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MÁY PHÁT HIỆN THIẾT BỊ ĐỊNH VỊ GPS

Giá per Unit (Đơn vị): $1.200

   

Đặc tính chung:

Khi chúng ta đã sẵn  sàng để ngăn người khác nghe các cuộc trò chuyện riêng tư của chúng ta 
bằng các thiết bị vô tuyến sử dụng công nghệ GSM (SIM điện thoại di  động) hoặc theo dõi
chuyển động của chúng ta, thiết bị dò tìm định vị  này là sự lựa chọn lý tưởng. Thiết bị dò tìm
định vị và các thiết bị  nghe lén có sử dụng SIM điện thoại di động được thiết kế đặc biệt để 
định vị chính xác bất kỳ thiết bị truyền dẫn nào nằm trong phạm vi 35  đến 40 feet từ vị trí
của bạn. Để có kết quả tối ưu, thiết bị hiện đại  này hoạt động với tần số 10 GHZ để phát hiện
các tần số radio đang hoạt  động ẩn. Chúng ta có thể sử dụng thiết bị này để ngăn người khác
sử dụng  điện thoại di động hoặc sử dụng thiết bị laser để nghe bất kỳ cuộc hội  thoại nào trong
phòng họp của bạn. Bởi vì máy dò GPS xác định bất kỳ  truyền dẫn không dây nào có liên
quan đến công nghệ GSM (SIM điện thoại  di động), chúng ta có thể nhanh chóng xác định bất
kỳ mối đe dọa nào đối  với sự an toàn và bảo mật của chúng ta.

Để xác định và ngăn  chặn nhiều mối đe doạ, thiết bị tinh vi này được thiết kế để xác định 
xem các thiết bị truyền dẫn song song, thiết bị theo dõi GPS và các  thiết bị dựa vào tín hiệu
Internet nằm trong khoảng cách gần. Nhận được  sự an tâm mà được bảo vệ từ con mắt tò mò,
ghi âm ẩn và vị trí mà chúng  ta đang di chuyển.

Thông số kỹ thuật:

Sử dụng tần số vô tuyến: 10MHz ~ 10GHz.

Các tín hiệu Analog, Digital, WiFi, Cellular GSM / GPRS / EDGE / 3G / 4G đều sẽ báo thức.
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Các tần số phát hiện: GSM 880-915MHz, CDMA 824-849MHz, WCDMA (1920-1980MHz) và
DCS (1710-1785MHz).

Phát hiện tín hiệu 'Burst' kỹ thuật số cho tất cả các trình theo dõi GSM / 3G / 4G / SMS (Text).

Phát hiện:

Bộ truyền dòng và song song.
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Truyền tải theo dõi GPS (chỉ khi thiết bị GPS truyền vị trí tín hiệu).

Thiết bị trên điện thoại Internet và điện thoại IP.

Ngăn ngừa:

Ghi âm cuộc thoại.

Sử dụng thiết bị Laser nghe lén.

Ghi âm của máy ghi âm, băng, phản xạ số và parabol sử dụng máy phát tiếng ồn trắng.

Mọi thông tin xin liên hệ: Mr. Quang Phúc

Di động: 0913.64.2238

Email: quangphuas@gmail.com

Website: www.thietbibaovevip.com
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