
Tractive CAT 4 GPS Παρακολούθησης δραστηριότητας γάτας
Blue

Λειτουργία LIVE – η τοποθεσία ενημερώνεται κάθε 2-3
δευτερόλεπτα
Λάβετε ειδοποίηση εάν η γάτα σας περιπλανηθεί λίγο πολύ
μακριά από το σπίτι
Απολαύστε την καλύτερη εμπειρία παρακολούθησης με την
τελευταία τεχνολογία δικτύου
Βρέξτε! 100% αδιάβροχο και ανθεκτικό στην περιπέτεια
Διάρκεια μπαταρίας έως και 7 ημέρες
Επιλέξτε ένα πρόγραμμα που ξεκινά από 4 € το μήνα

Tractive DOG 4 GPS Παρακολούθησης δραστηριότητας σκύλου –
Coffee

Λειτουργία LIVE – η τοποθεσία ενημερώνεται κάθε 2-3 δευτερόλεπτα
Λάβετε ειδοποίηση εάν ο σκύλος σας περιπλανηθεί λίγο πολύ μακριά από
το σπίτι
Απολαύστε την καλύτερη εμπειρία παρακολούθησης με την τελευταία
τεχνολογία δικτύου
Βρέξτε! 100% αδιάβροχο και ανθεκτικό στην περιπέτεια
Διάρκεια μπαταρίας έως και 7 ημέρες
Επιλέξτε ένα πρόγραμμα που ξεκινά από 4 € το μήνα

Tractive DOG 4 GPS Παρακολούθησης δραστηριότητας σκύλου –
Midnight Blue

Λειτουργία LIVE – η τοποθεσία ενημερώνεται κάθε 2-3 δευτερόλεπτα
Λάβετε ειδοποίηση εάν ο σκύλος σας περιπλανηθεί λίγο πολύ μακριά από
το σπίτι
Απολαύστε την καλύτερη εμπειρία παρακολούθησης με την τελευταία
τεχνολογία δικτύου
Βρέξτε! 100% αδιάβροχο και ανθεκτικό στην περιπέτεια
Διάρκεια μπαταρίας έως και 7 ημέρες
Επιλέξτε ένα πρόγραμμα που ξεκινά από 4 € το μήνα

49,99€

49,99€

49,99€
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Tractive DOG 4 GPS Παρακολούθησης δραστηριότητας σκύλου
White 

Λειτουργία LIVE – η τοποθεσία ενημερώνεται κάθε 2-3
δευτερόλεπτα
Λάβετε ειδοποίηση εάν ο σκύλος σας περιπλανηθεί λίγο πολύ
μακριά από το σπίτι
Απολαύστε την καλύτερη εμπειρία παρακολούθησης με την
τελευταία τεχνολογία δικτύου
Βρέξτε! 100% αδιάβροχο και ανθεκτικό στην περιπέτεια
Διάρκεια μπαταρίας έως και 7 ημέρες
Επιλέξτε ένα πρόγραμμα που ξεκινά από 4 € το μήνα

Tractive Λουράκι για CAT 4 & CAT LTE Blue/Navy

Μηχανισμός διάσπασης που μπορείτε να προσαρμόσετε στο
βάρος της γάτας σας
Σχεδιασμένο από ειδικούς για μέγιστη ασφάλεια και άνεση
Κομψή και εύκολη ορατή τη νύχτα χάρη στην ανακλαστική
λωρίδα
Κατάλληλο για Tractive GPS CAT 4 και Tractive GPS CAT LTE
Μήκος μεταξύ 20-31 cm (8-12 in) και πλάτος 1 cm (0,4 in)

7,99€

49,99€

Tractive CAT 4 GPS Tracker Παρακολούθησης Δραστηριότητας
Γάτας με Ρυθμιζόμενο κολάρο Blue

 
Λειτουργία LIVE – η τοποθεσία ενημερώνεται κάθε 2-3
δευτερόλεπτα
Λάβετε ειδοποίηση εάν η γάτα σας περιπλανηθεί λίγο πολύ μακριά
από το σπίτι
Απολαύστε την καλύτερη εμπειρία παρακολούθησης με την
τελευταία τεχνολογία δικτύου
Βρέξτε! 100% αδιάβροχο και ανθεκτικό στην περιπέτεια
Διάρκεια μπαταρίας έως και 7 ημέρες
Επιλέξτε ένα πρόγραμμα που ξεκινά από 4 € το μήνα

55,99€



Ταιριάζει σε κολάρο πλάτους έως 2,8 cm (1 in).
Έχετε ένα εφεδρικό σε περίπτωση που το χρειαστείτε ποτέ
Λαστιχένιο κλιπ προσαρμόζεται στο κολάρο
Λειτουργεί με Tractive DOG και Tractive IKATI
Δεν είναι συμβατό με Tractive GPS DOG 4/LTE

 
 

Tractive Ανταλλακτίκα Clips για DOG & IKATI Black

Tractive Ανταλλακτικά Clips για DOG & IKATI Blue

Ταιριάζει σε κολάρο πλάτους έως 2,8 cm (1 in).
Έχετε ένα εφεδρικό σε περίπτωση που το χρειαστείτε ποτέ
Λαστιχένιο κλιπ προσαρμόζεται στο κολάρο
Λειτουργεί με Tractive DOG και Tractive IKATI
Δεν είναι συμβατό με Tractive GPS DOG 4/LTE

Tractive Ανταλλακτικά Rubber Clips για GPS DOG 4 και DOG LTE Blue

Ταιριάζει σε κολάρο πλάτους έως 2,8 cm (1 in).
Προσαρμόζεται για να εφαρμόζει εύκολα στο κολάρο
Λειτουργεί με Tractive GPS DOG 4 και Tractive GPS DOG LTE
Δεν είναι συμβατό με Tractive DOG και Tractive IKATI

Tractive Ανταλλακτίκα Rubber Clips για GPS DOG 4 και DOG LTE Brown

Ταιριάζει σε κολάρο πλάτους έως 2,8 cm (1 in).
Προσαρμόζεται για να εφαρμόζει εύκολα στο κολάρο
Λειτουργεί με Tractive GPS DOG 4 και Tractive GPS DOG LTE
Δεν είναι συμβατό με Tractive DOG και Tractive IKATI

6,99€

6,99€

6,99€

6,99€



Συνδέστε το GPS σας με ασφάλεια στο λουρί της γάτας σας
Προσαρμόστε τους σούπερ κολλητικούς ιμάντες velcro για να

ταιριάζουν στη γάτα σας
Λειτουργεί με Tractive GPS CAT 4 και Tractive GPS CAT LTE

Δεν είναι συμβατό με Tractive IKATI και Tractive GPS σκύλων ή
λουράκια γάτα

6,99€

Tractive Ανταλλακτικό καλώδιο φόρτισης για GPS DOG 4/DOG LTE & CAT
4/CAT LTE

Συμβατό με Tractive GPS DOG 4/DOG LTE και Tractive GPS
CAT 4/CAT LTE
Καλώδιο 8 ιντσών (20 cm).
Χρειάζονται λιγότερο από 3 ώρες για να φορτιστεί πλήρως η
μπαταρία Tractive GPS
Φορτίστε το Tractive GPS tracker σας κουμπώνοντάς το στο
μαγνητικό άκρο του καλωδίου.

6,99€

Tractive Προστατευτικά καλύμματα για CAT 4/LTE 3 χρώματα 
(3 Τεμάχια)

Κομψό και προστατεύει το GPS
Λειτουργεί με Tractive GPS CAT 4 και Tractive GPS CAT LTE
Δεν είναι συμβατό με Tractive IKATI και Tractive DOG
trackers

6,99€

Tractive Βάση στήριξης με ιμάντες για GPS CAT 4


