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Sigma ROX GPS 2.0

de nieuwste generatie Sigma GPS tellers

WaarderingNog niet gewaardeerd
Prijs
Basisprijs € 51,99
Verkoopprijs € 51,99
Korting

Stel een vraag over dit artikel

Beschrijving
Op voorraad en snel te leveren bij u.
Eenvoudig, eenvoudiger, ROX 2.0. Deze GPS fietscomputer is perfect voor alle recreatieve sporters, die voor een aantrekkelijke prijs, de
essentiële voordelen van een GPS fietscomputer gebruiken. 14 functies zoals weergave van de snelheid, afstand en trainingstijd, turn-by-turn
aanwijzingen en de koppeling met de E-bike zijn voor de ROX 2.0 fietscomputer geen probleem!
GROOT DISPLAY
Het contrastrijke 2-inch grote display is vanwege haar afmetingen en de extra grote cijfers ook tijdens de rit zeer goed afleesbaar.
RED CIRCLE
De innovatieve Red Circle rechtsboven in het display heeft een gekleurde achtergrond en biedt je een innovatieve en hoogwaardige weergave
van je trainingsdata.
ALLES IN ÉÉN OOGOPSLAG
Met behulp van de SIGMA RIDE App kun je jouw individuele displayweergave instellen. Hier kunnen tot zes displays met steeds twee waarden
worden ingesteld. De actuele snelheid en tijd worden permanent op het display weergegeven.
ALTIJD STARTKLAAR!
De ROX 2.0 fietscomputer wordt in een handomdraai op het stuur gemonteerd. De montage van kabels of sensoren is niet nodig.
Je ROX geeft na het inschakelen binnen enkele seconden middels GPS en GLONASS je positie aan.
In combinatie met de intuïtieve bediening met behulp van twee knoppen kan je direct starten met je fietsrit.
Met behulp van de SIGMA RIDE app kun je jouw individuele display-weergaven instellen.
PERFECT GEPOSITIONEERD
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De Overclamp Butler maakt een perfecte uitlijning mogelijk van je ROX 2.0 fietscomputer, ook bij een kleine stuurpen. Zo kan de fietscomputer
midden boven de stuurpen op de hoogte van het stuur worden gepositioneerd. Dat zorgt voor een opgeruimd stuur en je kunt alle waarden
gemakkelijk aflezen. De Butler past op sturen van 31,8 en 35 mm in diameter.
DE KLASSIEKER
De gewone SIGMA GPS stuurhouder kan met behulp van twee kabelbinders binnen enkele seconden zonder gereedschap worden bevestigd.
Hier heb je de keuze tussen montage op het stuur of op de stuurpen en deze past op alle maten sturen.
PIONIER
Verbind je ROX 2.0 met je de komoot app en laat je smartphone in je zak. Ontvang met de komoot app turn-by-turn aanwijzingen op je ROX
2.0. Toon deze als pijl in de display of in de Red Circle.De cirkel met gekleurde achtergrond op het display telt de afstand tot de volgende afslag
middels gekleurde balken af. De balken worden steeds minder naar mate je dichter bij de afslag komt. Naast de Red Circle wordt tevens
aangegeven, hoeveel meter het nog is tot de volgende afslag.
E-BIKE READY
Je bent met je E-bike op pad? Geen probleem. De ROX 2.0 is E-bike ready en kan zeer eenvoudig met vele E-bikes worden gekoppeld. Je
GPS fietscomputer maakt verbinding met het compatibele E-bike-systeem en toont je de actuele stand van de trapondersteuning, accustatus,
licht en overige gegevens op het display. Of jouw E-bike compatibel is met de ROX 2.0. kun je via deze lijst controleren.
UP TO DATE
Met de SIGMA RIDE App draag je jouw trainingsgegevens via BLE van de ROX 2.0 over naar je smartphone, verzamel je jouw
trainingsgegevens en stel je jouw favoriete displayweergaven bliksemsnel in op je smartphone. De belangrijkste data en statistieken kunnen
met de LIVE functie van de SIGMA RIDE app in realtime op je smartphone worden afgelezen en beoordeeld.
WEES ER LIVE BIJ
Registreer je gegevens met je GPS fietscomputer en analyseer deze direct in de live weergave van de SIGMA RIDE App. Je individuele
displayweergaven kun je daar eenvoudig tijdens de rit instellen.
STAY TUNED
Smart Notifications verbinden je ook tijdens de rit met de buitenwereld. Je wordt op het display geïnformeerd over binnenkomende oproepen en
berichten op je smartphone.
EIGENSCHAPPEN & FUNCTIES
ALGEMEEN
Afmetingen (BxLxH): 44,2x65,9x17,8mm
Houdercompatibiliteit: GPS Mount, Overclamp Butler
Gewicht: 39 gram
Waterdichtheid: IPX7
Batterij: 350 mAh (Li Ion), 3.7V
Touchscreen: Displaygrootte: 2.0"
Resolutie (pixels): Hoofd display: 51 x 16
Kleurendisplay / Aantal kleuren: 2
Displaytechnologie: ansflective
Achtergrondverlichting: ja
Gangbare accugebruiksduur: 18 uur
Connectiviteit: ANT+, BLE
Smart notifications: ja
E-Bike Ready: ja
NAVIGATIE: Afslag na afslag navigatie
Terug naar het startpunt: Pijlnavigatie
SENSOREN
GPS: ja
GLONASS: ja
Lichtsensor: ja
TRAINING
Voorgeïnstalleerde sportprofielen: 1
Individueel instelbare sportprofielen: 1 (Meer sportprofielen kunnen in de app bewaard worden)
Individueel instelbare trainingspagina's: Tot 6
Individueel instelbare aantal trainingswaarden per pagina: 2
Template voor trainingsweergaven: 1
Strava Live Segmenten: Auto pauze: ja
GEGEVENSREGISTRATIE
SIGMA DATA CENTER: ja
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SIGMA RIDE App: ja
Geheugen: Tot 100 uur aan trainingsdata
Gegevensindeling: .fit
BASISFUNCTIES
Snelheid
Gemiddelde snelheid
Maximale snelheid
Afstand
Trainingstijd (netto)
Klok 24 uur
E-BIKE FUNCTIES
Actieradius
E-Bike batterij
Menselijk vermogen versus motorvermogen
Ondersteuningsstand
Licht
NAVIGATIEFUNCTIES
Rijrichting
Turn-by-turn aanwijzingen
STATUSFUNCTIES
Laadtoestand accu
Kompas

Inbegrepen in de levering:
Sigma Rox 2.0 GPS black
Standaard GPS stuurhouder (00463)
USB-C kabel (090699)

Heeft u vragen of wensen over deze Sigma ROX 2.0 ?? Bel of e-mail ons info@adverstegenfietsen.nl
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