
Generel information

Denne hængelås med Bluetooth-adgang er designet til 
udendørs brug, så du kan sikre din bagage, uanset hvor du 
tager den med hen – og du kan låse den håndfrit ved brug 
af telefonen.
Det er slut med at skulle lede efter tabte nøgler til dit 
hængelås – i dag kan du låse den op ved at bruge telefonen 
som nøgle.
En smart app giver dig mulighed for at give andre adgang til 
at låse dine ejendele op vha. deres Bluetooth-aktiveret 
telefon.
Det rustfrit stålkabel på denne hængelås af 
aluminiumlegering kan nemt fastgøres på din bagage for at 
forhindre uautoriseret adgang.

Funktioner

• Bluetooth-styret hængelås – håndfri adgang via Bluetooth 
4.0 og en telefon
• Del adgang med venner – med den gratis app
• Udskifteligt batteri (medfølger) – har en levetid på et år

Specifikationer

Sjækelmateriale: Rustfrit Stål
Max. Radio sendeeffekt: 4 dBm
Bøjlen Diametre: 6 mm
Antenne gevinst: 0 dBi
Frekvensområde: 2402-2480 MHz
Dybde: 22.7 mm
Bøjlen åbning Højde: 25.8 mm
Bøjlen åbning Bredde: 22.8 mm
Højde: 80 mm
Dimensions (Calculated): 48 mm (B) x 80 mm (H)
Bluetooth udgave: v4.0
Vægt: 114 g
Materiale: Aluminum Alloy

Salginformation

Bestillingskode: LOCKBTP10GY
Produktbeskrivelse: Bluetooth-hængelås | Nøglefri 

betjening
Varemærke: Nedis

Antal LxBxH (mm) Vægt

1 90x38x225 219 gr.
40 270x168x460 9220 gr.
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Farve: Grå
Sendetype: Bluetooth
Længde: 48 mm
Stelmateriale: Metal
Egenskab: Bluetooth

Pakkens indhold

Bluetooth-hængelås
Lynvejledning
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