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CDR100 CellPhoneData Recovery Pro dla iPhone (Windows)

CDR100 CellPhoneData Recovery Pro dla iPhone (Windows) jest oprogramowaniem służącym do odzyskiwania danych

z smartphonów, współpracujący z system Microsoft Windows, przeznaczony zarówno dla użytkowników domowych jak i

profesjonalnych serwisów zajmujących się odzyskiwaniem danych. Dzięki temu oprogramowaniu możesz natychmiast

przywrócić usunięte dane z iPhone oraz iPad, wliczając w to kontakty, historie rozmów, wpisy w kalendarzu, notatki oraz

wiadomości tekstowe SMS. Oprogramowanie pozwoli również na zarządzanie danymi istniejącymi na urządzeniu, wliczając w

to zdjęcia, kontakty, wiadomości tekstowe, histor rozmów i wiele innych.

Właściwości:

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

- opcje odzyskiwania z pliku backupu iTunes-a lub bezpośrednio z iPhone-a ( ta opcja wymaga aby iPhone był podłączony

kablem USB z komputerem)

- zainstalowane oprogramowanie automatycznie wykrywa podłączony telefon,

- oprogramowanie odczyta z urządzenia lub pliku backup iTunes-a i wyświetli listę pozycji, które mogą być odzyskane,

- eksport przywróconych danych do Excela, oraz eksport zdjęć/filmów na dysk komputera

- oprogramowanie odzyskuje z iPhone-a bez potrzeby wprowadzania telefonu w tryb DFU.

Lista możliwych operacji:

Pobieranie:

Wiadomości tekstowe SMS

Kontakty

Historia połączeń

Grafika/zdjęcia

Historia przeglądarki

Historia Mapy

Wpisy kalendarza

Informacje o urządzeniu

Notatki

Filmy

Wyszukiwanie tekstowe

Eksport wszystkiego (za wątkiem zdjęć/filmów)

Eksport zdjęć i filmów

Odzyskiwanie:

Kontakty

Wiadomości tekstowe SMS

Historia połączeń

Kalendarz

Notatki

Kompatybilność:

- procesor 233 Mhz lub wyższy

- wymagane podłączenie iPhone kablem USB,
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- iPhone musi być wcześniej zarejstrowany w iTunes

- wymagane zainstalowanie iTunes-a oraz QuickTime na komputerze,

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

- obsługa iOS do wersji 7.0.3

- modele iPhone: 3G, 3Gs, 4, 4S oraz 5

- modele iPad: 1, 2 oraz 3

Wersja trial:

CDR100.msi

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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