
Nieuwe micro-technologie 
laat zakkenrollers met lege 

handen staan.



Voordelen Armourcard

Het Probleem:
In de laatste jaren is het toepassen van een  RFID-chip gemeengoed geworden hierbij 
valt te denken aan betaalpassen, creditcards, hotelkamer sleutels maar ook rijbewijzen 
en ID-kaarten.  Hierdoor is een steeds groter deel van de dagelijks gebruikte kaarten in 
toenemende mate gevoelig voor elektronisch "zakkenrollen" dit kan met eenvoudige scanners 
of mobiele telefoon apps  - hierdoor is er een dramatische stijging van o.a. creditcard fraude.

De meest recente ontwikkeling van het implementeren van Near Field Communication 
(NFC) chips in mobiele telefoons creëert nieuwe kansen voor identiteitsdiefstal en misbruik 
daarvan. De onbeschermde NFC-chip dient als een elektronische achterdeur voor het point-
to-point klonen van gegevens op de telefoon, of het inbrengen van een URL (webadres) 
direct in de browser van de telefoon die de gegevens van het apparaat overzet zonder dat de 
eigenaar daarvan iets merkt. Voor NFC bescherming van GSM komt in het 2de kwartaal de 
ArmourcardPhone op de markt.

Huidige beschermende producten:

(GOOD) Creditcard hoesjes die door het creëren van de “Kooi van Faraday” de kaart 
beschermt.

(Beter) Stealth Card door middel van Refl ective Signal technologie

(BEST) Armourcard door Actieve Signaal interferentie (Jamming) technologie

Het Armourcard Product:
Armourcard is de enige actieve RFID Jammer op de markt die de consumenten beschermt 
tegen draadloze credit card zakkenrollerij (skimming) en de nieuwste mobiele telefoon 
diefstal van gegevens die op afstand gekloont worden.



* Armourcard blijft stand-by totdat iemand met behulp van een mobiele telefoon of remote 
scanner probeert de Near Field Communications (NFC) chip in uw credit card of telefoon van 
de gegevens te activeren en te benaderen.

* De Armourcard batterij zal lang meegaan omdat deze alleen geactiveerd wordt als er “con-
tact gemaakt wordt”. Bij gemiddeld gebruik van 10 activeringen per dag (!) zal deze meer dan 
2 jaar meegaan.

* Het krachtveld,  dat gemaakt wanneer Armourcard geactiveerd wordt, beschermt iedere 
kaart in uw portemonnee, ongeacht het type of waar deze zich bevind.

* Armourcard is het enige RFID-product  dat door de Federal Communications Commission is 
gecertifi ceerd als veilig en door MET Laboratories voor het beoogde gebruik.

* Beschermt, betaalpassen, creditcards, hotel sleutels, paspoorten en telefoons werkend bij 
13,56 MHz

* Veilig voor internationale reizen – ook bij TSA Checkpoints

* Gemakkelijk te gebruiken door handmatige in- /uitschakeling

* Uitgerust met een Batterij-test-indicator LED

* Active Jamming LED-lampje geeft aan wanneer iemand probeert om uw gegevens te stelen!

 


