
Segurança
Amigo do 
Ambiente

Protege o seu 
trabalho

Desbloqueado Bloqueado

PROTEGE a sua PRIVACIDADE

Bloqueia automaticamente o monitor do computador enquanto o utilizador se encontra afastado dele. 
Reativa automaticamente o acesso ao computador assim que o utilizador se aproxima.

Protege a Privacidade do monitor do seu Computador

Proteção automática e segura dos dados do seu computador

Bloqueia ou desliga automaticamente o monitor do computador quando o utilizador se afasta

Desbloqueia automaticamente o monitor quando o utilizador se aproxima do seu computador, 
sem nenhuma intervenção da sua parte

Permite poupar energia e torna o monitor num equipamento amigo do ambiente (ECO-FRIENDLY)

De transporte fácil. Coloque o emissor na sua mala, no seu bolso ou prenda na camisa ou no bolso das suas calças

Sistema de segurança de transmissão com encriptação 128 bit AES

Ótima solução de baixo custo 
para proteção do seu trabalho

 

Profissionais Liberais:

Empresas:

Políticos, Advogados, Médicos, Engenheiro,ROC 
Arquitetos, Professores, TOC, Mediadores seguros...

Diretores, Presidentes, Gestores...

Ou para pessoas que tenham interesse em proteger 
o seu trabalho no computador  

Ideal Para:

SEGURANÇA DO COMPUTADOR + POUPANÇA DE ENERGIA

Protector de Monitor Wireless - SK-01

Funciona na frequência de 2.4GHz ISM
Distância de ativação da proteção do monitor entre 4 e 9 metros

Alimentado por uma pilha de 3.0V CR 2032

Dimensões do emissor: 27x40x8,5(mm)

Peso aproximado de 7,6g

Compatível com Windows® XP (32bits), Windows® Vista™ (32bits) e Windows® 7 (32/64bits)

são marcas registadas pela Microsoft Corporation Todas as marcas são propriedade dos seus respetivos proprietários

Inclui: Emissor com pilha, recetor USB, correia para transporte do emissor e CD-card com 
o software de instalação e manuais em Português

Bloqueia automaticamente o monitor do computador enquanto o utilizador se encontra afastado dele. 
Reativa automaticamente o acesso ao computador assim que o utilizador se aproxima.

Instale o software e
ligue o receptor do 

SK-01numa porta USB

Transporte o 
emissor
consigo

Quando o utilizador está
 no computador o monitor 

está desbloqueado 

Quando o utilizador se 
afasta do computador 
o monitor fica 
             bloqueado 

Quando o utilizador volta
o monitor fica 

imediatamente 
activo

O seu computador 
está bloqueado enquanto
o utilizador está ausente

Disponível nas cores:
Preto ou  Branco 

Novidade
em 

PORTUGAL
Protector
Monitor
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