
 

 

Philips
InRange Bluetooth Smart 
Leash

voor iPhone 5/4S en de nieuwe 

iPad

AEA1000
Uw waardevolle bezittingen altijd binnen handbereik
met het draadloze Philips InRange
Philips InRange zorgt er met draadloze Bluetooth®-technologie voor dat uw waardevolle bezittingen 

en iPhone altijd binnen uw handbereik zijn. U wordt gewaarschuwd wanneer u waardevolle spullen 

vergeet en vindt ze weer na een grondige 'opruimactie'. Past perfect in uw portemonnee.

Houd uw waardevolle bezittingen altijd in de buurt
• Gratis InRange-app om iPhone aan meerdere InRange-apparaten te koppelen
• Geeft melding wanneer InRange en iPhone buiten bereik zijn
• Zoek uw iPhone of InRange met slechts één aanraking
• Stel tijden in waarop de InRange u niet zal waarschuwen

Geavanceerde draadloze Bluetooth-technologie
• Lange levensduur batterij door energiebesparende Bluetooth-technologie
• U kunt gewoon blijven bellen met de Bluetooth-headset, zelfs bij gekoppelde inRange-

apparaten

Eenvoudig in gebruik
• Klein en dun genoeg om in het kaartvakje van uw portemonnee te passen
• InRange met beschermetui kunt u veilig bevestigen aan sleutels of tassen



 Gratis app koppelt iPhone aan InRange

Download Philips InRange op uw iPhone 4S of 
nieuwe iPad via de Apple App Store en voer de app 
uit. Volg de instructies op het scherm en voeg de 
items toe die u wilt beschermen en stel het 
alarmbereik in. Sluit vervolgens Philips InRange-
apparaten op het item aan.

Geeft 'buiten bereik'-melding

Geeft melding wanneer InRange en iPhone buiten 
bereik zijn

Eén aanraking om te zoeken

Als u het toegevoegde item binnen het ingestelde 
bereik wilt zoeken, tikt u op de Home-knop op uw 
iPhone 4S of nieuwe iPad, en het op het item 
aangesloten InRange-apparaat geeft een beltoon. 
Druk op de knop op het InRange-apparaat om 
omgekeerd naar uw iPhone 4S of nieuwe iPad binnen 
het ingestelde bereik te zoeken.

SafeTime instellen
Stel tijden in waarop de InRange u niet zal 
waarschuwen

Energiezuinige bediening
Lange levensduur batterij door energiebesparende 
Bluetooth-technologie

Ononderbroken bellen via Bluetooth

U kunt gewoon blijven bellen met de Bluetooth-
headset, zelfs bij gekoppelde inRange-apparaten

Past perfect in uw portemonnee

Klein en dun genoeg om in het kaartvakje van uw 
portemonnee te passen

Gemakkelijk te bevestigen aan 
waardevolle bezittingen

InRange met beschermetui kunt u veilig bevestigen 
aan sleutels of tassen
AEA1000/00

Specificaties
Draadloze Bluetooth®-technologie
• Versie: 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

Geluid
• Zoemer

App voor iPhone/iPad
• Gratis InRange-app van Philips
• Verbindt tot 3 InRange-apparaten

iPad-compatibiliteit
• De nieuwe iPad

Compatibiliteit iPhone
• iPhone 4S

Accessoires
• Etui: siliconen-etui met metallic slot
• CR2016-batterij: 2 stuks
• Koordje
• Metalen pin: voor ontgrendelen batterijklep
• Snelstartgids

Stroomvoorziening
• Batterij: CR2016
• Levensduur accu: 3 maanden

Afmetingen
• Afmetingen van product (B x H x D): 

60 x 40 x 3,8 mm
• Gewicht van het product (g): 20
•

* Philips is niet verantwoordelijk voor diefstal van bezittingen van 
welke aard dan ook, die op enigerlei wijze is veroorzaakt door 
gebruik van InRange.
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