
Ondersteuning van meerdere 
routeplanningsservices

  

 

Mio Cyclo™

Discover Series

NeverMiss™

Met de NeverMiss™-functie herinnert het je aan de 
tourspots, ben je een eigen tourgids en ontdek je alle 
verhalen en informatie. Meldingen verschijnen 
wanneer je een toerplek nadert. Scan de QR-code om 
uw opgeslagen online notities te lezen.

Draadloze connectiviteit maakt je reis gezellig.
Geniet van draadloze gegevens synchronisatie met je 
cyclo-apparaat via ingebouwde WIFI. Via de ingebouwde 
Bluetooth® ontvang je handsfree melding van inkomende 
oproepen en berichten van social media apps.

Draadloos

  

 

MioShare™ app

Met de MioShare-app,
kan je gemakkelijk routes vinden 
en geschiedenisopnames 
bekijken op je smartphone.

Download de MioShare-app 
voor de beste fietservaring.

MioShare™

Discover Connect

3.5”
screen

Enjoy the ride



 

©2021 MiTAC Digital Technology Corp. Alle rechten voorbehouden.

Alle handelsmerken zijn eigendom van haar respectievelijke eigenaren.

Alle specificaties kunnen zonder aankondiging worden veranderd.

Inhoud verpakking:

Front Bike Mount Plus

Bike mount KIT

Optional

USB kabel

Quick Start Guide

Bezoek
Mio.com
voor meer
informatie

Beheer je
routes op de
MioShare-
-webtool

Cyclo™ Discover Series

Een complete oplossing
om je reis te ondersteunen
*De functies kunnen variëren, afhankelijk van verschillende modellen

BEGIN TIJDENS AFSLUITEND

Mio's cloud-gebaseerde website voor 
het plannen van reizen en app-service 

voor het vinden van routes

MioShare™ Website / App

Mis nooit meer prachtige 
locaties en ontdek de verhalen

NeverMiss™

Geniet van het rijden met 
vrienden en familie met of 

zonder Cyclo-apparaat

WeJoin™

Bekijk het reislogboek en uw 
prestaties op MioShare™

Gedetailleerde
geschiedenis opnamen

Genereer drie verrassende 
fietsroutes op basis van de 
ingevoerde tijd of afstand

Surprise Me™

Duidelijke begeleiding met
een geluidssignaal voor elke 

instructie

Stapsgewijze instructies

Blijf rijden en blijf altijd 
in contact met vrienden 

en familie

Hands-free Notificaties

Deel uw reis via
sociale media of 

routeplanningsservices

Deel en maak indruk

Specificaties
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Mio Cyclo™ Discover Connect

NeverMiss™ 
Komoot routeplanner geïntegreerd
Routeyou routeplanner tool geïntegreerd
Strava routeplanner tool geïntegreerd
Surprise Me™ Lus 
Surprise Me™ A to B
Upload naar Strava 
Knooppunten 
Hoogte informatie
Waar ben ik functie
Stembegeleiding
Wegomleiding functie 
Kaarten voorgeïnstalleerd 
OpenStreetMap (OSM)
Barometrische hoogte
Fiets POI lijst (inclusief TomTom POI)
Map management
WeJoin™ (rijden in een groep)
Dashboard personalisatie
Fitness functie
Gedetailleerde geschiedenis
Importeren routes
Inkomend bericht
Inkomend gesprek signaal
WIFI sync
Bluetooth 4.2
Schermresolutie
Kleurenscherm
Licht sensor
Touchscreen
Geheugen
Batterij
Signaal instructies
IP rating (waterproof)
Afmetingen (mm) (B*H*D/gewicht)
Smartphone App (iOS/Android)
Website
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3.5”


