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Επισκόπηση
Το μόνο εργαλείο TPMS στην αγορά που είναι πραγματικά ασύρματο.

Με το νέο σας TECH600, η απογοήτευση λανθασμένων
συσκευών σέρβις ή η σπατάλη χρόνου αποσυναρμολόγησης
ενός τροχού για να φτάσετε στον αισθητήρα θα είναι παρελθόν.
Το TECH600 μπορεί να εντοπίσει εάν ο αισθητήρας που
μόλις διάβασε είναι OE ή Aftermarket ή του κατασκευαστή. Οι
εύχρηστες οθόνες μενού διαθέτουν μια σειρά από λειτουργίες
εξοικονόμησης χρόνου που σας βοηθούν να ολοκληρώσετε τη
δουλειά πιο γρήγορα και χωρίς ταλαιπωρία. Προσθέστε την
ΔΩΡΕΑΝ Bartec TPMS εφαρμογή επιφάνειας εργασίας για
ολοκληρωμένες αναφορές εργασιών, αυτόματες ενημερώσεις
λογισμικού και δεδομένα που λαμβάνονται απευθείας από το
εργαλείο, επιτρέποντάς σας να διαχειρίζεστε πολλά οχήματα
μέσω της διαδικασίας διάγνωσης και επισκευής.

Τεχνικές προδιαγραφές

Οφέλη προϊόντος

• Έγχρωμη οθόνη 2,8 ιντσών και στιβαρό ελαστικό
περίβλημα

• Δεν υπάρχει πλέον απαίτηση για μείωση της πίεσης
των ελαστικών ή χρήση 2ου εργαλείου για την
ανάγνωση συγκεκριμένων οχημάτων..
• Ο ενσωματωμένος ήχος σας προειδοποιεί εάν η
διεπαφή BT OBDII παραμένει στο όχημα
• Άμεσες ενημερώσεις μέσω WiFi
• Πολυπρογραμματισμός περισσότερων από ενός
αισθητήρων κάθε φορά
• RITE-SYNC® διαδικασία εκ νέου μάθησης/αισθητήρα
• Συμβουλές και κόλπα που σχετίζονται με το TPMS
• Δεν απαιτούνται καλώδια OBD
• Δωρεάν εφαρμογή επιφάνειας εργασίας TPMS
• Η πιο ακριβής κάλυψη, όπως κατασκευαστής, μάρκα,
μοντέλο, μήνας και έτος
• Λεπτομερείς διαδικασίες εκ νέου μάθησης που
περιλαμβάνουν έμμεση επαναφορά οχημάτων
• Κορυφαία στην αγορά OBD κάλυψη εκ νέου μάθησης

• Επιτοίχια ή επιτραπέζια βάση φόρτισης με
ενσωματωμένη βάση για το BT OBDII
• Συνδεσιμότητα BT μεγάλης εμβέλειας
• Φως κατάστασης ορατό από οποιαδήποτε γωνία
• WiFi
• Ισχυρό εργονομικό περίβλημα
• Διαισθητικό μενού
• Διατίθεται σε 20+ γλώσσε
• Διαγνωστικά TPMS μέσω Ανάλυσης OBD
• Αυτόματη αναγνώριση αισθητήρα

Διαστάσεις: 187 x 107 x 47mm
Βάρος: 375g
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Το κιτ περιέχει: το εργαλείο, Bluetooth OBDII, βάση ασύρματης
φόρτισης Qi, καλώδιο USB, θήκη εργαλείου.

