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ArtiPad I je revoluční inteligentní multidiagnostika! Nabízí řešení pro všechny, kdo hledají maximální možnou podporu všech
vozidel na trhu EU, US i Asie s funkcemi, kterými se prozatím mohly chlubit pouze originální OE diagnostické přístroje a jejich
programové vybavení v autorizovaných servisech všech výrobců vozidel. Nyní nastal obrat a jedná se tak o opravdovou
revoluci a to především v multidiagnostice jako takové. Topdon ArtiPad I tak přichází na trh již s přímou podporou
Programování jednotek a aktualizací softwarů pro vozidla zn. BMW, Mercedes Benz, Audi, VW a Ford. Samozřejmostí jsou
i řízené funkce, které jsou obsaženy v originální diagnostice VW Group a speciální funkce ostatních výrobců vozidel, které
nyní podporuje přímo i multidiagnostika TOPDON ArtiPad I.

Tato revoluční diagnostika je postavena na unikátním systému ARTIPAD, který konečně i pro nás
přináší tolik očekávaný český jazyk a lze si jej jednoduše navolit v nastavení operačního systému
ANDROID 5.1, který je základem celé multidiagnostiky.

Topdon ArtiPad I je jednoznačně nejvýkonější diagnostika, která kdy byla vytvořena a celému systému dodává sílu 8mi
jádrový 2.0Ghz procesor, kterému v rychlosti sekunduje dostatečně velký a rychlý SSD disk 64GB. Rozhraní ovládání
je naprosto intuitivní a samozřejmě dotykové a vše se odehrává na fantastickém RETINA displeji s velmi solidní úhlopříčkou
celých 12" s rozlišením 1920x1200p. Celému systému dodává dostatek energie baterie o mimořádné kapacitě 15.000mAh
3.7V s provozním režimem, který se běžně pohybuje okolo 3 dnů běžné práce na jedno nabití!
Novinka TOPDON ArtiPad I je tak velmi silný a praktický nástroj s vynikajícím poměrem cena/výkon/užitná hodnota, který
tak neodmyslitelně patří do každé větší dílny pro opravu, údržbu a servis vozového parku!

Další volitelná rozšíření

Inteligentní diagnostika VIN

Podporu další příslušenství jako „volitelné”
moduly, které rozšiřují funkce diagnostiky.
Měření Senzorů, Bateriový tester, Videokamera,
Osciloskop a další se plánují.

Automaticky identifikuje vozidle dle VIN čísla
karoserie a následně provede kontrolu jeho
historie oprav, chybových hlášení a servisu.

Vzdálená podpora diagnostiky

Speciální funkce OE

Pomocí aplikace TeamViewer je možné
kdykoli využít českou podporu přes tuto
vzdálenou plochu a pomoci pří práci na
vozidle s diagnostikou.

Podporuje párovaní, kódování, resetování,
adaptace i registrace výměny komponent,
uvedení do provozu i řízené funkce jako
originální diagnostické přístroje.

Online programování - FLASH

Originální OE podpora vozidel

Podpora Online Aktualizace Firmawaru
jednotek Aktuálně pro BMW, VW, AUDI,
FORD a Mercedes Benz včetně řízených
funkcí u vozidel koncernu VW Group.

Podporuje všechna Evropská, Asijská,
Americká vozidla i luxusní značky jako
Maserati, Aston Martin, Rolls-Royce, BMW
Mercedes Benz, Ferrari, Bentley, Porsche ...
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