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Silný tím
Diagnostický systém iQ 330 je prémiová výbava systémov WOW! a predstavuje kombináciu rozhrania- Snooper+, novej dotykovej obrazovky PC 330 a novovyvinutej zásuvnej stanice pre optimálne využívanie v dielni.
Bezpečná diagnostika vozidiel tak bude hračkou.
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Vlastnosti výbavy

Technické údaje

Diagnostický tablet iQ 330 s dotykovou obrazovkou a predinštalovaným diagnostickým softvérom
Bezšnúrové sieťov
ť é pripojenie pomocou integrovanej WLAN pre
možnosť pohodlnej aktualizácie online
Úplný diagnostický balík s bezšnúrovým diagnostickým rozhraním
Snooper+ s pripojením Bluetooth
Špeciálne vyvinutá zásuvná stanica pre optimálne možnosti pripojenia na diagnostickom pracovisku
· S mechanickým zámkom (ochrana proti odcudzeniu)
· Možnosť pripojenia napr. tlačiarne, externej klávesnice, myši,
externej obrazovky
· Pre bezpečné odkladanie
· Vďaka
ď
nabíjaniu akumulátora v zásuvnej stanici stále v pohotovosti
· Príprava pre montáž v diagnostickom vozidle
(diagnostickej stanici)
Veľká displejová klávesnica pre pohodlnú mobilnú aplikáciu
S nastavením citlivosti dotyku, „Multitouch“ a obrazovka, vhodná pre
používanie
í
na slnku s jasným zobrazovaním v každom prostredí
64 GB SSD pevný disk – žiadne pohyblivé časti, vďaka
ď
tomu vysoká
odolnosť voči nárazom a teplote
Rozhranie VGA pre pripojenie druhého monitora
Vysokovýkonný akumulátor, umožňujúci až 6 hodín práce
Bezpečné držanie vďaka
ď
integrovanému popruhu
Integrovaný reproduktor
Stabilný kryt: vodo- a prachotesný,
ý ochranná trieda IP54
Externá DVD-ROM mechanika s USB pripojením
Veľká operačná pamäť
Rýchle obnovenie systému iba za 15 minút vďaka
ď
vlastnému
systému obnovy WOW! s automatickým zálohovaním dát
Dodáva sa v systémovom kufri s príručkou a softvérom na DVD
(Windows
o 7 Professional, 32 Bit)

Napájacie napätie / sieťov
ť ý zdroj 100-240 V~ / 50-60 Hz / 12 V=

iQ 330
✔ Kompletný rozsah diagnostických funkcií
✔ Ovládanie cez dotykovú obrazovku
✔ Špeciálne vyvinutá zásuvná stanica
pre optimálne možnosti pripojenia
✔ Vodo- a prachotesné podľa IP54
✔ Ihneď použiteľné „Start & Go“

WOW! Würth Online World GmbH

Operačná pamäť (RAM)

2 GB

Napájanie

2x 7,4 V, 5200 mAh / použiteľnosťť až 6 hodín

Displej

Dotyková obrazovka TFT, 9,7”

Rozlíšenie displeja

1024 x 768, mit IPS LED panelom

Pevný disk

64 GB SSD

V/V prípoj

Vstup 12 V= pre nabíjanie

Rozhrania

1 x USB (typ A), LAN, WLAN
(802,11b/g/n 2,4 GHz), Bluetooth (4.0 LE/
3.0 HS/ 2.1 EDR Standard, Sparklan BT
class I (4 Kanal paralelný), miesto pre SIM kartu
(pasívne),
í
reproduktor (1 W, interný)

Kontrolky LED

Zapnuté/vypnuté napájanie / nabíjanie /
aktivita pevného disku / WiFi

Druh krytia

IP54 (vodo- a prachotesný)

Rozsah dodávky
Označenie

Obj. číslo

Tablet 330 s integrovaným popruhom na držanie

–

Zásuvná stanica s funkciou nabíjania,
možnosťami
ť
prípojov a mechanickým zámkom
Prípoje: 1x LAN, 1prípoj VGA pre externú obrazovku,
4x USB, sériové rozhranie RS232, alternatívne
í
pripojiteľná
cez 12 V napájanie (9-36 V)

–

Diagnostické rozhranie Snooper+ s pripojením Bluetooth

–

USB kábel (3 m)

–

Externá DVD mechanika

–

USB klávesnica

–

Sieťov
ť ý adaptér

–

Príručka iQ 330

–

Príručka Snooper+

–

Systémový kufor s výliskom z penového plastu

–

Predinštalovaný diagnostický softvér WOW!

–

Úvodné zaškolenie

–

Pre funkčne spôsobilú diagnostiku je potrebný diagnostický softvér WOW! WSD 300 (obj. č. W015 000 007)
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