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Kabel USB CA50 Nokia 1200 1208 1209 1680 1680c 2600 classic

2630 2760 5000 7070

Kabel sprawdzany przez nas na 1680c - bez problemu działa z oprogramowaniem MobilEdit ! Jest to jedyne

rozwiązanie do podpięcia poniższych modeli do komputera poprzez kabel USB.

Wysokiej jakości fabrycznie nowy kabel Nokia 1200 1208 1209 1680 2600 classic 2630 2760 5000 7070 w wersji box pozwala

na połączenie telefonu Nokia z komputerem PC. Funkcje kabla umożliwiają przesyłanie zdjęć z telefonu do komputera,

wgrywanie tapet, aplikacji JAVA, wysyłanie / edycję SMSów i wiele innych.

Kompatybilność kabla:

Nokia 1200, 1202, 1208, 1208b, 1209, 1650, 1650b, 1661-2b, 1661, 1662, 1680c, 1680 classic, 2320, 2330 classic, 2330c,

2600c, 2600 classic, 2630, 2660, 2680s, 2680 slide, 2760, 5000, 7070, 7100s, 7100 supernova

Przewód współpracuje z oprogramowaniem pozwalającym na:

przesyłanie zdjęć z telefonu do komputera

wgrywanie dzwonków polifonicznych

wgrywanie tapet

wysyłanie i edycję sms-ów

wgrywanie aplikacji JAVA

edycję książki telefonicznej

odczytanie informacji o telefonie

edycję organizera

przesyłanie faksów i maili

projektowanie i wgrywanie logo

wgrywanie wygaszaczy

wgrywanie gier

Dane techniczne:

port USB (zgodność ze standardem USB 1.1 i 2.0)

profesjonalne wykonanie, złącza najwyższej jakości

długość przewodu ok. 1,3 m.

współpracuje z Win98 / 2000 / ME / XP

kompatybilny z modelami telefonów Nokia

Zestaw zawiera:

kabel USB (1.1/2.0) do telefonu Nokia (nie jest to produkt firmy Nokia)

Po zakupie przesyłamy link do pobrania sterownika. Oprogramowanie nie jest załączone

UWAGA: Wymienione funkcje mogą nie być dostępne i zależą od modelu aparatu. Przed zakupem prosimy

zapoznać się z fizycznymi możliwościami telefonu.
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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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