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Torebka
antykradzieżowa
bezpieczna Travelon
Cross-Body Bag
42373
Cena

199,00 zł

Dostępność

Chwilowy brak towaru

Czas wysyłki

24 godziny

Numer katalogowy

travelon-42373

Producent

Travelon

Opis produktu
Dobrze zabezpieczona część główna torebka wraz z kieszeniami na karty
Dwie kieszenie z przodu i kieszeń na zamek z tyłu torebki
Regulowany odporny na przecięcia pasek torebki można bezpiecznie zapiąć np. do krzesełka
Wyjmowana latarka led do oświetlenie wnętrza torebki po zmroku
Kieszenie blokujące RFID - ochrona danych przed skanowaniem
RFID - co to takiego?
Zabezpiecz swoją prywatność! Jeżeli posiadasz kartę zbliżeniową lub paszport biometryczny (wydany po 28 sierpnia 2006 r.), pamiętaj że
wykorzystują one RFID (Radio Frequency Identification). Taką kartę lub paszport bardzo łatwo jest zeskanować i skopiować dane.
Według Wikipedii: "Kopiowanie danych zawartych w paszporcie biometrycznym odbywa się bezprzewodowo i w praktyce wystarczy, że ktoś
zbliży się do nas na odległość nawet 2 metrów (zazwyczaj potrzeba co najmniej 20 cm) - wszystko odbywa sie w ułamku sekundy - każda osoba
przechodząca blisko nas dysponująca odpowiednim urządzeniem znajdującym się np. w kieszeni marynarki może skopiować nasz biometryczny
paszport." lub kartę zbliżeniową.
Dlatego, jeśli posiadasz karty zbliżeniowe lub paszport biometryczny, warto zadbać o bezpieczeństwo swoich danych.
Prezentowana torebka posiada blokadę przed zeskanowaniem Twoich kart zbliżeniowych lub paszportu biometrycznego.
Materiał: 900 D. Nylon
Rozmiar: 36,8 cm x 30,5 cm x 3,8 cm
Długość paska: 66 cm - 124,5 cm
Na atak złodzieja lub kieszonkowca najbardziej narażeni jesteśmy w miejscach publicznych. W poniższych miejscach zachowaj szczególną
ostrożność. Pamiętaj, że posiadając produkt antykradzieżowy Travelon, ryzyko że zostaniemy okradzeni maleje do minimum.
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Jesteśmy wyłącznym importerem Travelon® na Polskę. Travelon® istnieje na rynku amerykańskim już ponad 30 lat. Na początku firma
produkowała wózki bagażowe, a teraz jest wiodącym producentem akcesoriów turystycznych, w tym bezpiecznych, antykradzieżowych
plecaków, torebek i portfeli. W ofercie firmy znajduje się ponad 400 produktów. Misją firmy jest dostarczanie produktów ułatwiających
podróżowanie oraz czyniących je bezpieczniejszym.

Produkt posiada dodatkowe opcje:
kolor: głębia oceanu
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