
VARIA™

Добре дошли в света 
на колоездачната 
информираност 



Rearview Radar

Smart Bike Lights

In-sight Display

Новата  Varia  линия  от  смарт  байк 
устройства  от  Garmin,  включваща 
Varia радар, Smart Bike Lights и Vision, 
може  да  ви  помогне  за  по-безопасно 
каране.

Varia Rearview Radar ви предупреждава за 
трафик приближаващ отзад до 140 м и се
интегрира безпроблемно с други 
съвместими устройства.

Varia Vision In-sight Display поставя
информацията за колоезденето там където
искате - на вашата линия на очите. Той се
прикачва към вашите слънчеви очила и
показва съответната информация, когато е
сдвоено с вашето съвместимо устройство.

Varia Smart Bike Lights могат да се коригират
автоматично при промяна на скоростта, 
когатобезпроблемно се интегрира с друго 
съвместимо устройства. Ще се приспособява 
към променящите се условия на осветеност 
когато е интегриран с Edge® устройство, 
което има сензор за околната светлина1.
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Varia™ Rearview Radar

Информира ви за приближаващ трафик

Нека шофьорите да знаят, че сте там
Radar Tail Light ще увеличи интензивността когато трафика приближи,
 предупреждавайки шофьорите за вашето присъствие на пътя.

Работи с Edge
Varia  Rearview  Radar  работи  независимо  с  Varia  Head  Unit  или  
безжично със съвместимо Edge устройство и Varia Vision.

Удър от зад е причина номер едно 
за инцидентите с колоездачи

Засича превозни средства до 140 метра

Когато е сдвоен с Edge, не само ще ви 
предупреждава за трафика приближаващ 
отзад, но и ще ви кажа, ако има повече от 
едно превозно средство и относителната 
скорост на приближаване.



Varia™ Smart Bike Lights

Фарът автоматично прожектира по-напред или по-близо, когато се 
увеличава или намалява скоростта, когато е сдвоен с Edge компютър.

КАРАНЕ С ПО-ВИСОКА СКОРОСТ ЗАБАВЯНЕ ИЛИ СПИРАНЕ КАРАНЕ С НИСКА СКОРОСТ

Светлинен лъч се 
фокусира по-близо до 
водача. Задната светлина 
свети или е в мигащ 
режим.

Два задни светлини могат 
да бъдат използвани като 
мигачи
Когато са свързани с избрани 
Edge компютри, две задни 
светлини4 могат лесно да бъдат 
използвани като мигачи.

Не са ви нужни силни светлини, трябват ви смарт

Светлинният лъч се 
фокусира  по-далеч, когато  
се увеличава скоростта. 
Задната светлина 
преминава в мигащ режим.

Светлинен лъч се фокусира
 директно в предната част. 
Задна светлина преминава в 
пълна яркост, за да се 
индикира спирането.



™Varia Vision In-sight Display

Поставя вашите данни директно на линия на очите.

Главата горе: Дръж погледа си напред
Varia Vision2 повишава информираността ви, така че никога да не губите фокус, 
ако се опитвате да постигнете целите си за тренировка, намерите следващия 
завой или да сте на ясно с приближаването на автомобили.

Персонализирайте до четири полета за данни на екрана или изберете 
динамични графични екрани, за да видите данни за производителност, 
насоки, съобщения или обаждания и още.

Работи с Varia Rearview Radar

Когато се свърже с Varia Rearview Radar, той може да показва приближаването 
на  трафика.

Графични данни Полета с данни Смарт известия

Известия за сегменти Навигационни подкани Virtual Partner

Вижте това което искате да видите



VARIA VISION IN-SIGHT DISPLAY

 VARIA RADAR  Edge 25 / Edge 520 / Edge 1000 / Edge Explore 1000 / Varia Vision

 VARIA BIKE LIGHTS  Edge 25 / Edge 520 / Edge 1000 / Edge Explore 1000

 VARIA VISION  Edge 520 / Edge 1000 / Varia Radar

VARIA SMART  
HEADLIGHT

VARIA SMART  
TAIL LIGHT

Varia Smart Bike Lights1

EDGE 520 EDGE 1000

Varia Radar

Varia Vision In-sight Display

Сдояване с Edge
4 часа

ANT+ Да

Воден рейтинг                                   IPX7
Дисплей:  6.0 x 3.4 x 1.9 cmРазмери на продукта

Тегло

Радар :  7.3 x 4.4 x 2.3 cm

Дисплей:  28.5 g
Радар :  63.5 g

Лумени 12

Живот  на 
батерията 

VARIA  RADAR  BUNDLE

Модел солидно,мигащо4

Модел                     солидно,мигащо4        солидно,мигащо4

Lux 95 Lux at 10 метра N/A

Лумени                            600 28

Живот на  2.5 часа 4 часа
батерията

Време за зарежд. 6 часа 2 часа

ANT+ Да Да

Воден рейтинг IPX7 IPX7

Тегло                               220 g 52 g

Тегло 29.7 g

Размер 6.1 x 2 x 2 cm

Живот на батерията                  8 часа

Резолюция                                  428 x 240

ANT+ Да

Воден рейтинг IPX7

Сензорен панел Да

Сензори     Да + акселерометър

Ако искате още по-добра производителност от вашите VARIA устройства, 
свържете ги със съвместимо Edge устройство от Garmin. Varia Bike Radar, Smart 
Bike Lights и Varia Vision се интегрират безпроблемно с вашия  Edge, за да 
помогнат за създаването на по-безопасна среда за каране, без значение къде и 
кога се возите, ден или нощ.
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Garmin.com/edge

Varia™

За по-безопасна колоездачна среда

1 Нагажда се към променящите се условия на осветеност, когато е сдвоен с Edge 1000 и Edge Изследвайте 1000.
2  Само за информация за ситуацията. Потребителите винаги трябва да  се фокусира върху обкръжението.

Източник: Лига на американските колоездачи.
4  
3  

Функцията не достъпно на StVZO версия.

© 2016 Garmin Ltd и неговите дъщерни дружества. Грешки и пропуски се допускат.


