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Paraben iRecovery Stick

iRecovery Stick jest rewolucyjnym produktem, który może uczynić każdego ekspertem śledczym. iRecovery Stick zawiera

specjalistyczne oprogramowanie dochodzeniowe na dysku USB, które pozwala każdemu na zdolność do badania danych z

iPhone'ów, iPad'ów i iPod'ów Touch. iRecovery Stick może odzyskać skasowane dane takie jak wiadomości tekstowe (SMS),

iMessages, kontakty, historię połączeń, historię internetową a także wpisy kalendarza.

iRecovery Stick jest łatwy w użyciu. Podłącz iRecovery Stick do komputera wraz z iPhone'em, iPad'em lub iPod'em Touch w

celu zbadania i uruchom oprogramowanie iRecovery Stick. Postępuj zgodnie z prostą instrukcją i pobierz dane z urządzenia w

krótkim czasie. Trwa to zwykle od 10 minut do 2 godzin. Przetwarzanie urządzenia zależy od wielkości pamięci, dostępnych

danych i szybkości komputera.

Uwaga: Aktualna wersja iRecovery Stick obsługuje iPhone'y pracujące na iOS do wersji 7.x. Ponadto musisz mieć PIN dla

zablokowanych telefonów przed wykonaniem odzyskiwania danych.

Przegląd produktu: iRecovery Stick jest stosowany przez organy ścigania na całym świecie w celu zdobycia, analizy i

raportowania danych zawartych na iPhon'ach, iPad'ach i iPod'ach Touch. iRecovery Stick zdobywa dane użytkownika prosto z

urządzenia lub z kopii zapasowych iTunes.

Odzyskiwanie usuniętych danych:

 SMS (wiadomości tekstowe)

 iMessages

 Historia połączeń

 Kontakty

 Zakładki Safari

 Wpisy Kalendarza

 Notatki

 Lokalizacje Komórkowe (iOS 4.2.1 & wcześniejsze)

Odzyskiwanie nieusuniętych danych:

 SMS (wiadomości tekstowe)

 iMessages

 Historia Połączeń

 Kontakty

 Zdjęcia/Obrazy

 Historia Internetowa

 Zakładki Internetowe

 Pliki Cookies

 Historia Map
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 Zakładki Map

 Notatki Głosowe

 Organizer

 Dynamiczny Tekst

 Właściwości

Wymagania systemowe:

 Działa na iPhone, iPad i urządzeniach iTouch pracujących na iOS w wersji 7.x i poniżej

 Kompatybilność Systemów: Windows XP, Windows 7 i Windows 8

 Wymagany Kompatybilny Kabel Danych

Produkt dostępny wyłącznie na specjalne zamówienie po przedpłacie lub po otrzymaniu oficjalnego zamówienia

ze strony instytucji rządowej. Czas realizacji około 14 dni podawany indywidualnie po wcześniejszym

uzgodnieniu

©2022 www.gsm-support.net

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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