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Martech Clip-Box oryginał do tel Siemens

Martech Clip i Box jest pierwszym na świecie samodzielnym boxem umożliwiającym pełne serwisowanie telefonów marki

Siemens - może pełnić funkcję Boxa działającego z komputerem PC, jak również klipa nie wymagającego

podłączenia do komputera. Już teraz bez pomocy komputera możesz odblokować, wgrać/zczytać flasha oraz

naprawić każdy telefon Siemens! Całość operacji jest wyświetlana na kolorowym LCD, wszystkie pliki możesz zapisać na

karcie pamięci w standardzie MMC, poza tym w każdej chwili można podłączyć boxa pod komputer i wszystkie operacje

przeprowadzać przy pomocy komputera.

Funkcje:

- 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 CLIP:

- jest to połączenie urządzenia BOX II PLUS oraz przenośnego CLIPa działającego bez komputera!

- zaawansowane urządzenie pracujące na porcie USB

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

- komunikuje się z telefonami na wysokich prędkościach (230400, 460800, 921600 kbps itd...)

- CLIP podłączany jest do komputera przy pomocy jednego cienkiego kabelka (USB).

- Nie są wymagane porty COM i LPT w komputerze!

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

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

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

jednym urządzeniu)

- CLIP może pracować również bez komputera wykonując załadowane do urządzenia programy (m.in przenośna wersja

programu SIEM Service Tools)

- programy, pliki flash, EEprom i dane przechowywane są na kartach MMC, co daje możliwość magazynowania praktycznie

nieograniczonej ilości plików i użycia ich na CLIPie bez komputera!

- wszystkie pliki mogą być zarządzane bezpośrednio z poziomu urządzenia Martech CLIP (tworzenie folderów, zmiana nazwy,

przesuwanie, kasowanie plików itd)

- informacje i duże ilości danych wyświetlane są na wyraźnym, kolorowym wyświetlaczu LCD

OPCJONALNA Przystawka "TESTPOINT ADAPTER v3.0":

"TESTPOINT ADAPTER v3.0" jest dodatkową przystawką dołączaną do Martech Clip. Martech Clip + TP ADAPTER v3.0

umożliwiają naprawę i odblokowanie najnowszych telefonów siem. (z "nowym BootCorem")

BEZ CIĘCIA ŚCIEŻEK I WYLUTOWYWANIA PROCESORÓW!!!

Po prostu podłączasz specjalne linie testowe do łatwodostępnych punktów serwisowych na płycie telefonu (specjalny kabel z

konektorami w zestawie).

http://www.gsm-support.net/
https://www.gsm-support.net/pl/martech-clip-box-oryginal-do-tel-siemens-p573


Obsługiwane telefony:

 Siemens CF110

 Siemens C81, M81

 Siemens CF76

 Siemens A75, AX75, C75, CF75, CX75, M75, ME75, S75, SL75

 Siemens AX72, C72

 Siemens A71

 Siemens A70, CX70, CX7i

 Siemens S68

 Siemens X65 - np. A65, C65, CV65, CT65, CF65, SF65, SP65, CX6C, CX65, CXV65, S65 v36+, SV65, SL65, M65,

MV65, SK65

 Siemens C66, S66 v36+

 Siemens C61

 Siemens A62, CF62, CF62T

 Siemens A57

 Siemens AL21, A31

 Siemens SX1

 Siemens SK6R, 6688, 6688i(SLCK)

 Siemens A60, C60, MC60

 Siemens A50, A51, AF51, A52 (Europe), A52V, A53

 Siemens A55, C55, S55, M55 (Europe) (dla M55 v11 dodano opcje unlocka bez rozbierania telefonu - ta metoda jednakl

uszkadza BootCore, a więc nie jest możliwe flashowanie telefonu oryg. SWUPami))

 Siemens SL55, SL55! (Europe)

 Siemens A56, A56i (USA/Canada)

 Siemens C56, S56, S57, S46, M46, M56 (USA/Canada)

 Siemens 1168, 2128, A55A, SL55C, M55C, M6C, C6C, S6C, SL6C, CF6C (Asia)

 Siemens C45, S45, S45i, ME45, M50, MT50, SL45, SL42

NAJNOWSZE WERSJE (nowy BootCore) - tylko po "TestPointach".

Przy użyciu "Testpoint adaptera" (OPCJONALNIE) -> (przez proste przyłożenie linii "testpoint" - bez cięcia ścieżek i

lutowania czegokolwiek!!!

Zestaw zawiera:

- Martech CLIP (urządzenie)

- karta pamięci MMC o pojemności 128Mb

- kabel BoxPC (USB)

- kabel do telefonów x55/x60/x65

- kabel do telefonów A50/x46

- kabel test point + konwerter x65
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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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