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Kabel DKU2 Nokia 3230 6170 6230 6230i 6255 6260 6630 6650

6670 6680 6681 7260 7270 7600 7610 7710 9300 9500

Communicator USB z funkcją ładowarki

Kompatybilny z: Nokia 3155i, 3230, 6111, 6170, 6230, 6230i, 6235i, 6236i, 6255i, 6256i, 6260, 6270, 6280,

6620, 6630, 6650, 6670, 6680, 6681, 6682, 7270, 7600, 7610, 7710, 9300, 9500 Communicator, N70, N90 

Ten kabel na USB pozwala na podłączenie telefonu do komputerów, które nie posiadają portu COM lub też wygodniejszym

sposobem podłączenia jest USB. Kabel działa emulując wirtualnie port COM, dzięki czemu można korzystać z wszystkich

programów wykorzystujących do komunikacji właśnie port RS232. Kabel posiada wszelakie zastosowanie od funkcji typowych

dla transmisji danych poprzez zastosowanie do serwisowania telefonów. Dodatkowa funkcja ładowarki przyda się w podróży

do naładowania baterii w telefonie.

Zastosowanie:

Pobieranie/Modyfikowanie dzwonków w telefonie używając odpowiedniego oprogramowanie

Pobieranie/Modyfikowanie Logo Startowego/Logo używając odpowiedniego oprogramowania

Wysyłanie SMS bezpośrednio z komputera używając odpowiedniego oprogramowania

Edytowanie książki telefonicznej (numery) bezpośrednio z komputera

Pobieranie/Modyfikowanie zdjęc, obrazków z telefonu bezpośrednio na komputerze

Używanie aplikacji serwisowych dla danego telefonu

Specjalna funkcja ładowarki - wystarczy zmienić pozycję przełącznika i używać kabla jako ładowarka USB. W danym

momencie możliwe jest korzystanie z transmisji danych lub trybu ładowania. Zasilanie pobieranie jest z portu USB.

Specyfikacja:

port: USB

transfer gwarantowany do 4 Mbps

długość kabla: ok. 95cm

bardzo wysoka jakość złączy

profesjonalne wykonanie

nie wymaga zewnętrznego zasilania

Wymagania:

Kabel do poprawnego działania wymaga systemów Win98SE / 2000 / ME / XP (nie będzie funkcjonował na Win95/NT lub też

Win98 Edycji Pierwszej z powodu braku poprawnej obsługi USB)
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opisie produktu.

Prosimy o weryfikację z Państwa strony, a w razie wątpliwości o kontakt.

GSM-Support

ul. Dobrego Pasterza 102/5

31-416 Kraków

POLSKA

tel. 608107455

e-mail: sales@gsm-support.pl
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