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Nokia CA-53 - kabel USB - CA53

Nokia CA-53 jest kablem do transmisji danych służącym do komunikacji między kompatybilnym telefonem a komputerem

poprzez port USB. Umożliwia wymianę danych z PC - np. książka adresowa, kalendarze, notatnik itp.

Współpracuje z oprogramowaniem dołączanym do aparatów Nokia (PC Suite).

Kompatybilność:

Nokia 3155i, 3230, 3250, 6111, 6170, 6230, 6230i, 6235i, 6236i, 6255i, 6256i, 6260, 6270, 6280, 6620, 6630, 6650, 6670,

6680, 6681, 6682, 7270, 7370, 7600, 7610, 7710, 9300, 9500 Communicator, N70, N71, N80, N90, E60, E61, E70

Nokia PC Suite umożliwia:

Instalowanie w telefonie aplikacji, gry Java

Wysyłanie wiadomości tekstowych, edycję książki tel. i ustawień wiadomości.

Backup i edycję kontaktów

Kopiowanie zdjęć z i do telefonu

Kopiowanie danych z jednego telefonu do drugiego lub do innego komputera

Synchronizację książki tel, kalendarza, listy zadań między telefonem i komputerem PC. Również z aplikacjami Lotus i

Microsoft (Outlook 97, 98, 2000, xp, Microsoft Schedule, Lotus Notes, Lotus Organizer)

Edycję dzwonków polifonicznych i transfer do telefonu

Edycję i wysyłanie zakładek WAP i aktualizację ustawienia połączeń w telefonie

Jaka jest różnica między kablem DKU-2 i CA-53 ?

Kabel CA-53 jest w pełni działającym kablem USB i w przeciwieństwie do DKU-2 nie korzysta z wirtualnego portu COM

opartym na pluginie usb. Obydwa kable mają taką samą funkcjonalność, lecz kabel CA-53 jest najnowszym produktem

zastepującym DKU-2.

Zestaw zawiera:

- kabel CA-53

- sterownik na płycie CD

- instrukcję obsługi

Nie jest to oryginalny CA-53, lecz w pełni kompatybilny, fabrycznie nowy i wysokiej jakości kabel.
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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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