
BLAZE to pierwsze,  światło tylne SIGMA SPORT z funkcją sygnalizacji hamowania. Można je 
używać także za dnia, gdy wyłączone jest światło ciągłe. To idealne oświetlenie gwarantująca 
bezpieczeństwo rowerzystów którzy często korzystają z roweru np. dojeżdżają do pracy jak i dla 
sportowców trenujących w grupach. Kolejną opcją zwiększającą bezpieczeństwo jest wbudow-
any czujnik natężenia światła, który przy złych warunkach świetlnych automatycznie uruchamia 
tylne oświetlenie ciągłe (np. w tunelu). Długi czas świecenia, niewielka waga 22 gramów, zasięg 
widoczności 500 metrów oraz korzystna cena sprawiają, że BLAZE jest idealnym wyposażeniem 
każdego rowerzysty. Ponadto można używać jej na terenie Niemiec gdyż spełnia ona wymogi ustawy 
o dopuszczeniu osób i pojazdów do ruchu drogowego (StVZO)

NOWA LAMPA TYLNA SIGMA SPORT
Z FUNKCJĄ ZMIERZCU I STOPU!!!

 BLAZE       

Światło stopu w  dzień i w nocy
Czujnik przyspieszenia wykrywa hamowanie i sygnalizuje je innym uczestnikom ruchu. W trybie 
jazdy w dzień zapalają wszystkie trzy diody LED tylnego światła. W trybie nocnym górna dioda LED 
świeci się ciągle, a dwie dolne diody LED zapalają się dodatkowo podczas hamowania.

WAŻNE:

NAJWAŻNIEJSZE CECHY:

Dwa tryby świecenia z czujnikiem natężenia światła
W trybie jazdy dziennej automatycznie uruchamia się czujnik natężenia światła tylnej lampki 
BLAZE. Gdy wykryje on słabnące oświetlenie otoczenia przełącza on lampę w  tryb nocny z 
ciągłym światłem. Funkcja ta idealnie sprawdza się np. podczas jazdy w tunelach lub po ciemnych 
leśnych drogach.



Widoczność i długi czas świecenia
Tylne światło zgodne z ustawą o dopuszczeniu osób i pojazdów do ruchu drogowego (StVZO) char-
akteryzuje się widocznością 500 m i długim okresem świecenia przez 7 godzin.

Super design
Nieważne, czy rower ma charakter  sportowy czy miejski - tylne światło BLAZE o niewielkiej wadze 
22 g, idealnie pasuje do każdego roweru zajmując niewiele miejsca wzdłuż wspornika siodła. 
Wąski, pionowy design zapewnia wyśmienitą widoczność boczną.

Wielokrotne ładowanie
Tylne światło BLAZE posiada wbudowany akumulator. Jest on ładowany poprzez gniazdo Micro-
USB pozwalające na podłączenie do każdego komputera lub ładowarki. Przy użyciu znajdującego 
się w zestawie kabla Micro-USB  można je w pełni naładować w ciągu 3 godzin. Wskaźnik akumula-
tora i ładowania pokazuje krytyczny stan baterii oraz pełne naładowanie BLAZE .

Montaż bez użycia narzędzi
Za pomocą załączonych w zestawie pierścieni O-ring BLAZE można sprawnie i bez użycia narzędzi 
zamocować na wspornikach siodła o różnej średnicy.

Najważniejsze funkcje:
- Funkcja światła hamowania 3 LED 
- Tryb dzienny i nocny 
- Czujnik natężenia światła 
- Widoczność 500 m 
- Czas świecenia: 7 h 
- Czas ładowania: 3 h 
- Montaż bez użycia narzędzi przy użyciu 
  uchwytu O-ring 
- Wbudowane gniazdo Micro-USB 
  do ładowania akumulatora 
- Bardzo dobra widoczność boczna 
- Odporność na zachlapanie wodą 
  (kategoria ochronna IPX4) 
- Waga: 22 g


