
 

 

Philips
InRange Bluetooth smart 
lenke

For iPhone 5/4S og nye iPad

AEA1000
Hold verdisakene dine innen rekkevidde

ved å bruke Philips InRange trådløst
Philips InRange holder verdisaker og iPhone innen rekkevidde ved hjelp av trådløs 
Bluetooth®-teknologi. Den varsler deg hvis du går fra verdisaker og kan finne dem hvis du har 
mistet dem. Passer perfekt i lommeboken eller på nøkkelen og gjør at du kan føle deg trygg.

Ha alltid verdisakene i nærheten
• Gratis InRange-app for å pare iPhone med flere InRange
• Varsler når InRange og iPhone er utenfor rekkevidde
• Finn din iPhone eller InRange med ett eneste trykk
• Angi tider der InRange ikke skal varsle deg

Avansert trådløs Bluetooth-teknologi
• Lang batterilevetid med Bluetooth-teknologi med lavt energiforbruk
• Foreta anrop via Bluetooth-hodesett også når InRange er paret

Enkel å bruke
• Liten og tynn som enkelt passer i lommebokens kortlomme
• InRange med beskyttelsesveske festes trygt på nøkler eller vesker



 Gratis app parer iPhone/InRange

På iPhone 4S / nye iPad laster du ned Philips InRange 
fra Apple App Store og begynne å kjøre appen. Følg 
instruksjonene på skjermen for å legge til gjenstander 
du vil beskytte, og still inn rekkevidden for alarmen. 
Fest deretter Philips InRange-enheter til gjenstanden.

Varsler hvis utenfor rekkevidde

Varsler når InRange og iPhone er utenfor rekkevidde

Ett trykk for å finne

Hvis du vil se etter en gjenstand som er lagt til, 
innenfor den angitte rekkevidden, trykker du på 
hjem-knappen på iPhone 4S / nye iPad, og du hører 
en ringelyd fra InRange-enheten som er festet til 
gjenstanden. Trykk på knappen på InRange-enheten 
for å se etter iPhone 4S / nye iPad innenfor den 
angitte rekkevidden på motsatt måte.

Opprette SafeTime
Angi tider der InRange ikke skal varsle deg

Lavt energiforbruk i drift
Lang batterilevetid med Bluetooth-teknologi med 
lavt energiforbruk

Fortsett Bluetooth-samtaler

Foreta anrop via Bluetooth-hodesett også når 
InRange er paret

Passer perfekt i lommeboken

Liten og tynn som enkelt passer i lommebokens 
kortlomme

Enkel å feste til verdigjenstander

InRange med beskyttelsesveske festes trygt på 
nøkler eller vesker
AEA1000/00

Spesifikasjoner
Trådløs Bluetooth®-teknologi
• Versjon: 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

Lyd
• Summealarm

App for iPhone/iPad
• Gratis Philips InRange-App
• Kan koble sammen opptil 3 InRange-enheter

iPad-kompatibilitet
• Den nye iPad

iPhone-kompatibilitet
• iPhone 4S

Tilbehør
• Veske: silikonveske med metallås
• CR2016-batteri: 2 deler
• Nøkkelbånd
• Metallpinne: for utløsing av batteridøren
• Hurtigstartveiledning

Strømforsyning
• Batteri: CR2016
• Batterilevetid: 3 måneder

Mål
• Produktmål (B x H x D): 60 x 40 x 3,8 millimeter
• Produktvekt (g): 20
•

* Philips skal ikke holdes ansvarlig for stjålne verdigjenstander av noe 
slag som kan være forårsaket av bruk av InRange.
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