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Produkt

Generell beskrivelse
Det eneste TPMS-værktøj på markedet, der virkelig
r trådløst.
Med din nye TECH600 er frustrationen over forkerte
servicesæt eller spildt tid på demontering hjul for at
komme til sensoren hører fortiden til.
TECH600 kan identificere, om sensoren, du lige har læst,
er OE eller eftermarked, og producenten.
Dens intuitive og brugervenlige menuskærme har
en række tidsbesparende funktioner du får jobbet
gjort hurtigere og glattere. Tilføj GRATIS Bartec
TPMS Desktop til fulde jobrapporter, automatiske
softwareopdateringer og data modtaget direkte fra
værktøjet så du kan administrere flere køretøjer gennem
diagnosticerings- og reparationsprocessen..
Sættet indeholder: værktøj, Bluetooth OBDII, Qi trådløs
opladningsdock, USB-kabel, værktøjskasse.

Teknisk specifikation

Produktfordele

• 2,8 ”farveskærm og robust gummihus

• Det er ikke længere et krav at sænke dæktrykket eller
bruge et andet værktøj til at læse bestemte køretøjer.

• BT-tilslutning med lang rækkevidde
• Statuslys synligt fra enhver vinkel

• Den indbyggede sirene advarer dig, hvis BT OBDIIgrænsefladen er tilbage i køretøjet
• Live opdateringer via WiFi

• Trådløst internet

• Multipel programmering af mere end en sensor på
samme tid

• Robust ergonomisk hus

• RITE-SYNC® sensor/genlæringsproces

• Intuitiv menu

• TPMS-relaterede træningstip og tricks
• Ingen OBD-kabler kræves
• Gratis desktop TPMS-program til pc
• Den mest nøjagtige dækning, inklusive producent,
mærke, model, måned og år
• Detaljerede genlæringsprocedurer inklusive indirekte
nulstilling af køretøjet
• MMarkedsledende OBD-genlæringsdækning

• Fås på mere end 20 sprog
• TPMS-diagnose ved OBD-analyse
• Automatisk sensoridentifikation
Mål: 187 x 107 x 47 mm
Vægt: 375 g
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• Stationær eller vægopladningsholder med integreret
understøttelse af BT OBDII

