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Uniwersalny Box 4.0 BASIC + GSM CDs

NOWOŚĆ! TERAZ TYLKO Z NASZYM BOXEM 4.0 OTRZYMASZ GRATIS OPROGRAMOWANIE 'UNIVERSAL SIMLOCK

REMOVER' BĘDĄCE ZINTEGROWANYM PAKIETEM PROGRAMÓW (APLIKACJA TYPU SHELL - NAKŁADKA), CZYLI

WIELE SOFTÓW DO TELEFONÓW W 1 MIEJSCU !

PONADTO KAŻDY KLIENT PO ZAKUPIE BOXA 4.0 BĘDZIE MÓGŁ LICZYĆ NA DARMOWĄ AKTUALIZACJĘ ZESTAWU

U.S.R.

Zapraszamy do pobrania aplikacji ze strony SIMLOCK.GSM-SUPPORT.NET

ZACZNIJ SAMODZIELNIE NAPRAWIAĆ TELEFONY KOMÓRKOWE, AKTUALIZOWAĆ OPROGRAMOWANIE,

WGRYWAĆ DOWOLNY JĘZYK, ODCZYTYWAĆ KOD APARATU I ZDEJMOWAĆ SIMLOCK !

JUŻ DZIŚ MOŻESZ STAĆ SIĘ KONKURENCJĄ DLA NIEJEDNEGO SERWISU GSM !!!

MOŻESZ ŁATWO ZAROBIĆ PARESET ZŁOTYCH TYGODNIOWO NA DODATKOWYM ZAJĘCIU !

Oferta jest przeznaczona również dla profesjonalistów

Uniwersalny Box 4.0 w skład którego wchodzi komplet 8 kabli połączeniowych, specjalny kabel łączący RS232/LPT oraz box

komunikacyjny jest następcą wersji v3.0. Na rynku pojawiają się tylko nowe Nokie postanowiliśmy wyjść temu naprzeciw i

wbudowaliśmy DCT-3 Flasher w naszego Box'a. Ponadto poczyniliśmy kilka zmian, tak więc nie będziesz miał problemów z

uruchomieniem flashera na Laptopi'e lub komputerze, który nie współpracował ze zwykłym Dejanem do Nokii. Wersja 4.0 jest

w stanie odblokować wiele modeli telefonów znajdujących się aktualnie na naszym rynku i ze względu na swą prostotę obsługi

i duży zakres możliwości kierowany jest do wszystkich użytkowników - tylko w naszym urządzeniu brak jest jakichkolwiek

przełączników a do korzystania z urządzenia wystarczy podpiąć odpowiedni przewód. Box 4.0 wzbogacony został oprócz 3

diód komunikacyjnych o jeszcze jedną - sygnalizującą pracę flasher'a. Dzieki temu będziesz mógł śledzić cały czas proces

flashowania każdej Nokii DCT-3.

Główna przewaga boxa 4.0 nad starszym projektem tj. boxem 3.0 to przede wszystkim bardziej przemyślana

budowa urządzenia - wykonanie w technologii SMD i lepsze rozmieszczenie tylnego gniazda zasilającego i

transmisyjnego. Ponadto zadbaliśmy o staranność wykonania, wysoką jakość zastosowanych elementów

elektronicznych i okablowania.

Widok z przodu

Dla poznania statusu pracy wbudowane zostały 4 diody LED.

2 gniazda RJ-45 - jedno do flashowaniwa Nokii w trybie flashera Dejana a drugie do standardowej transmisji np. MBUS/FBUS.

Widok z tyłu

Specjalne szerokie gniazdo do transmisji danych z PC.

Gniazdo zasilania - opcjonalnie można podłączyć zasilacz. Standardowo jednak wystarczy podłączenie zasilania poprzez

załączony kabel USB.
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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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