


DS150E 

Diagn6stico de 
qualidade para a 
melhor repara�ao. 

Vantagens para o tecnico. 
/ Custa beneffcio alto porque pode utilizar o seu pr6prio PC. 

/Software intuitivo com dongle de seguranc;:a USB para uma protecc;:ao 
de software adicional. 

/Base de dados de vefculos extensa com tres actualizac;:oes principais ao 
ano, incluindo tambem actualizac;:oes inteligentes do sistema (ISUJ 
intermedias. 

/ Software de CAR e TRUCK suportado pelo mesmo VCI, nao sendo 
necessario a duplicac;:ao de hardware 

/ Liberdade total de movimentos ao redor do vefculo usando a ultima 
tecnologia sem fios Bluetooth .. 

/ Cobertura robusta, antideslizante e substitufvel para uma melhor 
protecc;:ao na oficina .. 

/ Luz LED integrada no conector OBD II para uma localizac;:ao facil da ficha 
de diagn6stico no vefculo. 

/ lndicador multicor indica o estado de comunicac;:ao do interface e e 
facilmente visivel desde longe. 

/ Controlo da tensao da bateria do vefculo com alarme visual LED e 
sonoro para preservar o tempo de vida da bateria - importante durante 
o diagn6stico ignic;:ao on/motor off.

/ Uso dos protocolos do fabricante para OBD e EOBD. 

/ Suporte tecnico completo, incluindo hotline e formac;:ao. 

/ Garantia ilimitada para o VCI se a licenc;:a de software e mantida 
continuamente 

/ Assistencia tecnica com suporte remoto para solucionar incidencias de 
hardware e software. 

• g Mesmo interface comaptfvel com 2 softwares

� DOIP, cada vez mais fabricantes implementam o 
protocolo DOIP. A solu�ao para o Delphi D5 adaptar-se a 
esta tendencia tecnol6gica e utilizar o respetivo 
adaptador. {Cabo opcional) 

Principais fun�oes. 

/ Cobertura total do sistema. 

/  Reset de manutenc;:ao. 

/  Ler/apagar c6digos de falha. 

/  Ler e visualizac;:ao grafica dos dados reais em modo grafico. 

/   Scan inteligente sistema (ISS) 

/  Programac;:5es 

/   Ativac;:ao e ajuste de componentes. 

/  Codificac;:ao de unidades. 

/   lmprimir e guardar relat6rios de diagn6stico.  

/ Gravac;:ao de  para metros OBD sem necessidade do PC.          

/ Reconhecimento do VIN. 

/  Controlo da tensao da bateria 

/  Actualizac;:5es online (ISUJ. 

/   ldentificac;:ao inteligente do sistema (ISIJ. 

DSlSOE .-Q 
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lnforma�ao tecnica do vefculo ao 

alcance da sua mao. 
lnforma�ao tecnica em profundidade com o seu software 05. 

Biblioteca ampla de informa�ao tecnica 
Manuten�ao, motor, transmissao, suspensao e direc�ao, travagem, 
exterior/interior e eletr6nica. 

Dados de ajuste 

Esquemas tecnicos, fusiveis, reles, manuais com procedimentos, 

tempos de repara�ao, esquemas eletricos e diagn6sticos. 

D5450E 

g� 

Composi<;ao do kit: 

VCI de Delphi Technologies 

Dongle USB de seguran�a 
emparelhada com a VCI 

Mala de transporte 
para DS450E 

Tablet robusto com Windows 

lnforma�ao adicional 

Campanhas, boletins de servicio tecnicos, conselhos e solu�oes de 

repara�oes (Conselhos de tecnicos reais). 

Cobertura de todos os principais fabricantes e modelos europeus. 

10 Pro [10 l"] ......._ 

0 software pode adquirir-se com 
licen�as de um ou tres anos 
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