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NIEUWSBERICHT 
 
 

Conceptronic introduceert de USB SIM kaartlezer; een compact en handig 
apparaat om uw telefoonboek data & SMS berichten mee te lezen, kopiëren en 
te bewerken. 
 
Vanaf nu kunt heel gemakkelijk uw telefoon gegevens en SMS berichten back-uppen, lezen en 
bewerken vanaf uw GSM SIM kaart op uw computer. 
 
 

 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

De adviesprijs (incl. B.T.W.) is: € 13,50

 
 
De USB SIM Kaartlezer heeft een compa
weegt slechts 11 gram. Deze is compati
alleen een PC of notebook met beschikb
te laten werken. De USB SIM kaartlezer 
meertalige handleiding en Driver CD-RO
is snel geïnstalleerd en is zeer makkelijk
seconden kunt u uw telefoon gegevens e
of aanpassen. Kortom: Een handig appa
bezit is van een mobiele telefoon! 
 
  
 
 
 

Conceptronic - het Europees geregistreerde comm
connectivity, zowel voor de zakelijke als consume
 
Voor meer informatie kunt u contact op
 
Conceptronic 
2L International B.V. (a Tulip Company)
Postbus 150 
3800 AD  AMERSFOORT 
Tel:  +31 (0)33 - 45.49.450 
Fax:  +31 (0)33 - 45.49.460 
E-mail: info@conceptronic.net 
Internet:   www.conceptronic.net 
Deze USB SIM kaartlezer stelt u in staat om uw opgeslagen 
informatie van uw SIM kaart te lezen, te schrijven en te 
bewerken met gebruik van een computer. Het is de perfecte 
methode om een back-up te maken van uw complete 
telefoongegevens. Vanaf nu kunt u gemakkelijk uw telefoon 
gegevens veranderen en invoeren, SMS berichten printen en 
samenstellen (zodat u deze later kunt versturen vanaf uw 
mobiele telefoon). Veel mensen hebben geen tijd of geduld 
om SMS berichten op hun mobiele telefoon in te typen, maar
nu kunt u deze op uw PC/Notebook intypen en deze dan 
later versturen. Natuurlijk kunt u ook uw telefoonboek 
gegevens kopieren naar een lege SIM Kaart, erg handig voor 
uw nieuwe (zaken) partner!
Snelle installatie: 
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