
OFERTA
Testery usterek
KTS 440 – tablet DCU 100 oraz moduł KTS 540

Auto Majster Alwi 43-300 Bielsko –Biała ul.Stefana Batorego 27 tel.338190980 338116486 602243821 www.automajster.pl

Zapraszamy na pokazy testery usterek diagnoskopy pracownie napraw wtryskiwaczy CR EPS
KTS 440  - kompletny zestaw  do diagnostyki bezprzewodowej (DCU 100 i KTS 540)
KTS 540 - bezprzewodowy moduł z adapterem USB-Bluetooth.
W dostawie: zasilacz, walizka, kabel uniwersalny 4-przewodowy, przewód OBD, zintegrowany
wymienny adapter IBOX, uchwyt modułu, przewód USB. Przewody pom.: żółty i niebieski,
przewód masowy czarny, końcówka pomiarowa czerwona, zacisk przyłączeniowy czarny.
Dodatkowa funkcja: multimetr jednokanałowy.
Realizowane protokoły badań diagnostycznych ISO 9141-2,linie K/L; kody błyskowe
        SAE-J1850 DLC (GM,...);

SAE-J1850 SPC (Ford)
        CAN ISO11898 ISO 15765-4 (OBD)
Zwiększona przydatność w praktyce warsztatowej
· Większy komfort i mobilność dzięki bezprzewodowej komunikacji Bluetooth z tabletem
· Standard Bluetooth klasy 1 o zasięgu łączności do 100 m
· Uniwersalne zastosowanie w samochodach osobowych i użytkowych
Inteligentny i zawsze nowoczesny: adapter wymienny
Adapter wymienny, łącznie z multiplekserem sterowanym programem, został poddany modyfi-
kacji. Kieszeń w obudowie testera umożliwia łatwe wyjęcie i włożenie nowego adaptera, jeśli
producenci pojazdów wprowadzą zmieniony interfejs.

Dane techniczne DCU 100
Procesor Intel Atom N2600 1.6 GHz DualCore, system Windows 7 POSReady, pamięć opera-
cyjna 2 GB, dysk twardy 320 GB
Wyświetlacz: ekran kolorowy 10“ TFT dotykowy, rozdzielczość 1024 x 600 dpi
Wyposażenie: multimedia, Bluetooth klasa 1, WLAN IEE802.11b/g/n, zewnętrzny napęd DVD,
zasilacz 12 V, akumulatory
Porty: LAN 1x10/100 Ethernet, wejście VGA, 2 USB 2.0, wejście na kartę SD, złącze do
słuchawek i na głośniki, wejście na zasilacz

Katalogowa cena urządzenia wynosi:
16.800,- PLN netto  ceny do negocjacji !
Cena nie obejmuje oprogramowania ESI[tronic] 2.0
Zamówienie oprogramowania do urządzenia wraz z aktualnymi cenami - patrz
UMOWA ABONAMENT NA OPROGRAMOWANIE BOSCH ESI[tronic] 2.0.
Cena zawiera: koszty transportu do odbiorcy w kraju, koszt montażu i uruchomienia.
Urządzenia posiadają 12 miesięczną gwarancję, serwis gwarancyjny i pogwarancyjny.
Oferta cenowa niewiążąca.
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