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Klucz USB Inferno Dongle MTK (PRO - PreActivated)

Klucz USB Inferno Dongle MTK (PRO - PreActivated) to w pełni aktywny klucz do odczytu danych z telefonów Samsung,

LG, Sony, BlackBerry, Nokia opartych o procesory mediaTek (MTK) dedykowany dla biegłych, śledczych ale także serwisów i

komisów, którym zależy na odczycie danych, kodów zabezpieczających w celu uzyskania dostępu do telefonów.

Możliwości:

 odczyt informacji o telefonie w dwóch trybach:

* w trybie zwykłym - zawiera model CPU, wielkość i typ pamięci (eMMC/NAND), rozmiary i nazwy partycji

* w trybie rozszerzonym - zawiera dodatkowo markę, model produktu, wersje Androida

 odczyt flasha w formacie *.bin

 zapis flasha w formacie *.bin

 szereg opcji odblokowania telefonu po USB (bez debugowania, bez roota, bez ADB) w tym:

* reset Pattern Lock (EMMC)

* reset PIN Lock (EMMC)

* reset hasła (EMMC)

* reset Theft Lock (EMMC)

* usunięcie FRP (EMMC)

* usunięcie wszystkich zabezpieczeń

 szereg opcji odblokowania telefonu w trybie ADB w tym:

* reset Pattern Lock (ADB)

* reset Pin Lock (ADB)

* reset Password Lock (ADB)

* reset Theft Lock (ADB)

* usunięcie FRP (ADB)

 odblokowanie bootloadera

 bezpiecznie usuwanie/czyszczenie cache telefonu

 backup wszystkich ustawień/backup oprogramowania

 usuwanie wirusów z telefonu

 rootowanie telefonu z ADB

 usunięcie roota z telefonu w trybie ADB

 usunięcie zabezpieczeń (Clean Locks)

 Naprawa IMEI (IMEI1, IMEI2, IMEI3, IMEI4, IMEI5, IMEI6)

http://www.gsm-support.net/
https://www.gsm-support.net/pl/klucz-usb-inferno-dongle-mtk-pro-preacti-p2242


NOTA

Klucz ma aktywne wszystkie opcje na okres 1 roku, po wygaśnięciu supportu należy odnowić dostęp dokonując zakupu

aktywacji.

Komplet zawiera:

- aktywny klucz Inferno Dongle na okres 1 roku
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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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