
www.mio.com/cyclo 
©2017 Mitac Europe.
Alle handelsmerken zijn eigendom van haar respectievelijke eigenaren.
Alle specificaties kunnen zonder aankondiging worden veranderd.

Meer 3D-effect 
in zonlicht

Hoogtegrafiek op 
de kaart Grotere cijfers Lap Functie

Een complete oplossing voor fietsplezier
De Cyclo 405 HC biedt alles wat u nodig hebt voor een plezierrit of een serieuze fietstraining. Naast 
de gebruiksvriendelijke fietscomputer die is ontworpen voor prestatieverbetering, ontvangt u ook een 
ANT+-hartslagmonitor en snelheids- en cadanssensor. 

Fietsen en verkennen
Stelt u zich voor dat u door het Belgische platteland fietst of een bergetappe uit de Ronde van Frankrijk 
rijdt. Dan zou het toch geweldig zijn als u op een trouwe fietsgezel kon rekenen om u daarbij te 
begeleiden en ondersteunen? Dat is precies wat u de Cyclo 405 HC kunt verwachten. 
Met de complete kaart van Europa die gedurende de hele levensduur updatebaar is, komt u overal 
waar u heen wilt. Neem uw fiets mee op vakantie en raak nooit meer de weg kwijt. Fiets de bekendste 
fietsroutes in Europa en houd tegelijkertijd uw prestaties bij.

Ontworpen voor prestaties
De Cyclo 405 HC is uitgerust met een geïntegreerde ANT+-sensor, ANT+-hartslagmonitor en snelheids- 
en cadanssensor, zodat u uw eigen prestaties kunt controleren en bijhouden. Alle statistieken worden 
geregistreerd, zodat u ze later kunt bekijken en analyseren.
Het is niet prettig om te ontdekken dat het scherm van uw nieuwe fietsnavigatie onleesbaar is als de 
zon schijnt. Daarom heeft de Cyclo 405 HC een plat 4-inch aanraakscherm met anti-glare waarvan u 
tijdens het fietsen probleemloos kaarten, aanwijzingen en statistieken kunt aflezen.
De nieuwe Cyclo-gebruikersinterface is nu nog intuïtiever. Het systeem is zo gebruiksvriendelijk dat u 
binnen enkele minuten op uw fiets zit, waarschijnlijk zonder de handleiding te hoeven raadplegen. En 
daarnaast krijgt u alle prestatiegegevens en statistieken die u nodig hebt. De perfecte combinatie van 
eenvoud en functionaliteit.

Integreer ‘fun’ met functionaliteit  
De unieke ‘Surprise-Me™’-functie laat u kiezen uit drie afzonderlijke routes op basis van tijd, afstand 
of bestemming. Het is de ideale manier om een nieuwe plek te verkennen of uw trainingsritten een 
nieuwe impuls te geven.
Via een Bluetooth-verbinding met uw smartphone kunt u onderweg groepsberichten ontvangen 
vanuit de social media (WhatsApp, Twitter en Facebook).
Met de nieuwe lap functie kunt u tijden vastleggen tussen locaties of voor ingestelde afstanden. De 
functie wordt eenvoudig geregeld met één van drie apparaattoetsen, waarmee u ook rechtstreeks 
gegevens kunt vastleggen.
Maak verbinding met MioShare en synchroniseer uw ritten rechtstreeks met Strava™ om ze later 
te bekijken, te analyseren en met anderen te delen. Strava-segmenten, geschikt voor binnen- en 
buitentrainingen. 

Alles wat u nodig hebt voor de ideale fietsrit 



 NIEUW 4” plat, bij zonlicht leesbaar 
aanraakscherm met anti-glare

 NIEUW Hardware met 3 knoppen voor aan/uit, lap 
functie en opname starten

 NIEUW Updatebare fietskaarten van geheel 
Europa vooraf geïnstalleerd – Open Street Maps, 
klaar voor gebruik

 NIEUW Strava Live Segmenten – binnen- en 
buitentraining

 NIEUW Groepsberichten van sociale apps – 
ontvang berichten op het scherm (WhatsApp, 
Twitter, Facebook Messenger) via Bluetooth® 
verbinding met uw smartphone

 NIEUW Lap functie - hiermee kan de gebruiker 
verschillende segmenten van een rit markeren 
of zijn rondes markeren op gespecificeerde 
intervallen, waardoor hij/zij wordt uitgedaagd zijn 
resultaten per ronde of segment te verbeteren

 Eenvoudige en gebruiksvriendelijke navigatie 
- grote cijfers op het scherm en eenvoudige 
menustructuur

 Surprise Me™ - bepaal uw tijd, afstand of 
bestemming en kies uit 3 verrassende routes

 Voorkeursknooppuntenoptie ingebouwd voor 
België en Nederland

 Desktop-applicatie - één basishulpprogramma om 
uw apparaat eenvoudig te beheren, nieuwe routes 
te downloaden en uw ervaringen te delen

 Geïntegreerde ANT+-sensor – en met draadloze 
hartslagmonitor en snelheids- en cadanssensor

 Sluit aan op elektronische Shimano Di2-
fietsschakelsystemen. Leest en registreert de 
schakelgegevens van de elektronische Shimano 
Di2-schakelgroepen. Ondersteunt Shimano Di2-
bediening op afstand voor het schakelen tussen 
pagina’s op het dashboard en het starten/stoppen 
van registratie

 Werkelijke routeweerstand – verbindt met 
ANT+-trainers met FE-C-protocol en geeft 
de overeenkomstige weerstand tijdens uw 
binnentraining

Eigenschappen

BG • CZ • HR • EE • GR • HU • LT • LV • PL • RO • SK • SI • RS • TR • UA
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