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Martech Box Lite

Martech BOX LITE jest odpowiednikiem urządzenia Martech BOX II PLUS i posiada wszystkie jego możliwości hardwarowe.

Różnica polega jedynie na zablokowaniu możliwości korzystania z Testpoint Adaptera. Zamiast tego w zestawie dodawany jest

"Easy Adapter" - do obsługi x65/x7x (na procesorze ARM).

Użytkownik, który w przyszłości będzie chciał rozszerzyć swój BOX LITE o możliwość korzystania z Testpoint Adaptera, będzie

musiał (za dodatkową opłatą) aktywować BOXa do obsługi TP adaptera oraz zakupić sam adapter.

Obsługiwane modele:

A70, A75, AX75

C75, CX75, M75

seria x65 (A65, C65, CV65, CT65, CX65, CVX65, CX70, CX7i, M65, MV65, S65, SV65, SL65, SK65 etc...)

PROGRAM obsługuje wszystkie wersje x65 oraz naprawia całkowicie martwe telefony (nawet z uszkodzonym BootCore)

Euro: A50, A52, A55, A57, C55, S55, SL55, M55, A60, C60, MC60, SX1, CF62, CF62T

USA/Kanada: A53, A56, A56i, C56, S46, S57, M56

Azja: 1168, A55A, 2128, SL55C, M55C

Stare modele: C45, S45, ME45, M50, MT50, SL45, SL45i, SL42 NAJNOWSZE WERSJE (nowy BootCore) - tylko po

"TestPointach".

seria x65/x7x(na procesorach ARM) może być robiona bez potrzeby cięcia ścieżek, przy pomocy załączonego "Easy

Adaptera":

seria EGOLD (x55/x60/A70 itd...) - poprzez cięcie ścieżek, lub:

Przy użyciu "Testpoint adapterów" (opcjonalne - za dodatkową opłatą) -> (przez proste przyłożenie linii "testpoint" - bez

cięcia ścieżek i lutowania czegokolwiek!!!

Możliwości:

ODBLOKOWUJE WSZYSTKIE POZIOMY SIMLOCKA I KOD APARATU

ZAMYKA SIMLOCKA NA DOWOLNĄ SIEĆ

Wylicza kody odblokowujące

CZYTA/ZAPISUJE EEPROM, FIRMWARE, FLASH

CZYTA/ZAPISUJE PACZKI JĘZYKOWE I T9

NAPRAWIA WSZYSTKIE USZKODZENIA SOFTWAROWE!

NAPRAWIA IMEI, "Wrong Soft." itd.

OBSŁUGUJE WSZYSTKIE NAJNOWSZE WERSJE FIRMWARÓW W TELEFONACH

Jest to 100% pracujący, profesjonalny program z pełną pomocą techniczną!

Urządzenie Martech BOX LITE:

jest to zaawansowane urządzenie pracujące na porcie USB

pracuje bez problemu na wszystkich systemach Windows (win95, win98, win ME, win2000, winXP itd.)

flashuje i komunikuje się z telefonami na wysokich prędkościach (230400, 460800, 921600 kbd itd...) na każdym PC

Box podłączany jest do komputera przy pomocy jednego cienkiego kabelka (USB). Nie są wymagane porty COM i LPT w

komputerze!

urządzenie nie wymaga zewnętrznego zasilania

do komputera może być podłączonych na raz wiele urządzeń Martech BOX II

szybkie flashowanie, stabilna praca na każdym PC i profesjonalnie wykonana płyta główna urządzenia

funkcja zdalnego updatu daje możliwość uaktualnienia firmwaru boxa (przy zmianach algorytmów w telefonach itp.)

http://www.gsm-support.net/
https://www.gsm-support.net/pl/martech-box-lite-p547


box jest gotowy do aktywacji i uruchomienia innych naszych programów w przyszłości (wszystkie będą mogły pracować na

jednym urządzeniu)

Zestaw zawiera:

Martech BOX LITE (urządzenie) + update x65 aktywowany w boxie

kabel BoxPC (USB)

kabel do telefonów x55/x60/x65 + Easy Adapter + kabel testpointowy

kabel do telefonów A50/x46

Poza tym udostępniamy:

pełną pomoc techniczną

nieograniczony dostęp do naszego FORUM z aktualizacjami programu, plikami, schematami, solucjami itd.

Aktualizacje programu:

Dostarczamy bezpłatne aktualizacje programu do wszystkich nowych wersji SW oraz nowych modeli do momentu, gdy

zmiany w telefonach (firmware, hardware) nie będą zbyt duże (przełomowe). Ewentualne płatne aktualizacje dostarczane

będą po wyjątkowo korzystnych cenach.
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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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