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Nokia Nseries PC Suite
Nokia Nseries PC Suite adalah seperangkat aplikasi PC 
yang dapat dipasang pada PC Anda yang kompatibel. Nokia 
Nseries PC Suite mengemas semua aplikasi yang ada ke 
dalam satu window yang dapat digunakan untuk 
memasang aplikasi. Dengan Nokia Nseries PC Suite Anda 
dapat memasang aplikasi ke PC Anda yang kompatibel 
dalam folder C:\Program Files\. 

Untuk menggunakan Nokia Nseries PC Suite, PC Anda 
harus menggunakan sistem operasi Microsoft Windows XP 
(SP2) atau Windows Vista, dan kompatibel dengan kabel 
data USB, atau dengan sambungan Bluetooth. Sebelum 
dapat menggunakan Nokia Nseries PC Suite, Anda harus 
memasangnya pada PC yang kompatibel. Untuk informasi 
lebih lanjut, lihat CD–ROM yang disertakan bersama 
perangkat Anda.

Untuk informasi lebih lanjut tentang Nokia Nseries PC 
Suite, lihat fungsi bantuan yang tersedia, atau kunjungi 
halaman pendukung di www.nokia-asia.com.

Beberapa aplikasi PC yang berguna:

Nokia Nseries PC Suite — untuk menyinkronkan kontak, 
kalender, agenda, dan catatan antara perangkat Anda dan 
manajer informasi personal (PIM) PC, seperti Microsoft 
Outlook atau Lotus Notes, dan penanda web (bookmark) 

antara perangkat Anda da
serta foto dan video anta
kompatibel. Nokia Nseries
fitur pendukung lainnya.

Content Copier — untuk 
mengembalikan data yan
kompatibel ke perangkat

Nokia Music Manager —
file musik digital pada PC
mentransfernya ke perang

Lifeblog — untuk mengat
pesan multimedia dan pen
sehingga Anda dapat mem
menerbitkan dan mencad
Lifeblog PC dan Nokia Lif
membuat Anda dapat men
item Anda agar orang lain

Update manager — untu
otomatis tentang perangk
versi baru dari server Nok

One Touch Access — unt
jaringan dengan perangka

http://www.nokia-asia.com
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Untuk informasi lebih lanjut tentang Nokia Nseries PC 
Suite, lihat fungsi bantuan yang tersedia, atau kunjungi 
halaman pendukung di www.nokia-asia.com.
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