Tieniace GSM puzdro

Tieniace puzdro na telefón k ochrane proti odpo?úvaniu a lokalizácii
Puzdro blokujúce RFID a NFC signál

846 EMI shielding pouch 17cmX11cm Blue Ochránite svoj telefón pred nechcenou lokalizáciou aj proti odpo?úvaniu

HodnotenieNie je ešte ohodnotené
Cena
Predajná cena36,00 €
Predajná cena bez DPH30,00 €

Opýtajte sa na tento produkt

Popis
Tieniace puzdro, v?aka ktorému ochránite svoj telefón pred nechcenou lokalizáciou aj proti odpo?úvaniu. Puzdro telefón prakticky odpojí od
akéhoko?vek možného spojenia so svetom. Tieniace puzdro nie je technicky ni? iné ako faradayova klietka, ktorá funguje na princípe blokácie
elektromagnetického žiarenia. Týmto tieniacim puzdrom neprejde skuto?ne ni?. Obal zamedzí priechodu CDMA a GSM signálov (2G, 3G, 4G
LTE), geoloka?ných služieb GPS (Glonass, Galileo, A-GPS ..) a znemožní dátové prenosy cez WiFi, Bluetooth a NFC.
846 EMI shielding pouch 17cmX11cm Blue
Telefón teda nebude schopný prijíma? ani vykonáva? hovory, zamera? polohu pomocou družicových satelitných systémov GPS ani by?
zameraný pomocou triangulácie (BTS), prijíma? správy (SMS, V?ber, WhatsApp, Skype ..). Funk?nos? telefónu samotného však puzdro nijako
neohrozí. Telefón iba dokonale utlmia a ochránia tým Vaše súkromie.
Puzdro nájde svoje uplatnenie tiež pri chúlostivých rokovaniach, kedy je nežiaduce akéko?vek odpo?úvanie alebo zameranie polohy prístroja
cez mobilného operátora. Sta?í len rozda? všetkým ú?astníkom schôdzky puzdra a zostanete v totálnom utajení. Bez nutnosti použitia ruši?ky
signálu alebo vy?ahovania batérií. Faraday shield nájde uplatnenie aj pri bezpe?nostných zložkách. U skonfiškovaných telefónov zabráni ich
majite?om akúko?vek dia?kovú manipuláciu s dátami a tým aj znehodnoteniu dôkazov. Tieniace puzdro možno použi? aj na izoláciu GPS
modulov.
Toto bezpe?nostné puzdro sa skladá z dvoch vreciek. Jedna je klasická bez tienenia, v ktorej nedochádza k odpojeniu telefónu od siete a
telefón bežne funguje a prijíma signál a druhá je tkaná zo špeciálnej vodivej textílie, ktorá tvorí Faradayovu klietku a uzavretím telefónu do tohto
vrecka dôjde k celkovému odtieneniu všetkých sietí bez nutnosti vybratia akumulátora . Puzdro je teda možné použi? aj ako štandardný obal na
telefón, k ochrane displeja proti poškriabaniu, bez toho aby došlo k jeho odtieneniu. Vhodné predovšetkým pre telefóny s neodnímate?nými
akumulátormi, u ktorých nie je možné zabezpe?i? skuto?né odpojenie od siete.
Do puzdra možno uloži? aj karty s RFID ?ipom, ktoré tieniace puzdro tiež ochránia. RFID ?ip sa nachádza napríklad v nových biometrických
pasoch, v identifika?ných kartách, elektronických pe?aženkách, k?ú?och a predovšetkým v bezkontaktných platobných kartách, ktoré
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predstavujú najvä?šie bezpe?nostné riziko. Pre?íta? tieto informácie bez vedomia majite?a nie je vôbec zložité. Odcudzením týchto údajov je
možné aj vyrobi? duplikáty platobných kariet. Faraday shield zamedzí neoprávnenému pre?ítaniu RFID ?ipov a ochránia Vaše dáta pred
neautorizovaným prístupom.
Zloženie ochranného štítu: 23% me?, 20% nikel, 50% polyester
Tieniaca ú?innos?: 71-84dB
846 EMI shielding pouch 17cmX11cm Blue
Tieniace GSM puzdro obsahuje dva prepážky. Jedna na odtienenie telefónu, alebo kreditných kariet. Druhá prepážka je len ochranná.

Recenzie
Zatia? tu nie je žiadna recenzia pre tento tovar.
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