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Jediné TPMS zariadenie na trhu, ktoré je skutočne bezdrôtové.
S Vašim novým TECH600 je frustrácia z nesprávnych 
servisných sád alebo stratený čas pri demontáži kolesa 
minulosťou. TECH600 dokáže zistiť, či je snímač, ktorý sa 
práve načítal OE alebo aftermarketový a takisto výrobcu.
TECH600 je ľahké používať, má intuitívne obrazovky 
ponúk a menu a môže sa pochváliť radom funkcií šetriacich 
čas, ktoré Vám pomôžu dokončiť prácu rýchlejšie a bez 
problémov. Nainštalujte si bezplatnú aplikáciu TPMS desktop 
do počítača, aby ste si mohli sledovať správy o dokončených 
úlohách, automatické aktualizácie softvéru a údaje prijaté 
priamo zo zariadenia. Umožňuje Vám spravovať viac vozidiel 
prostredníctvom procesu diagnostiky a opráv. 
Balík obsahuje: TPMS zariadenie, Bluetooth OBDII, inteligentnú 
QI bezdrôtovú nabíjačku, USB kábel, kufrík na zariadenie

• 2.8” farebný displej a robustné gumenné puzdro
• Nástenná alebo stolová inteligentná nabíjačka s 

integrovaným držiakom pre BT OBDII
• BT pripojenie pre väčšie vzdialenosti
• Kontrolka stavu zariadenia vidideľná z ľubovoľného uhla
• WiFi
• Robustné ergonomické puzdro 
• Intuitívne menü
• Dostupné vo viac ako 20 jazykoch
• TPMS diagnostika cez OBD analýzu
• Automatická identifikácia snímačov

Rozmery: 187 x 107 x 47mm
Váha: 375g
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• Už nie je potrebné znižovať tlak v pneumatikách alebo 
používať druhé zariadenie na čítanie snímačov pri 
určitých vozidlách.

• Zvuk z palubovky Vás upozorní, ak vo vozidle zostane 
rozhranie BT OBDII

• Najnovšie aktualizácie cez WiFi
• Multi-programovanie viac ako jedného snímača naraz
• RITE-SYNC® Párovanie/Synchronizácia procesu pri 

snímačoch
• Tréningové tipy a triky pri TPMS problematike
• Nie je potrebný OBD kábel
• Alikácia TPMS desktop zadarmo
• Najpresnejšie pokrytie vrátane výrobcu, značky, 

modelu, mesiaca a roku automobilu
• Podrobné postupy pri párovaní, ktoré zahŕňajú neriame 

resetovanie vozidla
• Špičkové pokrytie pri OBD párovaní
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