
 

 

Philips
Bộ giữ thông minh 
Bluetooth InRange

dành cho iPhone 5/4S và iPad mới

AEA1000
Giữ những đồ vật quý giá của bạn trong phạm vi kiểm soát
với Philips InRange theo cách không dây
Philips InRange giữ những đồ vật quý giá và iPhone của bạn trong phạm vi kiểm soát, sử dụng công nghệ 
không dây Bluetooth®. Chương trình cảnh báo cho bạn nếu bạn để quên những đồ quý giá và có thể 
tìm thấy chúng khi đặt nhầm chỗ. Vừa khít hoàn hảo với chiếc ví hoặc chìa khóa của bạn, mang lại sự 
yên tâm.

Luôn giữ đồ vật quý giá gần bạn

• Ứng dụng InRange miễn phí ghép cặp iPhone với nhiều InRange

• Cảnh báo khi InRange và iPhone ngoài phạm vi

• Tìm vị trí iPhone hoặc InRange chỉ với một chạm

• Đặt thời gian mà InRange sẽ không báo hiệu cho bạn

Công nghệ không dây Bluetooth tiên tiến

• Thời lượng pin lâu với công nghệ năng lượng thấp Bluetooth

• Thực hiện các cuộc gọi qua tai nghe Bluetooth ngay cả khi ghép cặp với thiết bị InRange

Đơn giản và dễ sử dụng

• Nhỏ và mỏng vừa vặn dễ dàng với ngăn đựng thẻ trong chiếc ví của bạn

• InRange với vỏ bảo vệ gắn an toàn với chìa khóa hoặc túi



 

Ứng dụng miễn phí ghép cặp iPhone/
InRange

Trên iPhone 4S/New iPad của bạn, tải xuống Philips 
InRange từ Apple App Store và bắt đầu chạy ứng 
dụng. Thực hiện theo hướng dẫn trên màn hình để 
thêm các đồ vật bạn muốn bảo vệ và thiết lập phạm 
vi cảnh báo. Sau đó gắn thiết bị Philips InRange vào 
đồ vật.

Cảnh báo khi ngoài phạm vi

Cảnh báo khi InRange và iPhone ngoài phạm vi

Một chạm để tìm vị trí

Để tìm đồ vật đã thêm vào trong phạm vi đã thiết lập, 
gõ nhẹ nút màn hình chính trên iPhone 4S/New iPad 
của bạn và thiết bị InRange gắn với đồ vật đổ chuông. 
Ngược lại, hãy bấm nút trên thiết bị InRange để tìm 
iPhone 4S/New iPad của bạn trong phạm vi đã thiết 
lập.

Tạo SafeTime
Đặt thời gian mà InRange sẽ không báo hiệu cho bạn

Hoạt động năng lượng thấp
Thời lượng pin lâu với công nghệ năng lượng thấp 
Bluetooth

Tiếp tục các cuộc gọi Bluetooth

Thực hiện các cuộc gọi qua tai nghe Bluetooth ngay 
cả khi ghép cặp với thiết bị InRange

Vừa vặn hoàn hảo với chiếc ví

Nhỏ và mỏng vừa vặn dễ dàng với ngăn đựng thẻ 
trong chiếc ví của bạn

Gắn dễ dàng vào đồ vật có giá trị

InRange với vỏ bảo vệ gắn an toàn với chìa khóa hoặc 
túi
AEA1000/00

Các thông số
Công nghệ không dây Bluetooth®
• Phiên bản: BT 4.0
• Cấu hình tìm tôi 4.0
• Cấu hình lân cận 4.0
• Dịch vụ pin 4.0
• Dịch vụ nguồn Tx 4.0
• Cấu hình trạng thái cảnh báo điện thoại 4.0
• Cấu hình thông báo cảnh báo 4.0

Âm thanh
• Còi báo

Ứng dụng iPhone/iPad
• Ứng dụng Philips InRange miễn phí
• Kết nối tối đa 3 bộ phận InRange

Tương thích với iPad
• iPad mới

Tương thích iPhone
• iPhone 4S

Phu ̣kiêṇ
• Túi: túi silicon có khóa kim loại
• Pin CR2016: 2 miếng
• Dây buộc
• Chân kim loại: để tháo nắp pin
• Hướng dẫn khởi động nhanh

Nguồn điện
• Pin: CR2016
• Thời lượng pin: 3 tháng

Kích thước
• Kích thước sản phẩm (W (rộng) x H (cao) x D 

(sâu)): 60 x 40 x 3,8 mm
• Trọng lượng sản phẩm (g): 20
•

* Philips không chịu trách nhiệm cho bất kỳ đồ vật nào có giá trị bị mất 
cắp mà có thể do việc sử dụng InRange.
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