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Ochrana RFID kariet DURABLE
Pretože osobné údaje sú citlivé, je potrebná maximálna ochrana. Vi-
sačky, puzdro a obal ochraňujú RFID karty pred neoprávneným prečí-
taním údajov uložených na karte.

Plastové puzdrá na RFID kartu
Ochranný obal na 1 RFID kartu, ktorý kartu chráni pred neželaným čítaním 
údajov. Vnútorné rozmery 86 × 54 mm, vonkajšie rozmery 90 × 61 mm.

Obj. kód Názov MJ Cena €

1 DU8900 23 Plastové puzdro na RFID kartu strieborné CREDIT CARD 

SLEEVE RFID SECURE

bal. 10 ks 8,92

2 DU8903 19 Plastové puzdro na RFID kartu transparentné CREDIT 

CARD SLEEVE RFID SECURE

bal. 3 ks 3,08

Obal na RFID karty
Ochranný obal na 8 kreditných kariet s ochranou proti neoprávnené-
mu čítaniu osobných údajov. Vnútorné rozmery 86 × 54 mm, vonkajšie 
rozmery 102 × 75 mm. Farba čierna.

Obj. kód Názov Cena €

3 DU2309 58 Obal na RFID karty CREDIT CARDS WALLET RFID SECURE 5,50

Puzdro na cestovný pas s RFID ochranou
Ochranný obal na pas pred neoprávnením čítaním osobných údajov. 
Vnútorné rozmery 189 × 129 mm. Farba čierna.

Obj. kód Názov Cena €

4 DU2144 01 Puzdro na cestovný pas s RFID ochranou RFID PASSPORT COVER 7,54

Ochrana RFID kariet

Ochrana RFID kariet SIGEL Conceptum
Doplnky dizajnového radu SIGEL Conceptum ponúkajú vyššiu úroveň 
ochrany osobných údajov. Obaly vysokej kvality a vzhľadu v čiernej far-
be s jemným vlnitým povrchom na kreditné a bankové karty, ID karty 
a pod. majú integrovanú fóliu Cryptalloy®. Je preukázané, že ide o RFID 
blokujúci materiál s  najlepšou účinnosťou tienenia pre všetky rádio-
vé frekvencie.

Puzdro na RFID karty Conceptum
Bezpečný a  štýlový spôsob uchovávania kariet. Tenké štýlové puz-
dro na  bankwové karty, karty na  pohonné hmoty a  obchodné karty 
so skrytým vnútorným priestorom medzi prednou a zadnou stranou 
na bankovky, parkovacie karty a pod.

Obj. kód Názov Rozmery v mm Cena €

5 SI0009 00 Puzdro na kreditné karty Conceptum 105 × 85 × 5 15,20

Obal na RFID karty Conceptum
Praktický kombinovaný ochranný obal na obchodné a kreditné karty. 
4 vnútorné vrecká poskytujú niekoľko možností na ukladanie oboch 
typov kariet, ďalšie vrecko na zadnej strane.

Obj. kód Názov Rozmery v mm Cena €

6 SI0009 01 Obal na obchodné a kreditné karty Conceptum 105 × 70 × 10 16,90

Peňaženka na RFID karty Conceptum
Praktická peňaženka na ukladanie dôležitých bankových kariet, ban-
koviek a  potvrdení. Bankovky sú zaistené medzi elastickými pásik-
mi, akoby sa jednalo o kúzlo. Po 2 vnútorné vrecká na oboch stranách 
a vrecko na zadnej strane. 

Obj. kód Názov Rozmery v mm Cena €

7 SI0009 02 Peňaženka na kreditné karty Conceptum 85 × 105 × 10 18,60
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