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Politi, forsvar, etterretning, 
utenrikstjeneste:
-  Sikre beslag av elektroniske spor
-  Hindre fjernsletting og ekstern 
 låsing
-  Sikre anonymitet og hindre 
 sporing
-  Hindre at enheten brukes til 
 avlytting
-  Hindre tilgang til sensitiv 
 informasjon
 

Bedrifter og privatpersoner:
-  Hindre industri- og 
 selskapsspionasje
-  Hindre tilgang til sensitiv 
 informasjon under reiser og møter
-  Hindre at enheten brukes til 
 avlytting
-  Beskytte bankkort og kredittkort
-  Sikre anonymitet og hindre sporing
-  Hindre tilgang til digitale enheter
-  Hindre tilgang til ID og pass
-  Hindre tilgang til bilnøkler

 

Faraday Forensic 02-serien 
utmerker seg ved:
- Mer enn 70 dB skjerming i et stort 
 frekvensområde. 
- Bagene er svært kraftige! Ballistisk 
 nylon tåler hard behandling.
- Plastlomme for beslagskort på 
 utsiden for god oversikt av 
 posens innhold. 
- Forsterket med dobbelt lag 
 skjermende innerpose som 
 gir ytterligere sikkerhet.
- 5 størrelser som egner seg til 
 sikring av ulike typer elektroniske 
 produkter.

Faraday Forensic 02-serie

 Beskytter sensitive data.
 Forebygger dataangrep.
 Sikrer elektroniske enheter mot 
 innbrudd og datatyveri.
 Hindrer sporing og fjernsletting.
 Hindrer påvirkning og manipulering 
 av elektroniske spor.
 Beskytter bedrifter, private og 
 offentlige aktørers data fra 
 ødeleggende elektronisk aktivitet. 

SPERRER 
SIGNALER FRA:
Mobilnett (2G, 3G, 4G, 5G)
Wifi (2.4Ghz og 5Ghz)
Bluetooth
GPS



FAB-BK100 
8,7 x 9,8 cm
(8,7 x 4,9 brettet) 
• Beslagskort i dobbel 
 visitt-kortstørrele.
• Felt for beslags-
 informasjon.

FAB-2402 
24 x 45 cm
(22 x 38 innvendig) 
• Nettbrett opp til 12”
• Små ultraportable 
 laptops
• Mobil med ladebank
• Ytre samlepose

FAB-1002 
20 x 10 cm
(18 x 9 innvendig) 
• Mobiltelefon
• Bilnøkler
• Pass
• ID- /adgangskort

FAB-2802 
28 x 45 cm
(26 x 38 innvendig) 
• Nettbrett
• Ultraportable laptops
• Mobil med ladebank
• Ytre samlepose

FAB-1502 
15 x 25 cm
(13 x 17 innvendig) 
• Harddisk
• Mobiltelefon
• Mobil med ladebank

FAB-3502 
35 x 50 cm
(33 x 42 innvendig) 
• Laptop opp til 18”
• Ytre samlepose

FAB-2002 
26 x 36 cm
(24 x 29 innvendig) 
• Nettbrett opp til 12,9”
• Små ultraportable 
 laptops
• Mobil med ladebank
• Ytre samlepose
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