
 

 

Philips
Chytrý řemínek Bluetooth 
InRange

pro iPhone 5/4S a nový iPad

AEA1000
Mějte své cennosti na dosah

pomocí bezdrátového zařízení Philips InRange
Zařízení Philips InRange udržuje vaše cennosti a iPhone v dosahu pomocí bezdrátové technologie 
Bluetooth®. Upozorní vás, pokud své cennosti někde zapomenete, a pomůže vám je nalézt, pokud 
je někam založíte. Dokonale se vejde do peněženky nebo ke klíčům a přinese vám klid.

Vždy mějte své cennosti nablízku
• Bezplatná aplikace pro párování iPhonu s více zařízeními InRange
• Upozorní, pokud se zařízení InRange a iPhone ocitnou mimo dosah
• Vyhledání iPhonu nebo zařízení InRange pouze jedním stisknutím
• Nastavení časů, kdy vás zařízení InRange nebude upozorňovat

Pokročilá bezdrátová technologie Bluetooth
• Dlouhá životnost baterie díky technologii Bluetooth s nízkou spotřebou energie
• Volejte prostřednictvím sluchátek Bluetooth, i když je zařízení InRange spárované

Jednoduché a snadné použití
• Malé a tenké, takže se snadno vejde do peněženky
• Zařízení InRange s ochranným pouzdrem lze bezpečně připojit ke klíčům nebo taškám



 Bezplatná aplikace pro párování iPhonu/
zařízení InRange

V iPhonu 4S nebo novém iPadu si stáhněte aplikaci 
Philips InRange z obchodu Apple App Store a 
spusťte ji. Postupujte podle pokynů na obrazovce a 
přidejte položky, které chcete chránit a nastavit pro 
ně dosah výstrahy. Poté k položce připojte zařízení 
Philips InRange.

Upozorní, pokud je mimo dosah

Upozorní, pokud se zařízení InRange a iPhone 
ocitnou mimo dosah

Vyhledání jedním stisknutím

Chcete-li vyhledat přidanou položku v nastaveném 
dosahu, klepněte na tlačítko Domů na svém iPhonu 
4S nebo novém iPadu a na zařízení InRange připojené 
ke kroužkům položek. Stisknutím tlačítka na zařízení 
InRange můžete vyhledat svůj iPhone 4S nebo nový 
iPad v nastaveném dosahu a opačně.

Vytvoření bezpečného času
Nastavení časů, kdy vás zařízení InRange nebude 
upozorňovat

Nízká spotřeba energie při provozu
Dlouhá životnost baterie díky technologii Bluetooth 
s nízkou spotřebou energie

Pokračování hovorů Bluetooth

Volejte prostřednictvím sluchátek Bluetooth, i když 
je zařízení InRange spárované

Dokonale se vejde do peněženky

Malé a tenké, takže se snadno vejde do peněženky

Snadné připojení k cennostem

Zařízení InRange s ochranným pouzdrem lze 
bezpečně připojit ke klíčům nebo taškám
AEA1000/00

Specifikace
Bezdrátová technologie Bluetooth®

• Verze: BT 4.0
• Profil Najdi mne 4.0: Ano
• Profil blízkosti 4.0: Ano
• Služba baterie 4.0: Ano
• Tx napájecí služba 4.0: Ano
• Profil stavu upozornění telefonu 4.0: ano
• Profil upozornění 4.0: ano

Zvuk
• Bzučák: Ano

Aplikace pro iPhone/iPad
• Bezplatná aplikace Philips InRange: Ano
• Lze připojit až ke 3 jednotkám InRange: Ano

Kompatibilita s iPadem
• Nový iPad: Ano

Kompatibilita se zařízením iPhone
• iPhone 4S: Ano

Příslušenství
• Pouzdro: silikonové pouzdro s kovovým zámkem
• Baterie CR2016: 2 ks
• Šňůrka: Ano
• Kovový kolík: pro uvolnění dvířek baterie
• Stručný návod k rychlému použití: Ano

Napájení
• Baterie: CR2016
• Výdrž baterie: 3 měsíce

Rozměry
• Rozměry výrobku (Š x V x H): 60 x 40 x 3,8 mm
• Hmotnost výrobku (g): 20
•

* Společnost Philips neodpovídá za odcizené cennosti jakéhokoli 
druhu, k nimž může dojít v důsledku používání zařízení InRange.
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