Contact GPS 3

Stöldskydda din båt idag

Contact GPS är en kombinerad stöldskydds- och
spårsändare för alla ändamål. Du kan stöldskydda din
fyrhjuling, spåra din hund eller övervaka din båt. Enheten är IP 67-klassad och tål alla väder. Contact GPS
3 har inga externa kontakter som kan orsaka fuktproblem. Enheten laddas trådlöst genom att läggas på en
laddplatta. Batteritiden är upp till 1 år i bevakningsläge.

Det stjäls mer än en båtmotor var fjärde timme i Sverige.
Varje år stjäls båtar och båtmotorer för omkring 250
miljoner kronor och det är en summa som ökar från år
till år.

Säkerhet för din hund
Med Contact GPS 3 har du hela tiden koll på var din
hund är. Räckvidden är obegränsad inom GSM-täckning. Följ din hund, dina jaktkamrater och deras hundar direkt via Contact GPS-appen i din telefon. Kartorna
laddas ner automatiskt för ditt område och du kan välja
mellan terrängkarta, fastighetskarta eller satellitkarta.
Skulle GSM-täckning mot förmodan saknas kan du
spåra hunden med radiosändaren som alltid finns som
backup.

Med Contact GPS 3 kan du stöldskydda din båt genom
att gömma enheten i båten.

Låt vänner och familj följa dig på din tur
Ta din Contact GPS 3 med dig när du är ute och vandrar.
Säkerhet för dig och roligt för dina nära och kära.
Skulle olyckan vara framme vet din familj och dina vänner exakt var du är. Du kan även följa din rutt i efterhand och se var du varit.
Läs mer på http://contactgps3.followit.se/
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Metrias fastighetskarta
Lång batteritid
IP 67-klassad kapslig

Gratis kompisinloggning

iPhone & Android-kompatibel

Induktiv laddning

“Ring-och-lyssna”-funktion

Stöldskydd

Specifikationer

Skydda stöldbegärlig egendom så som bil, motorcykel,
skoter eller fyrhjuling.

Enhet:

Övervakning

- GPS
- GSM 850/900/1800/1900MHz
- UHF-radiosändare

Format:

79 mm x 45 mm x 35 mm

Använd “ring-och-lyssna”-funktionen för övervakning.

Vikt:

175 gram

Hundpejl för jakt

Fukttäthet:

IP-67 klassad

Med Contact GPS 3 kan du följa din hund under jakten.

Systemkrav:

Smartphone / surfplatta för
användning av karttjänst

Välj abonnemang efter behov

Dataöverföring:

GPRS för låg överföringskostnad

Uppgradera ditt abonnemang när som helst, välj vilka
funktioner och kartor som du vill ha tillgång till.

Batteri:

Laddningsbart Lithium-Ion-batteri

Laddning:

Trådlös induktiv laddning.

Gratis kompisinloggning

UHF-kanaler:

200 kanaler

Låt dina vänner eller jaktkamrater följa dig.

Paketet innehåller: - Contact GPS 3 enhet
- Laddplatta
- Halsband

Trådlös laddning
Med Contact GPS behöver du ingen laddkabel - lägg
bara enheten på laddplattan.
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