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FARADAY BAG
No tracking. No hacking. No attacking.
Vedeli ste, že vaše mobilné zariadenie je
náchylné na útoky jednoducho tým, že ste
pripojený k sieti? FARADAY BAG vás pred
útokmi ochráni.
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ČO JE FARADAY BAG?
Faraday Baga je mobilná Faradayová klietka, ktorá ochráni a zabezpečí súkromie,
nedostupnosť mobilných zariadení, kariet a kľúčov od áut, zabezpečí, že dáta
a prístroje budú v bezpečí vždy, keď to budete potrebovať. Dôležité rokovanie,
citlivé obchodné stretnutie, cestovanie, ochrana dát a prístrojov počas vývoja
nových produktov. Po vložení zariadenia do puzdra sa zariadenie odpojí od všetkých dostupných sietí a nedá sa naň pripojiť. Všetky produkty majú možnosť úprav
podľa požiadaviek zákazníka a sú vyrobené priamo vo Veľkej Británii.

MATERIÁL A VÝROBA.
Všetky produkty sú navrhnuté a vyrobené priamo vo Veľkej Británii.
Spoločnosť Disklabs – jedna z vedúcich spoločností v segmente ochrany dát, má viac ako 20 ročné
skúsenosti s ochranou dát.
Produkty sú navrhnuté tak, aby poskytovali dokonalú ochranu zariadení – na výrobu je použitá
viacvrstvová vodivá sieťka, ktorá je obalená v rip-stop nylone. Celý produkt má nakoniec obal z vonkajšieho polyuretánu.
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Na rozdiel od iných produktov, ktoré je nutné pri zatvorení „zrolovať“ (podobne ako napr. puzdra do
vody). Naše zatváranie je jednoduché a nepriťahuje zbytočnú pozornosť a pritom poskytuje dokonalú ochranu pre zariadenia, ktoré sú vložené v puzdre.
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Vo všetkých produktoch používame dvojitú RF Faraday ochranu. To zabezpečuje ochranu pred
3G/4G, Bluetooth, RFID, Wi-ﬁ a GPS.

NAŠI ZÁKAZNÍCI
V súčasnosti, kedy nemajú mobilné zariadenia ako telefóny, laptopy alebo tablety
odnímateľnú batériu, sú potenciálne neustále dostupné, bez vedomia majiteľa. Taktiež
nové kľúče pre osobné automobily pre tzv. bezkľúčové štartovanie sú vystavené
nebezpečenstvu okopírovania alebo zosilnenia signálu.
Bezpečnostné a silové zložky
Ochrana citlivých dát a dôkazov
Korporátni klienti
Vývoj nových produktov, ochrana údajov pre audit, neustále cestovanie
z krajiny do krajiny
Predstavitelia vlád a biznisu
Potreba chrániť citlivé informácie počas meetingov. Ochrana citlivých dát
ako sú napr. výročné správy, ﬁnančné údaje atď...
Bežná verejnosť
Ochrana automobilu pred ukradnutím
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FARADAYOVA KLIETKA

OMME, s.r.o.
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PORTFÓLIO PRODUKTOV:
Faraday Bag Holdall taška
Faraday Bag Laptop taška
Faraday Bag puzdro na tablet priehľadné
Faraday Bag puzdro na telefón priehľadné
Faraday Bag puzdro na doklady
Faraday bag puzdro na telefón
Faraday bag iPad Mini bez popisov
Faraday bag iPad Pro bez popisov
Faraday bag puzdro na tablet
Faraday bag puzdro pre kľúče
Faraday bag peňaženka
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