
 

 

Philips
InRange Bluetooth smart 
leash -jäljitin

iPhone 5/4S ja uusi iPad

AEA1000
Pidä tärkeät esineesi tallessa

langattomalla Philips InRange -tekniikalla
Philips InRange pitää tärkeät esineesi ja iPhone-puhelimesi tallessa langattoman 
Bluetooth®-tekniikan avulla. Se ilmoittaa, jos unohdat ottaa esineet mukaasi ja etsii 
hävinneet esineet. Sopii hyvin lompakkoon tai avainnippuun.

Pidä tärkeät esineesi lähettyvillä
• Ilmaisen InRange-sovelluksen avulla voit liittää iPhonen ja useat InRange-laitteet pareiksi
• Hälyttää, kun InRange-laite ja iPhone ovat kantomatkan ulkopuolella
• Paikanna iPhone tai InRange-laite yhdellä kosketuksella
• Aseta ajat, jolloin InRange ei hälytä

Edistynyt langaton Bluetooth-tekniikka
• Pitkä akun kesto vähän energiaa vievällä Bluetooth-tekniikalla
• Voit soittaa puheluita Bluetooth-kuulokkeilla, vaikka InRange-laite olisikin liitetty

Helppokäyttöinen
• Pieni ja ohut laite sopii helposti lompakkosi korttitaskuun
• InRange ja suojakotelo kiinnittyvät tukevasti avaimiin tai laukkuihin



 Ilmainen sovellus liittää iPhonen ja 
InRange -laitteen pariksi

Lataa Philips InRange -sovellus Apple-
sovelluskaupasta iPhone 4S-/uuteen iPad-laitteeseesi 
ja käynnistä sovellus. Lisää kohteet, joita haluat 
suojella, seuraamalla näytöllä näkyviä ohjeita ja aseta 
hälytysalue. Liitä Philips InRange -laitteet kohteeseen.

Hälyttää, kun laite on kantaman 
ulkopuolella

Hälyttää, kun InRange-laite ja iPhone ovat 
kantomatkan ulkopuolella

Paikanna esine yhdellä kosketuksella

Hae lisätty kohde asetetulla alueella napauttamalla 
Home-painiketta iPhone 4S-/uudessa iPad -
laitteessasi. Kohteeseen liitetty InRange-laite soi. 
Hae iPhone 4S-/uutta iPad -laitetta painamalla 
InRange-laitteen painiketta.

Luo SafeTime
Aseta ajat, jolloin InRange ei hälytä

Pieni käyttöenergia
Pitkä akun kesto vähän energiaa vievällä Bluetooth-
tekniikalla

Jatkuvat Bluetooth-puhelut

Voit soittaa puheluita Bluetooth-kuulokkeilla, vaikka 
InRange-laite olisikin liitetty

Sopii täydellisesti lompakkoon

Pieni ja ohut laite sopii helposti lompakkosi 
korttitaskuun

Kiinnittyy helposti arvoesineisiin

InRange ja suojakotelo kiinnittyvät tukevasti avaimiin 
tai laukkuihin
AEA1000/00

Tekniset tiedot
Langaton Bluetooth®-tekniikka
• Versio: BT 4.0
• Löydä minut -profiili 4.0
• Etäisyysprofiili 4.0
• Battery Service 4.0 (akun tila)
• Tx Power Service 4.0 (virran mittaus)
• Puhelimen hälytystilan profiili 4.0
• Hälytysprofiili 4.0

Ääni
• Summeri

iPhone-/iPad-sovellus
• Ilmainen Philips InRange -sovellus
• Voidaan liittää jopa kolmeen InRange-yksikköön

iPad-yhteensopivuus
• Uusi iPad

iPhone-yhteensopivuus
• iPhone 4S

Lisätarvikkeet
• Pussi: silikonipussi metallilukolla
• Akku CR2016: 2 kpl
• Kantohihna
• Metallitappi: akkutilan luukun avaamiseen
• Pikaopas

Virtalähde
• Akku: CR2016
• Akun käyttöikä: kolme kuukautta

Mitat
• Tuotteen mitat (L x K x S): 60 x 40 x 3,8 mm
• Tuotteen paino (g): 20
•

* Philips ei vastaa mistään InRangen käytön mahdollisesti aiheuttamista 
arvoesinevarkauksista.
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