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Jediný TPMS přístroj na trhu, který je skutečně bezdrátový.
S vaším novým TECH600 frustrace ze špatných servisních 
sad nebo ztracený čas demontáží a kolo, abyste se dostali 
k senzoru, bude minulostí.
TECH600 dokáže zjistit, zda čidlo, které právě načetlo, 
je OE nebo Aftermarket, a výrobce.
Jeho snadno použitelné a intuitivní obrazovky nabídek 
se mohou pochlubit řadou funkcí šetřících čas, které vám 
pomohou práci dokončit rychleji a bez potíží. Přidejte 
ZDARMA Bartec TPMS Desktop pro vyplněné reporty o 
servise, automatické aktualizace softwaru a data přijatá 
přímo z nástroje, což vám umožní spravovat více vozidel 
prostřednictvím procesu diagnostiky a opravy.
Sada obsahuje: Nářadí, Bluetooth OBDII, bezdrátová 
nabíjecí kolébka Qi, kabel USB, kufřík na nářadí.

• 2,8 ”barevný displej a robustní gumové pouzdro
• Nástěnná nebo stolní nabíjecí kolébka s integrovaným 

držákem pro BT OBDII
• BT připojení na velké vzdálenosti
• Indikatátor stavu viditelný z jakéhokoli úhlu
• WiFi
• Robustní ergonomické pouzdro
• Intuitivní menu
• K dispozici ve více než 20 jazycích
• Diagnostika TPMS pomocí analýzy OBD
• Automatická identifikace snímače

Rozměry: 187 x 107 x 47 mm
Hmotnost: 375 g
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• Již není nutné snižovat tlak v pneumatikách nebo 
používat druhý nástroj ke čtení určitých vozidel.

• Integrovaná siréna vás upozorní, pokud ve vozidle 
zůstane rozhraní BT OBDII

• Živé aktualizace přes WiFi
• Multi-programování více než jednoho senzoru najednou
• Proces opětovného naučení / senzoru RITE-SYNC®

• Školicí tipy a triky související s TPMS
• Nejsou nutné žádné kabely OBD
• Bezplatný program TPMS Desktop pro PC
• Nejpřesnější pokrytí, včetně výrobce, značky, modelu, 

měsíce a roku
• Podrobné postupy opětovného načtení, které zahrnují 

nepřímé resetování vozidla
• Špičkové pokrytí novým OBD na trhu
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