
 

 

Philips
Έξυπνος ανιχνευτής 
Bluetooth InRange

για iPhone 5/4S και το νέο iPad

AEA1000
Κρατήστε τα πολύτιμα αντικείμενά σας εντός εμβέλειας
χρησιμοποιώντας ασύρματα το Philips InRange
Το Philips InRange κρατά τα πολύτιμα αντικείμενά σας και το iPhone εντός εμβέλειας, 

χρησιμοποιώντας την ασύρματη τεχνολογία Bluetooth®. Σας ειδοποιεί αν τυχόν ξεχάσετε κάποιο 

πολύτιμο αντικείμενο και μπορεί να το βρει αν δεν θυμάστε πού το βάλατε. Ταιριάζει άψογα σε 

πορτοφόλια ή κλειδιά, για απόλυτη σιγουριά και ηρεμία.

Κρατήστε τα πολύτιμα αντικείμενα κοντά σας
• Δωρεάν εφαρμογή InRange που συνδέει το iPhone με πολλά InRange
• Ειδοποίηση όταν το InRange και το iPhone είναι εκτός εμβέλειας
• Εντοπίστε το iPhone ή το InRange με ένα μόνο άγγιγμα
• Ορίστε ώρες όπου το InRange δεν θα σας ειδοποιεί

Προηγμένη ασύρματη τεχνολογία Bluetooth
• Μεγάλη διάρκεια μπαταρίας με χαμηλή κατανάλωση ενέργειας Bluetooth
• Κλήσεις μέσω ακουστικών Bluetooth, ακόμη και με συνδεδεμένο το InRange

Απλό και εύχρηστο
• Μικρή και λεπτή σχεδίαση, μπαίνει εύκολα στη θήκη πιστωτικών καρτών του πορτοφολιού 
σας

• Με την προστατευτική του θήκη, το InRange συνδέεται εύκολα σε τσάντες ή κλειδιά



 Δωρεάν εφαρμογή που συνδέει iPhone 
με InRange

Στο iPhone 4S/νέο iPad, κατεβάστε το InRange της 
Philips από το Apple App και ανοίξτε την 
εφαρμογή. Ακολουθήστε τις οδηγίες στην οθόνη 
για να προσθέσετε τα αντικείμενα που θέλετε να 
προστατεύσετε και να ορίσετε την εμβέλεια της 
ειδοποίησης. Στη συνέχεια, συνδέστε τις 
συσκευές του Philips InRange με το αντικείμενο.

Ειδοποίηση όταν είναι εκτός εμβέλειας

Ειδοποίηση όταν το InRange και το iPhone είναι 
εκτός εμβέλειας

Εντοπίστε με ένα άγγιγμα

Για να αναζητήσετε το αντικείμενο που 
προσθέσατε εντός της καθορισμένης εμβέλειας, 
πατήστε το κουμπί της αρχικής σελίδας στο 
iPhone 4S/νέο iPad και η συσκευή InRange που είναι 
συνδεδεμένη με το αντικείμενο θα ηχήσει. 
Αντίστροφα, πατήστε το κουμπί στη συσκευή 
InRange για να αναζητήσετε το iPhone 4S/νέο iPad 
εντός της καθορισμένης εμβέλειας.

Δημιουργία SafeTime
Ορίστε ώρες όπου το InRange δεν θα σας 
ειδοποιεί

Χαμηλή κατανάλωση ενέργειας
Μεγάλη διάρκεια μπαταρίας με χαμηλή 
κατανάλωση ενέργειας Bluetooth

Συνέχιση κλήσης Bluetooth

Κλήσεις μέσω ακουστικών Bluetooth, ακόμη και 
με συνδεδεμένο το InRange

Χωράει άψογα στο πορτοφόλι σας

Μικρή και λεπτή σχεδίαση, μπαίνει εύκολα στη 
θήκη πιστωτικών καρτών του πορτοφολιού σας

Συνδέεται εύκολα σε πολύτιμα 
αντικείμενά σας

Με την προστατευτική του θήκη, το InRange 
συνδέεται εύκολα σε τσάντες ή κλειδιά
AEA1000/00

Προδιαγραφές
Ασύρματη τεχνολογία Bluetooth®

• Έκδοση: 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: ναι
• Alert Notification Profile 4.0: ναι

Ήχος
• Βομβητής

Εφαρμογή iPhone/iPad
• Δωρεάν εφαρμογή Philips InRange
• Συνδέει έως 3 συσκευές InRange

Συμβατότητα με
• Το νέο iPad

Συμβατότητα με iPhone
• iPhone 4S

Αξεσουάρ
• Θήκη: θήκη από σιλικόνη με μεταλλικό λουκέτο
• Μπαταρία CR2016: 2 τμχ.
• Λουράκι
• Μεταλλική ακίδα: για απελευθέρωση της θύρας 
μπαταρίας

• Οδηγός γρήγορης έναρξης

Παροχή ρεύματος
• Μπαταρία: CR2016
• Διάρκεια μπαταρίας: 3 μήνες

Διαστάσεις
• Διαστάσεις προϊόντος (Π x Υ x Β): 

60 x 40 x 3,8 μμ
• Βάρος προϊόντος (γρ.): 20
•

* Η Philips δεν ευθύνεται για τυχόν κλοπές πολύτιμων αντικειμένων 
οποιουδήποτε είδους που ενδέχεται να προκληθούν από τη 
χρήση του InRange.
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