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Link do produktu: https://www.bikestacja.pl/licznik-rowerowy-sigma-bc-16-16-p-6419.html

Licznik rowerowy
Sigma BC 16.16
Cena

130,00 zł

Cena poprzednia

149,90 zł

Dostępność

Dostępność 2-5 dni

Numer katalogowy

10050652

Kod producenta

SIG-01616

Kod EAN

4016224016167

Opis produktu
Jeden z najczęściej wybieranych liczników rowerowych!
Licznik rowerowy BC 16.16 to niezbędny element wyposażenia rowerowego, szczególnie dla tych osób, które chcą otrzymywać informacje o
tym, jak długą trasę pokonały oraz w jakim tempie (minimalnym, średnim oraz maksymalnym). Dzięki niemu nie tylko możemy lepiej oszacować
czas kolejnej wycieczki, ale również kontrolować swoje postępy podczas uprawiania czynnej jazdy na rowerze.
Prezentowany licznik z linii Topline jest łatwy w montażu, jego zamontowanie nie wymaga posiadania żadnych narzędzi, produkt jest także
komfortowy w użytkowaniu. Na podświetlanym ekranie można ustawić pomiary w 7 językach tak, by szybko otrzymywać dane, które nas
szczególnie interesują. Funkcja start/stop umożliwia automatyczne włączenie i wyłączenie licznika, a wodoodporność zapewnia poprawne
działanie produktu także podczas wycieczek w deszczu. Ułatwieniem dla kontrolowania wyłączenia licznika jest wskaźnik stanu baterii oraz
pamięć wewnętrzna, która zapobiega utracie cennych danych.
Dane techniczne:
Kompatybilny z USB.
Możliwość zaprogramowania licznika przez USB i podłączenia go do drugiego roweru.
Automatyczne rozpoznawanie drugiego roweru.
FUNKCJE OGÓLNE
Automatyczny start/stop
2 rozmiary kół
Montaż bez użycia narzędzi
Pamięć wewnętrzna zapobiegająca utracie danych podczas wymiany baterii
Transmisja danych za pośrednictwem stacji dokującej TOPLINE 2016
Tekstowy wyświetlacz w siedmiu językach
Wodoodporny
Wskaźnik stanu baterii
Kompatybilny z UFSB
Możliwość zaprogramowania serwisu przez UFSB
Komonikacja z telefonami smartwatch (Android) za pośrednictwem NFC
Podświetlenie
Automatyczne rozpoznawanie drugiego roweru
FUNKCJE ROWEROWE
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Prędkość aktualna
Prędkość średnia
Porównanie prędkości aktualnej ze średnią
Prędkość maksymalna
Dystans wycieczki
Dystans całkowity roweru 1/2/1+2 (niedostępny w trakcie jazdy)
Oddzielny licznik dystansu uruchamiany ręcznie
FUNKCJE CZASU
Czas jazdy
Całkowity czas jazdy rowerów 1/2/1+2 (niedostępny w czasie jazdy)
Zegar
Oddzielny licznik czasu uruchamiany ręcznie
Stoper
Przewidywany czas dojazdu
FUNKCJE DODATKOWE
Temperatura
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