DCU 220:
Kettő az egyben berendezés a
diagnosztikai rendszerek vezérléséhez

A DCU 220 működés közben: mint érintőképernyős táblagép...

...és mint billentyűzettel ellátott laptop

Műhely felhasználásra tervezett, átalakítható ellenőrző

Tartós mobil használat

és központi egység. DCU 220

 Két egyforma lítium-ion akkumulátorral ellátva

A kifejezetten műhelybeli használatra kifejlesztett, strapa-

 A műhelyben való folyamatos használathoz egy akku-

bíró DCU 220 (diagnosztikai vezérlőegység) a Bosch elle-

mulátor is elegendő

nőrző és diagnosztikai rendszereit, például az FSA 500-at

 Szükség esetén az akkumulátorok normál üzem köz-

és a KTS sorozatú modulokat vezérli. Átalakítható számí-

ben a számítógép kikapcsolása nélkül cserélhetők

tógépként ötvözi a laptop és a táblagépek funkcióit, hogy

(üzem közbeni csere funkció)

megkönnyítse a rugalmas és kényelmes munkavégzést,
főleg műhelykörülmények között. Táblagépként használva

Modulrendszerű felépítés a vezérlőegység vizsgálathoz

az érintőképernyő rugalmas és kényelmes munkát tesz

A szakszerű diagnosztikához, javításhoz és karbantar-

lehetővé. Billentyűzettel összekapcsolva laptopként hasz-

táshoz a Bosch az alábbi modulrendszerű rendszerös�-

nálható minden irodai munkára, például az ügyféladatok

szetevőket kínálja: DCU 220 átalakítható számítógép,

gyors és egyszerű bevitelére.

valamint a KTS 570, a KTS 540, a teherautókhoz való
KTS Truck és az FSA 500.

A körültekintően átgondolt részletek megkönnyítik

Ezek szabadon kombinálhatók az egyes műhelyek szá-

a használatot

mára szükséges megoldások kialakításához.

 Könnyű átkapcsolás táblagépről noteszgép üzemmódra
 Könnyű kezelhetőség a készülék hátoldalán lévő, állítható fogantyúval

Műhelyekbe szánt rugalmas rendszer
A DCU 220 (és az opcionálisan rendelhető dokkoló egy-

 Erős ház 11,6 colos érintőképernyővel

ség) kényelmét a KTS 570 vagy a KTS 540 berendezéssel

 Beépített kamera: a jármű problémás területei dokumen-

ötvözve biztonságos, praktikus és gazdaságos diagnoszti-

tálhatók és a szükséges pótalkatrész lefényképezhető
KTS
Truck
Műszaki
adatok

kai rendszert állíthat össze a műhelyben.

DCU 220

A KTS 990, KTS
970, KTS 940 és
KTS 900 Truck
kombinált megoldásaival a Bosch
kiváló minőségű,
moduláris felépítésű, műhelyekbe
szánt, professzionális diagnosztikai
rendszert kínál.
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Operációs rendszer

Windows 7 Professional, 64 bit

Rendelési szám

0 684 400 222

A Bosch garázsipari berendezések szerződött szakszervizeinek
listája elérhető a www.bosch.hu weboldalon, a Gépjárművek/
Műhelyvilág/Rólunk/Kapcsolat menüpont alatt, vagy a következő
QR kóddal közvetlenül.
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