
 

 

Philips
InRanges smarta 
Bluetooth-koppling

för iPhone-5/4S och nya iPad

AEA1000
Håll dina värdesaker inom räckhåll

genom att använda Philips InRange trådlöst
Philips InRange håller dina värdesaker och din iPhone inom räckhåll med trådlös Bluetooth®-
teknik. Den larmar dig om du glömmer kvar dina värdesaker och kan hitta dem när du tappat 
bort dem. Passar perfekt i plånböcker eller på nycklar så att du kan känna dig lugn.

Ha alltid dina värdesaker nära dig
• Kostnadsfri InRange-app parar ihop din iPhone med flera InRange
• Larm när InRange och iPhone befinner sig utanför räckvidden
• Hitta din iPhone eller InRange med bara en knapptryckning
• Ställ in tider då InRange inte larmar dig

Avancerad trådlös Bluetooth-teknik
• Lång batteritid med Bluetooth-strömsparteknik
• Ring samtal via Bluetooth-headset även med ihopparade InRange-enheter

Enkel och lätt att använda
• Liten och tunn och passar lätt i plånbokens kortficka
• InRange med skyddsfodral fästs säkert på nycklar eller väskor



 Kostnadsfri app parar ihop iPhone med 
InRange

Hämta Philips InRange från Apple App Store till din 
iPhone 4S/nya iPad och kör appen. Följ anvisningarna 
på skärmen, lägg till de enheter du vill skydda och 
ställ in larmområdet. Koppla sedan Philips InRange-
enheter till objektet.

Larm när du befinner dig utanför 
räckvidden

Larm när InRange och iPhone befinner sig utanför 
räckvidden

En knapptryckning för att hitta

Du kan söka efter objekt du lagt till inom det inställda 
området genom att trycka på hemknappen på din 
iPhone 4S/nya iPad, så ringer den InRange-enhet som 
är kopplad till objektet. Tryck på knappen på 

InRange-enheten om du omvänt vill söka efter din 
iPhone 4S/nya iPad inom området.

Skapa SafeTime
Ställ in tider då InRange inte larmar dig

Energisparfunktion
Lång batteritid med Bluetooth-strömsparteknik

Fortsätt med Bluetooth-samtal

Ring samtal via Bluetooth-headset även med 
ihopparade InRange-enheter

Passar perfekt i plånboken

Liten och tunn och passar lätt i plånbokens kortficka

Fästs lätt på värdesaker

InRange med skyddsfodral fästs säkert på nycklar 
eller väskor
AEA1000/00

Specifikationer
Trådlös Bluetooth®-teknik
• Version: 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

Ljud
• Signal

iPhone/iPad-app
• Kostnadsfri Philips InRange-app
• Ansluter upp till 3 InRange-enheter

iPad-kompatibilitet
• Nya iPad

iPhone-kompatibilitet
• iPhone 4S

Tillbehör
• Fodral: silikonpåse med metallås
• CR2016-batteri: 2 st
• Bärsnodd
• Metallstift: för batterilucköppning
• Snabbstartguide

Strömförsörjning
• Batteri: CR2016
• Batteriets livslängd: 3 månader

Mått
• Produktens mått (B x H x D): 60 x 40 x 3,8 mm
• Produktvikt (g): 20
•

* Philips ansvarar inte för stulna värdesaker av något slag som kan 
orsakas av användningen av InRange.
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