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Licznik Sigma BC
16.16 STS
bezprzewodowy
Cena

197,00 zł

Cena poprzednia

259,90 zł

Dostępność

Dostępność 2-5 dni

Numer katalogowy

10050653

Kod producenta

SIG-01617

Kod EAN

4016224016174

Kolor

biało-czarne

Opis produktu
Kolejna edycja jednego z najczęściej wybieranych liczników rowerowych!
Licznik rowerowy bezprzewodowy BC 16.16 STS to praktyczne urządzenie do wskazywania przejechanych kilometrów i jednocześnie
mechanizm do mierzenia prędkości. Produkt jest bardzo łatwy w montażu (zakłada się go bezpośrednio na ramę roweru), nie wymaga
zastosowania żadnych narzędzi.
Program licznika bezprzewodowego wskazuje wiele parametrów, istotnych z punktu widzenia osoby uprawiającej jazdę wyczynową oraz
rekreacyjną. Ustawia się go szybko i bezproblemowo. Licznik uruchamia się automatycznie dzięki funkcji start/stop. Po chwili na trzyrzędowym
wyświetlaczu pokazuje się pełen tekst, dostępny w siedmiu językach.Pamięć wewnętrzna wbudowana w licznik rowerowy zapobiegnie utracie
danych po wyłączeniu licznika.
Licznik można używać na dwóch rowerach jednocześnie, także wtedy, gdy pada (wyświetlacz jest bowiem wodoodporny). Będzie także
wygodny na trasy wieczorne - widoczność ułatwi wmontowane podświetlenie.
Dane techniczne:
Licznik kompatybilny z UFSB.
Podawane wartości to prędkość aktualna, średnia, maksymalna, dystans, dystans całkowity roweru 1/2/1+2 (niedostępny w trakcie
jazdy), czas jazdy, całkowity czas jazdy rowerów 1/2/1+2 (niedostępny w czasie jazdy), stoper, temperatura.
System STS - Cyfrowo kodowany przekaz między nadajnikiem a odbiornikiem
Licznik 16 funkcyjny, bezprzewodowy.
FUNKCJE
• Prędkość aktualna
• Prędkość średnia
• Porównanie prędk. śr/akt
• Prędkość maksymalna
• Dystans wycieczki
• Dystans całkowity (rower 1/rower 2)
• Czas jazdy
• Całkowity czas jazdy (rower 1/rower 2)
• Zegar (12/24h)
• Wyświetlacz ETA (czas/stoper/dystans)
• Temperatura
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• Oszczędność na paliwie
• Całkowita oszczędność na paliwie
CECHY
• Komunikacja NFC ze smartfonem Andriod
via SIGMA LINK app
• Wyświetlacz tekstowy, 7 języków
• Predefiniowane rozmiary kół
• 2 nastawialne rozmiary kół
• Czas jazdy do 100h
• Automatyczny start/stop z sensorem ruchu
• Kopia zapasowa via czip pamięci
• Poziom baterii nadajnika i odbiornika
• Statystyki treningu dla 12 miesięcy
• Automatyczne wykrywanie roweru
• Automatyczne łączenie
• Podświetlenie monitora
• Montaż bez użycia narzędzi
• Kompatybilny z UFSB
• Wodoodporny IPX8
• Serwis via UFSB
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