DALŠÍ VYUŽITÍ GPS TRACKERU

Hlídejte vaši
motorku jako
oko v hlavě

Sledování vozidel

GPS tracker

Sledování osob

NCL 21, přenosný tracker
s dlouhou výdrží
Hlídání kočárků

Hlídání kol proti krádeži

Sledování balíků

Monitorování kontejnerů

Sledování nákladních
vozidel

Monitorování
sportovních aktivit
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U Pošty 1163/13, 735 64, Havířov-Prostřední Suchá
Tel: +420 734 427 427, E-mail: obchod@nam.cz
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GPS tracker

HLAVNÍ VÝHODY:

s dlouhou výdrží baterie,

díky kterému můžete
monitorovat pohyb své mašiny.

HONZA - KAWASAKI

Sledování polohy v reálném čase pomocí 6 provozních režimů včetně Sledovačky & Aktivace pohybem
Sledování hlídaného objektu automaticky začíná, když
se pohne
Integrovaná SIM karta s pokrytím v rámci EU (celosvětové pokrytí na vyžádání)

DOMA I V ZAHRANIČÍ

HONZA - KAWASAKI

Ať už se touláte po českých krajích, nebo vyrážíte za dobrodružstvím do Alp nebo na Balkán, fungujeme všude.
HONZA - KAWASAKI

UKLIDNĚTE VAŠE BLÍZKÉ, BUĎTE V DOSAHU
Jste na vyjížďce a máte vybitý telefon, nebo ho nezvedáte? Vaši blízcí se mohou podívat, kde přesně jste, zda
právě jedete nebo delší dobu stojíte na odlehlém místě.
V případě nehody nebo poruchy vám mohou pomoci.
NASTAVTE MANTINELY VAŠIM DĚTEM
Vaše dítě právě dostalo řidičák a začíná jezdit. Máte
strach, aby to nepřehánělo s rychlostí? Nastavte si upozornění na překročení rychlostního limitu.

Online navigování k poloze sledovaného objektu
Automatické hlášení kritického stavu baterie
Aktuální poloha,
směr jízdy a rychlost
Rychlá reakce na pohyb. Jakmile dojde
ke krádeži, na mobil dostanete notifikaci
Jednoduché ovládání prostřednictvím
mobilní aplikace
Tracker je vodotěsný, odolný proti špíně
a prachu
Dlouhá výdrž baterie
až 262 dní

PODĚLTE SE O SVÉ ZÁŽITKY
Mějte přehled o historii vašich tras a místech, které jste
navštívili. Zaznamenávejte si své rychlostní rekordy.

Ovládání přes mobilní a webovou aplikaci
Detailní historie jízd s GPS záznamy a mapou

OMEZTE RIZIKO KRÁDEŽE VAŠÍ MOTORKY
Zaparkujete v kempu, u pěkného motorestu, na parkovišti
nebo v garáži a chcete si užít chvíle oddechu. Vaši motorku máte stále pod kontrolou. Jednotka vás upozorní,
že se s motorkou manipuluje a že ji máte zkontrolovat.
Pokud dojde ke krádeži, vidíte polohu a směr jízdy.

Vysoká odolnost vůči nepříznivým podmínkám (prach,
náraz, teplota)

Podpora dispečinku 24/7

Bezdrátové nabíjení

Upozornění na pohyb objektu, který chcete hlídat
Vynikající citlivost GPS přijímače. Zachycení polohy
při jakémkoliv umístění trackeru

