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Termék

Áttekintés
Az új TECH600 készülékével a nem megfelelő
szervizkészletek körüli biznytalanság vagy a szenzorhoz
való hozzáféréshez, a kerék leszereléséből adódó
elvesztegetett idő már a múlté!
A TECH600 képes azonosítani, hogy az imént olvasott
szenzor OE vagy utángyártott, és ki a gyártó.
Könnyen használható és intuitív menüképernyői számos
időmegtakarító funkcióval büszkélkedhetnek; gyorsabban
és gond nélkül elvégzik a munkát. Hazsnálja az INGYENES
Bartec TPMS Desktopot a következőhöz: kitöltött
munkaköri jelentések, automatikus szoftverfrissítések
és közvetlenül az eszköztől kapott adatok, több jármű
kezelése a diagnosztikai és javítási folyamat révén.
A készlet tartalma: eszköz, Bluetooth OBDII, Qi vezeték
nélküli töltő dokk, USB kábel, eszköztok.

Műszaki specifikáció

A termék előnyei

• 2,8 hüvelykes színes kijelző és strapabíró gumiház

• Már nincs szükség a gumiabroncsok nyomásának
csökkentésére vagy egy második eszköz használatára
bizonyos járművek kiolvasásához.
• A fedélzeti hangjelző figyelmeztet, ha a BT OBDII
interfész bennemaradt a járműben
• Frissítések WiFi-n keresztül
• Több szenzor programozása egyszerre
• RITE-SYNC® újratanítás / szenzor folyamatok
• Képzési tippek és trükkök a TPMS-hez kapcsolódóan
• Nincs szükség OBD kábelre
• Ingyenes TPMS Desktop PC program
• A legpontosabb lefedettség, beleértve a gyártót,
gyártmányt, modellt, hónapot és évet
• Részletes újratanulási eljárások, amelyek tartalmazzák a
jármű közvetett visszaállítását
• Piacvezető OBD újratanulás

• Falra szerelhető vagy asztali töltő dokk beépített BT
OBDII tartóval
• Nagy hatótávolságú BT-kapcsolat
• Az állapotjelző lámpa bármilyen szögből látható
• WiFi
• Robusztus ergonomikus ház
• Intuitív menü
• 20+ nyelven érhető el
• TPMS diagnosztika az OBD elemzésen keresztül
• Automatikus szenzor azonosítás
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Méretek: 187 x 107 x 47 mm
Súly: 375 g
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