€ 70,-

Merk:
Prijs:
Lengte:
Breedte:
Romp materiaal:
Bouwjaar:
Omschrijving

Gps tracker beveiliging
€ 70,m
m

Naam:

Frank de Hop

Tel :
Email:

0620477877
Zie Botentekoop.nl

Basisinformatie

Volledige Omschrijving
Nieuw in doos, beste model van 2020. Aanbiedingsprijs voor â‚¬70,- garantie & gratis verzenden met track en trace van
PostNL. Ophalen is ook gratis, u krijgt een demonstratie, uitleg en de tracker word naar wens ingesteld. Dit is ook mogelijk
voor verzenden. Op maat gemaakte gebruiksvriendelijke snel start handleiding word meegeleverd zodat elke gebruiker
hiermee overweg kan. Ook leverbaar met 12v naar 5v omvormer voor permanente installatie.Â Waterproof (IP66), in een
compacte behuizing, goed werkende, betrouwbare en extreem nauwkeurige GPS tracker voor uw boot, aanhanger, auto,
scooter, motor, camper, caravan, trailer etc. met een nauwkeurigheid van 5m t/m het huisnummer traceerbaar. Tracker is te
bedienen d.m.v. sms of met een app.Â Te gebruiken om uw kostbare bezit te beveiligen, objecten of goederen te volgen en
in de omgeving mee te luisteren zonder dat u in de buurt bent.Â Ingebouwde oplaadbare accu gaat tot 90 dagen mee. Indien
gewenst kan de accuduur eenvoudig verlengd worden naar bijvoorbeeld 180 of 360 dagen.Â - Montage d.m.v. sterke
magneet bevestiging.- Kennis van computers, ICT en software is niet nodig. Ik regel alles voor u en stel alles naar wens in.Optioneel permanente installatie d.m.v. 12v naar 5v convertor op voertuig of vaartuig (ook leverbaar).- Tracker werkt d.m.v.
een simkaart. Leverbaar met â‚¬ 12,50 beltegoed. Dit is genoeg voor maanden tracking.- Abonnement en registratie is niet
nodig.- Functioneert ook in het buitenland, binnen Europa en ver daar buiten over de hele wereld.- Locatie opvragen d.m.v.
sms te sturen of naar de tracker te bellen.- Google Maps link met 1 simpele klik te openen op uw smartphone.- SMS bevat
informatie als: accu %,

Volledige Omschrijving
GPS coÃ¶rdinaten, tijd, datum, Google maps linkÂ Functies & meldingen zijn o.a.:- Beveiligde zone instellen. Indien verlaten
van deze zone krijgt u een melding.- Bewegingsdetectie, bij bewegingsdetectie krijgt u een melding.- Snelheid detectie, bij
overschrijden ingestelde snelheid krijgt u een melding.- SMS tracking, APP tracking of combinatie van beide.- Historische &
actuele routes bekijken tot halfjaar terug en downloaden.- Lage batterij melding.- Realtime LBS positie opvragen.- Online
website tracking met licentie voor 50 jaar inbegrepen.- Slaapstand voor laag batterij verbruik.- Op afstand meeluisteren is
ook een zeer handige optie van deze tracker.- Tracker is te gebruiken met of zonder app. Aan u de keuze.- Android of IOS
APP beschikbaar.- Meerdere trackers op uw smartphone bekijken is mogelijk!Â Werkt super makkelijk en te gebruiken bij
calamiteiten, realtime volgen d.m.v. de app of diefstal van uw kostbare bezit.Â Afmetingen: 90mm x 72mm x 22mm ( klein
van formaat, makkelijk te verstoppen of in te bouwen )Â Verpakking:1 * GPS ontvanger met CE keurmerk1 * USB-kabel1 *
Licentie online tracking platform voor 50 jaar.1 * Op maat gemaakte snel start handleiding in het Nederlands voor zowel
SMS tracking als realtime tracking met de app.1 * Micro + nano SIM AdapterÂ Meerdere stuks leveren is mogelijk.Â Vragen,
support of garantie? Ook dat is geen probleem. Stuur een email of via whatsapp op 0620477877. Bij geen gehoor liever
whatsapp dan neem ik contact met u op wanneer het

