X-BAG

EMC BAG chránia v prípadoch: - sledovanie polohy SIM karty. jedná sa o
sledovanie bez akejkolvek známky aktivity Vášho telefónu

JAMMER puzdro na mobil. Nedovo?te aby Vás odpo?úvali, ?i špehova

vysoký bezpe?nostný štandard pre tienenie zariadení pred RF (rádiofrekven?ným) a EMC (elektromagnetickým) žiarením. Tieniace obaly
garantujú útlm 118 dB pri 350 MHz ako aj kontinuálny útlm 110/100/80 dB až do 18 GHz.

HodnotenieNie je ešte ohodnotené
Cena
Predajná cena33,60 €
Predajná cena bez DPH28,00 €

Opýtajte sa na tento produkt
VýrobcaManufacturer

Popis

Púzdra chránia napríklad v prípadoch:
- sledovanie polohy SIM karty
jedná sa o sledovanie bez akejkolvek známky aktivity Vášho telefónu, bez nadmernej spotreby batérie
- sledovanie polohy a obsahu MT alebo Tabletu
jedná sa o SW upravené mobilné telefóny, pri?om užívate? MT nemusí ma? tušenie o týchto aktivitách
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- využívanie MT k odpo?úvaniu
jedná sa napr. o “m?tvy” MT ktorý zaznamenáva zvuk a odosiela cez GSM alebo WiFi sie?
- sledovanie obsahu Laptopu
jedná sa o SW upravený laptop, pri?om jeho užívate? nemusí ma? tušenie o týchto aktivitách
– skenovanie RFID technológií
jedná sa naskenovanie a následnú výrobu kópií bezkontaktných (RFID) identifika?ných prostriedkov akými sú napríklad karta pre vjazd do
parkoviska, vstup do budovy, kancelárie, karta deaktivácie alarmu, staršie modely elektronických k?ú?ov k motorovým vozidlám,…
- uloženie technológií, ktoré nie je možné deaktivova?
jedná sa o preventívne uloženie technológií napríklad ak po ich deaktivovaní nie je možné vybra? a oddeli? z nich zdroj napätia (batériu –
iPhone)
- do?asné uloženie rôznych predmetov
jedná sa o uloženie rizikových predmetov a prerušenie ich možnej komunikácie s okolím. Napríklad perá, hodinky, USB k?ú?e, dia?kové
ovládanie,…
Viac informácii nájdete na webe: www.rf-protection.com - EMC and RFI Shielding
Rozmer: 20cm x 10cm

Blokuje:
Radio & TV / RFID / TETRA / ISM434 / LTE800 / ISM868 / GSM900 / GSM1800 / GSM1900 / DECT / UMTS / WLAN / Microwave / Bluetooth /
WiFi / LTE2.6 / WiMAX / 5GHz WLAN / PAR Radar / Rôzne satelitné aplikácie / Monitorovacie a sledovacie prostriedky

Oble?te svoj telefón do neprežiarite?ného puzdra a okamžite zabránite, aby ste boli odpo?úvaný cez Váš mobilný GSM telefón.
Všetci dobre poznáme, že cez mobilný telefón je možné sledova? Vašu polohu, no dnes už nie je problém, ani po nahratí ur?itých skiptov
programov) do Vášho telefónu Vás aj na dia?ku odpo?úva?, špehova?. Zabrá?te tomu ako sa len dá. Je to na Vás.
Legálny blokova? – JAMMER frekvencií GSM a GPS.
Taktiež ochrá?te svoje osobné dokumenty, pas, ob?iansky preukaz, vodi?ský alebo kreditné karty vo?i odkopírovaniu. Viac sa
do?ítate v ?lánku o kopírovaní cestovných pasov na URL: www.alibaba.sk .
Legálny blokova? – JAMMER frekvencií GSM a GPS.
Vložíte Váš mobilný telefón do daného puzdra a jeho signály budú uväznené v puzdre. Všetky volania na daný mobilný telefón budú
zablokované.
Chrá?te svoj telefón pred neoprávneným odpo?úvaním alebo sledovaniu Vašej polohy.
Micro faradaova klietka pre Váš mobilný GSM telefón.
Puzdro blokuje všetky bezdrôtové signály ako sú GPS trackers, GSM trackers, 3G mobilný telefón trackers, mobilný telefón at?. ..
Vhodné pri utajených poradách, alebo len vtedy, ak chcete ma? istotu, aby Váš telefón zrazu nezazvonil, alebo sa len na neho niekto napojil a
odpo?úval Vaše okolie alebo sledoval kde sa pohybujete.
Legálna ruši?ka, blokova? GSM signálu.
Mobilný telefón môže ohrozi? vaše zdravie ?
Môže, aj ke? to vedecky nie je dokázané... Ve? predsa ur?ité VF žiarenie vyžaruje. Zabrá?te tomu !
Vrecko zabráni úplnému VF vyžarovaniu Vášho mobilného telefónu.
Ak nechcete prija? telefónny hovor sta?í Váš mobilný telefón vloži? do vnútorného vrecka. Vonkajšie vrecko nie je chránené proti VF blokovaniu.
Naše vrecko ochráni aj Váš dátový nosi? pred neoprávneným vymazaním dát.
Bankové karty, ?i Váš cestovný pas budú odteraz úplne v bezpe?í pred neoprávneným vymazaním, alebo aj proti neoprávneným od?ítaním dát
z Vašej bankomatovej karty.
Vnútorná ?as? vrecka je potiahnutá pomocou nano-materiálov, ktoré úplne pohlcujú VF a magnetické žiarenie.
Atenuláror o intenzite až 90 dB. ?o je ú?innos? až 99,9%.
Oblas? pôsobnosti: mobilné telefóny, GPS, digitálne fotoaparáty, pamäte a ?alšie prenosné elektronické výrobky a doklady.
NEW – NOVINKA na Európskom trhu : Potrebujete zakry? svoje auto proti GSM, alebo VF žiareniu ? Ožaruje Vás sused mikrovlnou rúrou ?
Máme pre Vás aj JAMMER plachty, ktorými zakryjete aj svoje auto ...
?O všetko je možné nájs? už aj v EU
Pri objednávke 2ks získavate 3ks zadarmo.

Vzh?adom k tomu, že na Slovensku si firma EUROPE INFOWAY, s.r.o.; nechala názov X-BAG ako slovné spojenie v Zoznam zatriedených
tovarov a služieb 09 - Odrušova?e (elektrotechnika) patentova? v roku 2016 na Úrade priemyselného vlastníctva SR.
Zárove? prestala dodáva? dané výrobky pre našu firmu v danom názve, ponúkame konkuren?ný tovar pod názvom EMC BAG od nášho
nemeckého partnera.
Výrobky pod ozna?ením X-BAG už neponúkame. Ani nemáme skladom staré zásoby danej zna?ky.
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Recenzie
Zatia? tu nie je žiadna recenzia pre tento tovar.
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