nawigacja on-line 
Modele X803D-U i INE-W720D wyposażone są we wbudowany system nawigacji iGO Primo 
Nextgen ze wstępnie zainstalowanymi mapami TomTom. Dzięki systemowi Apple CarPlay i 
Android Auto istnieje także alternatywa w postaci nawigacji online w formie aplikacji Waze, 
Google Maps, Apple Maps oraz innych popularnych aplikacji nawigacyjnych. 

 8-calowy ekran z obudową 1DIN 
 Wiele pojazdów posiada na desce rozdzielczej miejsce 
na ekran 7- lub 8-calowy, ale bez możliwości umiesz-
czenia za nim pełnego produktu 2DIN. Aby rozwiązać 
ten problem, marka Alpine opracowała X803D-U. Z 
tyłu 8-calowego ekranu umieściła obudowę 1DIN. 

 DVE-5300  ZEWNĘTRZNY ODTWARZACZ DVD 

•  DVD±R/±RW 
•  Odtwarzanie CD-R/-RW/WMA/

MP3/AAC  

•  Obudowa 1DIN 
•  Pilot w zestawie 

Nawigacja iGO Primo Nextgen z mapami 
TomTom

Nawigacja za pośrednictwem systemu 
Apple CarPlay (Waze)

 INE-W720D  
ZAAWANSOWANY SYSTEM NAWIGACJI 

 INE-W720DC 
 ZAAWANSOWANY SYSTEM NAWIGACJI 

Funkcje i dane techniczne produktu są identyczne z X803D-U z wyjątkiem tego, że wyposażono go w 7" ekran dotykowy 
(18 cm).

Funkcje i dane techniczne produktu są identyczne z INE-720D, ale obejmują 
oprogramowanie i profile dla kampera oraz bazy danych park4night i Boardatlas.

7"

7"

LATA

DARMOWYCH
AKTUALIZACJI MAP

 KAE-232DA  
 ANTENA z DAB 

•  Architektura: paskowa, przyklejana  
•  Zakres częstotliwości: pasmo-III/L: 170 – 240 MHz / 1452 – 1495 MHz  
•  Zasilanie: 5 – 12 V (25 mA), w zestawie odbiornik (fantom)  
•  Impedancja: 50 Ω 
•  Połączenie: przewód niskostratny o dł. 5 m ze złączem kątowym SMB (f) 
•  Wymiary: 13 x 183 mm 

 KAE-242DA  
ANTENA z DAB 

•  Architektura: foliowa, przyklejana  
•  Zakres częstotliwości: pasmo-III/L: 170 – 240 MHz / 1452 – 1495 MHz  
•  Zasilanie: 5 – 12 V (30 mA), w zestawie odbiornik (fantom)  
•  Impedancja: 50 Ω  
•  Połączenie: przewód niskostratny o dł. 3,5 m ze złączem kątowym SMB (f)  
•  Wymiary: 40 x 170 mm 
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Konsola cyfrowa 2DIN nowej generacji

iLX-705D jest następcą popularnej, nagradzanej konsoli cyfrowej iLX-702D. Ta nowa generacja zawiera szereg 

ulepszeń, w tym znacznie wyższą rozdzielczość ekranu, bezprzewodowy system Apple CarPlay, 2 porty USB, a 

także wbudowany wzmacniacz klasy D i możliwości Hi-Res Audio.

 iLX-705D   KONSOLA CYFROWA 

 iLX-705DM   KONSOLA CYFROWA 

•  Ekran dotykowy WXGA 7" (18 cm) 
•  Współpraca z systemem Apple CarPlay 

(bezprzewodowo) 
•  Współpraca z systemem Android Auto 

(przewodowo) 
•  Wbudowany tuner z DAB+ 
•  Wydajny wzmacniacz klasy D 4 x 50 W 

•  Odtwarzanie FLAC / MP3 / WMA / AAC / WAV / APE 
•  Odtwarzanie Hi-Res Audio (do 96 kHz / 1,536 kbps) 
•  Funkcja Bass Engine Pro + SQ 
•  6-kanałowa cyfrowa korekta opóźnienia 
•  56-pasmowy korektor parametryczny 
•  Zwrotnica cyfrowa 
•  Niewymagająca użycia rąk obsługa za 

pośrednictwem Bluetooth®

•  Strumieniowanie audio za pośrednictwem 
Bluetooth®

•  Wejście / wyjście HDMI 
•  3 wyjścia przedwzmacniacza (6 V) 
•  2 x porty USB (1 port ładowania, 1 port 

danych)  

•  1 wejście A/V AUX 
•  Funkcja MediaXpander 
•  Obsługa interfejsu magistrali danych 

pojazdu  
•  Obsługa interfejsu sterowania z 

kierownicy 
•  Obsługa pilota  

•  Możliwość regulacji kąta wyświetlacza 
po instalacji 

•  Kompatybilny z regulatorem głośności 
RUE-BK01 

•  2 wejścia kamery bezpośredniej 
•  Antena GPS/Glonass w zestawie 
•  Kod bezpieczeństwa 

7"

 Bezprzewodowy system Apple 
CarPlay 
 Nie trzeba przewodów: bezprzewodowy dostęp do systemu Apple CarPlay 
i zapewnia użytkownikom iPhone’a dostęp do aplikacji muzycznych, nawi-
gacyjnych i komunikacyjnych podczas jazdy. iLX-705D komunikuje się z 
iPhonem za pośrednictwem WiFi, co pozwala trzymać telefon w kieszeni (z 
wyjątkiem ładowania). 

 7-calowy ekran dotykowy WXGA HD 
 Nowy wyświetlacz WXGA posiada rozdzielczość 1280 x 
720p i przy przekątnej zaledwie 7 cali wyświetla ponad 2,7 miliona pikseli, 
co oznacza wyjątkową gęstość pikseli. Dzięki temu menu, filmy, mapy 
nawigacyjne systemu Apple CarPlay i Android Auto oraz wszelkie inne treści 
wizualne stają się wyjątkowo wyraziste i żywe. 

 Kompatybilny z systemem 
Android Auto 
 Podłącz smartfon z systemem Android i uzyskaj dostęp do ulubionych apli-
kacji bezpośrednio na ekranie systemu Alpine. Słuchaj muzyki za pośred-
nictwem Amazon Music, Spotify lub Google Play Music — albo używaj do 
nawigacji na przykład aplikacji Waze, Google Maps lub Sygic. System Alpine 
umożliwia korzystanie z setek aplikacji za pośrednictwem Android Auto. 

 Kamery Drive-Assist i połączenie z pojazdem 
 2 wejścia kamery umożliwiają podłączenie przednich i tylnych kamer Alpine. 
Alpine oferuje także wiele interfejsów magistrali danych pojazdów, dzięki 
którym można podłączyć system iLX-705D do magistrali danych pojazdu. 
To pozwala wykorzystać przyciski w kierownicy i wyświetlać ustawienia kli-
matyzacji oraz dane z czujnika parkowania. 

 Doskonała jakość dźwięku 
 iLX705D to obok nowej serii Alpine Halo pierwsza 
na świecie jednostka centralna na rynku posprzedażnym z wbudowa-
nym wzmacniaczem klasy D, zapewniającym doskonałą jakość dźwięku. 
Pozwala także odtwarzać pliki Hi-Res Audio do 96 kHz / 1,536 kbps z 
nośników USB. Zapewnia również szereg profesjonalnych opcji regulacji 
dźwięku. 

Alternatywna wersja produktu

iLX-705DM posiada takie same funkcje, jak iLX-705D, lecz obudowę 1DIN przymocowano do 
górnej części wyświetlacza 7". Jest to niezbędne w przypadku niektórych pojazdów, takich jak 
Seat Leon 3 (5F) lub inne pojazdy o ograniczonej przestrzeni w desce rozdzielczej.
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6,5-calowa nawigacja z możliwością połączenia ze smartfonem

 Kompatybilność z systemem Apple CarPlay/Android Auto 
 Jeśli Twój smartfon jest kompatybilny z Apple CarPlay lub Android Auto, 
można podłączyć go przewodem USB do modułu Alpine i używać auto-
ryzowanych aplikacji na ekranie dotykowym 6,5". Obie platformy oferują 
rosnący wybór aplikacji nawigacyjnych, muzycznych, odtwarzaczy radia 
internetowego oraz aplikacji komunikacyjnych, dzięki czemu podróż samo-
chodem stanie się jeszcze przyjemniejsza. 

 Wbudowana nawigacja 
 Wbudowany system nawigacyjny iGo Primo nextgen używa 
map TomTom i dostarczany jest z zainstalowanymi mapami 48 krajów 
europejskich. Możesz wybierać spośród tysięcy punktów użyteczności 
publicznej, dzięki czemu znajdziesz stacje benzynowe, restauracje, atrakcje 
turystyczne i wiele innych. Aby przyciągnąć uwagę, ważne budynki przed-
stawiono w formie ikon 3D, zaś wskazówki dotyczące wyboru pasa wska-
zują pas, którego należy się trzymać, by nie przegapić żadnego zjazdu. 

 Wbudowany napęd CD / DVD 
 Na postoju ciesz się filmami lub słuchaj muzyki z CD. 
INE-W611D jest kompatybilny także z płytami DVD-R/-RW i może 
odtwarzać płyty DivX. 

INE-W611D to wyjątkowe, wielofunkcyjne rozwiązanie z wbudowaną nawigacją iGo Primo nextgen z mapami TomTom, 

a także napędem CD/DVD. 6,5-calowy ekran dotykowy wyświetla wyraźne i ostre mapy nawigacyjne, menu i fi lmy. 

Pozwala cieszyć się także radiem cyfrowym z DAB+ i kompatybilnością z systemem Apple CarPlay i Android Auto.

 Podwójny port USB 
 2 porty USB wbudowano w celu zapewnienia większej elastyczności. 
Na przykład port 1 USB może służyć do ładowania telefonu, a do portu 2 
można podłączyć pamięć USB lub twardy dysk i słuchać plików audio w 
formacie MP3, FLAC, WMA lub AAC lub oglądać pliki wideo w formacie 
MP4, h246, MKV i AVI. Porty USB obsługują natężenie do 1,5 A, zapewnia-
jąc szybkie ładowanie, oraz zewnętrzne wsparcie HDD. 

 INE-W611D   ZAAWANSOWANY SYSTEM NAWIGACJI 

•  2 x port USB 
•  Ekran dotykowy WVGA 6,5" (16,5 cm) 
•  Odtwarzanie DVD±R/±RW/DivX 
•  Współpraca z systemem Apple 

CarPlay 

•  Kompatybilny z systemem 
Android Auto 

•  Funkcje odtwarzania FLAC (kompatybilne 
z opcjami 24/96 i 24/192)  

•  Wzmacniacz 4 x 45 W 

•  Wbudowany tuner z DAB+ 
•  Odtwarzanie plików WMA/MP3/AAC 
•  Odtwarzanie wideo USB (MP4, 

h246, MKV, AVI)  
•  Odtwarzanie plików DivX 

•  3 wyjścia przedwzmacniacza (4 V) 
•  9-pasmowy korektor parametryczny 
•  6-kanałowa cyfrowa korekta 

opóźnienia 
•  Zwrotnica  

•  Nawigacja iGO Primo Nextgen 
•  Mapy TomTom 46 krajów 
•  Wejście HDMI 
•  Wbudowany moduł Bluetooth®

•  2 wejścia kamery 

•  Obsługa interfejsu sterowania z kierownicy 
• Obsługa pilota 
•  1 tylne wejście A/V 
•  Zapobiegający kradzieży kod 

bezpieczeństwa 

6,5"

6,5"

LATA

DARMOWYCH
AKTUALIZACJI MAP

 INE-W611DC   ZAAWANSOWANY SYSTEM NAWIGACJI 

Funkcje i dane techniczne produktu są identyczne, jak w przypadku INE-W611D, ale zawiera oprogramowanie dla ciężarówek

Systemy rozrywki dla pasażerów

•  Odchylany ekran 10,2" WSVGA 
o wysokiej rozdzielczości 

•  2 wejścia HDMI, 1 port USB, 
1 wejście A/V 

•  Kompatybilny z DVD-R/-RW 
•  Odtwarzanie plików AVI, MPEG, 

MP4, RMVB, MP3, WMA, AAC, 
Xvid i JPEG 

•  1 wyjście A/V 
•  Zawiera dwie słuchawki 

bezprzewodowe i pilota 
bezprzewodowego 

•  Zawiera pokrywę konsoli 
w trzech kolorach (czarny, 
szary i złoty) 

SzaryCzarny Złoty

 PKG-RSE3HDMI 
 10,2" MONITOR PODSUFITOWY 
WSVGA Z ODTWARZACZEM DVD 

10,2"

 SHS-N207  
 DWUKANAŁOWE 

 SŁUCHAWKI BEZPRZEWODOWE 
Dwukanałowe składane słuchawki 
bezprzewodowe.

 SHS-N107 
 JEDNOKANAŁOWE
 SŁUCHAWKI BEZPRZEWODOWE 

Jednokanałowe słuchawki 
bezprzewodowe współpracujące z 
PKG-RSE3HDMI
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7-calowa konsola cyfrowana przygotowana do zwiększenie mocy

7" iLX-W690D   KONSOLA CYFROWA 

•  Ekran dotykowy WVGA 7" (18 cm) 
•  Współpraca z systemem Apple CarPlay 

(przewodowo) 
•  Współpraca z systemem Android Auto 

(przewodowo) 
•  Wbudowany tuner z DAB+ 

•  Wydajny wzmacniacz 4 x 50 W 
•  Przygotowany do skalowania mocy wzmacniacza 

za pomocą KTA-450 lub KTA-200M 
•  Odtwarzanie FLAC / MP3 / WMA / AAC / WAV 
•  Odtwarzanie wideo MP4 / MOV / AVI / WMV / MPG
 •  Przeglądarka zdjęć JPG / PNG / BMP 

•  6-kanałowa cyfrowa korekta opóźnienia 
•  10 fabrycznych ustawień korektora  
•  Zwrotnica cyfrowa 
•  Niewymagająca użycia rąk obsługa za 

pośrednictwem Bluetooth®

•  Strumieniowanie audio za pośrednictwem Bluetooth®

•  3 wyjścia przedwzmacniacza (4 V) 
•  Port USB (1500 mA) 
•  Funkcja MediaXpander 
•  Obsługa interfejsu wyświetlacza pojazdu  
•  Obsługa interfejsu sterowania z kierownicy 
•  Obsługa pilota  

•  2 wejścia kamery (RCA) 
•  Kod bezpieczeństwa 

Odbiornik cyfrowy iLX-W690D marki Alpine po przystępnej cenie posiada 7-calowy ekran dotykowy WVGA, któ-

ry idealnie współpracuje z funkcjami łączności ze smartfonem, np. system Apple CarPlay i Android Auto. Jego 

niewielka głębokość montażu, zaledwie 6 cm, umożliwia instalację nawet w pojazdach bez doków montażowych 

w pełnym rozmiarze DIN. iLX-W690D można dodatkowo ulepszyć przy użyciu wzmacniacza PowerStack, który 

poprawi jakość dźwięku.

7" iLX-W650BT 
 KONSOLA CYFROWA 

Uwaga: ten moduł nie jest dostępny we wszystkich krajach 
Europy. Informacje o dostępności można uzyskać od 
lokalnego dystrybutora produktów Alpine.

 KTA-200M  
 MONOFONICZNY WZMACNIACZ MOCY 

•  1 x 200 W mocy RMS 
•  1 x 400 W mocy chwilowej DPP 
•  Filtr dolnoprzepustowy + obsługa RUX-KNOB2 
•  Skalowanie mocy przy iLX-W690D / iLX-W650BT 

 Apple CarPlay / Android Auto 
iLX-W690D i iLX-W650BT są kompatybilne z 
systemem Apple CarPlay oraz Android Auto i 
pozwalają użytkownikom smartfonów cieszyć się 
podczas jazdy ulubionymi aplikacjami mobilnymi 
— i to po bardzo przystępnej cenie. 

 Niewielka głębokość montażu 
 Obudowa ma zaledwie 6 cm głębokości, 
co pozwala ją montować nawet w pojaz-
dach ze stacją dokowania radia 2DIN o peł-
nej głębokości DIN. Dzięki temu ten moduł 
jest bardzo wszechstronny i można go 
łatwo ulepszyć za pomocą zestawu zwięk-
szającego moc KTA-450 lub KTA-200M. 

 Wybierz wzmacniacz 
 Alpine oferuje wzmacniacz 4-kanałowy i monofoniczny, który można umieścić z tyłu modułu w celu skalowania mocy. 
Możesz zwiększyć moc głośników lub dodać subwoofer — wybór należy do Ciebie. Wersja bez RDS / DAB nie jest dostępna we wszystkich krajach Europy.

 Zwiększanie mocy 
 Zapewnij swojemu iLX-W690D/ 
-W650BT większą moc za pomocą 
wzmacniacza Power Pack marki 
Alpine — z tyłu jednostki centralnej 
możesz umieścić wzmacniacz 4 x 
50 W lub 1 x 200 W Mono do ska-
lowania mocy. 

 KTA-450  
 WZMACNIACZ 4/2-KANAŁOWY 

•  4 x 50 W mocy RMS 
•  4 x 100 W mocy chwilowej DPP 
•  Filtr górnoprzepustowy 
• Skalowanie mocy przy iLX-W690D / iLX-W650BT

60 mm

8



Freestyle od Alpine: Dostosuj swoją deskę rozdzielczą

Wiele tradycyjnych lub nowszych pojazdów nie posiada standardowych doków do montażu radia, a tym 
samym trudno je ulepszyć. Freestyle dla Alpine zapewnia wszystkie elementy niezbędne do stworzenia 
niestandardowego systemu multimedialnego w niemal każdym pojeździe. Do najważniejszych elemen-
tów należą ekran dotykowy 9" lub 7", niewidoczna czarna skrzynka oraz 2 wsporniki, które można za-
montować indywidualnie.

 Wymienne klawisze 
 Dwa panele klawiszy można zainstalować 
poziomo lub pionowo, w zależności od poło-
żenia montażu. Dzięki wymiennym klawiszom 
ich położenie można również przypisać indy-
widualnie. 

 Opcje systemu do wyboru 
 Możesz wybierać między systemem multimedialnym z 
wyświetlaczem 9", posiadającym tę samą platformę sys-
temową, co nowy Alpine Halo11 (bezprzewodowy system 
Apple CarPlay, 2x USB, itp.) i systemem nawigacyjnym z 
ekranem 7" z wbudowaną nawigacją iGo Primo nextgen. Dla 
obu systemów dołączyliśmy ramkę dla Golfa 6, aby można 
wyciąć plastikowe wsporniki przycisków, zapewniając wspar-
cie niestandardowej instalacji. 

 Podświetlenia z możliwością dostosowania 
 Możesz z łatwością wybierać wśród 
6 kolorów podświetlenia przycisków 
sterowania, aby dopasować system 
Freestyle do podświetlenia tablicy roz-
dzielczej. 

 Dwa panele klawiszy można zainstalować 
poziomo lub pionowo, w zależności od poło-
żenia montażu. Dzięki wymiennym klawiszom 
ich położenie można również przypisać indy-

 Możesz z łatwością wybierać wśród 
6 kolorów podświetlenia przycisków 
sterowania, aby dopasować system 
Freestyle do podświetlenia tablicy roz-
dzielczej. 

 i905D-F   X703D-F   

•  Ekran dotykowy WXGA 9" (23 cm) 
•  Zewnętrzna czarna skrzynka oraz przyciski 

sterowania na potrzeby swobodnego montażu 
•  Współpraca z systemem Apple CarPlay 

(bezprzewodowo) 
•  Współpraca z systemem Android Auto 

(przewodowo) 
•  Wbudowany tuner z DAB+ 
•  Wydajny wzmacniacz klasy D 4 x 50 W 
•  Odtwarzanie FLAC / MP3 / WMA / AAC 
•  Odtwarzanie Hi-Res Audio (do 96 kHz / 1,536 kbps) 
•  Funkcja Bass Engine Pro + SQ 
•  6-kanałowa cyfrowa korekta opóźnienia 

•  56-pasmowy korektor parametryczny 
•  Zwrotnica cyfrowa 
•  Bluetooth® HFO + strumieniowanie 
•  3 wyjścia przedwzmacniacza (6 V) 
•  2 x porty USB (1 port ładowania, 1 port danych) 
•  Funkcja MediaXpander 
•  Obsługa interfejsu magistrali danych pojazdu 
•  Obsługa interfejsu sterowania z kierownicy 
• Długość kabla czarna skrzynka – monitor: 40 cm 
•  Kompatybilny z regulatorem głośności RUE-BK01  
•  2 wejścia kamery 
•  Antena GPS/Glonass w zestawie 

•  Ekran dotykowy WVGA 7" (18 cm) 
•  Zewnętrzna czarna skrzynka oraz przyciski 

sterowania na potrzeby swobodnego montażu 
•  Współpraca z systemem Apple CarPlay (przewodowo) 
•  Współpraca z systemem Android Auto (przewodowo) 
•  Wbudowany tuner z DAB+ 
•  Wydajny wzmacniacz 4 x 50 W 
•  Antena GPS/Glonass w zestawie 
•  Nawigacja iGo Primo Nextgen 
•  Mapy TomTom 46 krajów 
•  3 lata bezpłatnych aktualizacji 
•  Odtwarzanie FLAC / MP3 / WMA / AAC 
•  Funkcja Bass Engine Pro + SQ 

•  6-kanałowa cyfrowa korekta opóźnienia 
•  9-pasmowy korektor parametryczny 
•  2-drożna zwrotnica cyfrowa 
•  Bluetooth® HFO + strumieniowanie 
•  3 wyjścia przedwzmacniacza (4 V) 
•  Port USB 
•  Funkcja MediaXpander 
•  Obsługa interfejsu magistrali danych pojazdu 
•  Obsługa interfejsu sterowania z kierownicy 
•  Obsługa pilota  
•  1 wejście kamery 

9" 7"

Wersja bez RDS / DAB nie jest dostępna we wszystkich krajach Europy.

Freestyle od Alpine: Dostosuj swoją deskę rozdzielczą

1 przykład systemu Freestyle: Fiat 500 Abarth 2 przykład systemu Freestyle: Range Rover 3 przykład systemu Freestyle: Volkswagen Up

TM

LATA

DARMOWYCH
AKTUALIZACJI MAP

SYSTEM MULTIMEDIALNY FREESTYLE 
Z 9-CALOWYM EKRANEM 

SYSTEM NAWIGACJI FREESTYLE 
Z 7-CALOWYM EKRANEM
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 Do samochodu  Volkswagen Golf 7 
Ulepsz swojego Volkswagena Golf 7 przy pomocy tej wyjątkowej jednostki centralnej z wyświetlaczem 9". Wbudowany system 
nawigacyjny iGo primo nextgen z mapami TomTom dla 46 krajów umożliwia dokładną nawigację pokładową. Ciesz się radiem 
cyfrowym z DAB+, systemem Apple CarPlay lub Android Auto, strumieniowaniem za pośrednictwem Bluetooth i obsługą nie-
wymagającą użycia rąk. System posiada pełne połączenie z układem elektronicznym pojazdu, dzięki czemu umożliwia pełną 
regulację pojazdu i wyświetla dane z czujnika parkowania, kamery i innych funkcji.

 Do samochodu  Volkswagen Golf 6 
Zmień deskę rozdzielczą swojego Golfa 6 w ośrodek kinowy przy pomocy tego idealnie zintegrowanego, 9-calowego wyświe-
tlacza oraz korzystaj podczas jazdy z systemu Apple CarPlay, Android Auto i cyfrowego radia z DAB+. System zawiera system 
nawigacyjny iGo Primo nextgen z 3-letnią możliwością bezpłatnej aktualizacji map i jest w pełni połączony z układem elektro-
nicznym Golfa 6.

LATA

DARMOWYCH
AKTUALIZACJI MAP

 X903D-G7   Najwyższej jakości system nawigacyjny 9"

 Kompatybilny  Golf 7 / GTI / GTD / R (AU), model 2012 – 2016 

 Niekompatybilny  Golf 7 GTE / eGolf / Sportsvan 

 X903D-G6   Najwyższej jakości system nawigacyjny 

LATA

DARMOWYCH
AKTUALIZACJI MAP

9"

 Kompatybilny  Golf 6 / GTI / GTD / R (A5) Limuzyna 2008 – 2012, Wersja 2009 – 2013, Kabriolet 2011 – 2016 

 Niekompatybilny  Cross Golf / Golf Plus 
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 Do samochodu  Skoda Octavia 3 
Ulepsz swoją Skodę Octavia 3 przy pomocy tej wyjątkowej jednostki centralnej z wyświetlaczem 9". Wbudowany system 
nawigacyjny iGo primo nextgen z mapami TomTom dla 46 krajów umożliwia dokładną nawigację pokładową. Ciesz się radiem 
cyfrowym z DAB+, systemem Apple CarPlay lub Android Auto, strumieniowaniem za pośrednictwem Bluetooth i obsługą nie-
wymagającą użycia rąk. System posiada pełne połączenie z układem elektronicznym pojazdu, dzięki czemu umożliwia pełną 
regulację pojazdu i wyświetla dane z czujnika parkowania, kamery i innych funkcji.

 Kompatybilny  Polo 5 / GTI (6C), model z roku 2014 – 2017 

 Niekompatybilny 
 Pojazdy z systemem dźwiękowym Beats / modelem 
„Sound” 

LATA

DARMOWYCH
AKTUALIZACJI MAP

 X803D-U + KIT-X802POLO  
Najwyższej jakości system nawigacyjny 

 Kompatybilny  Octavia 3 / RS (5E) rok modelowy 2012 i nowszy 

 Niekompatybilny  Pojazdy z systemem E-Call 

LATA

DARMOWYCH
AKTUALIZACJI MAP

 X903D-OC3   Najwyższej jakości system nawigacyjny 9"

8"
LATA

DARMOWYCH
AKTUALIZACJI MAP

 iLX-705E46  
Najwyższej jakości system nawigacyjny 

7"

 Do samochodu  Volkswagen Polo  Do samochodu  BMW E46 

 Kompatybilny 

 Kompatybilne są wszystkie pojazdy 
BMW E46 z oryginalnym systemem 
naw igacy jnym BMW (Bus iness), 
magnetofonem kasetowym BMW 
lub radioodtwarzaczem CD BMW. 
Pojazdy z magnetofonem kasetowym 
a l b o  r a d i o o d t w a r z a c z e m  C D 
BMW bę dą w y maga ł y  mon ta żu 
dodatkowych części mark i BMW. 
Pojazdy z oryginalną czarną skrzynką 
zainstalowaną w bagażniku będą 
wymagać zestawu przed łużaczy 
KWE-E46EXT. Pojazdy z systemem 
dźwiękowym BMW mogą wymagać 
dodatkowego interfejsu. 11



X703D-Q5 daje właścicielom samochodów Audi Q5 dostęp do szerokiej kompatybilność multimedialnej, najwyższej jakości 
technologii nawigacji oraz możliwość obsługi 7-calowego ekranu dotykowego o wysokiej rozdzielczości. Wszystkie kompo-
nenty systemowe są zaprojektowane w taki sposób, aby idealnie pasowały do istniejących miejsc montażu i były zintegrowane 
z systemami elektronicznymi pojazdu.

Jeśli jesteś właścicielem modelu A4 lub A5 bez oryginalnego systemu nawigacyjnego, jest to idealna rozbudowa do Two-
jego samochodu. Dodaj do swojego Audi nawigację iGO Primo Nextgen, kompatybilność z Apple CarPlay i Android Auto, 
Bluetooth®, radio cyfrowe z DAB+, funkcję wideo USB, 7-calowy ekran dotykowy o wysokiej rozdzielczości i inne funkcje.

 X703D-Q5 
 Najwyższej jakości system nawigacyjny 

LATA

DARMOWYCH
AKTUALIZACJI MAP

 X703D-A4 
 Najwyższej jakości system nawigacyjny 

LATA

DARMOWYCH
AKTUALIZACJI MAP

 Do samochodu  Audi Q5 

 Do samochodu  Audi A4 / A5 

 Kompatybilny 

 A4 / S4 / RS4 (8K), A5 / S5 / RS5 (8T) oraz 
kabriolet A5 (8F) LHD z lat modelowych 
2007 – 2015  •  Dostępna jest również wer-
sja RHD 

 Niekompatybilny  Pojazdy z nawigacją MMI i Navigation Plus 

 Kompatybilny  Q5 / SQ5 (8R) model z lat 2009 – 2016 

 Niekompatybilny 
 Pojazdy z nawigacją MMI lub Navigation 
Plus  •  Wersja RHD niedostępna 

7"

7"
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Wybierz jednostkę centralną

 Do samochodu  Volkswagen T6.1  Do samochodu  Volkswagen T6 / T5 

 Do samochodu  Volkswagen T6 
Ulepsz swojego Volkswagena T6 przy pomocy systemu Alpine Halo, uzyskując maksymalną widoczność i łączność w 
nowoczesnej konstrukcji. Zależnie od potrzeb i preferencji możesz wybierać spomiędzy Alpine Halo11, Halo9 lub Halo9 
Navi (informacje o modelu znajdują się na stronach 3 – 5 niniejszego katalogu). Do instalacji potrzeba kilku dodatko-
wych części, które wymieniono poniżej. Zwróć także uwagę na informacje dotyczące kompatybilności dla Volkswagena 
T6.

Ten system z 8-calowym wyświetlaczem doskonale nadaje się dla klientów potrzebujących wbudowanego ekranu 
nawigacji zamiast ekranu typu Halo. Szczegółowe informacje na temat X803D-U znajdują się na stronie 5.

Swojego Volkswagena T6.1 możesz ulepszyć przy użyciu systemu Alpine Halo (wybór jednostki centralnej jak dla T6 
powyżej). Potrzebne będą jednakże inne części montażowe.

Kompatybilny
 Volkswagen T5.1 7 T5 Facelift (7 H/E/J) model z roku 09/2009 – 06/2015  
 Volkswagen T6 (7 H/E/J) model z roku 07/2016 -> 

 Kompatybilny 
 Volkswagen T5 (7H/E/J) model z 
roku 09/2009 – 06/2015 i T6 (7H/E/J) 
model z roku 07/2016 i nowszy 

 X803D-U 
 Wysokiej jakości system nawigacyjny z wyświetlaczem 8" 

 KIT-802T5 
 Zestaw instalacyjny z wyświetlaczem 8" 

LATA

DARMOWYCH
AKTUALIZACJI MAP

8"
 KIT-F9VW-T61   Zestaw instalacyjny do T6.1 

 APF-X320MIB   Interfejs CAN i zestaw przewodów 

 1524-70   Adapter anteny 

 Kompatybilny  Volkswagen T6.1 (7 H/J) model z roku 2019 -> 

 Niekompatybilny 

 Uwaga: Pojazdy z cyfrową tablicą przyrządów 
mogą wyświetlać komunikaty ostrzegawcze. 
Pojazdy z systemem E-Call będą wymagać 
dodatkowego interfejsu innego producenta, by 
móc dalej korzystać z tego systemu. 

Krok 1

 iLX-F115D    Konsola cyfrowa 11"
 iLX-F905D    Konsola cyfrowa 9"
 INE-F904D / DC    Zaawansowany system nawigacji 9"

 APF-F281320-30-1VW    Wspornik instalacyjny do VW T6 

 APF-X300VW    Interfejs CAN i zestaw przewodów 

 1524-70     Adapter anteny 

Wybierz jednostkę centralną Wymagane części montażoweKrok 1 Krok 2

 iLX-F115D     Konsola cyfrowa 11"
 iLX-F905D     Konsola cyfrowa 

 INE-F904D / DC   Zaawansowany system nawigacji 

9"
9"

Wymagane części montażoweKrok 2
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 Do samochodu  Fiat Ducato 8 
Pojawiła się nowa wersja Fiata Ducato 8 o całkiem nowej konstrukcji deski rozdzielczej i układów elektronicznych. 
Alpine już teraz oferuje wyjątkowe systemy multimedialne i nawigacyjne oraz zestawy instalacyjne dla tego nowego 
pojazdu. Jeśli masz ochotę na system Halo, możesz wybrać spośród 3 różnych wersji, jak pokazano poniżej.

 Kompatybilny 

 Fiat Ducato 8, model z roku 2022 -> 
dla pojazdów z systemem radiowym 
lub konfi guracją otwartej tablicy roz-
dzielczej (bez radia) 

 Kompatybilny 

 Fiat Ducato 8, model z roku 2022 -> 
dla pojazdów z systemem radiowym 
lub konfi guracją otwartej tablicy roz-
dzielczej (bez radia) 

 X903D-DU8  
 Najwyższej jakości system nawigacyjny 

9"

 Kompatybilny 
 Fiat Ducato 8, model z roku 2022 -> dla pojazdów z systemem radiowym lub konfiguracją otwartej tablicy 
rozdzielczej (bez radia) 

Nasz najpopularniejszy system nawigacyjny do kamperów — wersja X903 Ducato — jest teraz dostępny dla Fiata 
Ducato 8. Zestaw zawiera wszystkie wymagane części montażowe, a także pakiet oprogramowania nawigacyjnego 
Alpine do kamperów, w tym bazę danych park4night, profi le kampera i inne przydatne funkcje.

Jeśli nie lubisz systemu monitora w stylu tabletu lub szukasz alternatywy nawigacyjnej po bardziej przystępnej 
cenie, INE-W611DC może być stworzony specjalnie dla Ciebie. Posiada ekran dotykowy 6,5" oraz wszystkie naj-
ważniejsze funkcje, w tym radio z DAB, system Apple CarPlay, Android Auto i wiele innych.

 INE-W611DC 
 Zaawansowany system nawigacji 

 KIT-7FI-DU8 
 Zestaw instalacyjny 2DIN do FIATA DUCATO 8 

6,5"

LATA

DARMOWYCH
AKTUALIZACJI MAP

 Do samochodu  Fiat Ducato 3 / Citroën Jumper 2 / Peugeot Boxer 2 

Wybierz jednostkę centralnąKrok 1

 iLX-F115D     Konsola cyfrowa 11"

 iLX-F905D     Konsola cyfrowa 9"

 INE-F904D / DC   Zaawansowany system nawigacji 9"

 Wymagany zestaw instalacyjny:   KIT-F9FI-DU 8Krok 2

•  Zawiera wszystkie wymagane części montażowe do Fiata Ducato 
8, w tym wspornik instalacyjny, zestaw przewodów, interfejs CAN, 
adapter anteny z DAB, adapter kamery i wiele innych. 

•  Jeśli dany Fiat Ducato posiada oryginalną ładowarkę w standardzie 
Qi, wykorzystaj dodatkowo moduł KWE-Qi-DU8, który pozwoli 
zachować tę funkcję. 

•  Możesz skorzystać z „kontroli przed odlotem” i przy użyciu tego 
ZESTAWU dostosować pewne ustawienia interfejsu CAN .

LATA

DARMOWYCH
AKTUALIZACJI MAP
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 Kompatybilny 
 Fiat Ducato III (250) 06/2006 i nowszy  •  Fiat Ducato III Facelift (250) 2011 – 2014  •  Fiat Ducato III (290) 2014 i nowszy  
•  Citroën Jumper II (250) 06/2006 i nowszy  •  Peugeot Boxer II (250) 06/2006 i nowszy 

 * Kampery z radiem 1DIN lub systemem radiowym. Wymagany zestaw kabli ze złączkami ISO/MiniISO. 

 INE-F904DC   Najwyższej jakości system nawigacyjny 9"  INE-W611DC   Najwyższej jakości system nawigacyjny 

LATA

DARMOWYCH
AKTUALIZACJI MAP

 Kompatybilny 
 Fiat Ducato III (250) 06/2006 i nowszy  •  Fiat Ducato III Facelift (250) 2011 – 2014  •  Fiat Ducato III (290) 2014 i nowszy  
•  Citroën Jumper II (250) 06/2006 i nowszy  •  Peugeot Boxer II (250) 06/2006 i nowszy 

 * Kampery z radiem 1DIN lub systemem radiowym. Wymagany zestaw kabli ze złączkami ISO/MiniISO. 

 Kompatybilny 
 Fiat Ducato III (250) 06/2006 i nowszy  •  Fiat Ducato III Facelift (250) 2011 – 2014  •  Fiat Ducato III (290) 2014 i nowszy 
•  Citroën Jumper II (250) 06/2006 i nowszy  •  Peugeot Boxer II (250) 06/2006 i nowszy 

 * Kampery z radiem 1DIN lub systemem radiowym. Wymagany zestaw kabli ze złączkami ISO/MiniISO. 

 X903D-DU2   Najwyższej jakości system nawigacyjny 

 Wymagany zestaw:   APF-F281094-30-1DU  +  APF-S101FI  Wymagany zestaw:   APF-F381094-29-2DU  +  APF-S101FI 

9"

 Kompatybilny 
 Fiat Ducato III (250) 06/2006 i nowszy  •  Fiat Ducato III Facelift (250) 2011 – 2014  •  Fiat Ducato III (290) 2014 i nowszy  
•  Citroën Jumper II (250) 06/2006 i nowszy  •  Peugeot Boxer II (250) 06/2006 i nowszy 

 * Kampery z radiem 1DIN lub systemem radiowym. Wymagany zestaw kabli ze złączkami ISO/MiniISO. 

 X903D-DU   Najwyższej jakości system nawigacyjny 9"

6,5"

 Do samochodu  Fiat Ducato 3 / Citroën Jumper 2 / Peugeot Boxer 2 

Ekran obrotowy

LATA

DARMOWYCH
AKTUALIZACJI MAP

LATA

DARMOWYCH
AKTUALIZACJI MAP

LATA

DARMOWYCH
AKTUALIZACJI MAP

15



 Do samochodu Mercedes-Benz Vito (447) 
Zmodernizuj swojego Mercedesa-Benza Vito (447), montując tę nowoczesną nawigację i system informacyjno-
rozrywkowy. Model X903D-V447 oferuje wspaniały 9-calowy ekran dotykowy o wysokiej rozdzielczości z radiem 
cyfrowym z DAB+, kompatybilność z systemem Apple CarPlay i Android Auto oraz system nawigacyjny iGO z 
mapami 46 krajów i 3-letnią bezpłatną aktualizacją map. Jednostka centralna Alpine w pełni łączy się z układem 
elektronicznym Vito, dzięki czemu możesz w dalszym ciągu używać przycisków w kierownicy oraz niewielkiego 
wyświetlacza informacji w zestawie wskaźników.

Ulepsz swój X903D-V447 (i inne systemy na tej stronie) przy pomocy odtwarzacza DVD 
DVE-5300, co pozwoli cieszyć się w kamperze muzyką z płyt CD i fi lmami z płyt DVD.

 Kompatybilny  Mercedes-Benz Vito 447 rok modelowy 2014 i nowszy 

 Kompatybilny 
 Mercedes-Benz Sprinter 906 rok 
modelowy 2013 i nowszy 

 Kompatybilny 
 Iveco Daily VI Euro 5 model z roku 2014 
i nowszy Iveco Daily VI Euro 6 model z 
roku 2014 i nowszy 

X903D-ID doskonale wpasowuje się we wnętrze samochodu Iveco Daily. 9-calowy ekran wysokiej rozdzielczo-
ści jest łatwo dostępny z obu foteli przednich. Mapy nawigacji, menu i inne treści są doskonale widoczne nawet 
przy bezpośrednim nasłonecznieniu. Oprócz danych z map 46 krajów ten system posiada oprogramowanie fi rmy 
Alpine dla kamperów, w tym bazy danych park4night i BordAtlas.

Gigantyczny 9-calowy ekran dotykowy o wysokiej rozdzielczości X903D-S906 zadziwia doskonałą jakością obrazu 
map nawigacji, menu i wideo. Co najważniejsze: instalacja nie zajmuje dolnej kieszeni w desce rozdzielczej. Alpine 
oferuje opcjonalny odtwarzacz DVD lub nawet możliwość zamontowania w tym miejscu konsoli do ładowania smart-
fonów standardu Qi.

 Do samochodu Iveco Daily 6 / Daily 7  Do samochodu Mercedes-Benz Sprinter(906) 

 X903D-V447   Najwyższej jakości system nawigacyjny 

LATA

DARMOWYCH
AKTUALIZACJI MAP

9"

 X903D-S906  
Najwyższej jakości system nawigacyjny 

9" X903D-ID  
Najwyższej jakości system nawigacyjny 

9"

LATA

DARMOWYCH
AKTUALIZACJI MAP

LATA

DARMOWYCH
AKTUALIZACJI MAP
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 Do samochodu  Volkswagen T5 

 Do samochodu  Mercedes-Benz Sprinter  (907) 

 Do samochodu Volkswagen Crafter  (od 2018) 

 Do samochodu  Ford Transit Custom  (od 2018) 

 Kompatybilne jednostki centralne 

 iLX-F115D   Konsola cyfrowa 

 iLX-F905D   Konsola cyfrowa 

 INE-F904D / DC   Zaawansowany system nawigacji 

 Kompatybilne pojazdy 

 Kompatybilny: VW T5 z zaokrąglonymi rogami oryginalnego radia 

 Niekompatybilny: VW T5 z ostrymi rogami oryginalnego radia 

 Zestaw instalacyjny 

 ACV 281320-30-1 
 (dla krajów poza GB) 

 Kompatybilne jednostki centralne 

 iLX-F115D   Konsola cyfrowa 

 iLX-F905D   Konsola cyfrowa 

 INE-F904D / DC   Zaawansowany system nawigacji 

 Kompatybilne pojazdy 

 Kompatybilny: Sprinter 907 z oryginalnym radiem lub systemem 
radiowym 

 Niekompatybilny: Sprinter 907 z oryginalnym systemem M-BUX 

 Zestaw instalacyjny 

 KIT-F9MB-S907 

 Do samochodu Mercedes-Benz Sprinter(906) 

 Kompatybilne jednostki centralne 

 iLX-F115D   Konsola cyfrowa 

 iLX-F905D   Konsola cyfrowa 

 INE-F904D / DC   Zaawansowany system nawigacji 

 Kompatybilne pojazdy 

 Kompatybilny: Ford Transit model z roku 2018 i nowszy w wersji 
Custom z oryginalnym radiem 1DIN
 Niekompatybilny: Ford Transit Custom model z roku 2018 i nowszy z 
oryginalnym system nawigacji

 Zestaw instalacyjny 

 KIT-F9FO-TRA 

 Kompatybilne jednostki centralne 

 iLX-F115D   Konsola cyfrowa 

 iLX-F905D   Konsola cyfrowa 

 INE-F904D / DC   Zaawansowany system nawigacji 

 Kompatybilne pojazdy 

 Kompatybilny:   VW Crafter 
model z roku 2018 i nowszy 

 Zestaw instalacyjny 
 Dla pojazdów z systemem radiowym:  
 KIT-F9VW-CRA + APF-X300VW 
 Dla pojazdów z oryginalnym radiem:  
 KIT-F9VW-CRA + APF-X320MIB 
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Kamery o szerokim polu widzenia poprawiają bezpieczeństwo

 HCE-C2600FD   KAMERA PRZEDNIA Z WIELOMA WIDOKAMI 

•  3 tryby podglądu  •  Kamera wysokiej rozdzielczości  •  Bardzo szerokie pole widzenia kamery  •  Kąt widzenia H180º; V125º  •  Brak 
lustrzanego odbicia 

Inteligentne kamery przednie znacząco poprawiają bezpieczeństwo jazdy: tryb widoku z rogu 
pozwala na obserwację przestrzeni za rogiem podczas wyjazdu z wąskich uliczek lub wjazdu na 
ruchliwe ulice.

Kamery HDR Alpine są po prostu doskonałe. Oferują nowe 
technologie, dzięki którym manewrowanie samochodem jest 
łatwiejsze i bezpieczniejsze.

 KCX-C2600B  
 SKRZYNKA PRZEŁĄCZNI-
KOWA DLA WIELU KAMER 
•  Umożliwia podłączenie kamery 
przedniej i tylnej z wieloma widokami 
i sterowanie nią 

 KIT-R1DUC  
 ZESTAW INSTALACYJNY KAMERY 
TYLNEJ DLA FIATA DUCATO 3 

 KIT-R1MHU  
UNIWERSALNA OBUDOWA 
KAMERY DO KAMPERA 

•  Kompatybilny z pojazdami Fiat Ducato 3, Citroën 
Jumper, Peugeot Boxer  •  Umożliwia czysty montaż 
kamery tylnej HDR Alpine  •  Wykorzystuje oryginalne 3 
światło hamulca 

•  Kompatybilna z HCE-C2100RD marki 
Alpine  •  Regulowana kopułka kamery 
z funkcją obrotową  •  Wodoodporne 
uszczelki 

 KCX-C250MC 
 INTERFEJS DLA KILKU 
KAMER 
•  Możliwość podłączenia do 3 
kamer  •  Współpracuje z kamerami 
bezpośrednimi Alpine  •  Sterowanie 
dotykowe wszystkich widoków kamer 
na ekranie dotykowym 

 KWE-EX5CAM 
 5-METROWY PRZEDŁUŻACZ KAMERY 

 KWE-EX20CAM   20-METROWY 

KABEL DO PODŁĄCZANIA KAMERY 

 KCX-C2600B   KWE-EX5CAM 

 HCE-C2100RD   KAMERA TYLNA Z WIELOMA WIDOKAMI 
•  4 tryby podglądu  •  Kamera wysokiej rozdzielczości  •  Bardzo szerokie pole widzenia kamery  •  Kąt widzenia H180º; V125º  •  Lustrzane odbicie 

 HCE-CS1100  KAMERA BOCZNA 

•  Do montażu z boku pojazdu  •  Kamera wysokiej rozdzielczości  •  Bardzo szerokie 
pole widzenia kamery  •  Kąt widzenia H82,7º; V60,5º  •  Brak lustrzanego odbicia 

 HCE-C1100   KAMERA TYLNA (RCA) 
•  Linie odległości  •  Kamera wysokiej rozdzielczości  •  Bardzo szerokie pole 
widzenia kamery  •  Kąt widzenia H131º; V103º  •  Lustrzane odbicie 

 HCE-C1100D   KAMERA TYLNA (BEZPOŚREDNIA) 
•  Linie odległości  •  Kamera wysokiej rozdzielczości  •  Bardzo szerokie pole 
widzenia kamery  •  Kąt widzenia H131º; V103º  •  Lustrzane odbicie 

Widok do tylu Widok panoramiczny Widok z rogu Widok z góry

Ten system kamer tylnych HDR z wieloma widokami zapewnia bezpieczeństwo parkowania dzięki nowoczesnej technologii kamer oraz 
możliwość pełnej obsługi za pomocą ekranu dotykowego, w tym 4 trybów podglądu.

Widok panoramiczny Widok z rogu Widok z dołu

  Kamera o wysokiej rozdzielczości zapewnia szczegółowy obraz o 
wysokiej jakości   

  Możliwość sprawnej nocnej pracy przy słabym oświetleniu   
  Szybkie dopasowanie parametrów ekspozycji przy przejściu ze 

środowiska ciemnego do jasnego
(na przykład parkingi podziemne, tunele itd.)   

  Nowe, małe złącza umożliwiają łatwy montaż kamery i kabli 
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Zaawansowane rejestratory jazdy Alpine montowane na szybie

 DVR-F200  
ZAAWANSOWANA KAMERA MONTOWANA NA DESCE ROZ-
DZIELCZEJ 

Kamera montowana na desce rozdzielczej to kamera pokładowa, która w trybie ciągłym rejestruje widok przez przed-
nią szybę pojazdu. Zarejestrowany materiał można wykorzystać w charakterze dowodu w razie wypadku drogowego. 
Po zaparkowaniu kamera montowana na desce rozdzielczej może nagrywać fi lm jako dowód w razie wykrycia wan-
dalizmu. Alpine oferuje wysokiej jakości kamerę montowaną na desce rozdzielczej, która oferuje funkcje „drive assist” i 
zwykły model do rejestrowania. Dla obu modeli dostępne są opcjonalne tylne kamery pomocnicze.

ALPINE DASH CAM

•  Nagrywanie w rozdzielczości 1080p  •  Czujnik obrazu CMOS  •  Doskonała jakość obrazu w nocy  •  Antena GPS 
w zestawie  •  W zestawie karta micro SD o pojemności 16 GB 

  DVM-64SD   
KARTA MICRO SD (64 GB) DO 
DVR-F800PRO I DVR-F200 

•  Zgodna z  kamerą DVR-F200  •  Do monitorowania 
wnętrza (np. taksówki lub kampery) lub po zaparkowaniu 
pojazdu  •  Obiektyw kamery na podczerwień i 2 diody IR 

 RVC-I200IR  
KAMERA DO OBSERWACJI KABINY 
W NOCY DO DVR-F200 

•  Zgodna z  kamerą DVR-F200  •  Przeznaczona do 
monitorowania tyłu pojazdu w  trakcie jazdy oraz 
w trybie parkingowym 

 RVC-R200  
TYLNA KAMERA DODATKOWA DO 
DVR-F200 

 Nagrywanie w rozdzielczości 1080p  

  Wyjątkowe działanie w nocy    

 Informacje GPS / o prędkości / uderzeniu   

 Oprogramowanie na komputer PC / MAC 

zwykły model do rejestrowania. Dla obu modeli dostępne są opcjonalne tylne kamery pomocnicze.

 DVR-F800PRO 
 ZAAWANSOWANA KAMERA MONTOWANA NA 
DESCE ROZDZIELCZEJ TYPU DRIVE-ASSIST 
•  Nagrywanie w rozdzielczości 1080p w jakości Full HD • Czujnik obrazu 
Sony Exmore  •  Doskonała jakość obrazu w  nocy  •  Funkcje wsparcia 
kierowcy  •  Wbudowany GPS  •  W zestawie karta micro SD o pojemności 
32 GB 

 RVC-R800  
TYLNA KAMERA DODATKOWA DO DVR-F800PRO 
•  Kompatybilna z kamerą DVR-F800PRO  •  Przeznaczona do monitorowania 
tyłu pojazdu w trakcie jazdy oraz w trybie parkingowym 

TM

 Twój dowód cyfrowy 
 Wykorzystaj nagrania z kamery montowanej na desce 
rozdzielczej w razie wypadku lub innej sytuacji awaryj-
nej w charakterze dowodu w sądzie: 

 Podłącz swojego smartfona 
 Aby sprawdzać, pobierać lub usuwać 
nagrania za pośrednictwem WiFi, pobierz 
aplikację uzupełniająca z Apple App Store 
lub Google Play. Na smartfonie możesz 
także wyświetlić widok na żywo ze swojej 
kamery montowanej na desce rozdzielczej 
(jest to bardzo przydatne podczas instalacji 
i konfi guracji kamery).

 DVR-C320S  
ZAAWANSOWANA KAMERA MONTOWANA NA 
DESCE ROZDZIELCZEJ TYPU DRIVE-ASSIST 
•  Nagrywanie w rozdzielczości 1080p  •  Czujnik obrazu CMOS  •  Doskonała 
jakość obrazu w nocy  •  Funkcje wsparcia kierowcy  •  Wbudowany GPS 
•  W zestawie karta micro SD o pojemności 32 GB 

 RVC-C320 
 TYLNA KAMERA DODATKOWA DO DVR-C320S 
•  Kompatybilna z kamerą DVR-C320S  •  Przeznaczona do monitorowania 
tyłu pojazdu w trakcie jazdy oraz w trybie parkingowym 

 DVR-C310S  
 ZAAWANSOWANA KAMERA MONTOWANA NA 
DESCE ROZDZIELCZEJ TYPU DRIVE-ASSIST 
•  Nagrywanie w rozdzielczości 1080p  •  Czujnik obrazu CMOS  •  Doskonała 
jakość obrazu w nocy  •  Funkcje wsparcia kierowcy  •  Wbudowany GPS   
 •  W zestawie karta micro SD o pojemności 16 GB 

 RVC-C310 
 TYLNA KAMERA DODATKOWA DO DVR-C310S 
•  Kompatybilna z kamerą DVR-C310S  •  Przeznaczona do monitorowania 
tyłu pojazdu w trakcie jazdy oraz w trybie parkingowym 

TM TM TM

 Podłącz swojego smartfona 
 Aby sprawdzać, pobierać lub usuwać 
nagrania za pośrednictwem WiFi, pobierz 
aplikację uzupełniająca z Apple App Store 
lub Google Play. Na smartfonie możesz 
także wyświetlić widok na żywo ze swojej 
kamery montowanej na desce rozdzielczej 
(jest to bardzo przydatne podczas instalacji 

19Więcej informacji o produktach można znaleźć w lokalnej wersji witryny Alpine.



Jednostki centralne 1DIN z doskonałymi funkcjami brzmienia

 CDE-205DAB   RADIOODTWARZACZ CD Z DAB+ I TECHNOLOGIĄ BLUETOOTH® 

 CDE-203BT   RADIOODTWARZACZ CD Z TECHNOLOGIĄ BLUETOOTH®  RADIOODTWARZACZ CD Z TECHNOLOGIĄ BLUETOOTH RADIOODTWARZACZ CD Z TECHNOLOGIĄ BLUETOOTH®  CDE-201R   RADIOODTWARZACZ CD 

 UTE-204DAB   ODBIORNIK CYFROWY Z DAB+ I BLUETOOTH® 

 UTE-200BT   ODBIORNIK CYFROWY Z FUNKCJĄ BLUETOOTH® 

 Porównanie funkcji  Port USB 
 Tuner z DAB / 

DAB+ 
 Obsługa pilota 

 Obsługa interfejsu 
sterowania z 
kierownicy

 Filtr górnoprze-
pustowy 

 Korektor 
parametryczny 

 Android Open 
Accessory 2.0 

 Odtwarzanie 
MP3/AAC/WMA 

 Odtwarzanie 
FLAC 

 Kompatybilny 
z urządzeniami 
iPod / iPhone 

 Bluetooth®  Napęd CD 
 Kolor 

podświetlenia 
przycisku

 Kolor 
podświetlenia 
wyświetlacza

 Wbudowany 
wzmacniacz 

 Wyjścia RCA 

 CDE-205DAB  1000 mA  3 zakresy  RGB  RGB  4 x 50 W  3 wyjścia przed-
wzmacniacza (2 V) 

 UTE-204DAB  1000 mA  3 zakresy -  RGB  RGB  4 x 50 W  3 wyjścia przed-
wzmacniacza (2 V) 

 CDE-203BT  1000 mA -  3 zakresy  RGB  RGB  4 x 50 W  2 wyjścia przed-
wzmacniacza (2 V) 

 CDE-201R  500 mA -  3 zakresy - -  Czerwony / zielony  Biały  4 x 50 W  2 wyjścia przed-
wzmacniacza (2 V) 

 UTE-200BT  1000 mA -  3 zakresy -  RGB  RGB  4 x 50 W  2 wyjścia przed-
wzmacniacza (2 V) 

Poniższe jednostki centralne nie posiadają możliwości DAB, a tym samym nie są dostępne w Niemczech, we Francji i we Włoszech.
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Jakość dźwięku można drastycznie zwiększyć, dodając na desce rozdzielczej głośniki radialne w 
pełnym zakresie częstotliwości. Model SPC-R100-DU posiada wsporniki instalacyjne do montażu 
na desce rozdzielczej i nie wymaga wycinania w niej żadnych otworów. Konstrukcja głośnika radial-
nego 12 cm zapewnia wyjątkową scenę dźwiękową w kabinie i bardzo poprawia jakość głosu. 
Głos wydaje się czystszy szczególnie podczas słuchania wiadomości lub podcastów. Głośniki 
są kompatybilne z pojazdami X290 i X250 i nie utrudniają korzystania z osłon przedniej szyby 
„Remifront” lub innych.

Dodanie tego niestandardowego systemu subwooferów do 
środkowej konsoli swojego fi ata Ducato zdecydowanie poprawi 
basy. Zamknięta obudowa subwoofera doskonale mieści 
się pod uchwytami na kubek, zapewniając ukrytą instalację 
(montowane fabrycznie uchwyty na kubek są obowiązkowe). 
Płytki subwoofer o mocy 250 watów z podwójną cewką 

drgającą łączy się z tylnym wyjściem kanału systemu 
montowanego fabrycznie lub w ramach moderniza-
cji. Aby zapewnić najlepsze, koncertowe doznania 
dźwiękowe, zalecamy stosowanie SWC-D84S wraz z 
SPC-R100-DU oraz SWA-150KIT.

 SPC-R100-DU 
 System głośników radialnych 12 cm (45 W RMS) 

 SWC-D84S 
 Niestandardowy system subwooferów 20 cm 

System głośników radialnych na desce rozdzielczej Ulepszenie systemu subwooferówEtap 1 Etap 2

Dalszą poprawę mocy niskich tonów i dynamiki systemu 
subwoofera SWC-D84S zapewni dodanie tego 2-kanało-
wego wzmacniacza o mocy 150 watów. Sam wzmacniacz 
można z łatwością zainstalować w schowku za uchwytem na 
kubki. W skład zestawu wchodzi także przewodowy pilot do 
subwoofera, który można zainstalować w desce rozdzielczej, 
uzyskując szybką i łatwą możliwość regulacji mocy basów. 
Dodatkowo dołączyliśmy także kompletny zestaw przewo-
dów, który ułatwi instalację typu plug-and-play z jednostką 
centralną. Posiadacze oryginalnego radia VP1 lub VP2 będą 
dodatkowo potrzebować przejściówki 52-pinowej / ISO.

 SWA-150KIT 
 2-kanałowy system wzmacniacza 

Ulepszenie wzmacniacza (dla subwoofera)Etap 3

Ulepsz swojego Fiata Ducato 3 (X290 lub X250) lub kampera na 
podwoziu Ducato za pomocą tego wyjątkowego 3-etapowego sys-
temu dźwiękowego. Aby uzyskać najwyższą jakość i moc dźwięku, 
zalecamy połączenie wszystkich 3 systemów, które zapewnią do-
znania dźwiękowe niczym w prawdziwym Concert Ensemble.

Adventure Audio dla pojazdu 

Fiat Ducato 3
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Niezależnie od tego, czy Volkswagen T6.1 / T6 służy jako samochód dostawczy, rodzinny czy 
też kamper — dobry system dźwiękowy może zwiększyć przyjemność każdej jazdy. System 
Alpine oferuje dla tych pojazdów kilka elementów systemu dźwiękowego, zapewniając po-
żądane doznania dźwiękowe. Nie tylko dają radość słuchania, ale także umożliwiają szybki 
montaż, zaś ich charakterystyczne wzornictwo zwiększy atrakcyjność wizualną kokpitu, nie 
pogarszając przy tym oryginalnej kosmetyki kabiny.

Systemy głośników komponentowych Adventure Audio System wzmacniacza DSP / subwoofera Adventure Audio

 Twój Volkswagen nigdy nie brzmiał 
tak dobrze
Zamontuj w swoim Volkswagenie T6.1 / T6 naj-
wyższą jakość dźwięku po przystępnej cenie za 
pomocą tych systemów głośników Adventure 
Audio. Od głębokich, bogatych basów, po pre-
cyzyjne średnie tony i wyraźne, czyste wysokie 
tony — każdą nutę usłyszysz z nową wyrazisto-
ścią. Systemy głośników obsługują moc mak-
symalną do 180 watów i zapewniają audiofi lską 
jakość dźwięku. Wchodzące w skład zestawu 
głośniki wysokotonowe z jedwabną kopułką o 
średnicy 28 mm i tylnymi komorami zapewniają 
wyjątkową czystość i dużą dynamikę. 

 Wzmacniacz DSP 550 W maks. 
zapewniający doskonałą jakość 
dźwięku  
Ulepsz swój system głośników Adventure Audio 
marki Alpine dla Volkswagena T6.1 lub T6 do 
jakości Concert Ensemble za pomocą tego 
6-kanałowego systemu wzmacniacza DSP / sub-
woofera o mocy 550 W. To ulepszenie systemu 
dźwiękowego znacznie zwiększy moc wyjściową, 
dynamikę i basy aktualnego systemu głośników 
Alpine i zapewni w pojeździe wyjątkową jakość 
dźwięku. Wzmacniacz DSP o mocy 550 watów 
zaprogramowano fabrycznie tak, by idealnie 
odpowiadał parametrom dźwięku T6.1 / T6.

 Przeznaczone do oglądania i słuchania 
Pierwszą rzeczą, jaka rzuci Ci się w oczy w przy-
padku tych głośników, są piękne maskownice ze 
stali nierdzewnej w przednich słupkach, zastępujące 
oryginalne plastikowe maskownice VW. Aby uzyskać 
najwyższą estetykę i walory akustyczne, korzystamy 
z nowoczesnego procesu wytrawiania chemicznego, 
co nadaje im wspaniały wygląd pod każdym kątem 
przy jednoczesnym zapewnieniu optymalnych para-
metrów akustycznych i niemal transparentności dla 
przechodzących przez nie fal dźwiękowych. 

 Potężne ulepszenie basów
Wchodzący w skład zestawu subwoofer o mocy 
180 W pozwoli Ci cieszyć się mocnym, potężnym 
basem, dzięki czemu wszystkie ścieżki dźwiękowe 
staną się jeszcze wspanialsze. Subwoofer z podwójną 
cewką dostarczany jest w zamkniętej, drewnianej 
obudowie do montażu pod fotelem pasażera pojazdu 
T6.1 lub T6. Można go zamontować także pod fotelem 
obrotowym w wersji California, a także pod kanapą 
modelu Caravelle (w przypadku Caravelle z kanapą 
2-osobową moduł montuje się pod fotelem kierowcy). 

wyjątkową czystość i dużą dynamikę. 

 Przeznaczone do oglądania i słuchania 
Pierwszą rzeczą, jaka rzuci Ci się w oczy w przy-
padku tych głośników, są piękne maskownice ze 
stali nierdzewnej w przednich słupkach, zastępujące 
oryginalne plastikowe maskownice VW. Aby uzyskać 
najwyższą estetykę i walory akustyczne, korzystamy 
z nowoczesnego procesu wytrawiania chemicznego, 
co nadaje im wspaniały wygląd pod każdym kątem 
przy jednoczesnym zapewnieniu optymalnych para-
metrów akustycznych i niemal transparentności dla 

Etap 1 Etap 2

 Systemy głośników Adventure Audio do Volkswagena T6.1 / T6 

 Pojazd  Model  Typ  Przenoszenie mocy 
 Volkswagen T6.1  SPC-106T61  2-drożny, 16,5 cm komponentowy  60 W RMS / 180 W maks. 
 Volkswagen T6  SPC-106T6  2-drożny, 16,5 cm komponentowy  60 W RMS / 180 W maks. 
 Volkswagen T6  SPC-108T6  2-drożny, 20 cm komponentowy  100 W RMS / 300 W maks. 

 Systemy wzmacniacza DSP / subwoofera do Volkswagena T6.1 / T6 

 Pojazd  Model  Typ  Moc wyjściowa 
 Volkswagen T6.1 / T6 z radiem OEM  SPC-D84AT6  6-kanałowy wzmacniacz DSP / 

subwoofer 20 cm 
 Moc łączna 550 W max. 

 Volkswagen T6.1 / T6 z radiem Alpine  SPC-D84AT6-R  6-kanałowy wzmacniacz DSP / 
subwoofer 20 cm 

 Moc łączna 550 W max. 

Adventure Audio dla pojazdu 

Volkswagen T6.1 / T6
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Ulepsz swojego Mercedesa-Benz Sprinter 907 / 910 przy pomocy wysokiej jakości systemu głośników 
komponentowych SPC-106S907. Ten system Adventure Audio marki Alpine do pojazdu MB Sprinter 
doskonale łączy funkcję z formą: możesz cieszyć się audiofi lską jakością dźwięku oraz wysoką estetyką 
wytrawianych chemicznie maskownic głośników wysokotonowych na desce rozdzielczej. System możesz 
dodatkowo ulepszyć systemem wzmacniacza DSP / subwoofera.

System wzmacniacza DSP / subwoofera Adventure Audio

 Przeznaczone do Mercedesa 
Sprinter 907 / 910 
 Głośniki wysokotonowe z jedwabną kopułką o 
średnicy 28 mm w jakości audiofi lskiej, z komo-
rami z tyłu, dają wyraźne, czyste wysokie tony, 
dzięki którym każdą nutę usłyszysz z wyjąt-
kową wyrazistością i wysoką dynamiką. Nasi 
inżynierowie dźwięku opracowali także zopty-
malizowane na potrzeby dźwięku wsporniki do 
montażu głośników wysokotonowych na desce 
rozdzielczej, aby skierować je bezpośrednio w 
stronę słuchaczy w kabinie. Te wsporniki do gło-
śników wysokotonowych są w pełni kompaty-
bilne z przesłonami przedniej szyby Mercedesa. 

 Ulepsz do Concert Ensemble 
 Jeśli w swoim Sprinterze 907 / 910 posiadasz już 
system głośników Adventure Audio marki Alpine, 
dzięki SPC-W84AS907 możesz jeszcze poprawić 
jakość dźwięku do jakości Concert Ensemble, co 
pozwoli zwiększyć dynamikę, moc i basy, a także 
zapewni lepszą korektę opóźnienia. Słuchaj ulu-
bionych utworów w niezrównanej jakości dźwięku 
Adventure audio. 

 Dynamiczne tony średnie 
 Opracowane przez Alpine dynamiczne głośniki tonów 
średnich zapewniają szeroki zakres częstotliwości, 
który odsłania bogactwo detali każdej ścieżki dźwię-
kowej, odtwarzając tym samym ulubione piosenki 
z potężnymi tonami średnimi, wyjątkową teksturą i 
precyzją. Wchodzące w skład zestawu stalowe pier-
ścienie bazowe zapewniają solidne, wolne od drgań 
połączenie z ościeżnicą drzwi oraz doskonałe zabez-
pieczenie wnętrza drzwi przed działaniem wilgoci w 
formie dołączonych uszczelek silikonowych. 

 Wyższa moc, większa dynamika 
Wzmacniacz DSP Alpine o mocy 550 W znacznie 
zwiększa moc i dynamikę całego systemu dźwię-
kowego, a także obsługuje dołączony subwoofer 
dwucewkowy o mocy 300 W. Wzmacniacz DSP 
zaprogramowano fabrycznie tak, by odpowiadał para-
metrom dźwiękowym kabiny Sprintera 907 / 910, ale 
można go dalej dostosować zależnie od konfiguracji 
kierownicy (z lewej lub z prawej), typu radia i innych 
czynników. Przypominamy, że zależnie od rodzaju 
radia dostępne są 2 różne wersje. 

śników wysokotonowych są w pełni kompaty-
bilne z przesłonami przedniej szyby Mercedesa. 

 Opracowane przez Alpine dynamiczne głośniki tonów 
średnich zapewniają szeroki zakres częstotliwości, 
który odsłania bogactwo detali każdej ścieżki dźwię-
kowej, odtwarzając tym samym ulubione piosenki 
z potężnymi tonami średnimi, wyjątkową teksturą i 
precyzją. Wchodzące w skład zestawu stalowe pier-
ścienie bazowe zapewniają solidne, wolne od drgań 
połączenie z ościeżnicą drzwi oraz doskonałe zabez-
pieczenie wnętrza drzwi przed działaniem wilgoci w 

Systemy głośników komponentowych Adventure AudioEtap 1 Etap 2

 Systemy wzmacniacza DSP / subwoofera do Mercedesa Sprinter 907 / 910 

 Pojazd  Model  Typ  Moc wyjściowa 
 Mercedes Sprinter 907 / 910 z radiem OEM  SPC-W84AS907  6-kanałowy wzmacniacz 

DSP / subwoofer 20 cm 
 Moc łączna 550 W max. 

 Mercedes Sprinter 907 / 910 z radiem Alpine  SPC-W84AS907-R  6-kanałowy wzmacniacz 
DSP / subwoofer 20 cm 

 Moc łączna 550 W max. 

 Systemy głośników Adventure Audio do Mercedesa Sprinter 907 / 910 

 Pojazd  Model  Typ  Przenoszenie mocy 
 Mercedes Sprinter 907 / 910  SPC-106S907  2-drożny, 16,5 cm komponentowy  60 W RMS / 180 W maks. 

Uwaga: jeśli MB Sprinter jest wyposażony w system MBUX 10", należy dodatkowo zainstalować adapter głośnika środkowego EXA-21CA252

Adventure Audio dla pojazdu 

Mercedes Sprinter 907 / 910
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Doznanie muzyki tak realistycznej, że zanurzysz 
się w każdej nucie

 Pierwszy system dźwiękowy do pojazdu o pełnej specyfi kacji
 Zachowując detale nagrane w studio nagrań, system AlpineF#1Status odtwarza 
muzykę zgodnie z zamiarem artysty, co przynosi wrażenie muzyki odtwarzanej na 
żywo. 3. generacja systemu AlpineF#1Status to pierwszy na świecie system dźwiękowy 
do pojazdu zdolny odtwarzać muzykę z częstotliwością 384 kHz / 32 bitów, co daje 
17-krotnie wyższą częstotliwość próbkowania w porównaniu z odtwarzaniem z CD. 
Ten system to prawdziwy szczyt audiofi lskiej technologii dźwiękowej do samochodu. 

 Idealna synchronizacja
Alpine opracowała system zarządzania zegarem głównym, który wykorzystuje scentrali-
zowany, wysoce precyzyjny „zegar główny”, zapewniając pełną synchronizację sygnału 
dźwiękowego między jednostką centralną a procesorem dźwięku i eliminując niemal 
wszystkie fl uktuacje (brak wyrównania sygnału) podczas transmisji. AlpineF#1Status z 
dumą przedstawia się jako pierwszy kompletny system dźwiękowy pojazdu na bazie tej 
architektury. 

384 kHz / 32 bity
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  DAP-7909   
Cyfrowy odtwarzacz dźwięku 
 Ta opracowana przez Alpine edycja słynnego DAP firmy Astell&Kern 
umożliwia odtwarzanie z częstotliwością 384 kHz / 32 bitów i posiada 
procesor ośmiordzeniowy oraz podwójny DAC AK4497EQ zapewniający 
najwyższą możliwą jakość. 

 HDA-F900  
Wzmacniacz cyfrowy (zestaw 2 sztuk) 
 4-kanałowy wzmacniacz klasy D korzysta z technologii UltraBlue, zapewniając najwyższą moż-
liwą jakość dźwięku, i wykorzystuje zrównoważone wejścia XLR 8 V. Moc wyjściowa 4 x 100 W 
RMS przy 4 Ω. Pasmo przenoszenia: 4 Hz – 100 kHz przy -3 dB 

 HDS-7909    
 Jednostka centralna / sterownik USB 
 Współczesny hołd dla dawnej konstrukcji jednostki centralnej Al-
pine: jednostka centralna HDS-7909 posiada pełnokolorowy wy-
świetlacz, 2 porty USB i jest kompatybilna z plikami WMA, OGG, 
AAC, MP3, FLAC oraz WAV do 384 kHz / 32 bitów. 

 HDZ-9000  
System głośników 4-drożnych 
 Ten system głośników 4-drożnych, złożony z głośników niskotonowych o średnicy 18 cm (1 para), głośników średnio-
tonowych o średnicy 8,5 cm (1 para), głośników wysokotonowych z membraną Ring Radiator o średnicy 7 cm (1 para) i 
subwoofera 30 cm (1 moduł) opracowano w celu zapewnienia doskonałej harmonii tonów i najlepszej możliwej jakości 
dźwięku. 

 HDP-900    
Cyfrowy procesor dźwięku 
 Procesor jest sercem systemu. Przetwarza pliki audio z częstotli-
wością 384 kHz / 32 bitów bez próbkowania w dół. Posiada bardzo 
wysokie parametry dźwiękowe, jak 34-pasmowy korektor parame-
tryczny na kanał, 8-kanałowa cyfrowa korekta opóźnienia i nowo-
czesny system zegara głównego. 
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 Uwaga: System AlpineF#1Status sprzedawany jest w całości — nie można kupić pojedynczych komponentów. 

 Bardziej szczegółowe informacje na temat AlpineF#1Status można znaleźć na stronie:   https://www.alpine.com/fl agship/eu /



 HDS-990  
JEDNOSTKA CENTRALNA HI-RES AUDIO 
 HDS-990 to najlepszy sposób włączenia źródeł Hi-Res 
Audio w skład systemu Alpine Status i sterowania 
wszystkimi ustawieniami. Aby zapewnić ogromną 
elastyczność instalacji, wykorzystuje kompaktowy 
panel sterowania systemu z ukrywaną czarną skrzyn-
ką. Kolorowy wyświetlacz o wysokiej rozdzielczości 
wyświetla wszystkie odtwarzane dane, w tym grafi kę 
na okładce albumu. Obejmuje także 6-kanałowy, 
31-pasmowy korektor, zwrotnicę i cyfrową korektę 
opóźnienia. 

 HDP-D90  
WZMACNIACZ DŹWIĘKU DSP HI-RES AUDIO 
 Ten wzmacniacz DSP wykorzystuje wiele elementów 
i technologii procesora AlpineF#1Status, zapewniając 
audiofi lską jakość dźwięku, a szereg różnych wejść i 
wyjść gwarantuje mu wysoką elastyczność. Posiada 
wewnętrzną częstotliwość próbkowania 192 kHz / 
24 bitów oraz 14-kanałowy 31-pasmowy korektor 
parametryczny, 3-drożne zwrotnice i 12-kanałową cy-
frową korektę opóźnienia z regulacją co 7 mm. 

Odtwarzanie Hi-Res Audio 
 System Alpine Status przeznaczony jest do prze-
twarzania i odtwarzania plików Hi-Res Audio z 
częstotliwością 192 kHz / 32 bitów, stanowiącą obec-
nie standard branżowy zakupu i strumieniowania 
muzyki w wysokiej rozdzielczości. Źródła dźwięku 
można podłączyć za pośrednictwem 3x portów USB. 
Można także strumieniować muzykę bezprzewodowo 
do jednostki centralnej HDS-990. 

 Elastyczność systemu   
Jednostka centralna posiada wyjścia RCA o wyso-
kiej wydajności, port optyczny TOSLINK oraz 
opcje wyjścia głośnika do wzmacniacza o wysokiej 
rozdzielczości 4 x 50 W, zapewniające wysoką ela-
styczność konfi guracji systemu. 

 Audiofi lska jakość dźwięku
HDP-D90 posiada wyjątkowo dużą szerokość 
pasma Hi-Res Audio na poziomie od 10 Hz do 
110 kHz. Bardzo niskie przesunięcie fazowe i znie-
kształcenia zapewniają wysokiej jakości parametry 
statyczne i świetne obrazowanie. Pokryta miedzią 
obudowa i inne cechy zapewniają stosunek sygnału 
do szumu na poziomie > 110 dB. Sercem systemu 
jest wysokiej klasy wewnętrzny generator zegara 
XO — komponent wykorzystany także w proceso-
rze AlpineF#1Status HDP-900. Zewnętrzne wzmac-
niacze Alpine Status będą dostępne w kolejnych 
miesiącach roku 2022.

Dostępność Hi-Res Audio
System Alpine Status posiada szereg technologii, komponentów i materiałów 
systemu AlpineF#1Status, które umożliwiają odtwarzanie muzyki z wyjąt-
kowo wysoką precyzją i po przystępnej cenie. Odtwarzanie dźwięku 192 kHz / 
24 bity w wysokiej rozdzielczości pozwala systemowi Alpine Status zapewnić 
lepszą jakość brzmienia w pojeździe, co daje odczucie intymnej sesji w studiu 
nagrań.

192 kHz / 24 bity

 Wejście 
 4-kanałowe wejścia Hi-Level, AUX, 
Bluetooth Audio, USB Strage 3 (przód x 1, 
tył x 2), USB Audio 

 Wyjście  25 W RMS x 4-kanałowy wzmacniacz, 
optyczne/współosiowe, 6-kanałowe RCA 

 DSP  6-kanałowy 31-pasmowy korektor, zwrot-
nica, opóźnienie 

 Dekodowanie  MP3, WMA, AAC, MP4, WAV, FLAC, 
APE, DSD 

 Częstotliwość próbko-
wania systemu  192 kHz/32 bity 

 Pasmo przenoszenia  20 Hz – 40 kHz (Hi-Res) 

 Wymiary (mm)  Szer. 178 x głęb. 143,6 x wys. 50 (jednostka 
główna) 

 Łączność systemu 

 Optyczna/współosiowa do wzmacniacza 
DSP lub 6-kanałowy RCA do wzmacnia-
cza (z 4-kanałowym wejściem Hi-Level), 
4-kanałowy wbudowany wzmacniacz i 
wzmacniacz subwoofera (z 4-kanałowym 
wejściem Hi-Level) 

 Wejście  12-kanałowe Hi-level, 2-kanałowe RCA, 
optyczne/współosiowe, Bluetooth Audio 

 Wyjście 
RMS 50 W x 8 kanałów + RMS 80 W x 
wzmacniacz 4-kanałowy, 10-kanałowy 
RCA

 DSP 

 14-kanałowy 31-pasmowy korektor pa-
rametryczny/korektor grafi czny, opóźnie-
nie 0 ~ 20 ms, zwrotnica 20 Hz ~ 40 kHz 
(-6 dB ~ -48 dB/krzywa oktawowa) 

 Częstotliwość próbko-
wania systemu 

 192 kHz/32 bity 

 Pasmo przenoszenia  20 Hz – 40 kHz (Hi-Res) 

 Wymiary (mm)  Szer. 278 x głęb. 256 x wys. 58 (jednost-
ka główna) 

 Łączność systemu 
 Zewnętrzny moduł Bluetooth, obsługa za 
pomocą urządzenia zarządzającego jed-
nostką centralną, opcjonalny sterownik 
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 HDZ-110 
 SUBWOOFER ALPINE STATUS 11" 
 Subwoofer HDZ-110 opracowano wraz z innymi elementami systemu Alpine Status, aby idealnie pasował do całkowitej tożsamości barwy 
dźwięku. Posiada przenoszenie mocy maksymalnej 400 W RMS / 800 W i zawiera hybrydową membranę węglową oraz podwójne zawieszenie, 
zapewniające maksymalne wychylenie membrany przy najwyższej kontroli i stabilności. Ramę wykonano z odlewu aluminiowego i zawiera 
gniazda wkręcane na potrzeby podwójnych cewek 4 Ω. Bardzo duży i mocny magnes neodymowy zapewnia maksymalną siłę motoryczną, dając 
potężną moc basów. 

Dziedzictwo AlpineF#1Status 
Wygląd i odczucia tych głośników są bardzo podobne do głośni-
ków AlpineF#1Status. Wykorzystano bardzo podobną budowę i 
zespół silnika, a także identyczne materiały, zapewniające najwyż-
szą jakość dźwięku. 

 Wyraźny dźwięk i niskie 
zniekształcenia 
Wiele kluczowych funkcji i techno-
logii, jak podwójne zawieszenie, to 
sprytne funkcje AlpineF#1Status, które 
zapewniają bardzo wyraźny dźwięk o 
najniższych zniekształceniach. 

 Głośniki wysokotonowe 
Slim-Fit  
Głośniki wysokotonowe HDZ-653S 
i HDZ-65CS obejmują mniejszą 
wersję głośnika (Slim-Fit), którą 
łatwiej umieścić w oryginalnych 
miejscach montażu takich głośni-
ków. 

 Ujednolicona barwa tonu
 Głośnik niskotonowy, średniotonowy i 
wysokotonowy posiadają membranę z kom-
pozytu węglowego, która pozwala uzyskać 
ujednoliconą barwę tonu, a tym samym 
doskonałą harmonikę.

Dziedzictwo AlpineF#1Status 
Wygląd i odczucia tych głośników są bardzo podobne do głośni-
ków AlpineF#1Status. Wykorzystano bardzo podobną budowę i 
zespół silnika, a także identyczne materiały, zapewniające najwyż-
szą jakość dźwięku. 

 Wyraźny dźwięk i niskie 
zniekształcenia 
Wiele kluczowych funkcji i techno-
logii, jak podwójne zawieszenie, to 
sprytne funkcje AlpineF#1Status, które 
zapewniają bardzo wyraźny dźwięk o 
najniższych zniekształceniach. 

Moc
maksymalna Moc RMS  Impedancja

znamionowa 
 Pasmo

przenoszenia 
 Wymiary (mm) 

A B

 HDZ-110  SUBWOOFER 11" (28 cm)  800 W  400 W  2 Ω + 2 Ω  25 Hz – 300 Hz 251 169

 Zalecana obudowa 
 Obudowa zamknięta  Obudowa wentylowana 

 Zalecana objętość  Zalecana objętość  Średnica portu x długość (cm)  Szer. x wys. x dł. prostokątnego otworu (cm) 

 HDZ-110  Do ustalenia  Do ustalenia  Do ustalenia  Do ustalenia 

 GŁOŚNIKI  
GŁOŚNIKI ALPINE STATUS O WYSOKIEJ ROZDZIELCZOŚCI 
 Te certyfi kowane głośniki Hi-Res Audio, oparte na sprytnej technologii i materiałach 
AlpineF#1Status, zapewniają w pojeździe najwyższą audiofi lską jakość dźwięku do 
40 kHz. Są dostępne w różnych konfi guracjach, dzięki czemu spełnią wszystkie po-
trzeby. 

 HDZ-110 
 SUBWOOFER ALPINE STATUS 11" 
 Subwoofer HDZ-110 opracowano wraz z innymi elementami systemu Alpine Status, aby idealnie pasował do całkowitej tożsamości barwy 
dźwięku. Posiada przenoszenie mocy maksymalnej 400 W RMS / 800 W i zawiera hybrydową membranę węglową oraz podwójne zawieszenie, 
zapewniające maksymalne wychylenie membrany przy najwyższej kontroli i stabilności. Ramę wykonano z odlewu aluminiowego i zawiera 
gniazda wkręcane na potrzeby podwójnych cewek 4 Ω. Bardzo duży i mocny magnes neodymowy zapewnia maksymalną siłę motoryczną, dając 
potężną moc basów. 

 HDZ-110 

 Zalecana obudowa 

 HDZ-110 

Głośnik wysokotonowy 
Alpine Status 7 cm

Głośnik wysokotonowy 
Slim-Fit Alpine Status 

4,4 cm

Moc 
maksymalna Moc RMS  Impedancja

znamionowa 
 Pasmo

przenoszenia 
 Wymiary (mm) 

A B C D

 HDZ-653  3-DROŻNY GŁOŚNIK KOMPONENTOWY 17 cm/10 cm/7 cm  300 W  100 W  4 Ω  55 Hz – 40 kHz 160 / 87 9 / 10 67 / 39 172 / 79

 HDZ-65C  2-DROŻNY GŁOŚNIK KOMPONENTOWY 17 cm/7 cm  300 W  100 W  4 Ω  55 Hz – 40 kHz 160 9 67 172

 HDZ-65  2-DROŻNY GŁOŚNIK WSPÓŁOSIOWY 17 cm  300 W  100 W  4 Ω  55 Hz – 40 kHz 160 19 67 172

 HDZ-653S  3-DROŻNY GŁOŚNIK SLIM-FIT 17 cm/10 cm/4,4 cm  300 W  100 W  4 Ω  55 Hz – 40 kHz 160 / 87 9 / 10 67 / 39 172 / 79

 HDZ-65CS  2-DROŻNY GŁOŚNIK SLIM-FIT 17 cm/4,4 cm  300 W  100 W  4 Ω  55 Hz – 40 kHz 160 9 67 172 Wszystkie wymiary w mm
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Poznaj 3. generację głośników Hi-Res Audio Ready serii R: wybierz z 
gamy wersji PRO i standardowych.

Głośniki wysokotonowe Hi-Res Audio
 Całkowicie nowe głośniki wysokotonowe z twardą kopułką magne-
zową zapewniają wyraźne, szczegółowe odtwarzanie muzyki, a ich 
konstrukcja umożliwia odtwarzanie Hi-Res Audio również w częstotli-
wości wyższej niż 40 kHz. 

 Technologia serii R 
 3. generacja głośników serii R posiada mocniejszą strukturę motoryczną (większy 
magnes i cewka drgająca 35 mm), zapewniając wyższe ciśnienie akustyczne i moc 
niskich tonów oraz mniejsze zniekształcenia. Nowa membrana wzmocniona włók-
nem szklanym zapewnia ciepły, naturalny dźwięk, zaś zawieszenie HAMR gwarantuje 
maksymalne wychylenie i kontrolę membrany. 

 Sieć głośników profesjonalnych 
 Nowe sieci głośników są znacznie większe niż seria R 2. generacji, dzięki 
czemu obejmują więcej lepszych elementów i szereg opcji regulacji. To 
daje instalatorom wiele możliwości idealnego dostosowania dźwięku do 
danego pojazdu. 

 Moc 
maksymalna  Moc RMS  Impedancja 

znamionowa 
 Pasmo 

przenoszenia 
 Wymiary (mm) 

A B C D

 R2-S653  3-DROŻNY GŁOŚNIK KOMPONENTOWY 
PRO 16,5 cm/10 cm/4,4 cm 

 300 W  100 W  4 Ω  65 Hz – 40 kHz 165 / 96 12 / 9 63 / 36 135 / 73

 R2-S652  2-DROŻNY GŁOŚNIK KOMPONENTOWY 
PRO 16,5 cm/4,4 cm 

 300 W  100 W  4 Ω  65 Hz – 40 kHz 165 12 63 135

 R2-S65C  2-DROŻNY GŁOŚNIK 
KOMPONENTOWY 16,5 cm/4,4 cm 

 300 W  100 W  4 Ω  65 Hz – 40 kHz 165 12 63 135

 R2-S65  2-DROŻNY GŁOŚNIK WSPÓŁOSIOWY 
16,5 cm 

 300 W  100 W  4 Ω  65 Hz – 40 kHz 165 18 63 135

 R2-S69C  2-DROŻNY GŁOŚNIK KOMPONENTOWY 
16 x 24 cm (6 x 9")  

 300 W  100 W  4 Ω  60Hz – 40 kHz 236 x165 11 76 219 x149

 R2-S69  2-DROŻNY GŁOŚNIK WSPÓŁOSIOWY 
16 x 24 cm (6 x 9") 

 270 W  90 W  4 Ω  60Hz – 40 kHz 236 x165 14 76 219 x149 Wszystkie wymiary w mm

 Nowe 3-drożne głośniki komponentowe PRO 
 Wersje PRO posiadają sztywne kosze z odlewów aluminiowych, gwarantujące wyższą sztywność i jakość 
konstrukcji, i są dostępne w konfi guracji 3-drożnej (głośnik niskotonowy 16,5 cm, średniotonowy 10 cm i wyso-
kotonowy 4,4 cm) i 2-drożnej. Standardowe głośniki serii R posiadają kosze kompozytowe i są dostępne w 
wersji 2-drożnej komponentowej i współosiowej. To zapewnia szeroką możliwość wyboru zależnie od potrzeb i 
budżetu. 

 Mocne niskie tony i duża czystość 
 Głośniki i wzmacniacze serii R mają niesamowitą moc, a jednocześnie 

zachowują absolutną czystość dźwięku i pozwalają cieszyć się niezakłóconą 

muzyką. 

 Zapewniają dużą moc wyjściową i przenoszenie mocy, szerokie pasmo 

przenoszenia i głębokie, wyraziste basy. Linia serii R zawiera głośniki 

komponentowe i współosiowe, subwoofery oraz po raz pierwszy 

wzmacniacze. 
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Dzięki wysokiej mocy wyjściowej wszystkie nowe wzmacniacze serii R marki Alpine 
stanowią doskonałe uzupełnienie głośników i subwooferów serii R

 Wysoka wydajność i jakość dźwięku 
 Wzmacniacze serii R posiadają konstrukcję obwodów 
stanowiącą własność Alpine i wykorzystaną w serii X, 
która osiąga wiodącą w swojej klasie gęstość mocy i nie-
zawodność, zapewniając przy tym wysokie parametry. 
Dzięki uproszczeniu topologii obwodu Alpine jest w stanie 
zapewnić najczystszą możliwą ścieżkę sygnału. Jego 
inteligentna konstrukcja daje pasmo przenoszenia spełniające standard Hi-Res Audio na poziomie 40 kHz. W całym spektrum muzyki 
utrzymują bardzo niskie przesunięcie fazowe, dzięki czemu brzmienie wiernie oddaje pierwotne nagranie. Wzmacniacze zawierają sze-
reg niestandardowych elementów wewnętrznych fi rmy Alpine, zapewniających doskonałą jakość dźwięku. 

Nowe subwoofery serii R z roku 2022 zapewniają bogate, głębokie, czyste, 
precyzyjne pasy i wprowadzają szereg nowatorskich rozwiązań.

Moc
maksymalna Moc RMS  Impedancja

znamionowa 
 Pasmo

przenoszenia 
 Wymiary (mm) 

A B

 R2-W12D2  SUBWOOFER 12" (30 cm)  2250 W  750 W  2 Ω + 2 Ω  24 Hz – 200 Hz 275 163

 R2-W12D4  SUBWOOFER 12" (30 cm)  2250 W  750 W  4 Ω + 4 Ω  24 Hz – 200 Hz 275 163

 R2-W10D2  SUBWOOFER 10" (25 cm)  2250 W  750 W  2 Ω + 2 Ω  26 Hz – 200 Hz 231 150

 R2-W10D4  SUBWOOFER 10" (25 cm)  2250 W  750 W  4 Ω + 4 Ω  26 Hz – 200 Hz 231 150

 R2-W8D2  SUBWOOFER 8" (20 cm)  1000 W  350 W  2 Ω + 2 Ω  30 Hz – 200 Hz 176 116

 R2-W8D4   SUBWOOFER 8" (20 cm)   1000 W  350 W  4 Ω + 4 Ω  30 Hz – 200 Hz 176 116

 Cechy wspólne:   Membrana z włókna węglowego wzmocnionego kevlarem  •  Aluminiowa struktura plastra miodu  •  Zaawansowane zarządzanie temperaturą  •  Zawieszenie HAMR  •  Przyłącza wciskowe dla grubych przewodów 

 Kolejna ewolucja sprawdzonych parametrów 
 Przedstawiamy nowe subwoofery serii R z roku 2022 — czerpią z wielu dziesięcioleci doświadczenia w zakresie konstrukcji sub-
wooferów. Zapewniają głębokie, czyste, precyzyjne basy i posiadają zawieszenie HAMR fi rmy Alpine, gwarantujące maksymalne 
wychylenie membrany, a tym samym wspaniałą moc niskich tonów. Nowa ceramiczna osłona przeciwpyłowa jest lekka i sztywna, 
co pozwala zminimalizować zniekształcenia do absolutnego minimum. Nowa, powiększona struktura motoryczna zapewnia lep-
sze sterowanie głośnikiem niskotonowym, gwarantując czyste, mocne brzmienie basów. 

 Zalecana obudowa 
 Obudowa zamknięta  Obudowa wentylowana 

 Zalecana objętość  Zalecana objętość  Średnica portu x długość (cm)  Szer. x wys. x dł. prostokątnego otworu (cm) 

 R2-W12D2 / D4  17 l – 28 l  28 l – 43 l Do ustalenia 32,5 x 4

 R2-W10D2 / D4  11 l – 25 l  21 l – 37 l Do ustalenia 25,5 x 4

 R2-W8D2 /D4  5 l – 13 l  7 l – 20 l Do ustalenia 20,3 x 2,5

 Cechy wspólne:   Regulacja wzmocnienia wejściowego 0,1 – 4 V 

(R-A75M), 0,2 – 4 V (R-A60F)  •  Korektor niskich tonów (tylko R-A75M)  

•  Przełączany, zmienny filtr górnoprzepustowy i średnioprzepustowy 

(tylko R-A60F)  •  Wzmacniacz monofoniczny posiada filtr 

dolnoprzepustowy i przełączane filtry subsoniczne  •  Obsługa zdalnego 

regulatora basu (tylko R-A75M)  •  Zabezpieczenie termiczne i 

niskonapięciowe  •  Przyłącza zasilania grubych przewodów  •  Wejścia 

RCA głośników o niskiej i wysokiej mocy 

 R-A75M  R-A60F 
 Kanały wyjściowe  Mono  4 kanały 

 Maksymalna moc wyjściowa  1500 W  1200 W 

 Moc RMS [przy 14,4 V 1% THD]  1 x 750 W (2 Ω) 
 1 x 500 W (4 Ω) 

 4 x 150 W (2 Ω) 
 4 x 100 W (4 Ω) 

 Układ wzmocnienia  Klasa D  Klasa D 

29Więcej informacji o produktach można znaleźć w lokalnej wersji witryny Alpine.



 Całkowicie nowe wzmacniacze serii S 
 Alpine przedstawia całkowicie nowe wzmacniacze serii S, stanowiące doskonałe uzu-

pełnienie głośników tej serii. Te wzmacniacze posiadają doskonały stosunek mocy do 

ceny w klasie D oraz bardzo wysoką odporność na podwyższoną temperaturę, dzięki 

czemu nie wyłączą się w wyniku przegrzania. 

Moc
maksymalna Moc RMS  Impedancja

znamionowa 
 Pasmo

przenoszenia 

 Wymiary (mm) 

A B C D

 S-S65C 2-DROŻNE GŁOŚNIKI KOMPONENTOWE 
16,5 cm (6-1/2")

 240 W  80 W  4 Ω  70 Hz – 22 kHz 153 12 58 128

 S-S65  2-DROŻNE GŁOŚNIKI WSPÓŁOSIOWE 
16,5 cm (6-1/2") 

 240 W  80 W  4 Ω  70 Hz – 22 kHz 153 20 58 128

 S-S50  2-DROŻNE GŁOŚNIKI WSPÓŁOSIOWE 
13,5 cm (5-1/4") 

 170 W  55 W  4 Ω  80 Hz – 22 kHz 129 16 50 114

 S-S40  2-DROŻNE GŁOŚNIKI WSPÓŁOSIOWE 
10 cm (4") 

 140 W  45 W  4 Ω  97 Hz – 22 kHz 102 14 43 93

 S-S69C  2-DROŻNY GŁOŚNIK KOMPONENTOWY 
16 x 24 cm (6 x 9") 

 260 W  85 W  4 Ω  65 Hz – 22 kHz 167 x 60 8 75 222 x 150

 S-S69  DWUDROŻNY GŁOŚNIK WSPÓŁOSIOWY 
16 x 24 cm (6 x 9") 

 260 W  85 W  4 Ω  65 Hz – 22 kHz 167 x 60 8 75 222 x 150

 S-S10TW  GŁOŚNIK WYSOKOTONOWY Z MIĘKKĄ 
KOPUŁKĄ 2,5 cm (1") 

 240 W  80 W  4 Ω  1 kHZ – 22 kHz - - - - Wszystkie wymiary w mm

 Cechy wspólne:   Regulacja wzmocnienia wejścia 0,2 – 4 V  •  Korektor niskich tonów  •  Przełączany, zmienny filtr górnoprzepustowy (tylko modele 4- i 5-kanałowe)  •  Wzmacniacz monofoniczny 

posiada filtr dolnoprzepustowy  •  Obsługa zdalnego regulatora basu (tylko mono i 5-calowego)  •  Zabezpieczenie termiczne i niskonapięciowe  •  Przyłącza zasilania grubych przewodów  •  Wejścia RCA 

głośników o niskiej i wysokiej mocy 

 S-A60M  S-A32F  S-A55V 

 Kanały wyjściowe  Mono  4 kanały  5 kanały 

 Maksymalna moc wyjściowa  1100 W  640 W  1100 W 

 Moc RMS [przy 14,4 V 1% THD]  1 x 600 W (2 Ω) 
 1 x 330 W (4 Ω) 

 4 x 80 W (2 Ω) 
 4 x 55 W (4 Ω) 

 4 x 60 W + 1 x 300 W (2 Ω) 
 4 x 40 W + 1 x 200 W (4 Ω) 

 Układ wzmocnienia  Klasa D  Klasa D  Klasa D 

 S-S65C 

 S-S65 

 S-S50 

 S-S40 

 S-S69C 

 S-S69 

 S-S10TW 

 Doskonałe głośniki dopasowane do Twojego 
samochodu i budżetu 
 Całkowicie nowa linia głośników serii S marki Alpine zapewnia doskonałą jakość dźwięku 

przy zachowaniu przystępnej ceny. Posiadają zawieszenie HAMR fi rmy Alpine zapewnia-

jące wysoką liniowość i precyzję oraz nową, opatentowaną membranę CFRP gwarantu-

jącą doskonałą czystość i szerokie pasmo przenoszenia. 

 Maskownice głośników serii S 

 KTE-S65G  Do stosowania z S-S65C i S-S65 

 KTE-S50G  Do stosowania z S-S50 

 KTE-S69G  Do stosowania z S-S69C i S-S69 

 Opcjonalne 
maskownice 
 Głośniki serii są dostarczane 
bez maskownic. Opcjonalnie 
dostępne są maskownice 
przedstawione poniżej. 
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 Doskonały dźwięk i przenoszenie dużych mocy 
 Głośniki komponentowe i współosiowe serii Type-G zostały zaprojektowane i zbudo-

wane z myślą o dostarczeniu doskonałego brzmienia na wzmacniaczu jednostki cen-

tralnej. Wyposażone są w wysoko wydajne głośniki wysokotonowe o miękkiej kopułce 

i zwrotnice. Ich montaż jest bardzo łatwy. 

Moc
maksymalna Moc RMS  Impedancja

znamionowa 
 Pasmo

przenoszenia 

 Wymiary (mm) 

A B C D

 SPG-17CS  2-DROŻNY GŁOŚNIK KOMPONENTOWY  280 W  70 W  4 Ω  68 Hz – 20 kHz 155,6 7,6 60,2 140,3

 SPG-13CS  2-DROŻNY GŁOŚNIK KOMPONENTOWY  250 W  65 W  4 Ω  65 Hz – 20 kHz 139,3 8,2 42,2 109,9

 SPG-17C2  2-DROŻNY GŁOŚNIK WSPÓŁOSIOWY  240 W  60 W  4 Ω   68 Hz – 20 kHz  155,6 9,9 60,2 140,3

 SPG-13C2  2-DROŻNY GŁOŚNIK WSPÓŁOSIOWY  200 W  50 W  4 Ω  82 Hz – 20 kHz 139,3 16,5 42,2 109,9

 SPG-69C3  3-DROŻNY GŁOŚNIK WSPÓŁOSIOWY  350 W  90 W  4 Ω  65 Hz – 19 kHz 167 x 119 12,2 75,6 149,9

 SPG-69C2  2-DROŻNY GŁOŚNIK WSPÓŁOSIOWY  300 W  75 W  4 Ω  65 Hz – 18 kHz 167 x 119 12,2 75,6 149,9

 SPG-10C2  2-DROŻNY GŁOŚNIK WSPÓŁOSIOWY  180 W  45 W  4 Ω  101 Hz – 20 kHz 117,1 13,5 42,5 90,4 Wszystkie wymiary w mm

 Zalecana 
obudowa

 Obudowa 
zamknięta 

 Obudowa wentylowana 

 Zalecana objętość  Zalecana objętość  Śr. x dł. okrągłego 
otworu (cm) 

 Szer. x wys. x dł. 
prostokątnego otworu (cm)

 SWG-1244  27,8 l  40 l 8,9 x 20 35 x 1,78 x 20

 SWG-1044  16,9 l  26,9 l 7,0 x 24 30 x 1,28 x 24

 SWG-844  15,3 l  25 l 7,0 x 20 25 x 1,53 x 20

Moc
maksymalna Moc RMS Impedancja

znamionowa
 Pasmo

przenoszenia 
 Wymiary (mm) 

A B

 SWG-1244  SUBWOOFER 12" (30 cm)  800 W  250 W  4 Ω  28 Hz – 1 kHz 278 169

 SWG-1044  SUBWOOFER 10" (25 cm)  500 W  150 W  4 Ω  33 Hz – 1 kHz 235 141

 SWG-844  SUBWOOFER 8" (20 cm)  400 W  120 W  4 Ω  34 Hz – 1,5 kHz 183 111

A

B

 Cechy wspólne:   Regulacja wzmoc-

nienia wejściowego 0,2 – 8  V, ko-

rektor niskich tonów, zmienne filtry 

górnoprzepustowy i dolnoprzepustowy, 

ochrona termalna 

 Duża moc, wspaniała 
wydajność 
Wzmacniacz ten zapewnia dużą moc wyjściową i 
wyjątkową wydajność w swojej klasie. Wspaniały 
sposób na rozbudowę systemu dźwiękowego przy 
ograniczonym budżecie. 

 Łatwy montaż 
 Instalacja jest prosta dzięki zatrzaskowemu 
głośnikowi wysokotonowemu, mocowaniu 
obrotowemu i uchwytowi do montażu w tapi-
cerce. Niewielką zwrotnicę można podzielić na 
dwie części w celu dodatkowego zmniejszenia 
i umożliwienia zastosowania przewodów zain-
stalowanych fabrycznie. 

 Dobra jakość dźwięku 
 Z a p e w n i a j ą  d o b r ą  j a ko ś ć 
dźwięku dzięki głośnikowi wyso-
kotonowemu o miękkiej kopułce, 
cewce z dru tu o pr zek ro ju 
kwadratowym, kaptonowemu 
karkasowi oraz wysokiej jakości 
kondensatorowi fi ltrującemu. 

Przenoszenie dużych 
mocy
 Nowe głośniki komponentowe i 
współosiowe serii Type-G zostały 
zaprojektowane i zbudowane z 
myślą o wysokiej obciążalności.

 BBX-F1200  BBX –T600 
 Kanały wyjściowe  4 kanały  2 kanały 

 Moc 
[ przy 14,4 V 1% THD]

 14,4 V, 4 Ω  4 x 50 W (4 Ω) 2 x 50 W (4 Ω)

 14,4 V, 2 Ω  4 x 70 W (2 Ω)  2 x 70 W (2 Ω) 

 BTL  2 x 130 W (zmostkowany)  1 x 130 W (zmostkowany) 

 Maksymalna moc wyjściowa  600 W  300 W 

 Funkcja 

 Filtr  Zmienny, wyłączony/dolnoprzepustowy/
górnoprzepustowy, do wyboru 

 Zmienny, wyłączony/dolnoprzepustowy/
górnoprzepustowy, do wyboru 

 Dolnoprzepustowy  50 Hz – 500 Hz -12 dB na oktawę  50 Hz – 250 Hz -12 dB na oktawę 

 Górnoprzepustowy  50 Hz – 500 Hz -12 dB na oktawę  80 Hz – 1,2 kHz -12 dB na oktawę 

 Korektor niskich tonów  0 dB do 12 dB, zmienne (tylko kanały 3/4)  0 dB do 12 dB, zmienne 

 Doskonały dźwięk i przenoszenie dużych mocy 

31Więcej informacji o produktach można znaleźć w lokalnej wersji witryny Alpine.



 Moc 
maksymalna  Moc RMS  Impedancja 

znamionowa 
 Pasmo 

przenoszenia 

Wymiary (mm)

A (głośnik 
wysokotonowy)

B (głośnik 
wysokotonowy) C

 SXE-1750S  2-DROŻNY GŁOŚNIK KOMPONENTOWY  280 W  45 W  4 Ω  60 Hz – 20 kHz 165 (30) 46 (17,5) 139

 SXE-1350S  2-DROŻNY GŁOŚNIK KOMPONENTOWY  250 W  40 W  4 Ω  60 Hz – 20 kHz 129 (30) 48,5 (17,5) 114

 SXE-1006TW   WYSOKOTONOWY GŁOŚNIK KOMPONENTOWY  280 W  45 W  4 Ω  4 kHz – 20 kHz (30) (17,5) 30

C

B

A
(B) (A)

C

B

A
(B) (A)

 Moc 
maksymalna  Moc RMS  Impedancja 

znamionowa 
 Pasmo 

przenoszenia 

 Wymiary (mm) 

A B C

 SXE-2035S  3-DROŻNY GŁOŚNIK WSPÓŁOSIOWY  280 W  45 W  4 Ω  40 Hz – 20 kHz 198,0 74 181,6

 SXE-6925S   2-DROŻNY GŁOŚNIK WSPÓŁOSIOWY  280 W  45 W  4 Ω  40 Hz – 20 kHz 117,5 x 166,5 79,5 150 x 219

 SXE-5725S   2-DROŻNY GŁOŚNIK WSPÓŁOSIOWY  200 W  35 W  4 Ω  70 Hz – 20 kHz 102,7 x 125,5 62 126 x 183

 SXE-4625S   2-DROŻNY GŁOŚNIK WSPÓŁOSIOWY  150 W  20 W  4 Ω  90 Hz – 20 kHz 72 x 129 37 85 x 142

 SXE-1725S   2-DROŻNY GŁOŚNIK WSPÓŁOSIOWY  220 W  40 W  4 Ω  60 Hz – 20 kHz 165 46 139

 SXE-1325S   2-DROŻNY GŁOŚNIK WSPÓŁOSIOWY  200 W  35 W  4 Ω  70 Hz – 20 kHz 129 48,5 114

 SXE-1025S   2-DROŻNY GŁOŚNIK WSPÓŁOSIOWY  180 W  25 W  4 Ω  100 Hz – 20 kHz 100 43 92

 SXE-0825S   2-DROŻNY GŁOŚNIK WSPÓŁOSIOWY  150 W  20 W  4 Ω  120 Hz – 16 kHz 87 35,5 72

 Zalecana 
obudowa 

 Obudowa 
zamknięta 

 Obudowa wentylowana 

Zalecana objętość  Zalecana objętość  Śr. x dł. okrągłego 
otworu (cm) 

 Szer. x wys. x dł. 
prostokątnego otworu (cm)

 SWE-1244E  62 l  77 l 12 x 28 35 x 3,2 x 28

 SWE-1044E  37 l  52 l 10 x 22 30 x 2,6 x 22

 Moc maksymalna  Moc RMS  Impedancja 
znamionowa  Pasmo przenoszenia 

 Wymiary (mm) 

A B

 SWE-1244E  SUBWOOFER 12" (30 cm)  650 W  200 W  4 Ω  30 Hz – 500 Hz 280 131

 SWE-1044E  SUBWOOFER 10" (25 cm)  500 W  150 W 4 Ω  33 Hz – 800 Hz 232 116

A

B

Subwoofery Type-E zapewniają mocne basy w atrakcyjnej cenie.

 SXE-1750S  

 SXE-2035S  

 SXE-6925S   

 SXE-5725S   

 SXE-4625S   

 SXE-1725S   

 SXE-1325S   

 SXE-1025S   

 SXE-0825S   

 Moc maksymalna  Moc RMS  Impedancja znamionowa 

 SBE-1244BR   12-CALOWY (30 cm) SUBWOOFER W OBUDOWIE TYPU BASS REFLEX (4 Ω)  650 W  200 W  4 Ω 

 SBE-1044BR   10-CALOWY (25 cm) SUBWOOFER W OBUDOWIE TYPU BASS REFLEX (4 Ω)  500 W  150 W  4 Ω 

 SWE-815   8-CALOWY (20 cm) SUBWOOFER AKTYWNY  150 W  75 W  2 x 2 Ω 

 SWE-815 
 8-CALOWY (20 cm) SUBWOOFER AKTYWNY 

 SBE-1244BR/-1044BR 
 SUBWOOFER W OBUDOWIE TYPU BASS REFLEX 

Niestandardowe głośniki Type-E można łatwo i samodzielnie zamontować w wielu 

różnych samochodach. Zapewniają niesamowitą wydajność w pełnym zakresie czę-

stotliwości i mogą być zasilane z jednostki centralnej, dzięki czemu możesz ich użyć do 

rozbudowy w miejsce głośników fabrycznych.

C

B

A

 Niedroga rozbudowa do wyższego standardu 
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Kompleksowe ulepszenie dźwięku dla każdego pojazdu
Nowy model PWD-X5 fi rmy Alpine pozwala uzyskać idealnie zintegrowany samochodowy system dźwiękowy 

o wysokiej wydajności przy użyciu zaledwie jednego urządzenia. To unikalne ulepszenie systemu dźwięko-

wego zawiera cyfrowy procesor dźwięku (DSP) o wysokiej wydajności, 4-kanałowy wzmacniacz na potrzeby 

głośników w przednich i tylnych drzwiach oraz wyjątkowo płaski aktywny subwoofer. Mały obrys umożliwia 

bezproblemowy montaż urządzenia PWD-X5 w kabinie pojazdu, co zapewni fajne ulepszenie basów.

 Kompaktowy montaż 
 Niezwykle kompaktowe wymiary, tj. długość 
350 mm, szerokość 245 mm i wysokość 
80 mm, umożliwiają montaż urządzenia PWD-
X5 pod przednimi fotelami każdego pojazdu. 

Szerokie opcje łączności
 PWD-X5 możesz podłączyć do radia zainstalowanego w ramach modernizacji 
pojazdu za pośrednictwem wejść RCA. Jeśli samochód wyposażono w orygi-
nalne radio bez złączy RCA, można podłączyć ten moduł do wzmacniacza DSP 
za pośrednictwem wejść o dużej mocy. 

 Rozległe funkcje regulacji parametrów dźwięku 
 Do regulacji dźwięku w pojeździe możesz użyć wbudowanego 10-pasmowego 
korektora parametrycznego, cyfrowej korekty opóźnienia i cyfrowej zwrotnicy. 
Główną konfi gurację można przeprowadzić po podłączeniu do komputera przy 
pomocy bezpłatnego oprogramowania Alpine lub dołączonego sterownika 
przewodowego. 

 Strumieniowanie audio za pośrednictwem 
Bluetooth®

Wchodzący w skład zestawu klucz sprzętowy Bluetooth®, 
który można podłączyć do dowolnego portu USB na 
wzmacniaczu DSP, pozwala strumieniować muzykę ze 
smartfona na PWD-X5.

 Pozyskaj aplikację na 
smartfona 
 Aplikację uzupełniającą Alpine 
na potrzeby PWD-X5 możesz 
pobrać bezpłatnie z Google Play 
i Apple App Store. 

•  Znamionowa moc wyjściowa: 4 x 25 W + 165 W (mono) 
•  Szczytowa moc wyjściowa: 4 x 50 W + 240 W (mono) 
•  Pasmo przenoszenia: 20 Hz – 20 kHz 
•  Wejście sygnału głośnikowego ze zdalnym wykrywaniem WŁ. 
•  4-kanałowe wejścia RCA 
•  2 porty USB  
•  Strumieniowanie audio za pośrednictwem Bluetooth®

•  Pilot z kablem 
•  Bezpłatna aplikacja na smartfona i oprogramowanie 

komputera  
•  10-pasmowy korektor parametryczny 
•  Zwrotnica cyfrowa 
•  15 fabrycznych ustawień audio do wyboru 
•  Zawiera zestaw kabli 

 PWD-X5  
4.1-KANAŁOWY DSP Z SUBWOOFEREM AKTYWNYM 

245 mm

350 mm

80 mm80 mm

 Kompaktowe, dodatkowe subwoofery ze wzmacnianiem 
 Te dodatkowe subwoofery ze wzmacnianiem mają wysoce kompaktową bu-

dowę i można je zamontować pod fotelem kierowcy lub w innym miejscu w 

kabinie pojazdu. To łatwy, oszczędzający miejsce sposób uzupełnienia ory-

ginalnego lub zmodernizowanego systemu dźwiękowego o dobrą jakość ba-

sów. Oba subwoofery posiadają wejścia Hi-Level, dzięki czemu bardzo łatwo 

włączyć je w oryginalny system głośników. 

 PWE-V80 
 8-CALOWY (20 cm) 
SUBWOOFER AKTYWNY 

•  Przenoszenie mocy maksymalnej: 150 W 
•  Przenoszenie mocy RMS: 80 W 

 PWE-S8 
8-CALOWY (20 cm) 
SUBWOOFER AKTYWNY 

•  Przenoszenie mocy maksymalnej: 240 W 
•  Przenoszenie mocy RMS: 120 W 

 PWE-V80 
 8-CALOWY (20 cm) 
SUBWOOFER AKTYWNY 

•  Przenoszenie mocy maksymalnej: 150 W 
•  Przenoszenie mocy RMS: 80 W 
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Główne funkcje:
 Profesjonalne dopasowanie brzmienia do dowolnego 
pojazdu 
 Pełna elastyczność dzięki 6 kanałom wejściowym dla sygnałów wysokiej 
i niskiej mocy oraz 8 kanałom wyjściowym do rozbudowy systemu. 

 Funkcje dopasowania brzmienia dla audiofi lów 
 Umożliwia pobieranie 30 pasm korektora parametrycznego na kanał oraz 
8-kanałowej cyfrowej korekty opóźnienia i kierowania pasm dźwięku w 
celu dopasowania brzmienia przez ekspertów.

 Bezprzewodowe zdalne sterowanie systemu 
 Umożliwia sterowanie głównymi funkcjami z aplikacji na smartfonie i bez-
przewodowe połączenie do regulacji wykonywanych w czasie rzeczywi-
stym. 

 Kompaktowy rozmiar 
 Mały obrys i rozmiar wzmacniacza z DSP ułatwia montaż w dowolnym 
miejscu pojazdu. 

 Wymiary: 205 mm x 150 mm x 50 mm. 

 Technologia Pure Class-D 
 Po przekształceniu analogowego sygnału wejściowego na cyfrowy pozo-
staje on w pełni cyfrowy przez całą fazę obróbki w procesorze i wzmac-
niaczu. 

 System „Start-stop” silnika nie wpływa na urządzenie 
 Wzmacniacz z DSP pozostaje włączony przy pracy samochodu w trybie 
„Start-stop”. 

 Pobierz aplikację Alpine Remote 
Pobierz aplikację Alpine Remote na 
smartfon z systemem Apple lub Android i 
podłącz ją do wzmacniacza z DSP przez 
połączenie WiFi. Aplikacja ta umożliwia 
regulację poziomu głośności, poziomu 
natężenia subwoofera, wybór źródła 
dźwięku i pobieranie ustawień wstęp-
nych w czasie rzeczywistym. Ta aplikacja 
zdalna Alpine jest dostępna bezpłatnie na 
stronie sklepów Apple App Store i Google 
Play. 

•  8 x 100 W RMS przy 4 Ω (<1% THD) 
•  8 x 120 W RMS przy 2 Ω (<1% THD+N) 
•  6 x analogowe wejście (poziom 

przedwzmacniacza lub głośników) 
 • 8-kanałowa cyfrowa korekta opóźnienia 

i zwrotnica 
•  240-pasmowy korektor parametryczny 

(1/3 oktawy) 
•  1 x wejście optyczne (12 do 96 kHz / 16 

lub 24 bity) 

•  Możliwość bezprzewodowego podłączenia 
smartfona 

•  Funkcja Remote-in i Auto Sensing 
•  1 wyjście PreOut (sygnał CH8), 2 V RMS 
•  1 wyjście zdalne (12 V, 100 mA) 
•  Zakres częstotliwości przenoszenia od 

20 Hz do 22 kHz 
•  Burr-Brown ADC (SNR >105 dB, 24 bity 

przy 96 kHz) 

•  Konstrukcja, która nie wyłącza systemu 
przy wyłączaniu silnika przez system 
„Start-stop” 

•  2 x klient USB / 1 x host USB 
•  Port zdalnego sterowania dla opcjonalnego 

pokrętła basów 
•  Obsługa funkcji RUX-KNOB2 (adapter w 

zestawie) 

 PDP-E802DSP  
8-KANAŁOWY CYFROWY WZMACNIACZ Z DSP 

 Konfiguracja i dopasowanie brzmienia za pomocą 
komputera 
 Pobierz oprogramowanie konfiguracyjne Alpine i podłącz komputer 
przez port USB do wzmacniacza z DSP. Istnieje możliwość sterowania 
pełną konfi guracją kanałów dla wejść i wyjść w grafi cznym interfejsie 
użytkownika i regulacji wszystkich ustawień dźwięku od korektora 
parametrycznego, przez cyfrową korektę opóźnienia, do indywidu-
alnych ustawień zwrotnicy. Kompatybilny z systemami operacyjnymi 
Windows XP, 7, 8 i 10. 

Profesjonalne systemy ulepszania dźwięku do oryginalnych systemów dźwiękowych
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 Moc 
maksymalna  Moc RMS  Impedancja 

znamionowa 

 SBG-1224BP 
 SUBWOOFER 12" (30 cm) W OBUDOWIE TYPU 
 BAND-PASS 

 800 W  250 W 2 Ω

 SBG-1244BP 
 SUBWOOFER 12" (30 cm) W OBUDOWIE TYPU   BAND-PASS 

 800 W  250 W 4 Ω

 SBG-1224BR 
 SUBWOOFER 12" (30 cm) W OBUDOWIE   BASS REFLEX 

 800 W  250 W 2 Ω

 SBG-1244BR 
 SUBWOOFER 12" (30 cm) W OBUDOWIE   BASS REFLEX 

 800 W  250 W 4 Ω

 SBG-1044BR 
 SUBWOOFER 10" (25 cm) W OBUDOWIE   BASS REFLEX 

 500 W  150 W 4 Ω

 SBG-844BR 
 SUBWOOFER 8" (20 cm) W OBUDOWIE   BASS REFLEX 

 400 W  120 W 4 Ω

 SBG-1224BP/-1244BP 
 GOTOWY DO UŻYTKU SUBWOOFER W 
OBUDOWIE TYPU BAND-PASS 

 SBG-1224BR/-1244BR   
SBG-1044BR SBG-844BR 
 SUBWOOFER W OBUDOWIE TYPU BASS REFLEX 

Linia gotowych do użytku skrzyń basowych SBG obejmuje subwoofer uznany w Europie za bestseller. Chwalona za swą 
konstrukcję zorientowaną na niskie tony. Charakteryzują ją doskonałe parametry, stylowy wygląd i przystępna cena.

 SWT-12S4 
 12-CALOWY (30 cm) 
SUBWOOFER 
CYLINDRYCZNY W 
OBUDOWIE TYPU BASS 
REFLEX 

 Okno z podświetleniem w kolorze 
niebieskim 
 Akrylowe okna odsłaniają wnętrze, a niebieskie 
podświetlenie zapewnia dodatkowo doskonały 
efekt. Ta w pełni zamknięta konstrukcja chroni 
głośnik niskotonowy przed uszkodzeniem przez 
przedmioty przesuwające się po bagażniku. 

 Moc 
maksymalna  Moc RMS   Impedancja 

znamionowa  

 SBG-30KIT 
 ZESTAW SUBWOOFERA O DUŻEJ MOCY 

 550 W  250 W  2 Ω 

 SWD-355 
 12-CALOWY (30 cm) SUBWOOFER ZE WZMACNIANIEM 

 550 W  150 W  4 Ω 

 SWT-12S4 
 12-CALOWY (30 cm) SUBWOOFER CYLINDRYCZNY W OBUDOWIE TYPU BASS REFLEX 

 1000 W  300 W  4 Ω 

 SBG-1224BP/-1244BP  SBG-1224BR/-1244BR   

 Subwoofery o głębokich i niskich basach 

 SBG-30KIT 
 ZESTAW SUBWOOFERA O DUŻEJ MOCY 

 SWD-355 
 12-CALOWY (30 cm) SUBWOOFER ZE 
WZMACNIANIEM 
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PLAOE22

Alpine Style Europe

Alpine Style Europe

AlpineEurope

Bądź na bieżąco z wszystkimi informacjami o ostatnich 
nowościach i produktach f irmy Alpine na platformie 
Facebook, Instagram i YouTube.

www.alpine-europe.com
 AlpsAlpine Europe GmbH 
 Ohmstraße 4 
 85716 Unterschleißheim, Niemcy 
 Tel.: +49 / (0) 89-32 42 64-0 


