Xiaomi YunBike C1 –
розумний електровелосипед
Mi YunBike C1 — розумний електровелосипед
для повсякденних поїздок і відпочинку.

Витривалий!
Ви можете проїхати 25 км виключно на електротязі не докладаючи ніяких зусиль.
Тепер ви можете без проблем добратися на роботу. Ніякі затори, ніяких додаткових
витрат на бензин і не потрібно шукати душ і відпочивати на самому початку робочого дня.
Навіть якщо ви живете досить далеко — для YunBike C1 це не проблема. Наприклад, ви
без проблем доїдете від Броварів до центру Києва на одному заряді! Акумулятор легко
знімається і повністю заряджається від побутової розетки протягом 2,5–3 годин.
В режимі «допомоги» велосипед зможе проїхати 75 км!

Легкий!

Яскравий і різний!

Вага велосипеда всього 16 кг! Більшість аналогічних велосипедів важить 30–50 кг. Велосипед буде зручним як для дітей,
так і для дорослих.

Чотири різних кольори на вибір. Два типи конструкції рами:
«чоловічий» і «жіночий» варіанти.

Кожен зможе знайти велосипед для себе!

Розумний!
Завдяки вбудованому Bluetooth модулю і підключенню до мобільного додатку функція Smart проводить самодіагностику і перевіряє стан основних деталей.
Велосипед дбає про вашу безпеку! Також додаток показує швидкість, напрям руху
і карту.
Також ви легко зможете ділитися своїми маршрутами з друзями. Фари вмикаються автоматично — що гарантує вашу безпеку ввечері. YunBike C1 має вбудований
трьохосьовий акселерометр і трьохосьовий гіроскоп; якщо вам необхідно їхати під
гору, smart система велосипеда миттєво визначає місця, де вам необхідно докладати більше зусиль і автоматично подає електроживлення, щоб ви піднялися вгору по
схилу без зайвих зусиль. Та при бажанні електричну тягу легко відімкнути і користуватися YunBike C1 як звичайним велосипедом.

Зручний!
Не дивлячись на компактний розмір і невеликий
діаметр колес (20 дюймів) — велосипед зручний
навіть для людей вище
середнього зросту. Висота
сидіння і керма — легко
регулюється! Під час
поїздки ви можете зарядити свій телефон чи
планшет. Повного заряду
батареї вистачить, щоб
зарядити 22 iPhone.

Назва:

YunBike C1

Тип:
Рама:
Розміри:
Електродвигун:
Максимальна швидкість, км/год:
Пробіг:
Розмір шин:
Ідентифікація нахилу:
Режими швидкості:
Smart система контролю ECU:

Електричний велосипед
Алюмінієвий сплав
1510мм х 560мм х 850мм
Безщітковий двигун Yun Bike 36V 180W
25
75 км (максимальний пробіг з підсиленням), 25км (максимальний пробіг з механічним приводом)
20 х 1-1/8”
Вбудований трьохосьовий акселерометр та трьохосьовий гіроскоп
Автоматичне перемикання 5 режимів швидкості (OFF/ ECO/ NORMAL/ SPORT/ ON)
Bluetooth
SAMSUNG, корпус із алюмінієвого сплаву, наявність 2 USB виходів, 8 рівнів захисту батареї, час
підзарядки: 2.5– 3 години
Formula C1
Наявні
Система контролю руху, підтримка Android, iOS
16 кг
120 кг

Батарея:
Гальма:
Велосипедні фари:
Додатково:
Маса (в т.ч. батарея):
Максимальне навантаження:

