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Koperta Faraday'a z okienkiem

Linia "Black Hole" kopert Faradaya jest standardem dla RF (Izolowanie fal radiowych) dla urządzeń działających

bezprzewodowo. Gdy umieścimy urządzenie bezprzewodowe w kopercie Faraday'a, takie jak telefon komórkowy, tablet czy

laptop, każde z nich zostanie odcięte od zasięgu sieci komórkowej, WiFi, telewizji satelitarnej czy też sygnału Bluetooth*.

Rozmiary wahają się od standardowych dla telefonów komórkowych do bardzo dużych przeznaczonych do laptopów. Żadna

inna firma nie oferuje takiej jakości, możliwości i wydajności jak nasze koperty Faraday'a!

faraday bag ALL SIZES

faraday bag XL

faraday bag L

faraday bag S

faraday bag 1

faraday bag 2

faraday bag 3

faraday bag 4

faraday bag 5

faraday bag cards

Różne rozmiary dla różnych urządzeń:

Standardowa koperta Faraday'a "Black Hole" z oknem podglądu

Najpopularniejsza koperta. Izoluje jeden telefon komórkowy, GPS lub inne podobnej wielkości urządzenia. Koperta ta zawiera

okno podglądu.

Izolowanie: 900Mhz: 44dB, 1.8Ghz: 46dB, 2.1Ghz: 44dB, 2.4Ghz: 40dB

Rozmiar: 19 cm x 10,8 cm powierzchni użytkowej

Duża koperta Faraday'a "Black Hole" z oknem podglądu

Izoluje tablety, GPS, wiele telefonów komórkowych i małe netbooki. Koperta ta zawiera okno podglądu.

Izolowanie: 900Mhz: 41dB, 1.8Ghz: 42dB, 2.1Ghz: 48dB, 2.4Ghz: 41dB

Rozmiar: 28 cm x 19,8 cm powierzchni użytkowej

Bardzo duża koperta Faraday'a "Black Hole" z oknem podglądu

Izoluje laptopy, wiele tabletów i innych większych urządzeń. Koperta ta zawiera okno podglądu.

Izolowanie: 900Mhz: 53dB, 1.8Ghz: 43dB, 2.1Ghz: 47dB, 2.4Ghz: 43dB

Rozmiar: 47 cm x 35 cm powierzchni użytkowej
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*Warunkiem pożądanego efektu jest, aby koperta była zawinięta tak, aby okienko nie znajdowało się na wierzchu.

Zestaw zawiera:

1 koperta Faraday'a

10 sztuk kart dowodowych
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Opis ten nie stanowi oferty w rozumieniu Kodeksu Cywilnego. GSM-Support zastrzega sobie prawo do możliwych błędów w

opisie produktu.

Prosimy o weryfikację z Państwa strony, a w razie wątpliwości o kontakt.
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