INVOXIA GPS-PAIKANNIN
GPS-paikannin, etäisyyttä ei ole rajoitettu
SIM-korttia ei tarvita, Invoxia GPS-paikannin käyttää vähän virtaa kuluttavaa verkkoa, ja hintaan sisältyy
liittymätilaus 3 vuodeksi!
Saat ilmoituksia älypuhelimeesi, kun paikannin siirtyy määritetyille alueille tai poistuu niiltä.
Invoxia GPS-paikannin lähettää liikkuessaan paikkatietonsa 10 minuutin välein (asetuksista, verkosta ja
peittoalueesta riippuen)
Näyttää tarkan reitin valitulta ajanjaksolta
Voidaan ladata uudelleen micro-USB-johdolla; johto mukana.

Paikanna GPS-paikantimesi sijainti. Invoxia GPS-paikannin lähettää
paikkatietonsa Invoxia GPS-sovelluksessa valitsemasi voimakkuuden mukaan.

Vastaanota reaaliaikaisesti ilmoituksia epäilyttävistä liikkeistä tai
varkausyrityksestä.

Määritä maantieteelliset alueet, ja saat ilmoituksen, kun Invoxia GPS-paikannin
saapuu niille tai poistuu niiltä.

Valitse ajanjakso ja katso tarkka reitti, jonka Invoxia GPS-paikantimesi on
liikkunut kyseisenä aikana.

Ominaisuudet
• Paikannus ulkona vähän virtaa kuluttavan GPS-toiminnon kautta
• Paikannus sisällä ja ulkona WPS-toiminnon kautta
• Lähipaikannus sovelluksen kautta (Bluetooth)
• Käyttäjän säädettävä pisteenmuodostustiheys
• Mahdollisuus luoda rajanylityshälytyksillä varustettuja turva-alueita
• Lähellä olevan GPS-paikantimen haku käyttäen tutkatoimintoa ja GPS-paikantimen summeritoimintoa
• Uudelleen ladattavan akun toiminta-aika: noin kolme kuukautta käyttötiloista riippuen (paljon pidempi
ilman reaaliaikaista paikannuksen valvontatilaa)
• Erityiset algoritmit akun säästöön paikanmuutosten mukaan
Tuki
•
•

iOS 10.0 tai uudempi, yhteensopiva iPhonen, iPadin ja iPod touchin kanssa
Android 5.0 (Lollipop) tai uudempi

Tekniset ominaisuudet
• Mitat: 105 x 27 x 9,5 mm
• Paino: 30 g
• Akku: litiumioni 300 mAh, 3,7 V – 1,11 Wh
• USB-johdolla uudelleen ladattava akku (ei vaihdettava)
• Paikannus: WPS (Wi-Fi-paikannusjärjestelmä), GPS
• Liitettävyys: BT 4.0 (BLE), WPLAN SigFox (868 mHz / 915 mHz)
• Sertifiointi: CE, FCC, UN 38.3, Sigfox
• Materiaalit: ABS-muovi, musta eloksoitu alumiini, luonnonnahka
• Kotelointiluokan IP33 mukainen suojaus ympäristöä vastaan
• Toimintalämpötila-alue: 0–40 °C
• Lämpötila-aluerajat: -20–60 °C
Pakkauksen sisältö
• USB A - micro-USB B -latausjohto (100 mm) - Pikaopas
• Pakkauksen ulkomitat: 178 × 100 × 25 mm
• Pakkauksen kokonaispaino: 100 g
Tulo/lähtö
• 1 painike, 1 värin LED, 1 summeri
• 1 micro-USB-liitäntä
Ohjelmisto
• iOS- ja Android-sovelluksen päivitykset App Storessa ja Play Kaupassa
• Invoxia GPS-paikannin päivittyy sovelluksesta Bluetoothin kautta
Turvallisuus
• Henkilökohtaisten tietojen turvallinen tallennus ja siirto
Suunnittelu
• Suunnittelu Invoxia, Pariisi / valmistus Kiinassa
Takuu
•

2 vuotta

