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SocBlue A820 aktywny dual sim

Zamień swojego smartfona lub iPhone'a w telefon na 2 karty SIM przy użyciu SocBlue A820.

Jest to nowe urządzenie korzystające z innowacyjnego i atrakcyjnego rozwiązania do równoczesnego korzystania z

dodatkowej karty SIM.

SocBlue A820 jest malutkim urządzeniem mieszczącym dowolną kartę SIM, natychmiastowo umożliwiającym dodanie

połączeń głosowych, sms, internetu itp. dowolnemu urządzeniu opartemu na Android lub Apple iOS.

Dual SIM SocBlue A820 komunikuje się z telefonem bezprzewodowo przez bluetooth natychmiastowo zamieniając smartfona

lub iPhone'a w urządzenie z 2 lub 3 jednocześnie aktywnymi kartami SIM.

Po prostu umieść kartę SIM w urządzeniu SocBlue, następnie zainstaluj aplikację SocBlue w telefonie i połącz się z

urządzeniem przez bluetooth. To wszystko - możesz korzystać ze swojego nowego rozwiązania Dual SIM.

Jednoczesne korzystanie z kart SIM Wykonywanie lub odbieranie połączeń przy użyciu dowolnej z kart sim jest bardzo

proste. Za każdym razem gdy wykonujesz połączenie możesz wybrać kartę SIM w telefonie lub urządzeniu SocBlue.

Możesz odbierać połączenia na dowolnej karcie SIM w dowolnej chwili. Twój telefon pokaże na którą kartę SIM przychodzi

połączenie. Gdy ktoś dzwoni na inną kartę SIM niż ta, z której prowadzisz rozmowę - zostaniesz powiadomiony i będziesz miał

opcję odbioru na następnej linii lub odrzucenia połączenia.

Dodanie funkcji telefonu Tak samo jak do korzystania z 2 kart sim - możesz użyć SocBlue A820 do:

- dodania funkcji telefonu do Apple iPod Touch

- umożliwienia korzystania z internetu przy użyciu iPad lub Android Pad gdziekolwiek i kiedykolwiek

Mniejszy od karty kredytowej Super wąski, super lekki i super mały - SocBlue A820 jest najmniejszym tego typu

urządzeniem na świecie:

Pełna specyfikacja

1 x Gniazdo na kartę SIM

Zakresy GSM: 850/900/1800/1900 MHz

BlueTooth 2.0 (zakres 10 - 15 m)

Czas czuwania: 239 godzin. Czas rozmów: 6 godzin

Wymiary: 79.4mm x 45.2mm x 5.9mm

Waga: 25g (140g w opakowaniu)

Komplet zawiera: SocBlue A820, kabel USB, instr. obsługi w j. angielskim

Kolor: srebrno-czarny

Gwarancja 6 miesięcy

Urządzenia z iOS muszą koniecznie mieć jailbreak, a karty SIM muszą mięć wyłączony PIN !
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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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