
GPS mottagare för iPad, iPhone och iPod. 

 

GPS mottagare för iPhone, iPad och iPod som du ansluter via den Bluetooth som finns i din APPLE 

telefon eller läsplatta. GPS mottagaren är speciellt lämplig för dig som köpt en iPad med WiFi 

eller iPod, som båda saknar GPS. Den kan naturligtvis även användas för alla enheter även om du 

redan har GPS i din enhet. 

 
 Tillverkaren av Bad Elf GPS Pro tog fasta på dagens GPS mottagare 

och skapade nästa generations GPS mottagare för iPad, iPhone och 

iPod. Eller vad sägs om 66 kanalers mottagare, 2,5 meters 

noggrannhet, positionsuppdatering 10 gånger i sekunden, och 

anslutningsbar upp till 5 enheter samtidigt.  

Bad Elf GPS Pro överför signalen via Apple Bluetooth helt utan 

sladdar. I realtid överförs GPS-data från en enda GPS mottagare 

upp till fem enheter samtidigt. Du kan t.ex. ha en kombination av 

stöd för iPad, iPhone eller iPod Touch-enheter.   

GPS Pro har en stor, bakgrundsbelyst LCD -skärm som ger bra 

synlighet dag eller natt. Se din position, fart, kurs, höjd, och GPS-

låst status med ett ögonkast. Du behöver inte gissa innebörden av 

blinkande lysdioder eller stänga en favorit App att kontrollera 

status för din GPS-mottagare. 

 

Extra lång batteritid och 10Hz uppdatering av position. GPS Pro ger en batteritid på upp till 16 

timmar när den är ansluten till din iOS-enhet via Bluetooth, och stöder en GPS 

positioneringshastighet av 10 gånger per sekund ( konfigurerbart) . Med GPS Pro i fristående 

datalogger läge och Bluetooth avstängt, kan du förvänta dig en batteritid på upp till 32 timmar. 

 

Fristående GPS datalogger (100 + timmar). spela in färdspåret utan att tömma batteriet på din 

iPhone eller iPod touch. Inget behov av att hålla en App igång . Bara starta och stoppa GPS Pro 

datalogger med en enkel knapptryckning. Upptäck något häftigt? Markera din aktuella position 

som en intressepunkt (POI) med en annan knapptryckning. Efteråt kan du överföra loggen till din 



iPhone, iPod touch eller iPad för att visa ditt färdspår och dela den med vänner och familj via    

e-post, Facebook eller Twitter. 

 

 

 

 

 

Förpackningen innehåller: 

 BE-GPS-2200 GPS Pro enhet 

 3ft (90cm) Mini-USB kabel för laddning 

 12-24V DC USB cig.laddare 

 Avtagbar nackrem 

  User's Manual (nedladdningsbar) 

GPS teknisk spec: 

 Snabb GPS fix 45 sek eller mindre 

 2.5 meter noggrannhet 

 60,000ft / 18,000m max höjd 

 1000mph / 1,600kph max fart 

 Upp till 10Hz positionsuppdatering 

 66-channel MTK GPS chipset 

 SBAS/WAAS/EGNOS/MSAS 

 

Kompabiltet: 

 iPod touch (2nd, 3rd, 4th & 5th generations) 

 iPhone 5, 4S, iPhone 4, iPhone 3GS, & iPhone 3G 

 iPad (3rd & 4th generations), iPad 2, iPad & iPad mini 

Produkt Spec: 

 Mini-USB port för laddning and ElfPort expansion 

 128x96 dot LCD skärm med bakgrundsbelysning 

 100+ timmars datalogger minne 

 Upgraderbar Firmware 

 Mått 76.5mm x 61.5mm x 17.5mm 

 Vikt: 90 grams 
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