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MÁY CHỐNG GHI ÂM ĐA NĂNG LOẠI LẮP PHÒNG HỌP

THẾ HỆ MỚI BẰNG CÔNG NGHỆ AI

  

Giá per Unit (piece): $10.000

Nguyên lý hoạt động:

- Máy chống ghi âm đa  năng loại lắp trần nhà - nhằm bảo đảm phòng họp của bạn hoặc bất kỳ 
không gian trong nhà lớn nào từ việc thu âm hoặc truyền thông tin bằng  cách gây nhiễu các
thiết bị ghi âm, truyền thông di động và internet.

- Sóng siêu âm làm ảnh  hưởng đến màng microphone nhạy cảm của tất cả các loại điện thoại
thông  minh hiện đại (Apple, Samsung, v.v...) và EDIC-mini Tiny microphones,  làm cho việc ghi
âm trở nên không thể.

- Cùng với sự đàn áp  âm thanh tần số thấp "Voice Chorus". Dải tần âm thanh trên sơ đồ có vẻ 
giống như một dàn hợp xướng bằng giọng nói phức hợp làm cho dải âm thanh  không thể hiểu
được.

- Thiết bị được trang  bị 10 bộ giảm tần số, có thể gây nhiễu truyền dữ liệu qua các cuộc gọi 
điện thoại, tin nhắn SMS và các tiêu chuẩn truyền thông phổ biến nhất  3G, 4G, 4GLTE /
4Gmobile.
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- Chế độ bảo vệ kết  hợp. Sử dụng cả hai loại bảo vệ - ghi nhận gây nhiễu và truyền dữ liệu, 
cung cấp đàm phán hoặc đàm phán của bạn với độ bảo mật tối đa.

Tính năng đặc biệt:

- Được thiết kế bằng  bảng Armstrong loại 600x600 (millimeter), với 120 bộ tạo ra siêu âm siêu 
âm 90dB. Có thể được lắp đặt vào trần nhà, ngay phía trên chỗ bàn họp,  hoặc nơi bạn tổ chức
đàm phán. Do vị trí và bảng điều khiển kiểu lắp  trần giống như tấm thông gió hoặc máy lạnh
gắn trần do đó nhìn vào sẽ  không kéo nhiều sự chú ý.

- Không gian giữa các bảng và trần chính cũng được bảo vệ khỏi các micrô ẩn và các thiết bị
ghi âm do nhiễu âm thanh.

- Superpower siêu âm  bức xạ bằng 120 bộ phát siêu âm với tần số và công suất khác nhau (lên
 đến 90dB), ảnh hưởng đến màng microphone nhạy cảm của máy ghi âm. Do  tính năng này,
bạn sẽ có không gian rộng lớn được bảo vệ đầy đủ chống  lại mọi sự ghi âm, truyền dẫn dữ liệu.

- Tia âm thanh tần số  thấp tạo ra nền tiếng ồn, làm cho bất kỳ âm thanh nào ghi lại không thể 
hiểu được. Cũng như các chế độ bảo vệ khác - có thể được điều chỉnh bằng  cách sử dụng điều
khiển từ xa.

- 10 tần số của  Internet không dây / điện thoại di động và các thiết bị vô tuyến truyền  thông di
động đều bị đánh chặn. Thiết bị này chặn bất kỳ dữ liệu nào  truyền qua GSM 900, GSM
1800, 3G 2100, GPS 1500, Wi-Fi 2400, Bluetooth  2400-2468 MHz, Máy ghi video 1200, LTE
4G di động 850, LTE 4G 2500, LTE  4G 2620-2690.

- Bảng điều khiển từ  xa. Cho phép chọn một trong ba chế độ bảo vệ khi kích hoạt cả 3 cùng
một  lúc, cũng như để điều chỉnh âm lượng chế độ âm thanh. Thể tích điều  chỉnh đàn áp âm
thanh. Tạo môi trường thoải mái cho quá trình đàm phán.

 2 / 3



Máy chống ghi âm đa năng loại lắp phòng họp thế hệ mới bằng công nghệ AI

Viết bởi Administrator
Thứ năm, 23 Tháng 11 2017 20:25 - Lần cập nhật cuối Thứ bảy, 24 Tháng 12 2022 18:25

Thông số kỷ thuật:- Công suất siêu âm trong khoảng cách 2,5 mét: 90dB.- Góc tần số siêu âm: 100-120 độ.- Máy phát siêu âm: 120 chiếc.- Máy phát âm thanh tần số thấp: 2x.- Kích thước: 600x600 (milimet).- Chế độ (modes) đàn áp ghi âm và truyền dữ liệu vô tuyến: 3 chế độ (modes).- Tần số đàn áp: GSM 900, GSM 1800, 3G 2100, GPS  1500, Wi-Fi 2400, Bluetooth 2400-2468MHz, Máy ghi video 1200, LTE 4G  Mobile 850, LTE 4G 2500, LTE 4G 2620-2690.- Khoảng cách (dải) đàn áp: lên đến 15 mét.- Số lượng tần số gây nhiễu: 10.Phụ kiện:1. Máy chống ghi âm siêu tần đa năng - 1x.2. Bộ cấp nguồn -1x.3. Hướng dẫn sử dụng - 1x.Mọi thông tin xin liên hệ: Mr. Quang PhúcDi động: 0913.64.2238Email: quangphuas@gmail.comWebsite: www.thietbibaovevip.com  
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