
 

 

Philips
Elektronický prívesok 
InRange Bluetooth

pre iPhone 5/4S a nový iPad

AEA1000
Držte si svoje cennosti na dosah

vďaka bezdrôtovému systému Philips InRange
Systém Philips InRange dá pomocou bezdrôtovej technológie Bluetooth® pozor na to, aby ste mali 

svoje cennosti a telefón iPhone vždy nablízku. Upozorní vás, keď ich kdesi zabudnete, a pomôže ich 

nájsť, keď ich založíte nevedno kam. Pohodlne sa zmestí do peňaženky či na kľúče, aby vám dodal pocit 

istoty.

Majte svoje cennosti vždy nablízku
• Bezplatná aplikácia InRange na spárovanie telefónu iPhone s viacerými jednotkami InRange
• Upozorní, keď je zariadenie InRange a iPhone mimo dosah
• Nájdite svoje zariadenie iPhone alebo InRange jediným dotykom
• Nastavte časy, kedy vás zariadenie InRange nebude upozorňovať

Pokroková bezdrôtová technológia Bluetooth
• Dlhá životnosť batérie vďaka technológii Bluetooth s nízkou spotrebou
• Volajte pomocou slúchadlovej súpravy Bluetooth aj vtedy, keď sú spárované jednotky InRange

Jednoduché a ľahké používanie
• Malé a úzke rozmery presne do vrecka na karty v peňaženke
• Zariadenie InRange s ochranným obalom jednoducho pripevníte ku kľúčom alebo taškám



 Bezplatná aplikácia na spárovanie 
zariadení iPhone/InRange

Prevezmite si do svojho iPhonu 4S alebo nového 
iPadu aplikáciu Philips InRange z lokality Apple App 
Store a spustite ju. Podľa pokynov na obrazovke 
pridajte predmety, ktoré chcete chrániť, a nastavte 
vzdialenosť na aktiváciu alarmu. Potom k predmetu 
pripojte jednotky Philips InRange.

Upozorní, keď ste mimo dosah

Upozorní, keď je zariadenie InRange a iPhone mimo 
dosah

Lokalizácia jediným stlačením

Ak chcete nájsť predmet, ktorý sa nachádza v 
dosahu, stlačte tlačidlo Domov na iPhone 4S alebo 
novom iPade a jednotka InRange pripojená k tomuto 
predmetu zazvoní. Ak stlačíte tlačidlo na jednotke 
InRange, môžete v rámci nastaveného rozsahu 
opačným spôsobom nájsť svoj iPhone 4S alebo nový 
iPad.

Vytvorte nastavenia bezpečného času
Nastavte časy, kedy vás zariadenie InRange nebude 
upozorňovať

Nízka spotreba energie
Dlhá životnosť batérie vďaka technológii Bluetooth s 
nízkou spotrebou

Neobmedzuje hovory Bluetooth

Volajte pomocou slúchadlovej súpravy Bluetooth aj 
vtedy, keď sú spárované jednotky InRange

Dokonale sa vojde do peňaženky

Malé a úzke rozmery presne do vrecka na karty v 
peňaženke

Jednoduché pripojenie k cennostiam

Zariadenie InRange s ochranným obalom 
jednoducho pripevníte ku kľúčom alebo taškám
AEA1000/00

Technické údaje
Bezdrôtová technológia Bluetooth®
• Verzia: BT 4.0
• Profil vyhľadávania 4.0: áno
• Profil blízkosti 4.0: áno
• Služba batérie 4.0: áno
• Služba napájania Tx 4.0: áno
• Profil stavu upozornení v telefóne 4.0: áno
• Profil oznámení s upozornením 4.0: áno

Zvuk
• Bzučiak: áno

Aplikácia pre iPhone/iPad
• Bezplatná aplikácia Philips InRange: áno
• Pripojenie k 3 jednotkám InRange: áno

Kompatibilita so zariadením iPad
• Nový iPad: áno

Kompatibilita s iPhone
• iPhone 4S: áno

Príslušenstvo
• Puzdro: silikónové puzdro s kovovým zámkom
• Batéria CR2016: 2 ks
• Lanko: áno
• Kovový kolík: na otvorenie dvierok batérie
• Stručná príručka spustenia: áno

Zdroj napájania
• Batéria: CR2016
• Životnosť batérie: 3 mesiace

Rozmery
• Rozmery produktu (Š x V x H): 60 x 40 x 3,8 mm
• Hmotnosť produktu (g): 20
•

* Spoločnosť Philips nie je zodpovedná za odcudzenie akýchkoľvek 
cenností, ku ktorému dôjde pri používaní zariadenia InRange.
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