
ROX 12.0 SPORT

BE A ROXSTAR
Sekite mus: 

sigmasport.com# iamaroxstar

VAŽIUOKITE SU MUMIS STRAVA
Tapkite SIGMA SPORT klubo nariu STRAVA programėlėje
www.strava.com/clubs/sigma-sport-cycling 

DAUGIAU APIE ROX 12.0 SPORT                                                 
www.sigmasport.com
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STANDARTINIS  KOMPLEKTAS 
Su greičio, mynimo dažnio ir  
širdies ritmo jutikliais

PILKAS BALTAS



TRAINING PEAKSSTRAVA KOMOOT GPSIESSIGMA CLOUDCYCRDB MTB

Adresas Lankytinos 
vietos    

TrasosRinktis 
maršrutą    

Koordinatės

HOME

INOVATYVI NAVIGACIJA
Ar įvedate adresą, ar tiesiog pažymite tašką, iki kurio keliaujate, ar nurodote lankytinas 
vietas –navigacijai nėra jokių ribų. Jei jūs spontaniškas  ir norite išbandyti kažką naujo –  
ROX 12. 0 „Nubrėžkite mano maršrutą“ funkcija skirta jums! Galite pasirinkti norimą vietovę 
ar kelio tipą, kad siūlomas maršrutas geriausiai atitiktų jūsų poreikius. Su ROX 12.0 ir 
OSM/AKŽ (Open Street Map/Atvirasis Kelių Žemėlapis)  jums atsivers įvairiausių maršrutų 
pasaulis. Šiaurės Amerikos ir Europos šalių žemėlapiai yra įkelti, o trūkstamus bet kurios 
pasaulio šalies žemėlapius galite atsisiųsti ir įsikelti nemokamai.

PROFESIONALI TRENIRUOČIŲ SISTEMA
Su ROX 12.0 galite treniruotis kaip profesionalas. Pagal individualius poreikius  
galima nustatyti iki 6 treniruotės vaizdavimo ekranų renkantis iš 30 skirtingų rodiklių. 
Jūsų ROX 12.0 gali būti pritaikytas taip, kad idealiai atitiktų nusimatytus treniruočių 
tikslus. Prieš pradėdamas treniruotę ją susiplanuokite įrenginyje. Siekdami palaikyti 
pakankamą energijos ir vandens balansą organizme, galite nustatyti papildomus 
įspėjimus valgyti, atsigerti ar kt.

GALINGA TECHNINĖ ĮRANGA
Su detaliais žemėlapiais, greitu procesoriumi bei sparčiu GPS signalo fiksavimu –  
ROX 12.0 pasirengęs „važiuoti“, kai pasirengęs jūs. Ryškus ekranas pritaikytas naudoti 
natūralioje šviesoje. Važiuosite ryškioje saulės šviesoje ar debesuotą dieną, kai šviesos 
mažai, vaizdas jame visuomet bus aiškiai matomas ir lengvai įskaitomas. Liečiamas 
ekranas gali būti naudojamas bet kokiomis oro sąlygomis.

INDIVIDUALIAI PRITAIKOMAS DIZAINAS
Galite pasirinkti norimos spalvos ROX 12.0 korpusą. Korpusas gali būti laukinių 
apelsinų, dangaus mėlynumo ar žaliųjų citrinų spalvos. Su bet kuriuo korpusu 
galimas visų 3 spalvų mygtukų komplektas  Jūsų išskirtiniam stiliui.

INTUITYVUS VEIKIMAS
ROX 12.0 valdymas liečiamu ekranu toks pat paprastas kaip išmaniojo  
telefono. Suprojektuotas su dideliais mygtukais ir aiškia grafika, o funkcijos 
logiškos bei save paaiškinančios. Galite bet kada grįžti į pradinį meniu,  
naudodami „Home“ mygtuką. 

SVARBIAUSIOS YPATYBĖS 

WIFI SĄSAJA
Prietaise integruota Wifi sąsaja, todėl į ROX 12.0 jūsų treniruočių ir varžybų 
duomenys gali būti atsiųsti tiesiai iš Strava, Komoot ir GPSies programėlių. 
Maršrutai iš DATA CENTER ar SIGMA LINK mobiliosios aplikacijos gali būti įkelti 
naudojant Wifi per SIGMA CLOUD. Prisijungusprie treniruočių portalų, duomenys 
bus sinchronizuoti automatiškai. Be to, jie iš karto pasiekiami per SIGMA CLOUD 
ir gali būti sinchronizuoti su SIGMA LINK mobiliąja aplikacija arba DATA CENTER. 
ROX 12.0 taip pat susijungs su jūsų mobiliuoju interneto tašku, jei Wifi ryšys 
nebus prieinamas.   


