
 

Mam przyjemność zaprezentować Państwu nowe oświetlenie Sigma Sport: 

Skoncentrowana moc: SIGMA rozszerza ofertę oświetlenia z dopuszczeniem wg 

niemieckiego rozporządzenia w sprawie warunków technicznych pojazdów oraz zakresu 

ich niezbędnego wyposażenia STVZO. 

Zasilane bateriami lampki AURA 30, CURVE oraz akumulatorowe 

światło tylne z możliwością ładowania INFINITY od listopada wejdą do oferty świateł 

przednich i tylnych SIGMA 

Mała, ale śmiała: lampka przednia AURA 30 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Emitująca światło o natężeniu 30 luksów i zasięgu 40 metrów AURA 30 to idealna lampka na baterie 

do codziennego użytku w ruchu drogowym. Dwa tryby pracy i długi czas świecenia do 15 godzin w 

trybie ekonomicznym sprawiają, że jest ona niezawodną towarzyszką w drodze do pracy i szkoły. 

Szczególnie młodzież szkolną i okazjonalnych rowerzystów cieszy intuicyjna obsługa i łatwa wymiana 

baterii, o których stanie wiarygodnie informuje wskaźnik poziomu naładowania. Sportowe, 

kompaktowe wzornictwo sprawia, że doskonale uzupełnia ona wygląd kierownicy roweru. 

Niewymagający użycia narzędzi montaż za pomocą silikonowego paska pozwala zamontować lampkę 

AURA 30 na wielu rodzajach rowerów. Tak jak większość oświetlenia przedniego firmy SIGMA, AURA 

30 posiada certyfikat STVZO. 

Funkcjonalność w parze ze wzornictwem: światło tylne CURVE 

 

 

 

 

 



Zupełnie nowe światło tylne CURVE to połączenie funkcjonalności i eleganckiego wyglądu. Dzięki 

niezwykle długiemu czasowi świecenia wynoszącemu 29 godzin i bardzo sportowemu wyglądowi 

bateryjne światło tylne pasuje do każdego roweru. Dzięki innowacyjnej soczewce można ją 

montować równolegle do sztycy. To powoduje, że CURVE elegancko i dyskretnie wtapia się wizualnie 

w całość roweru. Zasięg rzędy 400 metrów zapewnia widoczność i bezpieczeństwo w ruchu 

drogowym. Światło tylne jest wyposażone we wskaźnik poziomu naładowania wiarygodnie 

informujący o niskim poziomie energii baterii. Dzięki znajdującym się w zestawie elastycznym, 

silikonowym paskom, światło tylne CURVE można łatwo i bez użycia narzędzi zamontować na 

wszystkich popularnych sztycach i używać jej w różnych rowerach.  

Światło na okrągło: akumulatorowe światło tylne INFINITY 

 

 

 

 

 

 

Akumulatorowe światło tylne INFINITY uzupełnia paletę nowości firmy SIGMA. Zasilanie bez końca i 

sportowe wzornictwo czynią z niego idealnego towarzysza w mrocznej porze roku. Szczególnym 

powodem do dumy twórców produktów SIGMA jest niezwykle długi czasu świecenia 

akumulatorowego światła tylnego wynoszący 16 godzin. Tym samym jest ono jednym z najdłużej 

świecących akumulatorowych świateł rowerowych, posiadających dopuszczenie wg niemieckiego 

rozporządzenia w sprawie warunków technicznych pojazdów oraz zakresu ich niezbędnego 

wyposażenia. Dwustopniowy wskaźnik naładowania akumulatora informuje o ilości pozostałej energii 

i przypomina o odpowiednio wczesnym ponownym ładowaniu. Światło tylne INFINITY można 

naładować przez gniazdo micro USB w zaledwie dwie godziny. Chroni środowisko i zawartość 

portfela. Także INFINITY wyposażono w soczewkę umożliwiającą montaż światła tylnego równolegle 

do sztycy. Dzięki temu światło harmonijnie wtapia się w tył roweru. Bardzo smukłe, ważące zaledwie 

25 gramów akumulatorowe światło tylne posiada certyfikat STVZO. 

W sprzedaży od listopada 2020 r. 

Lampka przednia AURA 30 oraz światła tylne CURVE oraz INFINITY będą dostępne w sprzedaży od 

listopada 2020 r. zarówno pojedynczo, jak i w zestawach, w wyszczególnionych poniżej zalecanych 

cenach detalicznych 

(baterie wchodzą w skład każdego zestawu): 

AURA 30: 14,95 EUR 

CURVE: 9,95 EUR 

INFINITY: 17,95 EUR 

AURA 30/ CURVE w zestawie: 22,95 EUR 

AURA 60/ INFINITY w zestawie: 64,95 EUR 


