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PORTACARTÕES COMOFUNCIONA:
Abolsadealumínioprotegeoscartõesde
plásticoeevita quesepartamousedobrem,
alémdisso, nãopermitealeitura maliciosados
cartõesporvia RFIDeNFC.
OscartõescomRFID(Radio Frequency
Identification)contêmumChipeuma antena
paracomunicaçõessemfios.
Algunsmodelosdecartõesda últimageração,
estãoequipadoscomosistemaRFID, sejam
cartõesbancários, cartõesdecrédito, cartões
deidentificação, cartõesdeacessooucartões
Octopus.
UTILIZAÇÂO
Oportacartõessuporta, nomáximo7 cartões.
Casosejamcartõescomrelevos, acapacidade
máximaéde5cartões. Ésugeridoqueutilizeos
cartõesmaisfrequentesna frenteounas
ultimasposições, assimoscartõesdeslizam e
ficammaisvisíveis.
RetireoscartõescomapenasUMmovimentona
peçalateral. Osinalderádio, emboraainda
muitoreduzido, será suficientepara contatoa
umadistância curta, issosignifica quepode
usarseuscartõesRFID-NFCcomfacilidade e
segurança. Apósouso, deslizeseuscartõesde
voltaparaoportacartões, pressionando-os
levemente.
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NOTAIMPORTANTE:
Esteportacartõesfoi desenhadopara segurar
cartõesdeplásticonoformato standart dos
cartõesdecrédito. Nãoéapropriadopara
cartõesdevisita.

Etui na karty

GARANTIA:
Todososprodutossãotestadoseverificados
antesdousoeestãocobertospela garantia
de 24meses, contradefeitosdefabrico, o
desgastenãoestácobertopela garantia
de fabrica. Seoportacartões forusado
normalmente,prolongaráa vidaútil dos cartões.

Portacartões
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Jak działa etui ochronne na karty
Aluminiowe etui ochronne na karty chroni
najważniejsze karty plastikowe przed
zginaniem i złamaniem, zabezpieczając
ponadto karty RFID i NFC przed
nieautoryzowanym odczytem. Karty
RFID (Radio Frequency Identification) są
wyposażone w chip i antenę do komunikacji
bezprzewodowej.
Przykładami kart RFID są karty miejskie,
dowód osobisty, karty kredytowe i płatnicze
nowej generacji oraz wiele kart dostępowych.
Użytkowanie etui ochronnego na karty
Etui ochronne na karty mieści maksymalnie
7 kart. Jeśli używasz wyłącznie kart z
wytłoczonym napisem, zmieści się w nim
5 kart. Najczęściej używane karty najlepiej
umieścić z tyłu lub z przodu; wysuną się
wtedy wystarczająco, aby można z nich było
korzystać. Karty łatwo wysuniesz JEDNYM
ruchem suwaka znajdującego się z boku.
Sygnał radiowy jest wtedy nadal silnie
tłumiony, ale wystarczający do kontaktu na
niewielką odległość. Umożliwia to łatwe i
bezpieczne używanie kart RFID-NFC. Po
użyciu kart wsuń je z powrotem do etui, lekko
naciskając.

Uwaga!
Etui ochronne na karty jest przeznaczone na
karty plastikowe o standardowym wymiarze
karty kredytowej. Nie jest przeznaczone na
papierowe wizytówki.
Gwarancja producenta
Wszystkie nasze produkty są sprawdzane w
100% przed zapakowaniem. W przypadku
stwierdzenia wad produkcyjnych w ciągu 2
lat od daty zakupu można zwrócić produkt
i otrzymać nowy. Gwarancja nie obejmuje
zużycia wynikającego z użytkowania produktu.
W przypadku normalnego użytkowania etui
ochronne przedłuża żywotność kart.

