
Delphi DS450E.

Tablet Robusto de Última Tecnologia  
para um Nível de Diagnóstico OE 
e uma Elevada Eficiência para a 
Oficina.

O que faz.

O kit DS450E da Delphi oferece-lhe um nível de diagnóstico OE 
abrangendo os sistemas principais electrónicos tanto para os 
veículos ligeiros, comerciais e pesados. Impulsionado com o 
Windows 8, este tablet de última tecnologia combina ultra-
mobilidade e uma completa conectividade com uma grande 
fiabilidade. Com um ecrã  de 10.1” e teconologia multitouch (com 
os cinco dedos), os técnicos podem rapidamente determinar 
códigos de falha e orientarem-se até à possível falha.

Funções Principais.

  Cobertura total do sistema.

  Reinicio da luz de serviço.

  Ler/apagar códigos de falha. 

  Ler e visualização gráfica 
dos dados reais.

  Scan Inteligente Sistema (ISS) 
- scan total da ECU veículo.

  Programação.

  Activação e ajuste de 
componentes.  

   Codificação da ECU.

  Imprimir e guardar relatórios 
de diagnóstico.

  Gravação de parâmetros OBD.

  Reconhecimento do  VIN.

 Controlo da tensão da bateria.

  Actualizações inteligentes 
do sistema (ISU).

  Identificação Inteligente do 
Sistema (ISI).

Vantagens para o Técnico.

  Tablet de última geração com sistema operativo Windows 8 Pro.

  Software intuitivo com dongle de segurança USB para uma 
protecção de software adicional.

  Base de dados de veículos extensa com três actualizações 
principais ao ano, incluindo também actualizações inteligentes 
do sistema (ISU) intermédias.

  Software de CAR e TRUCK suportado pelo mesmo VCI, não 
sendo necessário a duplicação de hardware.

  Cobertura robusta de protecção para quedas até 2 metros, 
sujidade e vibrações.

  Ecrã anti-reflexo de 10.1” HD LED IPS para uma melhor 
visibilidade.

  Tecnologia multitouch (com os cinco dedos) para um controlo 
preciso. Inclui uma pen stylus para reconhecimento de escrita.

  Webcam dianteira de 2MP e com câmara traseira de 8MP com 
flash para um melhor suporte técnico e formação online.

  Liberdade total de movimentos ao redor do veículo usando a 
última tecnologia sem fios Bluetooth.

  VCI com gravação de dados, luz intermitente LED, e leitura da 
tensão da bateria para uma utilização fácil.

  Uso dos protocolos do fabricante para OBD e EOBD.

  Suporte técnico completo, incluindo hotline e formação.

  Garantia ilimitada para o VCI se a licença de software é mantida 
continuamente.

SOLUÇÃO 
DE SEGURANÇA
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Especificações 
Técnicas.

Dimensões (W) 10.1” x (L) 6.9” x (H) 0.34”

Peso 585g

OS  Windows 8 Professional 32-bit

Ecrã 10.1” Táctil, Anti-Reflexo

CPU Intel Atom Z2760 processor 1.8Ghz

Gráficos Intel® Integratdo HD SGX545

Armazenamento 64GB SSD

RAM 2GB DDR2

Conectividade Wi-Fi (A/B/G/N), Bluetooth 4, Leitor de cartões 
3-em-1, USB 2.0

Câmera Dianteira: 2MP. Traseira: 8MP, 720p.  Auto Focus e Flash

Audio Placa de som interna e altifalantes incorporados

Vida bateria Aprox.10hrs com carga completa. 30 dias em repouso

Kit CAR DS450E.

O kit CAR inclui um tablet DS450E, um VCI Delphi, dongle USB 
de segurança emparelhado com o VCI e mala de transporte. 
Acessórios adicionais estão disponíveis, incluindo uma gama 
completa de cabos OBD especificos dos fabricantes dos veículos.

Kit TRUCK DS450E.

O kit TRUCK inclui um tablet DS450E, um VCI Delphi, dongle USB 
de segurança emparelhado com o VCI, mala de transporte, e cabos 
OBD mais populares. Acessórios adicionais estão disponíveis, 
incluindo uma gama completa de cabos OBD especificos dos 
fabricantes dos veículos.
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