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Hardware-specificaties

• Smartphone-displayoplossing geschikt voor smartphones incl. camerabehuizing en hoesje  
met de volgende afmetingen L:1 23 – 175 mm, B: 67 – 88 mm, H: 6,8 – 13 mm*

• Geschikt voor smartphones tot een totaalgewicht van 276 g incl. hoesje*

• Optimale integratie van de smartphone beschermt de smartphone bij het rijden op verharde 
wegen zonder sprongen met gemiddelde snelheden tussen 15 – 25 km/u, zoals asfaltwegen, 
landwegen, paden verhard met grind of zand, verharde bospaden met weinig treden (< 15 cm).

• Volledige modulariteit: de SmartphoneGrip is compatibel met de displaybevestiging, zodat je 
flexibel kunt wisselen tussen de SmartphoneGrip en de Kiox 300

• Flexibele positionering van de SmartphoneGrip mogelijk dankzij de modulaire displayhouder

• Draadloos opladen van de smartphone wanneer de smartphone is bevestigd aan de 
 SmartphoneGrip (alleen voor smartphones die inductief kunnen worden opgeladen)

• Bedraad opladen van de smartphone via de micro USB-aansluiting op de SmartphoneGrip

• Led aan de linkerkant van de SmartphoneGrip toont de oplaadstatus van de smartphone  
(bijvoorbeeld wanneer inductief opladen is geactiveerd, opladen via USB of wanneer  
volledig opgeladen)

• Maximaal vermogen bij het opladen van de smartphone: 7,5 W (5 V, 1,5 A) voor draadloos 
 opladen en 5 W (5 V, 1 A) voor bekabeld opladen

• Slim ontwerp: luidspreker en oplaadcontact van de smartphone zijn vrij toegankelijk,  
knoppen worden niet ingedrukt

• Met gesloten USB-kap IP54-beschermd tegen stof en spatwater

• Temperatuurbereik: –5 °C tot +40 °C (in gebruik) en +10 °C tot +40 °C (opslag)
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* Niet geschikt voor klephoesjes en etuis
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Functies eBike Flow app

• Rijden – veilige bediening van de eBike Flow app via de LED Remote op het stuur

• Rijden – weergave van rijgegevens (snelheid, afstand, rijtijd)

• Rijden – weergave van eBike-gegevens (huidige rijmodus, gemiddelde snelheid, resterende 
actieradius, oplaadstatus en verlichtingsstatus)

• Rijden – weergave van de tijd en de batterij van de smartphone

• Rijden – grafische weergave van huidig vermogen (vergelijking van motorvermogen met zelf 
geleverd vermogen)

• Navigatie – snelle en eenvoudige routeplanning via de eBike Flow app

• Navigatie – gedetailleerde kaartweergave in de eBike Flow app

• Navigatie – afslaginstructies

• Navigatie – weergave van de verwachte aankomsttijd, de resterende afstand en van de 
 gesteldheid van de weg bij de routeplanning

• Navigatie – weergave van contextuele informatie op de kaart (POI's, eBike-dealers,  
eBike-oplaadstations)

• Navigatie – keuze uit verschillende routeprofielen en aangepaste kaartweergave afhankelijk  
van de rijsituatie (Leisure, Daily, eMTB)

Connectiviteit en compatibiliteit

• eBike Flow app voor compatibele smartphones (vanaf Android 7.1 of iOS versie 14)

• De SmartphoneGrip in combinatie met de eBike Flow app is alleen beschikbaar voor eBikes met 
het smart systeem van Bosch eBike Systems. Voor eBikers met het Bosch eBike-systeem 2 zijn 
de SmartphoneHub en COBI.Bike nog steeds beschikbaar als smartphone-displayoplossingen


