
Zembro bracelet 

Wij zijn Zembro. Dag na dag brengen we mensen met elkaar in verbinding dankzij onze producten en diensten. 
Gedreven door digitale technologie werken we aan ideeën waarmee we generaties met elkaar kunnen 
verbinden. We gaan daarbij uit van maatschappelijke en individuele noodzaak en behoeften en zetten er de 
laatste technologieën voor in. 

Zembro bracelet is een elegante armband met intelligente functies en een gekoppelde app. Zembro versterkt de 
band tussen een senior en zijn familie of vrienden. 

De senior hoeft zijn Zembro bracelet nooit af te doen. In het geval van een alarm kan de senior altijd zijn connecties 
informeren, door de knop 4 seconden in te drukken. De armband slaat dan alarm en informeert alle Zembro 
connecties één voor één. Zij kunnen de armband bellen en rechtstreeks praten met de senior via de bracelet. 

Mocht er toch iets aan de hand zijn, dan toont Zembro bracelet de locatie van de senior aan de connecties via de 
app. En zorgt ervoor dat de senior direct kan praten met zijn connecties. Geen reden meer tot onrust. 

 

Mooi en elegant, dag en nacht te dragen. In 
beige of zwart. 

 

In het geval van alarm, bepalen de ingebouwde 
GPRS en GPS de locatie van de senior. 

 

Werkt overal in Europa (standaard), via elk mobiel 
netwerk. Een aparte simkaart is onnodig.. 

 

De batterij gaat minimaal 7 dagen mee. 
De batterij is in een uur opgeladen via de 
meegeleverde USB-kabel. 

 

De senior kan douchen, afwassen en zwemmen 
met de bracelet. Die is waterdicht. De senior 
hoeft de armband nooit af te doen. 

 

Zembro bracelet wordt steeds intelligenter. We 
ontwikkelen nieuwe functies waarvoor onze 
klanten niet extra betalen. 

 
Belangrijke informatie:: 

CE-goedgekeurd. 

App is ondersteund door Android en iOS. 

App is beschikbaar in het Nederlands, Frans, Duits, 
Engels. 

Zembro bracelet werkt in alle 28 landen van de 
Europese Unie. 

 
 

 
 

 

 

 
Made in Taiwan - ©2015. UEST NV. All rights reserved. Zembro and all other 
Zembro product names and logos are trademarks of Uest NV. 

 
Please note that on all our products the General Terms and Conditions, the 
safety guidelines and the manual are applicable. Please read these documents 
carefully before using our products. By using our product you agree with all the 
terms and conditions set forth in these documents. 

 

Technische gegevens 

 

BRACELET 

Bediening Het bovenste oppervlak van 
de bracelet werkt als een 
knop. 

GSM/GPS/ BLE module 
 

LED-display LED Matrix 11*18 

Quad band GSM 
 

Embedded SIM chip 

Gewicht 52 g 

Bedrijfstemperatuur -10 - +45 °C 

Opslagtemperatuur -20 - +60 °C 

Waterdichtheidsnorm IPX7 

Laadconnector: Micro USB 

Ingebouwde batterij: Type LiPo 

Geschikt voor mensen met een polsomvang tussen 
13,7 cm – 18,8 cm 

 

APP 

OS Android + iOS 

 

LUXURY GIFT BOX 

Afmeting 
geschenkverpakking: 

13*13*13cm 

Een geschenkverpakking USB-kabel 
bevat: Lader 

1 Bracelet 
 1   Handleiding 

 


