RF Radio Frequency

RF detektor ploštíc s vyh?adáva?om objektívov

RF detektor signálu new verzia, ktorý dokáže detekova? všetky bezdrôtové (RF Radio Frequency) zariadenia na 50 MHz ~ 6.0 GHz,

HodnotenieNie je ešte ohodnotené
Cena
Predajná cena358,80 €
Predajná cena bez DPH299,00 €

Opýtajte sa na tento produkt

Popis Univerzálne použite?ný RF detektor ploštíc s vyh?adáva?om objektívov 306/2016
Profesionálny RF detektor signálu / detektor špionážnej kamery / detektor mobilných telefónov / bezdrôtový detektor kamery
Jedine?né nastavenie 2 stup?ov citlivosti nájde zdroj signálu aj na mieste plnom šumu.
Zariadenie s vysokou citlivos?ou zvy?ajne detekuje silný signál na vä?šiu vzdialenos?, ale nemohlo sa priblíži? a nájs? zdroj signálu. Alebo len
zasahova? do silného hluku prostredia a nedalo sa zisti?.
A vä?šina detektorov na trhu, ktoré majú nízku citlivos?, dokáže detekova? iba 3G 2100 za menej ako 0,5 palca alebo dokonca bez odozvy.
Používa jedine?nú technológiu dvojstup?ového digitálneho nastavenia citlivosti. V prvej fáze dokáže detekova? signál 3G 2100 alebo 10 mW
2,4 G (obidva signály sú slabé) na 7 metrov.
V druhej fáze dokáže detekova? a priblíži? sa k zosil?ova?u s výkonom 2 W (ve?mi silný signál) iba na 2 stopy.
Toto zariadenie tak môže zachyti? slabý a silný signál bez oh?adu na to, kde sa nachádzate na tichom alebo hlu?nom mieste.

Toto zariadenie je VERSATILE vysokofrekven?ný detektor signálu, ktorý dokáže detekova? všetky bezdrôtové (vysokofrekven?né) frekvencie v
pásme 50 MHz ~ 6,0 GHz vrátane
- GSM telefón, 3G / 4G smartphone
- registra?ný signál v pohotovostnom režime,
- WiFi
- bezdrôtová chyba (skrytý mikrofón)
- bezdrôtové analógové a digitálne fotoaparáty, IP kamera
- GPS tracker (2G / 3G / 4G Multi network modem)
- nová chyba a nová dia?kovo ovládaná špionážna kamera
mobilným telefónom ... at?.
Vlastnosti:
Jedine?né nastavenie 2 stup?ov citlivosti
nájde zdroj signálu aj na mieste plnom šumu.
SPO?AHLIVÝ VÝCHOZÍ BENCHMARK
AUTOMATICKÝ SAMOSTATNÝ TEST
8-LED SIGNÁLNA SILA SIGNÁLU

1 / 2

RF Radio Frequency

SMART ÚDAJE O VŠETKOM ŠTATÚTE
DVA DRUHY VÝSTRAŽNÉHO REŽIMU
STRONG SIGNAL VAROVANIE (Ahoj signál)
AUTOMATICKÉ OZNA?ENIE TYPU SIGNÁLU
ŠTATÚT BATÉRIE A NABITIA
EXPERT DETEKCIA 3G 2100
ÚROVE? SENSITIVITY DOLE ? MINUSOVÉ TLA?IDLO
OBJAVTE KARTU GSM / 3G / 4G BUG & SPY
Detekcia registrácie pohotovostného / ne?inného telefónu
SEMI SMEROVÉ ANTÉNY
PODPORUJTE BANKOVÚ ENERGIU NA DLHODOBÉ POUŽITIE
DETEKCIA DETEKCIE KÁBLA S DIA?KOM
VŠEOBECNÉ A ŠIROKÉ FREKVEN?NÉ ROZSAH
Toto zariadenie je univerzálny RF detektor signálu, ktorý dokáže detekova? všetky bezdrôtové (RF Radio Frequency) zariadenia na 50 MHz ~
6.0 GHz, vrátane telefónu GSM, 3G / 4G smartfónu, pohotovostné registrované signály, Wi-Fi, bezdrôtové ploštice (skryté mikrofóny),
bezdrôtové analógové a digitálne kamery, IP kamery, ruši?ky signálu a nové ploštice a nové špionážne kamery dia?kovo ovládané mobilom.

Technické údaje:
Špecifikácie * Špecifikácie sa môžu meni? bez predchádzajúceho upozornenia.
Rozsah detekcie 50 MHz ~ 6.0 GHz
Rozmer d?žka x šírka x výška : 11,6 x 7 x 3,3 cm (nezah??a anténu)
Hmotnos? Okolo 170 g (nezah??a batérie)
Výkon 1. 5V DC spínací napájací adaptér
2. AAA / UM-4 nabíjacia alebo nenabíjacia batéria x 4
Režim varovania 1. LED indikácia 2. Pípajúci zvuk alarmu
3. Akustický displej 4. Vibrácie
5. Slúchadlá tichej detekcie
Citlivos? tunera
1. Nastavte detek?nú vzdialenos?, aby ste našli zdroj signálu
2. Odstrá?te rušenie prostredie
Detekovanie vzdialenosti Bezdrôtová ploštica (2 mW) až do 25 stôp (pípnutie-beep)
až do 15 stôp (zvukový-acoustic)
10 mW 2.4 GHz bezdrôtová kamera až do 15 stôp
10 mW 5.8GHz bezdrôtová kamera až do 4 stôp
GSM mobilný telefón až do 50 stôp
Smartfón až od 13 stôp
3G 2100 sie?ová bunka až do 3 stôp
* Detek?ná vzdialenos? bezdrôtových (RF rádiovej frekvencie) zariadení sa bude meni? v závislosti na jeho sile výstupného signálu
Vlastnosti:
• Dokáže odhali? všetky bezdrôtové ploštice na 50 MHz ~ 6,0 GHz. ?alšie audio prijíma?e pokrývajúce iba 900 MHz.
• Dokáže detekova? bezdrôtové ploštice, GSM/ 3G ploštice, bezdrôtové analógové kamery, bezdrôtové digitálne kamery/ IP kamery, 3G
špionážne kamery, Wi-Fi, 2G/ 3G/ 4G telefóny, GPS stopova?e
• Power On Self Test zaru?uje, že sú všetky funkcie v normálnom stave.
• Jasná LED indikácia nastavenia typu signálu a stavu batérie
• 3 varovné režimy
• Auto indikácia zisteného typu signálu
• Podpora externou batériou pre dlhodobé použitie
• Detekcia Standby/ Idle 4G smartfónov

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