To nejlepší z nabídky
cyklistické navigace

Cyclo 215 HC
™

Součástí balení je bezdrátový
snímač tepové frekvence a
snímač kadence na kole.

DOSTUPNÉ S KOMPLETNÍMI MAPAMI EVROPY
Nenáročná a uživatelsky přívětivá navigace
Velká ovládací tlačítka na obrazovce
a jednoduchá struktura nabídky

Funkce Surprise Me™
Stačí zvolit čas nebo vzdálenost a Mio Cyclo™ 215 HC
vám dá na výběr ze 3 překvapivých tras

Předinstalované cyklistické mapy celé Evropy
Předinstalované cyklistické mapy celé Evropy,
takže se můžete ihned vydat na cestu

Kde jsem
V případě nouze tato funkce zobrazí vaši
aktuální adresu a zeměpisnou délku a šířku

Podrobné navigační pokyny
Jasné navádění se zvukovým signálem před
vydáním každého pokynu

Vodotěsnost (IPX5)
Vydejte se na cestu za každého počasí

Důležitá místa pro cyklisty (POI)
Možnost rychle vyhledávat prodejny cyklistických
potřeb, pohotovostní služby, občerstvení a další

Změřte svou...
Rychlost, čas, vzdálenost, spálené kalorie a další hodnoty

Aplikace pro stolní počítače
Jeden nástroj pro snadnou správu vašeho zařízení,
stahování nových tras a sdílení zážitků

Vestavěný senzor ANT+
Kompatibilní bezdrátový snímač tepové frekvence a
snímač kadence na kole

Baterie s dlouhou životností
Výdrž až 10 hodin

Seznamte se s Mio Cyclo™ 215 HC: praktické navigační zařízení určené pro každého, kdo
rád jezdí na kole. S předinstalovanými cyklistickými a silničními mapami celé Evropy se
můžete ihned vydat na cestu. Díky integrovanému snímači ANT+, snímačům srdečního
tepu a kadence šlapání můžete neustále sledovat svou výkonnost.
S navigací Mio Cyclo™ 215 HC se snadno dostanete z bodu A do bodu B nebo se můžete
vydat po vlastních preferovaných trasách. Pokud se rozhodnete použít jedinečnou funkci
Surprise Me™, zařízení Mio Cyclo™ 215 HC vypočítá na základě vámi zadaného času nebo
vzdálenosti tři překvapivé cyklistické trasy. Tato funkce se ideálně hodí pro každého, kdo již
zná všechny místní trasy nebo kdo se rád nechá překvapit v neznámém terénu. Funkce bude
vždy nabízet nové cyklistické trasy, i když pokaždé vyjíždíte ze stejného výchozího bodu.
Podrobná navigace vás plynule navede a před každým pokynem vydá zřetelný zvukový
signál. Zařízení Mio Cyclo™ 215 HC s velkou 3,5" dotykovou obrazovkou, s jednoduchou
strukturou nabídky a s přehlednými obrazovkovými tlačítky zajišťuje opravdu snadné
používání.
S pevným vodotěsným pouzdrem (IPX5) můžete vyrazit na kolo v jakémkoli počasí, ať prší
nebo svítí slunce. A díky dlouhé výdrži akumulátoru až 10 hodin se můžete vydávat na delší
trasy, aniž byste se museli obávat, že nenajdete cestu zpět. Předinstalovaná důležitá místa
(POI), jako jsou prodejny cyklistického vybavení, restaurace a pohotovostní služby, vám vždy
umožní snadno najít občerstvení nebo si koupit novou duši či plášť.

Cyclo 215 HC
™

114 mm

DOSTUPNÉ S KOMPLETNÍMI MAPAMI EVROPY

Váha: 151 gramů

Funkce "Kde jsem"

68 mm

Typ kola

Mio Cyclo™ 215 HC měří čas, rychlost, vzdálenost,
nadmořskou výšku, spálené kalorie a další hodnoty. Pomocí
aplikace pro stolní počítače můžete ukládat data, spravovat
záznamy o projetých trasách a dělit se o své zážitky s přáteli.
Tento jednoduchý nástroj vám umožňuje stahovat trasy a vydávat
se na cesty do nových oblastí, které ostatní považují za zajímavé.
Aplikace zároveň slouží jako komplexní centrum pro správu
vašeho zařízení a stahování aktualizací map či nejnovějších
informací o produktech.

19 mm

Surprise Me™

Informace o trase

Mio Cyclo™ 215 HC je ideálním řešením pro každého, kdo rád
jezdí na kole a hledá navigaci s jednoduchou obsluhou, která
nabízí skvělou hodnotu za vynaložené peníze.
Mio Cyclo™ 215 HC obsahuje vestavěný senzor ANT+
umožňující snadné propojení s bezdrátovým snímačem
tepové frekvence a snímačem kadence na kole. Bezdrátový
snímač tepové frekvence i snímač kadence na kole jsou
součástí balení.

Obsah balení:
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