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De Mio Cyclo 315HC fietsnavigatie is de uitvoering in de collectie met de kaarten van West Europa
voorgeinstalleerd en compleet geleverd met hartslag band. De montagematerialen, stuurhouder en
oplader worden ook meegeleverd. De Mio Cyclo 315HC is ANT plus compatible zodat u gemakkelijk
een brede collectie aan sensoren kunt koppelen die volgens het ANT plus systeem werken. De
sensors voor Snelheid en Trapfrequentie worden bij dit model ook meegeleverd. Mio Cyclo 315HC
Fietsnavigatie: Surprise ME Ontdek de Mio Cyclo 315HC: het lichtgewicht, gebruiksvriendelijke
fietsnavigatiesysteem, ontworpen met een stijlvol plat scherm. De fiets- en wegenkaarten zijn
standaard geinstalleerd, zodat u meteen van start kunt. Met de Mio Cyclo 315HC kunt u gemakkelijk
van punt A naar punt B navigeren of uw eigen voorkeursroutes volgen. Als u echter de unieke
Surprise ME functie wilt gebruiken, biedt de Mio Cyclo 315HC u drie verrassende fietsroutes op basis
van de tijd, afstand of bestemming die u hebt ingevoerd. Dit is de ideale functie voor iedereen die
geen zin heeft of niet de tijd heeft om routes te downloaden. U kiest gewoon Surprise Me, springt op
uw fiets en gaat op weg.Mio Software: Gemakkelijk in gebruik Dankzij het platte, 3 inch
aanraakscherm met anti-glare en lichtgewicht design is de Mio Cyclo 315HC uitermate geschikt voor
iedereen die van stijl houdt en een dun toestel zoekt voor zijn lichtgewicht fiets. De waterbestendige
behuizing (IPX7) zorgt ervoor dat de Mio Cyclo 315 het perfecte navigatiesysteem is dat onder alle
weersomstandigheden blijft functioneren. De turn-by-turn navigatie wijst u moeiteloos de weg en
geeft elke instructie aan met een duidelijk geluidssignaal. Met de eenvoudige menustructuur en
duidelijke bedieningsknoppen op het scherm is de Mio Cyclo 315HC werkelijk gebruiksvriendelijk.Mio
Share: Uw ritten of training analyserenMet de MioShare desktop toepassing kunt u uw gegevens
opslaan en uw routegeschiedenis beheren. Via deze gebruiksvriendelijke applicatie kunt u routes
downloaden en nieuwe wegen en regios verkennen die anderen de moeite waard vinden. De
toepassing is ook een centraal beheer van uw toestel. U kunt hiermee kaartupdates,
software-updates of de nieuwste productinformatie downloaden. Gezien de Mio Cyclo 315HC
compatibel is met de meeste externe platforms, kan u de routes gemakkelijk downloaden naar uw
favoriete platform.Mio Fietscomputers: BetrouwbaarMet de herlaadbare batterij met een gebruiksduur
van maar liefst 12 uur kunt u lange afstanden afleggen zonder dat u zich zorgen hoeft te maken over
de terugweg. Fiets- en wegenkaarten reeds geinstalleerd - meteen gebruiksklaar. En als u wilt, geeft
de geintegreerde auto navigatiemodus u zelfs turn-by-turn aanwijzingen tot aan het dichtstbijzijnde
vertrekpunt van uw geselecteerde fietsroute.

Wij zijn officieel Mio verkooppunt en leveren alle Mio Fietsnavigatie en Fietscomputers uit
voorraad. In de showroom kunnen wij u perfect adviseren over Mio systemen en monteren
deze gratis en direct. Ook kunnen wij al uw vragen beantwoorden na aankoop.
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