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MÁY CHỐNG GHI ÂM, NGHE LÉN BẰNG CÔNG NGHỆ GSM

Giá per Unit (Đơn vị): $4.980

   

Thiết bị chuyên dụng (COMBO AS-062 + AS-202) phát hiện thiết bị nghe lén từ xa theo
chuẩn:

-   GSM 800 - 1800Mhz (công nghệ điện thoại di động) được sử dụng cho các   loại bọ
nghe lén siêu nhỏ được sử dụng rộng rãi hiện nay như: X1, N12, X005, X009, Q99, S9, A10
,... có gắn SIM điện thoại di động GSM. 

- Các thiết bị nghe lén không dây khác sử dụng công nghệUMTS (3G); WI FI;
BLUETOOTH; Điện thoại không dây - DECT
.

Đang được cài đặt bất hợp pháp (ẩn) trong PHÒNG LÀM VIỆC, PHÒNG HỌP, NHÀ Ở,... 

* Tính Năng: Thiết   bị được thiết kế gọn gàng và di động cho phép người sử dụng dễ dàng  
mang theo bên người, thiết bị luôn đảm bảo tính bí mật và dễ sử dụng.   Thiết bị 
A
S-062
được   thiết kế để phát hiện thiết bị nghe trộm sử dụng các kênh truyền dữ liệu   tiêu chuẩn:
GSM 900, 1800; UMTS (3G); WIFI; BLUETOOTH; DECT
. Thiết bị 
AS-202
dùng để cô lập (gây nhiễu) thiết bị thu GSM. 

* Nguyên lý hoạt động: Khi thiết bị AS-062 phát hiện có tín hiệu thu của các thiết bị có sử
dụng chuẩn công nghệ trên thì lập tức thiết bị AS-
062
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sẽ kết nối tự động với thiết bị 
AS-202
để cô lập (gây nhiễu) thiết bị thu trong vòng chưa đến 1 phút.

* Thông số Kỹ thuật:

•    Kích thước (Dimensions): 90 x 54 x 21 mm.
 •    Dải tầng số hoạt động (Frequency ranges): 900MHz - 2.4GHz.
 •    Hiển thị (Display): color OLED, 160x128 pixels.
 •    Phạm vi cảnh báo kích hoạt (Threshold range for alarm triggering ): 60dB.
 •    Nguồn (Rechargeable battery w/ AC power supply): 3.6V Li-Polymer.
 •    Dòng tiêu thụ tối thiểu (Minimal consumtion current ): 0.3 A.
 •    Chế độ quét: Auto and manual scanning modes.
 •    Trọng lượng (Weight ): 150g.
 •    Battery life indicator on LCD.
 •    On/off indicator on LCD.
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* Phụ Kiện:• Antennas. •    Battery. •    Carrying Case (Options). •    AC Adapter. •    USB Cables.Giá bán ưu đãi: Nếu khách hàng mua từ 02 máy trở lên xin liên hệ (Call: 0913.64.2238 - Mr.Quang Phúc) . Thời gian bảo hành: 12 tháng.  
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