
 

 

Philips
Intelig. breloczek 
Bluetooth InRange

do iPhone'a 5/4S i nowego iPada

AEA1000
Miej cenne przedmioty zawsze w zasięgu

dzięki zasilanemu bezprzewodowo urządzeniu Philips InRange
Za sprawą urządzenia Philips InRange cenne przedmioty i telefon iPhone są zawsze w zasięgu dzięki 

bezprzewodowej technologii Bluetooth®. Urządzenie sygnalizuje pozostawienie cennych przedmiotów 

poza zasięgiem i pomaga je odnaleźć. Doskonale pasuje do portfela lub pęku kluczy, zapewniając 

komfort psychiczny.

Zawsze miej cenne przedmioty w pobliżu
• Darmowa aplikacja InRange paruje telefon iPhone z wieloma urządzeniami InRange
• Alarmuje, gdy urządzenie InRange znajdzie się poza zasięgiem telefonu iPhone
• Można odnaleźć swój telefon iPhone lub urządzenie InRange za jednym dotknięciem
• Można ustawić czas, w którym urządzenie InRange nie będzie wysyłało powiadomień

Zaawansowana bezprzewodowa technologia Bluetooth
• Długi czas pracy akumulatora dzięki technologii Bluetooth o niskim zużyciu energii
• Można wykonywać połączenia przez zestaw słuchawkowy Bluetooth nawet w przypadku 

posiadania sparowanych urządzeń InRange

Proste i łatwe w użyciu
• Niewielkie i cienkie urządzenie mieści się w przegródce na karty kredytowe w portfelu
• Urządzenie InRange z futerałem ochronnym można w bezpieczny sposób przymocować do 

kluczy lub torby



 Darmowa aplikacja paruje telefon 
iPhone i urządzenie InRange

W urządzeniu iPhone 4S/New iPad pobierz 
aplikację Philips InRange z serwisu Apple App 
Store i uruchom ją. Postępuj zgodnie z 
instrukcjami wyświetlanymi na ekranie, aby 
dodać przedmioty, które chcesz chronić, i 
ustawić zasięg alarmu. Następnie przymocuj 
urządzenia Philips InRange do wybranych 
przedmiotów.

Alarm o braku zasięgu

Alarmuje, gdy urządzenie InRange znajdzie się 
poza zasięgiem telefonu iPhone

Odnajdywanie za jednym dotknięciem

Aby wyszukać dodany przedmiot w granicach 
ustawionego zasięgu, naciśnij przycisk ekranu 
głównego w urządzeniu iPhone 4S/New iPad, a 
urządzenie InRange przymocowane do 
przedmiotu zadzwoni. Naciśnij przycisk na 
urządzeniu InRange, aby wyszukać urządzenie 
iPhone 4S/New iPad w granicach ustawionego 
zasięgu.

Ustawianie bezpiecznego czasu 
(SafeTime)
Można ustawić czas, w którym urządzenie 
InRange nie będzie wysyłało powiadomień

Niski pobór energii
Długi czas pracy akumulatora dzięki 
technologii Bluetooth o niskim zużyciu energii

Stała możliwość prowadzenia rozmów 
za pośrednictwem Bluetooth

Można wykonywać połączenia przez zestaw 
słuchawkowy Bluetooth nawet w przypadku 
posiadania sparowanych urządzeń InRange

Doskonale mieści się w portfelu

Niewielkie i cienkie urządzenie mieści się w 
przegródce na karty kredytowe w portfelu

Łatwo przymocować je do cennych 
przedmiotów

Urządzenie InRange z futerałem ochronnym 
można w bezpieczny sposób przymocować do 
kluczy lub torby
AEA1000/00

Zalety
Intelig. breloczek Bluetooth InRange
do iPhone'a 5/4S i nowego iPada
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Bezprzewodowa technologia 
Bluetooth®

• Wersja: 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

Dźwięk
• Sygnał dźwiękowy

Aplikacja iPhone/iPad
• Bezpłatna aplikacja Philips InRange
• Łączy się z maks. 3 urządzeniami InRange

Zgodność z urządzeniem iPad
• Nowy iPad

Zgodność z telefonami iPhone
• iPhone 4S

Akcesoria
• Etui: silikonowy pokrowiec z metalowym 

zabezpieczeniem
• Bateria CR2016: 2 szt.
• Smycz
• Metalowa szpilka: do otwierania pokrywy komory 

baterii
• Skrócona instrukcja obsługi

Zasilanie
• Bateria: CR2016
• Żywotność baterii: 3 miesiące

Wymiary
• Wymiary produktu (szer. x wys. x gł.): 

60 x 40 x 3,8 mm
• Waga produktu (g): 20
•

AEA1000/00

Dane techniczne
Intelig. breloczek Bluetooth InRange
do iPhone'a 5/4S i nowego iPada

* Firma Philips nie ponosi odpowiedzialności za żadne cenne 
przedmioty, które mogą zostać ukradzione w wyniku korzystania z 
urządzenia InRange.
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