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PODGLĄDANIE I PODSŁUCHIWANIE
DŁUGOPISEM CZY KRAWATEM
– CUDA NIE TYLKO W FILMACH
SĄ MOŻLIWE! CHOĆ TO CZĘSTO
PRODUKCJA CICHOCIEMNO-NIEO-
KREŚLONA, TAKICH GADŻETÓW
NIE POWSTYDZIŁBY SIĘ AGENT
JEJ KRÓLEWSKIEJ MOŚCI!
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Na NoS:
okulary
CENA: 570 zł
(Alfatronik.com.pl;
model: REJMPV-008)
Mądrzy ludzie powia-
dają, że ślepemu na-
wet okulary nie pomo-
gą. No, chyba że mają
wbudowaną kamerkę
(szukaj na zdjęciu,
na prawo od szkła).
Nagraj, gdzie wzrok
sięga. Takie Google
Glass bez interneto-
wych bajerów.

Na Szyję: kraWat
CENA: 830 zł (Spy-shop.pl; model: NT18)
Elegancki agent pod krawatem. Pod krawatem też mikrojestrator (któ-
ry musisz dokupić osobno; patrz ramka po prawej stronie). W krawacie
zaś kamerka i mikrofonik. Tak wystrojony nie wzbudzisz podejrzeń.
Chyba że dochodzenie przeprowadzasz na siłowni lub między chłopa-
kami, który dresów używają jako stroju miejsko-wyjściowego.

W dłoń: WykryWacz gSM
CENA: 3450 zł (Alfatronik.com.pl; model: RAKSA-120)
Ktoś się ukrył? Albo próbuje coś ukryć? Wykrywacz telefonów
komórkowych oraz podłsuchów namierzy transmisję GSM i analogową
AM/FM, a także sygnały Wi-Fi i BT. Raksa ogarnia wszystko,
co w falach piszczy, i wyświetla to na swoim ekranie. Jak widać
na zdjęciu poniżej, w studiu fotograficznym mieliśmy włączone radio.

Na przegub dłoNi: zegarek
CENA: 450 zł (Alfatronik.com.pl; model: REJSH-232)
Ktoś kompulsywnie zerka na zegarek. Niedoczas? Nerwica natręctw?
A może na przegubie ręki ukrytą ma kamerę z mikrofonem? Gadżet
rejestruje również w ciemności (podczerwień – na 2 m). Zastanów się
dwa razy, nim zapytasz o godzinę... Pamiętaj, że od niedawna dla ta-
kich wynalazków jest też markowa alternatywa. Szkoda, że Samsung
Galaxy Gear nagrywa tylko 15-sekundówki (nasz test na s. 41 ).
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W dłoń: długopiS
CENA: 520 zł (Alfatronik.com.pl;
model: REJSH-178)
Agent z długopisem w czasach
smartfonów? Albo taki agent jest
analogowy, albo taki długopis nie
jest pospolity. Wygląda jak klasyczny
pisak, ma wbudowane mikrofon
i kamerę. Po co zapisywać historię
złotymi zgłoskami, skoro można ją
po prostu nagrać (70 min na jednym
ładowaniu)?

do ucha:
SłuchaWki
CENA: 1540 zł (Spy-shop.pl;
model: MO-P360P)
Za pomocą tej atrapy nie
posłuchasz dźwięków.
Ale dźwięk zarejestrujesz.
Mikrofon schowano w jednej
słuchawce, w drugiej jest zaś
kamera. Jeśli chesz spojrzeć
mu obiektywem w twarz,
do podejrzeanego musisz
ustawić się bokiem. Zabawa
nietania: do kompeltu należy
dokupić mikrorejestrator.
Np. ten, który pokazujemy
poniżej.

do ściaNy:
MikrofoN SejSMiczNy
CENA: 2190 zł (Alfatronik.com.pl; model: MIKS-206)
Zwolennikom tradycyjnych metod detektywistycznych
à la Philip Marlowe proponujemy zestaw do podsłuchu
przez ścianę. Wkładka mikrofonowa z magnesem
wychwyci każdy dźwięk, pod warunkiem że ściana
nie jest grubsza niż 50 cm. Schrony odpadają, ale są-
siadów można... Nic się nie bój, urządzenie jest prak-
tycznie niewykrywalne. Ale delikatne, bądź ostrożny
– mikrofonem należy ściany dotykać, nie suwaj!

do kieSzeNi: pilot
CENA: 950 zł (Alfatrtonik.com.pl;
model: REJMP-200)
Kamerka w nibypilocie do zamka
centralnego samochodu. Coś dla
obserwujących z przyczajki.

W koMputer: keylogger
CENA (OD LEWEJ): 240 zł (Alfatronik.pl; KOMP002),
160 zł (Spy-shop.pl; model: grabber PS/2),
650 zł (Spy-shop.pl; model: SpyLogger Mail)
Niewierna partnerka? Nie wiesz, jakie strony interne-
towe odwiedzają albo co do siebie (na ciebie) wypisują
dzieciaki? Keylogera wpinasz albo między kalwiaturę
a komputer (modele lewy i środkowy), albo do portu
USB. Zarejestruje wszystkie wściskane klawisze, prze-
chwycone informacje zapisze w swej pamięci. Model
po prawej co określony czas robi też screenshoty!

MikrorejeStrator
CENA: 1050 zł (www.spy-shop.pl;
model: LawMate PVR-500 Lite2)
Podobno najlepiej sprzedający się
mikrowideorejestrator świata.
To wersja ulepszona, aktywowana
przy wykryciu ruchu przed obiekty-
wem. Potrzebujesz go do krawatu
(albo słuchawek) – obie strony że-
nisz przez jacka 2,5 mm. LawMate
zarejestruje obraz 720×576 pikseli
przy 25kl/s. Jednocześnie jest zasi-
laczem (wystarczy na 3 godz. nagra-
nia) i slotem na karę microSD.

Parametry
Długopis, zegarek, okulary i pilot
nagrywają na chowanej w urzą-
dzeniu karcie microSD. Rozdziel-
czość 1280×720 lub 1920×1080 pik-
seli. Kąty widzenia kamer wahają
się od 75° do 90°. Gadżety mogą
służyć również jako pamięć flash.
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