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Produkt

Generell beskrivelse

Teknisk spesifikasjon

• 2,8 ”fargeskjerm og robust gummihus
• Ladestativ for stasjonær eller vegg med integrert 

støtte for BT OBDII
• Lang rekkevidde BT-tilkobling
• Statuslampe synlig fra alle vinkler
• WiFi
• Robust ergonomisk hus
• Intuitiv meny 
• Tilgjengelig på mer enn 20 språk 
• TPMS-diagnose ved OBD-analyse
• Automatisk sensoridentifikasjon

Mål: 187 x 107 x 47 mm
Vekt: 375 g

• Det er ikke lenger et krav å senke dekktrykket eller 
bruke et ekstra verktøy til å lese visse kjøretøyer.

• Den innebygde sirenen varsler deg hvis BT OBDII-
grensesnittet er igjen i bilen 

• Live oppdateringer via WiFi
• Flere programmeringer av mer enn en sensor samtidig
• RITE-SYNC® sensor/læringsprosess

• TPMS-relaterte treningstips og triks
• Ingen OBD-kabler kreves
• Gratis PCMS-program for stasjonær PC
• Mest nøyaktig dekning, inkludert produsent, merke, 

modell, måned og år
• Detaljerte omlæringsprosedyrer inkludert tilbakestilling 

av indirekte kjøretøy
• Markedsledende OBD-omlæring

Det eneste TPMS-verktøyet på markedet som er 
virkelig trådløst.  
Med den nye TECH600, blir frustrasjonen over feil 
servicesett eller bortkastet tid på demontering a hjul 
for å komme til sensoren vil være en saga blott. 
TECH600 kan identifisere om sensoren du nettopp har 
lest er OE eller ettermarked, og produsenten.
De intuitive og brukervennlige menyskjermene har en 
rekke tidsbesparende funksjoner du får jobben gjort 
raskere og jevnere. Legg til GRATIS Bartec TPMS 
Desktop til fullstendige jobbrapporter, automatiske 
programvareoppdateringer og data mottatt direkte fra 
verktøyet, slik at du kan administrere flere biler gjennom 
diagnostikk- og reparasjonsprosessen.
Settet inneholder: verktøy, Bluetooth OBDII, Qi trådløs 
ladestasjon, USB-kabel, verktøykasse.
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Produktprofil

Produktfordeler

Produktbilder GRATIS TPMS DESKTOP MED ALLE REGISTRERTE VERKTØY
www.tools.bartecautoid.com


