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Adapter dual sim aktywny bluetooth GoodTalk dla iPhone / iPad

Adapter Dual SIM dla Apple iOS iPhone, iPad, iPod - Chcesz używać 2 aktywnych kart SIM w swoim urządzeniu ? Poznaj

GoodTalk... GoodTalk jest urządzeniem wielkości pudełka od zapałek z wbudowanym akumulatorem, posiadającym gniazdo

na kartę SIM i pozwalającym na rozmowy głosowe i przesyłanie SMSów za pośrednictwem bluetooth z urządzenia Apple iOS.

Ładowanie odbywa się przez port micro USB.

Film pokazujący podstawowe możliwości aktywnego adaptera GoodTalk.

Kluczowe możliwości:

iPhone staje się urządzeniem na 2 karty SIM pozwalającym na odbieranie/wykonywanie połączeń i przesyłanie SMSów

Dodaje możliwości telefonu w iPod i iPad

GoodTalk jest urządzeniem niewielkich rozmiarów

Instalacja aplikacji do obsługi GoodTalk nie wymaga Jailbreak'a.

Zamień swojego iPhone'a w telefon Dual SIM..

W danym momencie obydwie karty SIM są aktywne

JAILBREAK nie jest wymagany

iPhone'y obsługują standardowo tylko 1 aktywną kartę SIM. Dzięki GoodTalk istnieje możliwość dodania drugiej aktywnej

karty sim.

Jeśli posiadasz więcej niż jedną kartę sim, często podróżujesz, musisz zmieniać karty sim lub nosić drugi telefon - jest na to

rozwiązanie. Możesz zamienić iPhone'a w telefon posiadający funkcję Dual SIM.

Zamień swojego iPoda Touch w iPhone'a Użytkownicy iPod Touch mogą połączyć się z GoodTalk i automatycznie włączyć

wszystkie funkcje iPhone'a włącznie z połączeniami głosowymi i SMS za pośrednictwem GPRS/EDGE w GoodTalk.

Wystarczy włożyć kartę SIM, aby zamienić swojego iPod Touch w urządzenie z funkcjami iPhone'a.

Dla użytkowników iPada... Posiadacze Apple iPad mogą połączyć się z GoodTalk i nawiązywać połączenia głosowe oraz

wysyłać SMSy.

Ukryta moc GoodTalk jest bardzo małym, lekkim, zgrabnym urządzeniem i dzięki komunikacji przez bluetooth w promieniu ok

10m może zostać umieszczony w kieszeni, torbie, torebce, plecaku itp.

Bez problemu naładujesz wbudowaną baterię dzięki uniwersalnemu złączu micro USB.

Łatwy w użyciu GoodTalk jest łatwy w użyciu. Wystarczy umieścić w nim kartę micro SIM, pobrać aplikację GoodTalk z

AppStore lub przez iTunes. Po sparowaniu bluetooth telefon nabywa funkcji Dual SIM z 2 aktywnymi kartami SIM.

Przed wykonaniem połączenia lub wysłaniem SMSa - wybierz której karty chcesz użyć. GoodTalk zasygnalizuje która karta

SIM jest w użyciu i pokaże na którą kartę przychodzą połączenia głosowe.

Charakterystyka urządzenia
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4 zakresy GSM: 850/900/1800/1900 MHz

1 gniazdo na kartę Micro SIM i 1 gniazdo ładowania micro usb

Bluetooth 4.0 EDR

Czas czuwania: 360 godzin

Czas rozmów: 4 godziny

Wymiary: 58mm x 38mm x 11mm

Waga: 33g

Kolor: Czarny

Karta sim musi mieć 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.
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