
 

 

Philips
InRange Bluetooth smart 
leash

pentru iPhone 5/4S și noul iPad

AEA1000
Păstraţi-vă bunurile de valoare la îndemână
folosind Philips InRange prin wireless
Philips InRange vă păstrează bunurile de valoare şi iPhone-ul la îndemână, folosindu-se de tehnologia 

wireless Bluetooth®. Acesta vă avertizează când vă lăsaţi bunurile de valoare în urmă şi le poate găsi, 

atunci când se rătăcesc. Se potriveşte perfect în portofel sau la chei, pentru liniştea dvs.

Păstraţi-vă întotdeauna bunurile de valoare aproape de dvs.
• Aplicaţie gratuită InRange pentru a sincroniza un iPhone la multiple dispozitive InRange
• Alerte când InRange și iPhone sunt în afara razei de acţiune
• Localizaţi-vă iPhone-ul sau InRange-ul cu o singură atingere
• Setaţi-vă momente unde InRange nu vă va alerta

Tehnologie wireless Bluetooth avansată
• Viaţă lungă a bateriei cu tehnologia Bluetooth cu energie scăzută
• Efectuaţi apeluri cu căștile Bluetooth chiar și cu InRange sincronizat

Simplu și ușor de utilizat
• Mic și subţire pentru a încăpea ușor în buzunarul pentru carduri al portofelului dvs.
• InRange cu carcasă protectoare se atașează ușor de chei sau genţi



 Aplicaţia gratuită sincronizează iPhone/
InRange

Descărcaţi Philips InRange de pe Apple App Store pe 
iPhone-ul dvs. 4S sau noul iPad și porniţi aplicaţia. 
Urmaţi instrucţiunile de pe ecran pentru a adăuga 
elementele pe care doriţi să le protejaţi și pentru a 
seta intervalul de alarmă.

Alerte pentru ieșirea din raza de acţiune

Alerte când InRange și iPhone sunt în afara razei de 
acţiune

O atingere pentru localizare

Pentru căutarea elementului adăugat în intervalul 
setat, atingeţi butonul home pe iPhone-ul dvs. 4S sau 
pe noul iPad și dispozitivul InRange atașat 
elementului va suna. Altfel, apăsaţi butonul de pe 
dispozitivul InRange pentru a vă căuta iPhone-ul 4S 
sau noul iPad în intervalul setat.

Creare SafeTime
Setaţi-vă momente unde InRange nu vă va alerta

Operare cu energie scăzută
Viaţă lungă a bateriei cu tehnologia Bluetooth cu 
energie scăzută

Apeluri continue Bluetooth

Efectuaţi apeluri cu căștile Bluetooth chiar și cu 
InRange sincronizat

Se potrivește perfect în portofelul dvs.

Mic și subţire pentru a încăpea ușor în buzunarul 
pentru carduri al portofelului dvs.

Se atașează ușor de obiectele valoroase

InRange cu carcasă protectoare se atașează ușor de 
chei sau genţi
AEA1000/00

Specificaţii
Tehnologia wireless Bluetooth®
• Versiune: BT 4.0
• Profil găsește-mă 4.0
• Profil proximitate 4.0
• Serviciu baterie 4.0
• Serviciu Tx Power 4.0
• Profil status alertă telefon 4.0
• Profil notificări alerte 4.0

Sunet
• Sonerie

Aplicaţie iPhone/iPad
• Aplicaţie gratuită Philips InRange
• Se conectează cu până la 3 unităţi InRange

Compatibilitate iPad
• Noul iPad

Compatibilitate iPhone
• iPhone 4S

Accesorii
• Husă: husă din silicon cu încuietoare metalică
• baterie CR2016: 2 buc.
• Lavalieră
• Pin metalic: pentru deschiderea clapei bateriei
• Ghid de iniţiere rapidă

Sursă de alimentare
• Baterie: CR2016
• Durată de viaţă a bateriei: 3 luni

Dimensiuni
• Dimensiuni produs (L x Î x A): 60 x 40 x 3,8 mm
• Greutate produs (g): 20
•

* Philips nu este responsabil pentru furtul bunurilor de valoare de 
orice fel care poate fi cauzat de utilizarea dispozitivului InRange.
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