
Seria TOPLINE 2016 od Sigma Sport  

Większe, cieńsze, z nowymi cechami – nowo zaprojektowana linia liczników 
rowerowych linii TOPLINE od SIGMA SPORT. Zyskała nowy wygląd, nowe funkcję 
oraz została wyposażona w zoptymalizowane akcesoria. Od licznika 5.16 dla 
okazjonalnego rowerzysty po 23.16 dla ambitnego kolarza. Seria TOPLINE 2016 
oferuje liczniki dla każdego. 

Nowe, trzy liniowe wyświetlacze z minimalnymi ramkami są znacznie większe niż w 
modelach z poprzednich lat. Pionowe zorientowanie wyświetlacza pozwala w 
czytelniejszy sposób przedstawić interesujące nas dane treningowe. Nowoczesny 
design obudowy w połączeniu z intuicyjnym rozmieszczeniem klawiszy znacznie 
ułatwia obsługę i nawigacje. 

Liczniki rowerowe będą miały wiele innych innowacji – Nowo zaprojektowany, 
węższy uchwyt na kierownicę, łatwiej montowalny magnes na szprychę. Nowe 
czujniki prędkości STS i kadencji STS będą teraz węższe oraz będą miały też 
możliwość ustawienia pod kątem do magnesu. 

BC 5.16 // BC 7.16 // BC 9.16 
Trzy rekreacyjne modele z serii TOPLINE 2016 mają być łatwe w użyciu dzięki 
jednemu przyciskowi. Przewodowy licznik BC 5.16, jest prostym, pięciofunkcyjnym 
licznikiem o intuicyjnym menu. Podstawowe funkcje rowerowe są jasno 
przedstawione za pomocą ikon. 

Liczniki BC 7.16 oraz BC 9.16 będą dostępne w wersjach przewodowych i 
bezprzewodowych kodowanych analogowo. Wyposażone w pełni tekstowy 
wyświetlacz oraz funkcję programowania interwału serwisu. Licznik 7.16 posiada 
siedem funkcji, w tym miedzy innymi średnią prędkość i całkowity dystans. Licznik 
9.16 posiada ponadto porównanie prędkości średniej z aktualną, prędkość 
maksymalną oraz licznik spalonych kalorii 

BC 14.16 // BC 16.16 // BC 23.16 

Trzy sportowe modele linii TOPLINE 216 będą dostępne w wersji bezprzewodowej 
kodowanej cyfrowo – STS. Model 14.16 oraz 16.16 będzie również w wersji 
przewodowej. Na nowych punktowych wyświetlaczach nadających się do 
wyświetlania obrazków będzie można oglądać wykresy tętna, profilu trasy a także 
własne ekrany w stanie spoczynku 

Wyposażony w funkcję wysokości wraz z profilem trasy oraz nachyleniem 
procentowym licznik BC14.16 dedykowany jest dla zaawansowanych kolarzy. Licznik 
16.16 z przeznaczeniem dla aspirujących cyklistów oraz ludzi wykorzystujących rower 
do przemieszczania się w codziennych obowiązkach i wyposażony jest w takie funkcję 
jak czas potrzebny do przybycia do celu wraz z funkcją jak długo zajmie jeszcze jazda i 
jak daleko jeszcze do punktu docelowego. Każdy kilometr przeliczany jest na 
oszczędność paliwa. Funkcje kadencji są opcją dla bezprzewodowych liczników 14.16 
oraz 16.16 



Licznik 23.16 to kombinacja wszystkiego co najlepsze w serii TOPLINE 2016. 
Zapamietuje w logach dane z ponad 500 godzin treningów. Posiada zaawansowane 
funkcje wysokości, kalkulowany miernik mocy, licznik okrążeni oraz wszelki inne 
potrzebne dane do analizy treningu. Będzie dostępny tylko w wersji bezprzewodowej 
kodowanej cyfrowo dostarczanej z czujnikami prędkości, kadencji oraz miernikiem 
tętna. 

SIGMA LINK oraz NFC 
 

NFC (Near Field Communication) to protokół pozwalający na komunikację liczników 
14.16 16.16 oraz 23.16 ze smartphonami wyposażonymi w system android za pomocą 
aplikacji SIGMA LINK. Aplikacja Sigma Link umożliwia konfigurację wszystkich 
ustawień licznika oraz sczytywanie danych treningu. Aby rozpocząć bezprzewodową 
transmisję danych wystarczy przytrzymać telefon z włączoną aplikacją SIGMA LINK 
nad licznikiem. Dane będą automatycznie przesyłane do telefonu z otwartą aplikacją. 
Aby dokładniej zanalizować trening można przesłać dane do oprogramowania Sigma 
Data Center przez chmurę SIGMA. 


