
Vibio sängvibrator
BE1221

Egenskaper

Vakna i tid utan att störa 
resten av familjen.
Vibio är en trådlös sängvibrator som du styr från mobilen. Bädda ner 

Vibio under kudden eller madrassen och ställ alarmet i appen som 

finns tillgänglig för både iOS och Android. När det är dags att stiga upp, 

väcker Vibio dig med vibrationer istället för ljud. Vibio är ett perfekt val 

för dig som är svårväckt, har en partner som sover lätt, eller har svårt att 

höra en traditionell väckarklocka. 

Vibio har en räckvidd på ca 30 meter och 

kan dessutom notifiera för samtal och 

meddelanden. Du kan välja att snooza på 

mobilen eller direkt under huvudkudden 

genom att rycka i textilbandet.

Kraftfulla vibrationer
Väcker dig som sover tungt

Trådlös Bluetooth® 5
Lättanvänd mobilapp ingår

Snoozeband
Snooza med ett lätt ryck

Notifiering
För samtal och meddelanden

”Set-and-Forget”
Fungerar även utan mobil



Omgivning
 Endast för inomhusbruk

 Temperatur: 0° – 35° C

 Relativ luftfuktighet: 5% – 95%, ej kondenserande

Regulatoriska krav
 Uppfyller följande regulatoriska krav: 
 CE, RCM, BQB, RoHS, WEEE, Der Grüne punkt

Mått och vikt

Sängvibrator Snoozeband

Ø: 94 94 mm Längd: 120 mm
Höjd: 27 mm 
Vikt: 153 g 

Teknisk 
information

Knappar och uttag

94 mm

94
 m

m

27 mm Resetknapp

På/Av

USB Micro-B port Snoozeband

Drag 1 för att snooza
Drag 2 för att stänga av larmet

Kompabilitet
 iOS 11 / Android 4.4 och senare

 iPhone 5S och senare 

 Moderna Android-mobiler

Frekvens och räckvidd 
 Bluetooth® frekvens: 2402 – 2480 MHz

 Bluetooth® räckvidd: Upp till 30 m.  
Räckvidden kan försämras av väggar och 
stora föremål.

Ström och batteri
 Batteridrift: 1 3.7V AA Litium-jon

 Strömförbrukning: 
Aktiv med stark vibration < 1000 mA  
Viloläge < 100 μA 

 Drifttid: Upp till 10 dagar per laddning

 Laddningstid: Upp till 1,5 timmar @ 500mA

 Laddningsström: Upp till 500 mA, 5V DC

Kommunikation
 Bluetooth® 5

Kablar och anslutningar
 Kabellängd: 1 m

 Kontakter: USB typ A till USB Micro-B

I paketet
 Vibio sängvibrator

 Laddkabel

 Bruksanvisning 

 (mobiltelefon ej inkluderad)

Underhåll och rengöring
 Underhållsfri. Rengör endast med torr trasa. 

 Använd inte fönsterputs, rengöringsmedel, 
spray, lösningsmedel, alkohol, ammoniak eller 
produkter som innehåller slipmedel. BE1221_033DSH001-SE  bellman.com
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