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CDR300 CellPhone Data Recovery Pro dla Android

CDR300 CellPhone Data Recovery Pro dla Android jest oprogramowaniem służącym do odzyskiwania danych ze

smartphonów Android, przeznaczony zarówno dla użytkowników domowych jak i profesjonalnych serwisów zajmujących się

odzyskiwaniem danych. Dzięki temu oprogramowaniu możesz natychmiast przywrócić usunięte dane z telefonów opartych na

systemie Android, wliczając w to wiadomości tekstowe SMS, zdjęcia oraz filmy. Oprogramowanie pozwoli również na

zarządzanie danymi istniejącymi na karcie SD oraz samym urządzeniu wliczając w to kontakty, wiadomości tekstowe SMS,

historie połączeń, wpisy kalendarza, historie przeglądarki. Wszystkie znalezione dane mogą być wyeksportowane jako backup

na dysku twardym komputera.

Właściwości:

- szybki i łatwy proces instalacji - oprogramowanie uruchomi się natychmiast po zainstalowaniu,

- zainstalowane oprogramowanie automatycznie wykrywa podłączony telefon,

- eksport odczytanych danych do Excela,

- eksport zdjęć/filmów na dysk komputera.

Lista możliwych operacji:

Pobieranie:

Wiadomości tekstowe SMS

Kontakty

Historia połączeń

Grafika/zdjęcia

Historia przeglądarki/zakładki

Wpisy kalendarza

Ustawienia kalendarza

Informacje o urządzeniu

Notatki

Filmy

Tekst

Eksport wszystkiego (za wyjątkiem zdjęć/filmów)

Eksport zdjęć i filmów

Odzyskiwanie:

Wiadomości tekstowe SMS

Usunięta grafika (JPG, PNG, GIF, BMP)

Usunięte Audio/Video (MP3, MOV, MP4, 3GP, 3G2, JP2)

Usunięte dokumenty (DOC, XLS, PPT, VSD, TXT, PDF, HTML, ASP, BAT, C, JSP, PERL i inne)

Kompatybilność:

- procesor 233 Mhz lub wyższy

- wymagane podłączenie telefonu kablem USB,

- telefon musi mieć włączone debugowanie USB

- obsługa Windows XP, Vista and 7 w wersjach 32bit /64 bit

- obsługa Android OS versions 1.5 to 2.3.5

http://www.gsm-support.net/
https://www.gsm-support.net/pl/cdr300-cellphone-data-recovery-pro-dla-a-p2064


- Samsung, HTC, Sony, LG, Motorola, Huawei & ZTE

Wersja trial:

CDR300.rar

Komplet zawiera:

- licencja w postaci kodu aktywacyjnego
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Opis ten nie stanowi oferty w rozumieniu Kodeksu Cywilnego. GSM-Support zastrzega sobie prawo do możliwych błędów w

opisie produktu.

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