
 

 

Philips
InRange Bluetooth 
intelligens kötőelem

iPhone 5/4S és az új iPad 

készülékhez

AEA1000
Tartsa értékeit mindig elérhető helyen

a vezeték nélküli Philips InRange segítségével
A Philips InRange vezeték nélküli Bluetooth® technológiájának köszönhetően értékeit és iPhone 

készülékét mindig biztos közelségben tudhatja. Az értékek elhagyását a készülék riasztással jelzi; így a 

rossz helyre tett tárgyakat is könnyű megtalálni. Tökéletesen illik tárcákba és kulcstartókra, és teljes 

nyugalmat garantál.

Tartsa értékeit mindig magához közel
• Ingyenes InRange alkalmazás, mellyel több InRange készülékhez párosíthatja az iPhone-t
• Figyelmeztet, ha hatótávolságon kívül van az InRange és az iPhone készülék
• Egyetlen gombnyomással meghatározhatja az iPhone vagy InRange készülék helyét
• Beállíthatja az időtartamot, amikor az InRange még nem figyelmezteti

Továbbfejlesztett vezeték nélküli Bluetooth technológia
• Hosszú akkumulátor-lemerülési idő a Bluetooth-os alacsony energiafogyasztású technológiának 

köszönhetően
• Párosított InRange esetén is indíthat hívásokat a Bluetooth headsettel

Egyszerű és könnyen használható
• Kicsi és vékony, így könnyen belefér a pénztárca kártyatartó rekeszébe
• A védőtokkal rendelkező InRange biztonságosan hozzákapcsolható kulcsokhoz és táskákhoz



 Ingyenes alkalmazás iPhone/InRange 
készülékek párosításához

Az iPhone 4S/új iPad készülékre töltse le a 
Philips InRange alkalmazást az Apple App Store 
helyről, majd futtassa az alkalmazást. Kövesse a 
képernyőn megjelenő utasításokat a védeni 
kívánt elemek hozzáadásához, és állítsa be a 
riasztás hatótávolságát. Majd csatlakoztassa a 
Philips InRange készüléket az adott elemhez.

Figyelmeztet, ha hatótávolságon kívül 
vannak a készülékek

Figyelmeztet, ha hatótávolságon kívül van az 
InRange és az iPhone készülék

Helymeghatározás egyetlen 
gombnyomással

A hozzáadott elem megtekintéséhez a 
beállított hatótávolságon belül érintse meg a 
Kezdőképernyő gombot az iPhone 4S/új iPad 
készüléken, ekkor az InRange készülékhez 
csatlakoztatott készülék cseng. Nyomja meg a 
gombot az InRange készüléken az iPhone 4S/új 
iPad készülék kereséséhez a meghatározott 
hatótávolságon belül.

Biztonsági időtartam létrehozása
Beállíthatja az időtartamot, amikor az InRange 
még nem figyelmezteti

Alacsony energiafogyasztás
Hosszú akkumulátor-lemerülési idő a 
Bluetooth-os alacsony energiafogyasztású 
technológiának köszönhetően

Továbbra is indítson Bluetooth 
hívásokat

Párosított InRange esetén is indíthat hívásokat 
a Bluetooth headsettel

Tökéletesen illik a pénztárcákba

Kicsi és vékony, így könnyen belefér a 
pénztárca kártyatartó rekeszébe

Könnyen hozzákapcsolható az 
értékekhez

A védőtokkal rendelkező InRange 
biztonságosan hozzákapcsolható kulcsokhoz és 
táskákhoz
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Bluetooth® vezeték nélküli technológia
• Verzió: BT 4.0
• „Találjon meg” profil 4.0
• Közelségi profil 4.0
• Akkumulátor szolgáltatás 4.0
• Tx Power szolgáltatás 4.0
• „Telefonos figyelmeztetés állapota” profil 4.0
• „Figyelmeztető értesítés” profil 4.0

Hangzás
• Berregő

iPhone/iPad alkalmazás
• Ingyenes Philips InRange alkalmazás
• Akár 3 InRange egységet csatlakoztat

iPad kompatibilitás
• Az új iPad

iPhone kompatibilitás
• iPhone 4S

Tartozékok
• Védőtok: fémzáras szilikon tok
• CR2016 akkumulátor: 2 db
• Tartózsinór
• Fémtű: az akkumulátorfedél kinyitásához
• Gyors üzembe helyezési útmutató

Tápellátás
• elem: CR2016
• Akkumulátor lemerülési ideje: 3 hónap

Méretek
• Termék méretei (Sz x Ma x Mé): 

60 x 40 x 3,8 mm
• Termék tömege (g): 20
•
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Műszaki adatok
InRange Bluetooth intelligens kötőelem
iPhone 5/4S és az új iPad készülékhez

* A Philips nem vállal felelősséget az InRange használata alatt 
esetlegesen ellopott értéktárgyakért.

http://www.philips.com

