
Ваш единый цифровой ключ



Bluetooth брелок



Що всередині?

Шифрований канал Bluetooth 4.0 LE

RFID модуль ATMEL T5577 (125 kHz) -

два стандарти: EM Marin і HID.

Батарея CR2032 прослужить до 6 

місяців, не вимагаючи підзарядки.

Вбудований мініатюрний спікер 8-bit 

90 dB, а також два LED індикатора



Можливості продукту

Менеджер паролів

Генерує і безпечно зберігає ваші паролі, 

фізично відокремлюючи їх від основного 

пристрою. Hideez Key дає можливість

автоматично вводити паролі для сайтів і 

додатків. Не потрібно установка 

додаткових плагінів або драйверів.

Розумний блокувальник

Блокує і розблокує Ваш телефон, 

планшет і комп'ютер за рівнем сигналу 

Bluetooth від Вашого Hideez Key. 

Найпростіший і найбільш ефективний

шлях для захисту критичної інформації

на своєму пристрої - це заблокувати

його, просто відійшовши в сторону.



Двохфакторна автентифікація

Генеруйте одноразові паролі для 

двофакторної аутентифікації (Google, 

Outlook, FaceBook та ін) і онлайн-

банкінгу. Ваш Hideez Key згенерує пароль 

і сам вставить його.

Датчик доторкнення

Завжди хотіли знати, хто копирсається в 

Вашому пристрої поки Вас немає? 

Встановіть Hideez Safe і смартфон 

зробить фото злодія, як тільки він візьме

його в руки.

Можливості продукту



Багатофункційна кнопка

- пульт дистанційного керування

- Прихований аудіо/відео запис

- “кнопка допомоги”

- Введення інших команд

Охорона речей

Тепер Ви попереджені про загрозу

втрати цінних речей. Отримайте

повідомлення, коли рівень сигналу 

Bluetooth між вашим смартфоном і 

Hideez Key впаде нижче безпечного

рівня.

Можливості продукту



EyeVerify™

Використовуйте новітню технологію

ідентифікації очей, щоб активувати Hideez Key. 

Найбільш вразливою частиною пароля або

токена безпеки є аутентифікація кінцевої точки 

(користувача). Біометрична технологія EyeVerify 

™ гарантує, що тільки Ви можете 

використовувати Ваш Hideez Key і увійти в 

систему, яка містить конфіденційну

інформацію.

Можливості продукту

My Hideez

Блокуйте ваш Hideez Key віддалено, навіть

якщо Ви його втратили. В якості резервної копії

Вашого ключа можна використовувати інший

пристрій Hideez, або ж зберегти шифровані

дані в іншому надійному місці. З міркувань

безпеки ми не зберігаємо дані користувачів на 

наших серверах. Втім, в корпоративному 

Hideez Server резервування призначених для 

користувача даних можливо.



хвилин в місяць економії часу на 

введення паролів200
Що отримує користувач?

паролів від будь-яких

програм і WEB-сайтів1000 
раз підвищення рівня безпеки за 

рахунок використання довгих паролівх 100
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info@hideez.com

www.hideez.com

Ваш єдиний цифровій ключ


