
Generel information

Denne hængelås med Bluetooth-adgang hjælper dig med at 
begrænse adgangen til dine ejendele – og du kan låse den 
håndfrit med din telefon.
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. Appen holder også styr på hængelåsens placering, 
så den kan findes ved hjælp af en smartphone.
Denne hængelås af rustfrit stål og plastbelagt kabel er 
robust og stærk nok til at beskytte dine ejendele, uanset 
hvor du efterlader dem.

Funktioner

• Bluetooth-styret hængelås – håndfri adgang via Bluetooth 
4.0 og en telefon
• Del adgang med venner – med den gratis app
• Genopladeligt batteri (medfølger) – giver 3 måneders brug 
på en enkelt opladning
• Godkendt af TSA til internationale flyafgange

Specifikationer

Dybde: 16 mm
Sjækelmateriale: Plastbelagt + Ledning
Bøjlen åbning Bredde: 23 mm
Bøjlen Diametre: 3 mm
Bøjlen åbning Højde: 35 mm
Antenne gevinst: 0 dBi
Max. Radio sendeeffekt: 4 dBm
Frekvensområde: 2400 - 2480 MHz
Højde: 36 mm
Dimensions (Calculated): 42 mm (B) x 36 mm (H)
Batterier medfølger: Built-In Lithium-Ion

Salginformation

Bestillingskode: LOCKBTL10BK
Produktbeskrivelse: Bluetooth-baggagelås | Nøglefri 

betjening | TSA-lås | Sporing | 
Genopladelig

Varemærke: Nedis

Antal LxBxH (mm) Vægt

1 85x35x90 100 gr.
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Indgangsspænding: 3.6 VDC
Bluetooth udgave: v4.0
Vægt: 65 g
Farve: Sort
Materiale: Aluminum Alloy
Sendetype: Bluetooth
Længde: 42 mm
Stelmateriale: Metal
Egenskab: Bluetooth
Egenskab: Free App (Google Play & Apple 

Store)
Egenskab: Low Power Consumption
Egenskab: Uden for rækkevidde advarsel

Pakkens indhold

Hængelås
Lynvejledning
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