NABÍDKA
Sportovní časomíra pro bezdrátové měření Brower Timing Systems
Bib ID RL Systém
(platnost ceníku květen – prosinec 2018)

Specifikace:
- souprava je lehce přenosná, nastavitelná a ovladatelná
- systém je postaven na principu krystalové synchronizace
- systém obsahuje celkem 32 kanálů, čímž může měřit až 32 časů současně
- systém je schopen evidovat až 250 startovních čísel
- dosah systému je 8 km
- systém se rychle a jednoduše naprogramuje
- systém je možno napojit bezdrátově přes Smartphone
Smar
aplikaci na mobilní
ní telefon a
dovoluje následné sledování dat
- synchronizace
ynchronizace mezi startovací brankou, cílovými, případně mezičasovými fotobuňkami a
časoměrnou jednotkou probíhá bezdrátově
- záruční doba je 24 měsíců ode dne převzetí zboží pověřenou osobou,
osobou po té je v případě poruchy
nutno kontaktovat přímo výrobce. Instrukce, postup a kontakty na webových stránkách výrobce
www.browertiming.com

- základní sada Bib ID RL Training System
(bez aplikace Smartphone = bez možnosti propojení k mobilnímu telefonu)
o RL Timer (časoměrná jednotka)
o 2 fotobuňky – cílové
o Startovací branku
o Antény
o Trojnožku
o Úchyty a vak
o Cena této sady je 74.500 CZK + DPH
- rozšířená sada Bib ID RL Event System
(s integrovanou Smartphone aplikací k propojení s mobilním telefonem)
o RL Timer (časoměrná jednotka)
o 2 fotobuňky – cílové
o Startovací branku
o Antény
o Trojnožku
o Úchyty a vak
o Cena této sady je 88.000 CZK + DPH
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(platnost ceníku květen – prosinec 2018)

k základní sadě Bib ID RL Systém je možné dodat
o Extra fotobuňky k měření mezičasů
o Cena 15.500 CZK + DPH/1 pár

Ceny jsou uvedeny bez 21% DPH a bez poštovného.
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