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THIẾT BỊ BẢO VỆ AN TOÀN KHI SỬ DỤNG ĐIỆN THOẠI DI ĐỘNG

Giá per Unit (Đơn vị): $500

   

Nguyên lý hoạt động:

Khi một ai đó hoặc một  hacker cố gắng cấy vào một mã độc hại trong điện thoại thông minh
của  chúng ta để đánh cắp dữ liệu thông tin âm thanh của chúng ta; Hoặc ai đó  đang nói
chuyện ở đầu bên kia của chúng ta mở chương trình ghi âm trực  tiếp trên điện thoại của họ;
Hoặc một người thứ ba (hoặc một bên thứ ba  nào đó) cố tình ghi âm/nghe lén trên đường
truyền thoại của chúng ta,...  thiết bị này sẽ phát hiện băng tần số cụ thể, tiếng vọng (echo) âm
 thanh bất thường, và thông báo cho người sử dụng triệu chứng bất thường  bằng cách hiển thị
thay đổi đèn phát hiện.

Cách sử dụng thiết bị:

Chỉ cần bật điện thoại  và đặt thiết bị gần cạnh điện thoại thông minh. Sau đó, thiết bị sẽ  phát
hiện bất kỳ triệu chứng bất thường như hack, nghe lén, ghi âm, v.v  tự động trong thời gian thực.

 1 / 2



Thiết bị bảo vệ an toàn khi sử dụng điện thoại di động

Viết bởi Administrator
Thứ năm, 23 Tháng 11 2017 21:10 - Lần cập nhật cuối Thứ năm, 31 Tháng 3 2022 08:22

Thông số kỹ thuật:Kích thước: 29mm x 7.2mm x 69mm.Trọng lượng: 20g.Loại pin: Lithium-polymer 3.7V.Thời lượng pin: Khoảng 100 giờ.Cáp sạc: USB 5pin.Thời gian sạc pin: Khoảng 90 phút.Mọi thông tin xin liên hệ: Mr. Quang PhúcDi động: 0913.64.2238Email: quangphuas@gmail.comWebsite: www.thietbibaovevip.com  
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