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Nokia Nseries PC Suite
Nokia Nseries PC Suite —
informacje
Nokia Nseries PC Suite to zestaw aplikacji, który
można zainstalować na kompatybilnym
komputerze. Pakiet Nokia Nseries PC Suite grupuje
wszystkie dostępne aplikacje w oknie, za
pośrednictwem którego można je instalować.
Pakiet Nokia Nseries PC Suite można pobrać ze
strony firmy Nokia.
Pakiet Nokia Nseries PC Suite można uruchomić na
komputerze z systemem Microsoft XP (z dodatkiem
SP1 lub SP2) albo Windows Vista. Jest on
kompatybilny z kablem USB do przesyłania danych
oraz technologią Bluetooth. Aby używać pakietu
Nokia Nseries PC Suite, należy zainstalować go na
kompatybilnym komputerze.
Aby uzyskać więcej informacji o pakiecie Nokia
Nseries PC Suite, użyj jego funkcji pomocy lub
odwiedź stronę firmy Nokia.

Przydatne aplikacje
komputerowe
Za pomocą pakietu Nokia Nseries PC Suite można
synchronizować kontakty, kalendarz, zadania oraz
inne notatki między urządzeniem i kompatybilną
aplikacją komputerową, na przykład Microsoft
Outlook lub Lotus Notes. Oprogramowanie Nokia
Nseries PC Suite umożliwia też tworzenie zakładek
między urządzeniem i kompatybilnymi
przeglądarkami oraz przesyłanie obrazów i plików
wideo między urządzeniem oraz kompatybilnymi
komputerami.
Niektóre przydatne aplikacje komputerowe
wchodzące w skład pakietu PC Suite:
● Content Copier — Umożliwia tworzenie kopii

zapasowych danych zapisanych w urządzeniu
oraz przywracanie do urządzenia danych z
kompatybilnego komputera.

● Nokia Music Manager — Umożliwia tworzenie i
porządkowanie cyfrowych plików muzycznych
na kompatybilnym komputerze oraz przesyłanie
ich na urządzenie.
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● Nokia Nseries Update manager — Umożliwia
odbieranie powiadomień o nowych wersjach
oprogramowania Nokia Nseries PC Suite.

● One Touch Access — Umożliwia nawiązywanie
połączenia sieciowego i używania urządzenia
jako modemu.

● Nokia Software Updater — Umożliwia
aktualizowanie oprogramowania urządzenia,
które jest też nazywane „oprogramowaniem
układowym”.

● Nokia Map Loader — Umożliwia pobieranie map,
uzyskiwanie do nich dostępu oraz odczytywanie
ich, znajdowanie miejsc i drogi.

● Nokia Photos — Umożliwia kopiowanie oraz
porządkowanie materiałów multimedialnych
między urządzeniem i kompatybilnym
komputerem. Pozwala taż na automatyczne
tworzenie dziennika. Wyświetlanie,
wyszukiwanie, edytowanie, publikowanie w
blogu oraz wysyłanie materiałów cyfrowych.

● Nokia Nseries Video Manager — Konwertowanie
i przesyłanie na urządzenie niechronionych
plików wideo.

5


	Nokia Nseries PC Suite 2.1
	Spis treści
	Nokia Nseries PC Suite
	Nokia Nseries PC Suite — informacje
	Przydatne aplikacje komputerowe




<<
  /ASCII85EncodePages false
  /AllowTransparency false
  /AutoPositionEPSFiles true
  /AutoRotatePages /PageByPage
  /Binding /Left
  /CalGrayProfile (Dot Gain 20%)
  /CalRGBProfile (sRGB IEC61966-2.1)
  /CalCMYKProfile (U.S. Web Coated \050SWOP\051 v2)
  /sRGBProfile (sRGB IEC61966-2.1)
  /CannotEmbedFontPolicy /Error
  /CompatibilityLevel 1.3
  /CompressObjects /Tags
  /CompressPages true
  /ConvertImagesToIndexed true
  /PassThroughJPEGImages true
  /CreateJDFFile false
  /CreateJobTicket false
  /DefaultRenderingIntent /Default
  /DetectBlends true
  /ColorConversionStrategy /LeaveColorUnchanged
  /DoThumbnails false
  /EmbedAllFonts true
  /EmbedJobOptions true
  /DSCReportingLevel 0
  /SyntheticBoldness 1.00
  /EmitDSCWarnings false
  /EndPage -1
  /ImageMemory 524288
  /LockDistillerParams false
  /MaxSubsetPct 100
  /Optimize true
  /OPM 1
  /ParseDSCComments true
  /ParseDSCCommentsForDocInfo true
  /PreserveCopyPage true
  /PreserveEPSInfo true
  /PreserveHalftoneInfo false
  /PreserveOPIComments false
  /PreserveOverprintSettings true
  /StartPage 1
  /SubsetFonts true
  /TransferFunctionInfo /Apply
  /UCRandBGInfo /Preserve
  /UsePrologue false
  /ColorSettingsFile ()
  /AlwaysEmbed [ true
  ]
  /NeverEmbed [ true
  ]
  /AntiAliasColorImages false
  /DownsampleColorImages true
  /ColorImageDownsampleType /Bicubic
  /ColorImageResolution 300
  /ColorImageDepth -1
  /ColorImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeColorImages true
  /ColorImageFilter /DCTEncode
  /AutoFilterColorImages true
  /ColorImageAutoFilterStrategy /JPEG
  /ColorACSImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /ColorImageDict <<
    /QFactor 0.76
    /HSamples [2 1 1 2] /VSamples [2 1 1 2]
  >>
  /JPEG2000ColorACSImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 15
  >>
  /JPEG2000ColorImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 15
  >>
  /AntiAliasGrayImages false
  /DownsampleGrayImages true
  /GrayImageDownsampleType /Bicubic
  /GrayImageResolution 300
  /GrayImageDepth -1
  /GrayImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeGrayImages true
  /GrayImageFilter /DCTEncode
  /AutoFilterGrayImages true
  /GrayImageAutoFilterStrategy /JPEG
  /GrayACSImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /GrayImageDict <<
    /QFactor 0.76
    /HSamples [2 1 1 2] /VSamples [2 1 1 2]
  >>
  /JPEG2000GrayACSImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 15
  >>
  /JPEG2000GrayImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 15
  >>
  /AntiAliasMonoImages false
  /DownsampleMonoImages true
  /MonoImageDownsampleType /Bicubic
  /MonoImageResolution 1200
  /MonoImageDepth -1
  /MonoImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeMonoImages true
  /MonoImageFilter /FlateEncode
  /MonoImageDict <<
    /K -1
  >>
  /AllowPSXObjects false
  /PDFX1aCheck false
  /PDFX3Check false
  /PDFXCompliantPDFOnly false
  /PDFXNoTrimBoxError true
  /PDFXTrimBoxToMediaBoxOffset [
    0.00000
    0.00000
    0.00000
    0.00000
  ]
  /PDFXSetBleedBoxToMediaBox true
  /PDFXBleedBoxToTrimBoxOffset [
    0.00000
    0.00000
    0.00000
    0.00000
  ]
  /PDFXOutputIntentProfile (None)
  /PDFXOutputCondition ()
  /PDFXRegistryName (http://www.color.org)
  /PDFXTrapped /False

  /Description <<
    /ENU ()
  >>
>> setdistillerparams
<<
  /HWResolution [2400 2400]
  /PageSize [612.000 792.000]
>> setpagedevice


