AUTOLOGIC ASSIST PLUS

w INTER

CARS

Inter Cars SA, przedstawia urządzenie AUTOLOGIC ASSIST PLUS – nowoczesna diagnostyka na poziomie
dealerskim – TERAZ

CAŁKOWICIE W JĘZYKU POLSKIM

Tester Autologic ASSIST PLUS to najnowsza generacja urządzenia Autologic. Jest samodzielnym urządzeniem diagnostycznym
oferującym funkcjonalność na poziomie testerów fabrycznych, którymi dysponują sieci dealerskie oraz producenci pojazdów.
W połączeniu z profesjonalną obsługą wsparcia technicznego inżynierów technicznych i programistów, tester Autologic jest
kompleksowym rozwiązaniem do diagnostyki aut klasy premium i nie tylko dla niezależnych warsztatów.
TERAZ – WSZYSTKIE MARKI W JEDNYM URZĄDZENIU!!! BMW, LAND ROVER, JAGUAR, MERCEDES, PEUGEOT

CITROËN RENAULT DACIA, VAG, VOLVO

Kluczowe funkcje
Autologic pozwala między innymi na:
•
•
•
•
•
•
•
•

•

Odczyt i kasowanie kodów usterek
Aktywne testy podzespołów (np. testy zaworów w zawieszeniach pneumatycznych, testy wtryskiwaczy paliwa)
Kodowanie opisowe - Autologic pomaga użytkownikom szybko i w prosty sposób skonfigurować pojazd
Funkcja „remote control” umożliwia naszym ekspertom przejęcia kontroli nad Twoim urządzeniem, by pomóc w
diagnostyce
Rejestrowanie danych oraz graficzna pomoc w diagnozie usterek
Szerokie możliwości doposażenia pojazdów
Nagrywanie i odtwarzanie filmów i zdjęć - 5-megapikselowy aparat umożliwia robienie zdjęć i nagrywanie wideo
bezpośrednio na urządzeniu.
Wbudowana przeglądarka plików PDF i odtwarzacz YouTube - Assist Plus wyposażony jest we wbudowany czytnik PDF i
odtwarzacz YouTube, umożliwia to przeglądanie dokumentów i plików wideo w trakcie pracy (np. filmików
instruktarzowych lub Autodata)
Wszystkie pliki synchronizowane w chmurze jak również bezpośrednio na urządzeniu- możemy zsynchronizować
wszystkie raporty i pliki multimedialne online.

Dane techniczne
•
•
•
•
•
•

wyświetlacz dotykowy 13,3"
WiFi
złącze Ethernet, USB
złącze audio
wbudowany mikrofon i głośnik
system WINDOWS

Abonament
W ramach ceny oferowanego zestawu użytkownik otrzymuje roczny dostęp do aktualizacji oprogramowania oraz wsparcia
technicznego ekspertów Autologic (infolinia w języku polskim)

Wyposażenie podstawowe
•
•
•
•
•

tester diagnostyczny wraz z oprogramowaniem do marek:
BMW, LAND ROVER, JAGUAR, MERCEDES, PEUGEOT CITROËN RENAULT DACIA, VAG, VOLVO
przewód OBD 16-PIN
zasilacz sieciowy
instrukcja obsługi
walizka

Indeks IC: AUTOLOGIC ASSISTPLUS

