Tartozékok
A Delphi többletszolgáltatások egész készletét kínálja
annak érdekében, hogy a legjobbat hozhassa ki
diagnosztikai megoldásából

PRE-EOBD KÁBELADAPTEREK
Lényeges eszköz minden Pre-EOBD (16 tűs) jármű számára.
A következő kábelek használhatók:
Audi/VW, 14-pólusú Mercedes, 10-pólusú Opel, 2-pólusú
PSA, 30-pólusú PSA, 12-pólusú Renault, Saab, 3-pólusú Fiat,
20-pólusú BMW, 38-pólusú Mercedes, tápkábel.

BLUETOOTH© KOMPATIBILIS NYOMTATÓ

12V-OS AUTÓS TÖLTŐ

Ezt a nyomtatót teljes mértékben leteszteltük hardverünkkel való kompatibilitás szempontjából. Ne felejtse, hogy a PC alapú eszközökkel való
vezeték nélküli kapcsolathoz Bluetooth© USB kulcs szükséges.

A 12V-os autós töltő ideális a DS100E tulajdonosok számára, amikor
helyszíni vagy helyreállító munkát végeznek. Fenntartja az akkumulátor
töltöttségi szintjét diagnosztika és az autón végzett munka közben.

AKTÍV SZELEPEK

LICENSZ KITERJESZTÉS

Ez egy keréknyomás aktivátor, amely segít a keréknyomás szelepek újraprogramozásában. A TPMS egy beépített elektronikus rendszer, amely a
következő néhány évben várhatóan a legtöbb jármű szokványos tartozéka lesz.

Licensz kiterjesztést ajánlunk a DS100E tulajdonosok számára. Töltse le a
DS150E szoftvert PC vagy laptop számítógépére és a Bluetooth© kulcs segítségével létesítsen kapcsolatot meglévő VCI csatlakozójával. Javasoljuk,
hogy a Bluetooth© kulcsot szintén a Delphi-től vásárolja.

Delphi diagnosztikai
eszközök választéka
A megfelelő eszköz a munkájához
MIÉRT VÁLASSZA A DELPHI-T
DIAGNOSZTIKAI PARTNERÉÜL?
• Diagnosztikai megoldásaink választékáért:
- A felhasználók megtalálják tevékenységükhez illeszkedő diagnosztikai megoldást
• A diagnosztikai megoldások állandó fejlődésben vannak:
- Széles körű, rendszeres frissítések az európai autóparkot illetően
- Hasznos szoftver fejlesztések
• A fejlett technológiáért és a nyújtott szolgáltatásokért:
- Az első, amely a vezeték nélküli Bluetooth© technológiát diagnosztikai célra
hasznosítja
• Kiterjedt járműpark lefedettségéért:
- 45 gyártó több, mint 27.000 járműrendszere
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• Az új típusok is gyorsan megjelennek az adatbázisban
• A Delphi OE és Aftermarket piacokon szerzett tapasztalatából és tudásából
származó előnyök

SZOFTVER
• Azonos autó-adatbázis a Delphi összes diagnosztikai eszközéhez
• Legalább 3 frissítés 12 hónapos időszak alatt
• Frissítési lehetőség CD, SD-kártya vagy internet útján
• Licensz időszak - 1 év
• Az eszközök nem járnak le a licenszidőszak elteltével
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Saját PC/Laptop

DS100E
A Delphi kompakt diagnosztikai megoldása
pocket PC számítógépen
TERMÉKJELLEMZŐK
• Kompakt: pocket PC számítógép
• Egyszerűen használható: egyszerű és felhasználó-barát navigációval
• Nagyfokú hordozhatóság: a mozgás teljes szabadsága a használat közben a legfrissebb
Bluetooth© vezeték nélküli technológia alkalmazásával
• Rugalmasság: egyszerűen frissíthető az alapvetőtől a fejlett diagnosztikáig moduláris
szoftver opciókon keresztül

PACKAGE
• PDA (Bluetooth©)
• Mini-VCI (Vehicle Communication Interface)
• 16 Pin EOBD cable
• Charger, USB Sync cable
• Diagnostic application software (annual licence required)

FEATURES
• OBD & EOBD serial diagnosis
• Read and erase fault codes for all systems (EMS, ABS, SRS, Climate control, Instrument panel,
Immobiliser, etc.)
• Service light reset
• Live data, ECU Coding, component activation, adjustments, etc.

Moduláris szoftver

Milyen szoftver verzió milyen funkciókat nyújt?
Hibakódok
kiolvasása
és törlése

Figyelmeztető
jelzőlámpák
alaphelyzetbe állítása

Az ECU élő
adatainak
kiolvasása

Alkatrész
aktiválás

ABS
Légzsák
Műszerek
Immobilizátor
Sebességváltó
Légkondicionáló
Komfort rendszerek
Motorvezérlés
EOBD
Alapverzió

Plus verzió

Max verzió

Beállítások

Az ECU
kódolása

DS350E - DS500E - DS800E
Nagymértékben mobilis, PC alapú
diagnosztikai megoldások választéka
TERMÉKJELLEMZŐK
• Magas fokon integrált technológia: a diagnosztika és a kiegészítő műszaki gépjármű adatbázis egy egységben
• Bluetooth© kapcsolat a tablet PC és a VCI között
• Egyszerűen használható: egyszerű, felhasználó-barát navigációval

JELLEMZŐK
• OBD & EOBD soros diagnózis
• Hibakódok kiolvasása és törlése minden rendszerben (EMS, ABS, SRS, klímavezérlés, műszerfal, immobilizátor, stb.)
• Kombinált VCI a soros diagnózishoz és a fizikai mérésekhez (gépkocsik oszcilloszkóp, multimeter műszer)
• Kiegészítők és támogató eszközök széles választéka

CSOMAG OPCIÓK
Választás két PC
platform közül
Tablet PC

UMPC - Ultra-Mobil PC

DS350E
Mini VCI
Delphi Diagnosztikai szoftver

DS500E
Kombinált VCI
Delphi Diagnosztikai szoftver
Adatdiagnosztikai készlet

DS800E
Kombinált VCI
Delphi Diagnosztikai szoftver
Adatdiagnosztikai készlet
Kiegészítő internet alkalmazások és támogatás

DS150E - DS550E
Alakítsa saját PC-jét Delphi
diagnosztikai megoldássá
diagnosztikai megoldás, amely segít belépni egy izgalmas új piacra egy új PC többletköltsége nélkül. Működik
meglévő számítógépes hardvereivel.

A

TERMÉKJELLEMZŐK
• Kivételes érték a pénzéért: működik meglévő munkahelyi számítógépével, amely megfelel a minimum követelményeknek
• Egyszerűen használható: egyszerű és felhasználó-barát navigációval
• Nagyfokú mobilitás: a legújabb Bluetooth© vezeték nélküli technológia
használatával
• Plug & Play: A DS150E és a DS550E csomagok tartalmazzák a következőket: VCI, diagnosztikai szoftver CD és Bluetooth© kulcs

JELLEMZŐK
• OBD & EOBD
• Hibakódok kiolvasása és törlése minden rendszerben (EMS, ABS, SRS,
klímavezérlés, műszerfal, immobilizátor, stb.)
• Szerviz jelzőlámpák alaphelyzetbe állítása
• Élő adatok, ECU kódolás, alkatrész aktiválás, beállítások, stb.

DS150E
Mini VCI
Bluetooth© kulcs
Delphi Diagnosztikai szoftver

DS550E
Kombinált VCI
Bluetooth© kulcs
Delphi Diagnosztikai szoftver
Adatdiagnosztikai készlet

