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MÁY CHỐNG GHI ÂM CHUYÊN DỤNG ĐẶC BIỆT THẾ HỆ MỚI 

BẰNG CÔNG NGHỆ AI - DÀNH CHO VIP

  

Giá per Unit (piece): $18.000

* Tính Năng: Thiết  bị được thiết kế phù hợp cho phép người sử dụng dễ dàng vận chuyển đến 
các vị trí cần đặt. Thiết bị khi hoạt động không phát ra bất kỳ tiếng ồn  nào nên rất đảm bảo
tính bí mật và cài đặt rất đơn giản. Đây là phiên  bản đặc biệt chuyên dùng trong quân dụng
nhất trong tất cả các dòng máy  chống ghi âm từ các thiết bị ghi âm chuyên dụng cũng như các
loại điện  thoại di động (Smartphone) và các thiết bị ghi âm không dây.  

* Nguyên lý hoạt động:  Thiết bị sẽ phát sóng âm siêu tầng làm cho các thiết bị nghe và ghi
âm  sẽ bị nhiễu và chỉ có tiếng ồn mà thôi (tiếng người nói sẽ bị xóa hoàn  toàn). Bảo vệ tuyệt
đối cuộc trò chuyện với tất cả các loại micro phát  thanh, ống nghe, máy ghi âm, cộng hưởng
thụ động, micro có dây và nhiều  hơn nữa và các loại Smartphone đời mới, đời cũ, rệp nghe lén
có gắn SIN  điện thoại hiện có trên thị trường. Đặc biệt gây nhiễu trên một số thiết  bị ghi âm
Quân dụng.
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* Thông số Kỹ thuật và phụ kiện:•     Phát sóng âm siêu tầng 2 chiều (double ultra sound waves) tai người  không thể nghe được,không tiếng ồn. Với công nghệ 2 chiều để đánh lừa  các thiết bị ghi âm có chức năng lọc tiếngồn và micro 2 lớp.•    Vừa sử dụng nguồn 110 V AC Adaptor or 220 V AC Adaptor để sạc và dùng nguồn Pin.•    Thời gian dùng pin sạc từ 1h - 6h.•    Thời gian xạc từ 8h - 12h.•    Khoảng cách hoạt động: từ 1 - 8 mét.•    Thiết kế giống chiếc vali nhỏ.•    Có Remote để mở hoặc tắt nguồn tự động.•    Máy sẽ tự động xóa tiếng người nói và chỉ để lại tiếng ồn trên các thiết bị ghi âm.•    Chất lượng xóa ghi âm từ 70 - 80%•    Kích thước: 44cm x 33cm x 10cm.•    Khối lượng: 8 Kg.Mọi thông tin xin liên hệ: Mr. Quang PhúcDi động: 0913.64.2238Email: quangphuas@gmail.comWebsite: www.thietbibaovevip.com  
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