
  

 

Mio Cyclo™

Discover Série

NeverMiss™

NeverMiss™ nezmeškejte zajímavá místa a aktivity 
podél vaší cesty. Oznámení o plánovaném bodu 
zájmu se zobrazí, když se k němu přiblížíte. 
Naskenujte uvedený QR kód a přečtěte si uložené 
online poznámky. 

Díky bezdrátovému připojení je vaše cesta bezproblémová. 
Užijte si bezdrátovou synchronizaci dat s vaším cyclo 
zařízením prostřednictvím vestavěné WIFI. Bluetooth® 
přípojení k mobilnímu telefonu vám umožní příjmat 
notifikace o příchozích hovorech a zprávách z aplikací.

Bezdrátově

  

 

MioShare™ 

aplikace

MioShare™

Discover Connect

3.5”
displej

Ciesz się jazdą

S aplikací MioShare si můžete 
přímo a jednoduše ve vašem 
telefonu vyhledat optimální 
trasy a nebo prohlížet 
předchozí záznamy.

Získejte aplikaci MioShare pro
ještě lepší cyklistický zážitek.

Podpora několika 
cyklistických platforem
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Mio Cyclo™ Discover Connect
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8GB
až 10 hodin
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3.5”

Cyclo™ Discover Série

Komplexní podpora vašich cyklo žážitků
*Funkce se mohou lišit v závislosti na modelu

PŘED BĚHEM PO

Webový nástroj pro plánování
cest a vyhledávání tras

v Mio aplikaci

MioShare™ stránka/aplikace

Nenechte si ujít zajímavá místa
na trase a objevte jejich příběhy

NeverMiss™

Užijte si jízdu s přáteli a rodinou
a to s nebo i bez cyklo zařízení

WeJoin™

Zpětně si prohlédněte historii
vašich cest a dosažených úspěchů

v MioShare™

Detailní historie záznamů

Nabízí 3 překvapivé trasy
na základě času, vzdálenosti nebo

destinace

Překvap mě

Jasné a podrobné navádění
se zvukovým signálem označujícím

změnu směru

Plynulé a postupné navádění

Užijte si cestu, ale
zůstaňte ve spojení

Bezdrátové notifikace

Sdílejte své cesty na sociálních
sítích nebo cyklistických

platformách

Sdílejte a inspirujte

Specifikace

NeverMiss™

Komoot trasy
Routeyou trasy
STRAVA Route
Překvap mě okruh
Překvap mě z A do B
Nahrání do STRAVA
Možnost uzlu (knooppunten) 
Informace o převýšení
Funkce "Kde jsem"
Hlasové povely
Blokovat silnice pro objížďku
Mapy
OpenStreetMap (OSM)
Barometrická nadmořská výška 
Cyklistické body zájmu (včetně TomTom)
Správa map
WeJoin™ (skupinová jízda)
Přizpůsobitelný řídicí panel
Fitness funkce
Detailní historie záznamů
Import tras
Upozornění na příchozí zprávy
Upozornění na příchozí hovory
WIFI synchronizace
Bluetooth 4.2
Rozlišení displeje
Barevný displej
Světelný senzor
Dotykový displej 
Paměť
Baterie
Zvuková výstraha
IP specifikace (voděodolnost)
Rozměry (mm) (š x v x h / váha)
Smartphone aplikace (iOS/Android)
Webová stránka
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Všechny ochranné známky jsou majetkem příslušných vlastníků.
Veškeré specifikace se mohou změnit bez předchozího upozornění.

Obsah balení

Předsunutý držák na řídítka

Držák na řídítka

K dokoupení volitelně

USB kabel

Rychlý návod
k obsluze

Pro více
informací 
navštivte 
www.mio.com

Spravujte vaše 
trasy ve webovém 
nástroji 
MioShare


