
ROADSTER.
ДОРОГА ЦІЛКОМ
     У ВАШІЙ ВЛАДІ.

Їздите Ви поодинці або з друзями, з родстерами 
BMW Motorrad Ви будете отримувати максимум. 

Це мотоцикли в їх чистому вигляді. З ними Ви будете 
почувати себе впевнено в тісному міському трафіку і 

отримаєте масу задоволення на звивистих дорогах.

G 310 R F 800 R S 1000 R R 1250 R 

У BMW В БАЗОВІЙ 
КОМПЛЕКТАЦІЇ.

BMW Motorrad

Офіційний дилерський центр BMW Motorrad «АВТ Баварія Київ»:
м. Київ, бульвар В. Гавела, 4, тел.: (044) 490-77-33. 

BMW Motorrad 
Kyiv

BMW Motorrad 
Kyiv
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Коммуникационные системы BMW Motorrad удобно и надежно соединяют два шлема 

благодаря речевой коммуникации. Кроме того, к каждому шлему можно подключить 

навигатор BMW Motorrad Navigator и совместимый с системой Bluetooth мобильный 

телефон или плеер. Великолепное качество звучания, простота в управлении и малый 

вес превращают поездку на мотоцикле в незабываемое событие.

КОММУНИКАЦИОННЫЕ 
СИСТЕМЫ

BMW Motorrad Шлемы
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① С помощью кнопок коммуникационной системы 
BMW Motorrad можно переключать с музыки на 
интерком-связь и обратно, а также регулировать 
уровень громкости.

② Подключенный к коммуникационной системе 
навигатор Navigator посылает свои команды 
прямо в шлем, позволяет использовать себя  
в качестве MP3-плеера и может управлять 
подсоединенным мобильным телефоном.

 ‒ Соответствующие коммуникационные системы 
предлагаются для системных шлемов 5, 6, 6 EVO, 
Sport и AirFlow, а теперь также и для нового шлема 
GS Carbon

 ‒ До 3 подключений на один шлем
 ‒ Аккумуляторные батареи NiMH, 3 батарейки типа 
AA емкостью 1900 мАч со временем автономной 
работы прибл. 10–12 часов

 ‒ Для температур от -20 C до +50 C
 ‒ Протоколы Bluetooth: головная гарнитура, громкая 
связь, A 2 DP, SPP

 ‒ Масса: ок. 150 г

③ К коммуникационным системам водителя  
и пассажира можно п одключить по одному 
мобильному телефону, совместимому с системой 
Bluetooth. Либо напрямую, либо через навигатор 
BMW Motorrad Navigator для водителя.

④ Водитель и пассажир могут подключиться к 
аудиосистеме, если мотоцикл оснащен ею. 
Например, R 1200 RT, K 1600 GT или K 1600 GTL.

Телефон Телефон

Інтерком
Телефон та мовні

команди

Музика Музика

② ① ①

③ ③④

КОМУНІКАЦІЙНІ СИСТЕМИ BMW MOTORRAD.
Відповідні комунікаційні системи пропонуються 
для шоломів System 5, 6, 6 EVO, Sport і AirFlow, 
а тепер також і для шолома GS Carbon.

За допомогою кнопок комунікаційної системи BMW 
Motorrad можна перемикати з музики на інтерком-
зв’язок і навпаки, а також регулювати рівень гучності.

Підключений до комунікаційної системи навігатор 
Navigator посилає свої команди прямо в шолом, 
дозволяє використовувати себе в якості MP3-плеєра і 
може управляти під’єднаним мобільним телефоном.

До комунікаційних систем водія і пасажира можна 
підключити по одному мобільному телефону, 
сумісному з системою Bluetooth. Або безпосередньо, 
або через навігатор BMW Motorrad Navigator для водія.

Водій і пасажир можуть підключитися до аудіосистеми, 
якщо мотоцикл оснащений нею. Наприклад, R 1200 
RT, K 1600 GT або K 1600 GTL.
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ОРИГІНАЛЬНІ ПРОДУКТИ ПО ДОГЛЯДУ 
ЗА МОТОЦИКЛОМ BMW.

Продукти BMW Care Products відповідають найвищим вимогам підрозділу BMW Motorrad. 
Вони були розроблені спеціально для мотоциклів BMW, зменшують наслідки часу і 
сприяють збереженню цінності Вашого мотоцикла та мотоекіпірування, а також безпеки під 
час подорожі мотоциклом.

ЕКІПІРУВАННЯ З КОЛЕКЦІЇ BMW RIDE.

РЕКОМЕНДОВАНО 
ДЛЯ ROADSTER.

Шолом STREET X
Розроблений для багатостороннього викорис-
тання на дорогах. Має відмінну систему 
вентиляції, також Street X дуже легкий. Маса 
приблизно 1450 г (мала оболонка), розміри 
53/54 – 61/62, доступний у 5-ти кольорах.

Чоботи ROCKSTER (унісекс)
Чоботи Rockster забезпечують надійний захист і при цьому 
виглядають елегантно і до того ж дуже зручні. Здатні “дихати” і 
завдяки сучасному дизайну відмінно підходять на кожен день.
Кольори: чорний.
Розміри: 36 – 48.

Рукавички AIRFLOW (унісекс)
Виготовлені з тонких і надзвичайно стійких до стирання 
матеріалів, ідеально підходять для поїздки в літні дні.
Кольори: чорний / cірий.
Розміри: 6 - 6½ – 12 - 12½.

Костюм DARKNITE
Pure Riding – це гасло костюма. Сучасний шкіряний 
костюм, скроєний у стилі ретро. Зйомні NPL- і NP2-
протектори, ватовані стьобані вставки, підкладка, 
що амортизує, з бавовняної тканини та інші деталі 
підкреслюють незалежність в поїздці, зберігаючи при 
цьому власний стиль.
Кольори: чорний.
Розміри: жін.: 34 – 48, чол.: 46 – 60.
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жіночий крійчоловічий крій


