Cell Phone Detector

Detektor mobilných telefónov 305/16 v 7 x GSM pásmach

Detektor mobilných telefónov GSM až 7 x pásmach 4G 800, GSM 900, 3G/4G 900, GSM 1800, 4G 1800, 3G 2100, 4G 2600. Detektor
spo?ahlivo indikuje aj VF signál bezdrôtových kamier v daných pásmach.

HodnotenieNie je ešte ohodnotené
Cena
Predajná cena982,80 €
Predajná cena bez DPH819,00 €

Opýtajte sa na tento produkt

Popis Detektor, ktorý so 100% istotou detekuje celú komunikáciu na všetkých pásmách mobilných operátorov (2G/3G/4G/5G) aj privátnych ISM
sie?ach súbežne v reálnom ?ase!
Detektor mobilných telefónov 305/16 v 7 x GSM pásmach
Cell Phone Detector
Detektor mobilných telefónov GSM až 7 x pásmach 4G 800, GSM 900, 3G/4G 900, GSM 1800, 4G 1800, 3G 2100, 4G 2600. Detektor
spo?ahlivo indikuje aj VF signál bezdrôtových kamier v daných pásmach.
Zariadenie má taktiež detekciu odpojenia od elektrickej siete, po jej odpojení sa detektor automaticky prepne na vnútorný akumulátor.
Zariadenie je ur?ené pre detekciu mobilného telefónu pri komunikácii s BTS stanicou, bez zasahovania.
Všeobecne
Tento prístroj ponúka nieko?ko možností pre varovanie pred použitím GSM telefónu v okruhu do 20 m a to s režimom: rozsvietenie LED,
akrylový svetelný displej, vlastné používate?ské zvukové varovné správy. Toto zariadenie tiež poskytuje výstupné relé, ktoré môže spusti?
poplašný systém alebo iné poplašné zariadenie. Tento prístroj varuje pri výpadku prúdu.
Ak sa niekto pokúsi prestrihnú? napájací zdroj, okamžite sa spustí výstup spína?a.
Špecifikácie
Rozmer 265 x 103 x 50 mm (neobsahuje anténu)
Váha Cca 1.2 kg (vrátane nabíjate?nej batérie)
Výkon Spínací napájací adaptér / vstavaná nabíjate?ná batéria
Frekvencia detekcie 4G 800, GSM 900, 3G/4G 900, GSM 1800, 4G 1800, 3G 2100, 4G 2600
Varovný mód 1 ?ervené blikajúce LED ukazujúce signál skupinovej frekvencie
Varovný mód 2 Užívate?om nahraná zvuková varovná správa
Varovný mód 3 Prenosový výkon, NO / NC
Varovný mód 4 Akrylový svetelný panel
Ladi? citlivosti Nastavenie detekcie vzdialenosti
Detekcia vzdialenosti Až 20 metrov
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Recenzie
Zatia? tu nie je žiadna recenzia pre tento tovar.
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