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Product

Overzicht
De enige TPMS-tool op de markt die echt draadloos is.
Met uw nieuwe TECH600 behoort de frustratie van foutieve
servicekits of tijdverspilling me het demonteren van een wiel,
om bij de sensor te komen, tot het verleden.
De TECH600 kan het lezen van een sensor de fabrikant
detecteren en bepalen of hij OE of Aftermarket is.
De gebruiksvriendelijke en intuïtieve menuschermen bieden
een reeks tijdbesparende functies om u te helpen de klus
sneller en zonder gedoe te klaren. Download de GRATIS
Bartec TPMS Desktop voor rapporten, automatische
software-updates en gegevens die rechtstreeks vanuit de tool
worden ontvangen, waardoor u meerdere voertuigen kunt
beheren via het diagnose- en reparatieproces.

Kit bevat: e tool, Bluetooth OBDII, Qi draadloos
oplaadstation, USB-kabel, gereedschapskoffer.

Technische specificatie

Productvoordelen

• 2,8 ”kleurendisplay en robuuste rubberen behuizing

• Niet langer verplicht om de bandenspanning te verlagen
of een 2e instrument te gebruiken om bepaalde
voertuigen uit te lezen.
• Hoorn waarschuwt u indien de BT OBDII-interface in
het voertuig achterblijft
• ive updates via wifi
• Multi-programmering van meer dan één sensor tegelijk
• RITE-SYNC® Opnieuw leren / sensorproces
• Trainingstips en -trucs met betrekking tot TPMS
• Geen OBD-kabels nodig
• Gratis TPMS desktop pc-programma
• De meest nauwkeurige dekking, inclusief fabrikant,
merk, model, maand en jaar
• Gedetailleerde procedures voor aanleren, waaronder
het indirect resetten van het voertuig
• Marktleidende OBD-dekking voor opnieuw lerenu

• Oplaadstation voor wandmontage of bureau met
geïntegreerde houder voor de BT OBDII
• BT-connectiviteit met een groot bereik
• Statuslampje zichtbaar vanuit elke hoek
• WiFi
• Robuuste ergonomische behuizing
• Intuïtief menu
• Beschikbaar in 20+ talen
• TPMS-diagnose via OBD-analyse
• Automatische sensoridentificatie
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Afmetingen: 187 x 107 x 47 mm
Gewicht: 375 g
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