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•	 Intelligente	anti-diefstal	beveiliging	voor	iOS	systemen
•	 Afstandsbediening	voor	de	smartphone	camera	voor	enkele	en	serieopnames
•	 Vind	eenvoudig	uw	sleutels	of	smartphone	terug
•	 Elegant	één-knop	design
•	 Gering	stroomverbruik	dankzij	Bluetooth	4.0	technologie,	tot	6	maanden	batterijduur

Intelligente diefstalbescherming voor uw smartphone

De intelligente sleutelhanger „TERRATEC PROTECT MOBILE“, heeft een afstandsbediening en zorgt tevens voor een 
2-voudige bescherming. Enerzijds zorgt de sleutelhanger, door koppeling via Bluetooth 4.0 met een smartphone of 
tablet, voor diefstalbeveiliging middels een geluidssignaal op beide apparaten als deze de door u vooraf ingestelde 
afstand tussen beide apparaten, heeft overschreden. Anderzijds voor vergeetachtigheid. De sleutelhanger wordt 
geleverd met een gratis App voor compatible iOS apparaten en wordt geheel hierdoor aangestuurd en ingesteld. 
Die meegeleverde biedt veel instellingsmogelijkheden, zoals een „Home-Modus“ die er voor zorgt dat u thuis niet 
voortdurend een alarmmelding krijgt en zich vrij kunt bewegen binnen uw eigen vier muren. Ook de gewenste alar-
mafstand tussen beide gekoppelde apparaten kunt u in de App eenvoudig zelf instellen. Als u uw sleutels, laptoptas 
of andere zaken waaraan u TERRATEC PROTECT MOBILE heeft bevestigd niet kunt terugvinden, drukt u eenvoudig 
op de alarmknop in de app waarna de sleutelhanger een geluid produceert, zodat u niet lang hoeft te zoeken.  

Met de camera functie in de App geeft u de App eenmalig toegang tot de camera van uw smartphone of tablet en 
kunt u de TERRATEC PROTECT MOBILE gebruiken als afstandsbediening voor het maken van foto´s, zowel enkele 
foto´s als ook serieopnamen. Veder kunt u met één knop wisselen tussen de voor- en achtercamera. 

Dankzij het geringe Energieverbruik kunt u de TERRATEC PROTECT MOBILE tot wel 6 maanden gebruiken met een 
standaard knoopcel batterij. Deze is heel eenvoudig en snel te wisselen als deze leeg is. 

TERRATECPROTECTMOBILE
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Specificaties
•	 Draadloze	Bluetooth	4.0	technologie
•	 Laag	energieverbruik	(tot	6	maanden	batterijduur)	
•	 Batterij	eenvoudig	te	verwisselen	(CR2032)	
•	 Snapshot	functie	voor	uw	smartphone	camera
•	 Snelle	reactietijd	van	de	afstandsbediening	voor	uw	smartphone	camera	
•	 Eenvoudig	schakelen	tussen	voor-	en	achtercamera
•	 Diefstalbeveiliging	voor	uw	smartphone	of	sleutelhanger
•	 Geïntegreerde	kaarten	voor	locatiebepaling	via	GPS	ontvanger	van	uw	smartphone
•	 Slechts	één	knop	voor	de	bediening	van	alle	functies

Afmetingen en gewicht
•	 50	x	33	x	11	mm	(L	x	B	x	D)	
•	 Gewicht:	12	g
•	 Kleur:	Zwart

Software
•	 Gratis	App	verkrijgbaar	in	de	Apple	App	Store	

Systeemvereisten
•	 iPhone	4s,	5,	5c,	5s	
•	 iPad	Mini,	iPad	Mini	Retina,	iPad	3de	&	4de	generatie,	iPad	Air		
•	 iPod	touch	5
•	 iOS	4.3	versie	of	later

Verpakkingsinhoud
•	 TERRATEC	PROTECT	MOBILE
•	 Sleutelhanger
•	 Snelstarthandleiding

Artikelnummer:	 130645
EAN-Code:	 4040895306456
Garantie:	 	 24	Maanden
Internet:	 	 www.terratec.com
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