
 

 

Philips
InRange – проследяване с 
Bluetooth

за iPhone 5/4S и новия iPad

AEA1000
Пазете ценностите си под ръка

безжично – с Philips InRange
Philips InRange държи ценните ви предмети и вашия iPhone винаги в полезрението ви, 

използвайки безжичната технология Bluetooth®. Той сигнализира, ако ги забравите, и ви помага 

да ги намерите, ако са оставени не на място. Побира се идеално в портфейли или 

ключодържатели, за да сте винаги спокойни.

Пазете винаги ценностите си винаги под ръка
• Безплатно приложение InRange за сдвояване на iPhone с няколко устройства InRange
• Предупреждения, когато InRange и iPhone са извън обхват
• Открийте своя iPhone или InRange само с едно докосване
• Задайте интервали от време, в които InRange няма да ви уведомява

Авангардната безжична технология Bluetooth
• Дълъг живот на батерията с технологията Bluetooth с ниско потребление на енергия
• Провеждайте разговори с Bluetooth слушалката, дори при сдвоено устройство InRange

Просто и лесно използване
• Миниатюрно и тънко, то влиза лесно в отделението за карти в портфейла ви
• InRange има предпазен калъф за безопасно закрепване към ключодържатели и чанти



 Безплатно приложение за сдвояване 
на iPhone с InRange

Изтеглете Philips InRange от Apple App Store 
на вашия iPhone 4S/нов iPad и започнете да 
използвате приложението. Следвайте 
инструкциите на екрана, за да добавите 
предметите, които искате да защитите, и да 
зададете обхвата за включване на алармата. 
След това закачете устройствата Philips 
InRange към вещите си.

Предупреждения, когато са извън 
обхват

Предупреждения, когато InRange и iPhone 
са извън обхват

Откриване с едно докосване

За да потърсите добавения предмет в 
рамките на зададения обхват, докоснете 
бутона за начало на вашия iPhone 4S/нов 
iPad и прикаченото към предмета 
устройство InRange ще започне да звъни. И 
обратно, натиснете бутона на устройството 
InRange, за да потърсите своя iPhone 4S/нов 
iPad в рамките на зададения обхват.

Създайте си SafeTime
Задайте интервали от време, в които 
InRange няма да ви уведомява

Ниско работно потребление на 
енергия
Дълъг живот на батерията с технологията 
Bluetooth с ниско потребление на енергия

Без прекъсване на разговорите чрез 
Bluetooth

Провеждайте разговори с Bluetooth 
слушалката, дори при сдвоено устройство 
InRange

Побира се идеално в портфейли

Миниатюрно и тънко, то влиза лесно в 
отделението за карти в портфейла ви

Закрепва се лесно към ценните ви 
предмети

InRange има предпазен калъф за безопасно 
закрепване към ключодържатели и чанти
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Безжична технология Bluetooth®
• Версия: BT 4.0
• Find Me Profile 4.0
• Proximity Profile 4.0
• Battery Service 4.0
• Tx Power Service 4.0
• Phone Alert Status Profile 4.0
• Alert Notification Profile 4.0

Звук
• Зумер

Приложение за iPhone/iPad
• Безплатно приложение Philips InRange
• Свързва до 3 устройства InRange

Съвместимост с iPad
• Новият iPad

Съвместимост с iPhone
• iPhone 4S

Аксесоари
• Калъф: Силиконов калъф с метална закопчалка
• Батерия CR2016: 2 бр.
• Лента
• Метален щифт: за освобождаване на вратичката 
за батерия

• Ръководство за бърз старт

Електрозахранване
• Батерия: CR2016
• Живот на батерията: 3 месеца

Размери
• Габарити на продукта (Ш x В x Д): 

60 x 40 x 3,8 мм
• Тегло на продукта (г): 20
•
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* Philips не носи отговорност за ценности, откраднати по време на 
използването на InRange.

http://www.philips.com

