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7.1

PHOENIX PRO je nástupcem řady ARTIPAD 1. Nabízí zcela nové 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 
v autorizovaných servisech většiny výrobců vozidel. PHOENIX PRO přináší programování všech jednotek značek jako BMW, 
Mercedes-Benz, Audi, Porsche, Škoda, Seat, VW, Ford, Land Rover, Jaguar, Subaru, Mazda, Mitsubishi, GM a další jako Renau-
lt, Kia, Hyundai, PSA se chystají. Samozřejmostí zůstávají řízené funkce jako v originální  diagnostice  VW Group ODIS a 
všechny speciální funkce jako vypnutí START-STOP, aktivace  TV,  deaktivace  pásů,  resetování  AdBlue  a  NOX,  vyčítání  
IMMO, přepis VIN, podrobné  ruční i on-line  kódování,  kalibrace radarů a kamer ADAS, TPMS a další nadstandardní i skryté 
funkce. To vše a mnohem více přináší nový model TOPDON PHOENIX PRO!

PHOENIX PRO je jednoznačně nejvýkonnější 
a největší plně českou diagnostikou na trhu.

Silný a praktický nástroj s vynikajícím 
poměrem cena/výkon/užitná hodnota, 
který neodmyslitelně patří do každé dílny 
pro diagnostiku, opravu, údržbu a servis 
vozového parku!

On-line kódování - Coding
Online automatická aktualizace kódování jednotek pro

BMW, MB, PORSCHE, AUDI, SEAT, SKODA, VW, FORD, 

LANO ROVER, JAGUAR,  SUBARU,  MAZDA,  GM a další. 

Vše automaticky  dle VIN a typu jednotky.

On-line servisní záznam VIN
Automaticky identifikuje vozidlo dle VIN čísla karoserie 

a následně dovolí provést kontrolu historie vozu a jeho 

poruch v minulosti. Rovněž zapíše každou prohlídku 

přes diagnostiku do on-line knížky tzv. sdílené databáze.

On-line vzdálená podpora diagnostiky
Pomocí aplikace TeamViewer je možné kdykoli využít 

českou podporu přes tuto vzdálenou plochu a pomoci 

pří práci na vozidle s diagnostikou.

Speciální funkce nad rámec OE
Podporuje vyčítání IMMO, párovaní klíčů, resetování, 

adaptace, základní nastavení, řízené funkce, StarStop, 

aktivace TV, NOX a AdBlue reset, podrobné ruční 

kódování.

On-line Programování - FLASH
Online automatická aktualizace softwaru jednotek pro 

BMW, MB, PORSCHE, AUDI, SEAT, SKODA, VW, FORD, 

LANO ROVER, JAGUAR,  SUBARU,  MAZDA, GM  a další. 

Plná podpora výměny řídících jednotek.

Originální OE podpora vozidel
Podpora 115 značek - evropská, asijská, americká, čínská 

i luxusní značky jako Lamborghini, Maserati, Aston 

Martin, Rolls-Royce, Ferrari, Bentley, Porsche. Elektro, 

Hybrid, Plugin i Mild-hybrid automobily!

8 jádrový 2.2 GHz procesor

64 GB SSD disk

12“ IPS Retina displej

rozlišení 1920x1200

extra silné podsvícení 500 nt

intuitivní ovládání

baterie 15000 mAh 7,2 V

3-5 dnů práce na jedno nabití

Plná čeština, záznam až 500+ měřených hodnot v reálném čase bez omezení, identifikace vozidla dle VIN/ SPZ 
a to vše zabaleno do nového operačního systému ANDROID, který je základem celé nové platformy.
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