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Produkt

Översikt

Teknisk specifikation

• 2,8 ”färgdisplay och robust gummihölje
• Väggmonterad eller stationär laddningshållare med 

integrerad hållare för BT OBDII
•  Långväga BT-anslutning
• Statuslampa syns från alla vinklar
• WiFi
• Robust ergonomiskt hölje 
• Finns på över 20 språk 
• TPMS-diagnostik via OBD-analys
• Automatisk sensoridentifiering

Mått: 187 x 107 x 47 mm
Vikt: 375 g

• Inte längre ett krav att sänka däcktrycket eller använda 
ett andra verktyg för att läsa av vissa fordon.

• Ljudsignal varnar dig om BT OBDII-modulen finns kvar 
i fordonet 

• Liveuppdateringar via WiFi
• Multiprogrammering av mer än en sensor åt gången
• RITE-SYNC® omlärning / sensorprocess

• Handhavandetips och knep relaterade till TPMS
• Inga OBD-kablar krävs
• Gratis TPMS-datorprogram
• Den mest fullständiga applikationslistan, inklusive 

tillverkare, märke, modell, månad och år
• Detaljerade inlärningsprocedurer som inkluderar 

indirekt återställning av fordon
• Marknadsledande OBD-inlärningstäckning

Det enda TPMS-verktyget på marknaden som verkligen är 
trådlöst.  
Med din nya TECH600, frustrationen av fel servicekit eller 
bortkastad tid på demontering av
hjul för att identifiera sensorn hör till det förflutna. 
TECH600 kan identifiera om sensorn den just har läst är OE 
eller eftermarknad, och tillverkaren.
Dess enkla att använda och intuitiva menyskärmar har en rad 
tidsbesparande funktioner som hjälper
dig att få jobbet gjort snabbare och utan krångel. Lägg till 
GRATIS Bartec TPMS Desktop för slutförda jobbrapporter, 
automatiska programvaruuppdateringar och data som tas emot 
direkt från verktyget, så att du kan hantera flera fordon genom 
diagnos- och reparationsprocessen.
Satsen innehåller: Verktyg, Bluetooth OBDII, Qi trådlös 
laddningshållare, USB-kabel, verktygsväska.
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Produktprofil

Produktfördelar

Produktbilder GRATIS TPMS DESKTOP MED ALLA VERKTYG REGISTRERADE
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