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General information

Met deze Bluetooth-tracker kun je in een handomdraai de
dingen vinden die je altijd kwijt bent.
Bevestig de tracker aan je sleutels en vind ze in een
handomdraai. En vergeet niet: deze slimme tracker werkt
twee kanten op, zodat je je telefoon ook kunt vinden met
je sleutels.
Als je vanaf je Bluetooth-apparaat (zoals je telefoon)
verbinding maakt met je zo vaak rondslingerende sleutels,
zijn ze in een mum van tijd gevonden als ze zich op
minder dan 50 meter afstand bevinden.
Als de tracker beweegt, d.w.z. iemand heeft hem
opgepakt, ontvang je een melding op je telefoon en
onthoudt de app zelf precies waar de tracker het laatst
contact met je telefoon heeft gehad, zodat anderen je
kunnen helpen de tracker weer terug te vinden.

Features

• Vind je bezittingen in een handomdraai - met deze
Bluetooth-tracker kun je kwijtgeraakte voorwerpen ook
vinden als je niet binnen bereik bent door andere app-

Sales information

gebruikers op je netwerk in te schakelen

Order code:

TRCKBT30WT

• Meldingen ontvangen - indien de tracker wordt verplaatst

Product

Tracker | Bluetooth | Werkt tot 50 m |

• Werkt beide kanten op - tot over een afstand van 50

description:

Met bewegingsdetectie | Wit

meter

Brand name:

Nedis

• Klaar voor gebruik - inclusief batterij met een levensduur
van 6 maanden, zelfklevende pad en riem

Specifications
Kleur:

Wit

Lengte:

36 mm

Kenmerk:

Bluetooth / Gratis App (Google

1

80 mm

10 mm

90 mm

36 g

Play & Apple Store) / Alarm Buiten

125

230 mm

370 mm

345 mm

5120 g

Bereik / Laag Energieverbruik
Versterking antenne:

0 dBi

Hoogte:

36 mm

Ingangsspanning:

3 VDC

Frequentiebereik:

2400 - 2480 MHz

Bluetooth®-versie:

v4.0 Low Energy

Max.

4 dBm

radiozendvermogen:
Materiaal:

ABS+

Quantity

LxWxH (mm)

Weight

Incl. batterijen:

Ja

Gewicht:

10 g

Dimensions (Calculated): 36 mm (L)36 mm (H)
Draadloze technologie:

Bluetooth

Package contents

Tracker | Bluetooth | Werkt tot 50 m | Met

Tracker (incl. batterij)
Bandje
Zelfklevende pad
Snelstartgids

bewegingsdetectie | Wit

