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Lokalizator tracker
COBAN TK108 10000mAh
Nasza cena brutto:

389 zł

Dostępność

Dostępny

Czas wysyłki

48 godzin

Numer katalogowy

TK108

Kod producenta

TK108

Kod EAN

5902659170798

Producent

COBAN

Opis produktu

LOKALIZATOR TRACKER COBAN TK108
NAJLEPSZE LOKALIZATORY GPS
TYLKO U NAS - SPECJALNA PROMOCJA - SERWER NA 10 LAT GRATIS
LOKALIZATOR GPS FIRMY COBAN GSM ŚLEDZENIE WWW IOS ANDROID TK108
Lokalizatory COBAN to najwyższa jakość wykonania, najlepsze podzespoły oraz najwyższa trwałość i stabilność na rynku. Zaufaj specjalistom w
swoim fachu!
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Coban TK-108 w skrócie:
Wysokiej klasy lokalizator GPS TK108
PRODUKT FABRYCZNIE NOWY - NIGDY NIEUŻYWANY
Wbudowany akumulator 10000mAh - do 6 miesięcy czuwania w trybie GSM on
W trybie wybudzania zgodnie z harmonogramem nawet do ok 7 lat działania - GSM of
Wbudowany mikrofon - możliwość podsłuchu (bardzo czuły mikrofon) - wystarczy zadzwonić na nr karty sim zainstalowanej w
urządzeniu
Bardzo mocny magnes
Czujnik podczerwieni sygnalizujący odpadnięcie lub ręczne ściągnięcie zamocowanego lokalizatora
SERWER GRATIS NA 10 LAT - PROMOCJA
Aplikacje na iOS, Android

Serwer WWW oraz aplikacja mobilna dla trackera Coban TK108
Lokalizator Coban TK108 wysyła informację o swoim położeniu na serwer poprzez transmisję GPRS. Logując się na serwerze WWW mamy
możliwość podglądu lokalizatora w czasie rzeczywistym, zmianę parametrów, odtwarzanie trasy, eksportowanie trasy do Google Earth itp.
Aplikacja mobilna - dostępna na iOS oraz Android - komunikuje się z serwerem i wyświetla nam na ekranie smartphonu położenie na mapie.
Dodatkowo mamy możliwość zmiany parametrów urządzenia.
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OPIS FUNKCJONALNY

Lokalizacja SMS
Z uprawnionego numeru telefonu dzwonimy na numer karty SIM znajdującej się w lokalizatorze, po chwili otrzymujemy SMS zwrotny z
położeniem geograficznym (link do mapy google), prędkością oraz poziomem naładowania akumulatora. Urządzenie może również wysyłać
informacje o lokalizacji w pewnych odstępach czasowych np. co 1m. (ustawiamy ilość i interwał).

Wirtualne ogrodzenie
Za pomocą mapy programujemy obszar bezpieczny po przekroczeniu którego dostaniem SMS-a z informacją o przekroczeniu bezpiecznej strefy
oraz link z aktualnym położeniem. Funkcja ta doskonale nadaje się do zwiększenia bezpieczeństwa ludzi, wartościowych przedmiotów, a nawet
zwierząt.

Czujnik wstrząsów.
Urządzenie zostało wyposażone w czujnik wstrząsów, po aktywacji gdy zostanie wykryta wibracja urządzenie wyśle SMS-a alarmującego o
zdarzeniu. Czujnik wstrząsów może również wybudzać urządzenie z trybu uśpienia (tryb ten zużywa mniej energii)

Tryb uśpienia
Urządzenie można wprowadzić w tryb uśpienia w którym zużywa mniej energii przedłużając czas pracy na akumulatorze. Odpowiednią komendą
można wyłączyć moduł GPS oraz GSM. Wybudzanie może nastąpić po wykryciu alarmu z czujnika wstrząsów, wysłaną wiadomością bądź
wykonanym telefonem oraz cyklicznie co ustalony czas. Sposób wybudzenia zależy od ustawionego trybu uśpienia.

Ostrzeżenie o ruchu
Aktywując tę opcję wybieramy promień ruchu pojazdu, osoby po przekroczeniu którego dostaniem SMS-a z informacją o ruchu. Stosujemy tą
funkcję gdy chcemy chronić np. jakiś przedmiot przed kradzieżą (samochód, telewizor itp.).

Monitorowanie prędkości
Jeśli chcemy sprawdzić czy kierowca nie przekracza dopuszczalnej prędkości definiujemy SMS-m górną prędkość graniczną, a następnie jak
tylko kierowca ją przekroczy, dostajemy SMS-a z powiadomieniem oraz aktualną pozycją.

Podsłuch
Wystarczy wysłać SMS-a aby przełączyć się w tryb monitorowania. Lokalizator GPS działa wówczas jak wysokiej klasy podsłuch. Sprzedawany
lokalizator posiada bardzo czuły mikrofon który umożliwia podsłuch nawet gdy jest ukryty.

Stały nadzór
Dzięki funkcji ostrzegania przez SMS o niskim stanie naładowania akumulatora użytkownik może zapewnić ładowanie lokalizatora w
odpowiednim czasie bez utraty kontaktu.

Monitoring Online
Urządzenie można skonfigurować do pracy z dowolnym serwerem i monitorować w czasie rzeczywistym 24h/dobę. Dzięki temu w dowolnym
momencie można sprawdzić gdzie dokładnie znajdowało się urządzenie oraz z jaką prędkością się poruszało.

NOWOŚĆ !!! UNIKATOWE ROZWIĄZANIE !!! TYLKO U NAS CZUJNIK PODCZERWIENI

UWAGA!

plik wygenerowany w sklepie www.SOLVE24.pl

Po aktywacji serwer wraz z aplikacją na smartfona ważny jest przez 10 lat.

Do każdego urządzenia wymagana jest karta SIM (dowolnego operatora), która nie znajduje się w zestawie.
Nie prowadzimy sprzedaży kart SIM.

Specyfikacja techniczna

Sieć:

GSM/GPRS 850/900/1800/1900MHz

Zasilanie:

110-220V / 5V wbudowany akumulator 10000mAh

Czułość GPS:

-165dBm

Dokładność pomiaru GPS:

5m

Ładowarka samochodowa:

12V-24V

Wodoodporność:

klasa IP66

Magnes mocujący:

TAK

Wewnętrzny mikrofon:

TAK - możliwość podsłuchu (bardzo czuły mikrofon) wystarczy zadzwonić na nr karty sim zainstalowanej w
urządzeniu

Śledzenie on-line:

TAK

Serwis WWW:

10 LAT GRATIS

Aplikacja na iOS, Android

TAK

Częstotliwość wysyłanych danych geolokalizacyjnych:

od 10s do 24h, alternatywnie co pewną odległość od
50m do 10km

Wirtualne ogrodzenie:

TAK

Monitorowanie prędkości:

TAK

Możliwość zapisywania danych geolokalizacyjnych na kartę
pamięci:

TAK

Tryb uśpienia urządzenia:

TAK - możliwość wyłączenia modułów GPS oraz GSM

Czujnik wstrząsów:

TAK

Obsługiwane karty pamięci:

microSD/microSDHC 2 GB do 32 GB od klasy 4

Dopuszczalna wilgotność otoczenia:

5% - 95%

Temperatura pracy:

-20°-+55°

Obsługiwane systemy operacyjne:

Me/2000/XP/Vista/7/8/iOS/Android

Czas czuwania

Zawsze online: do 83 dni
Uśpiony z możliwością wybudzenia poprzez GSM oraz czujnik
wstrząsów: do 178 dni
Uśpiony z możliwością wybudzenia poprzez GSM: do 187 dni
Głębokie uśpienie z możliwością wybudzenia poprzez czujnik
wstrząsów: do 4 lat
Głębokie uśpienie z możliwością wybudzenia poprzez czujnik
wstrząsów lub harmonogram: do 4 lat
Głębokie uśpienie z możliwością wybudzenia poprzez
harmonogram: do 7 lat
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Wymiary

Szerokość

6.3cm

Długość

10.6cm

Grubość

3.75cm

Waga rejestratora

375g

Zawartość zestawu

Lokalizator TK-108 + SERWER na 10 lat GRATIS
Instrukcja obsługi w języku polskim i angielskim
Zasilacz sieciowy
Dowód zakupu
Całość zapakowana w pudełko
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