Dane techniczne
• Dostępne oprogramowanie Standard & beta (testowe)
• Aktualizacja oprogramowania za pomocą internetu
• Połączenie z pojazdem za pomocą złącza OBD

U N L O C K I N G TE C H N O L OG Y

• Ochrona ID użytkownia za pomocą hasła
• Wyświetlacz dotykowy 320 X 240
• Podświetlany wyświetlacz LED
• Interfejs magistrali CAN

• Zasilanie 12V z pojazdu

• Regulowany kontrast
• Port USB

Powiązane produkty

AD30

AD30 jest podstawowym
narzędziem, które wykrywa i
diagnozuje sygnał
transmowany przez antenę
stacyjki samochodowej.

AD600 Code Wizard Pro
AD600 to zaawansowane
oprogramowanie, które
zapewnia możliwość
generowania kodów PIN,
wyliczania kodów klucza.

www.expres.pl
™

AD900Pro

Najbardziej zaawansowane
urządzenie do klonowania,
generowania oraz prekodowania
transponderów. AD900 PRO
identyfikuje, zapisuje i kopiuje
szeroki zakres transponderów
samochodowych na całym
świecie

Urządzenie do programowania kluczy
i pilotów samochodowych
www.advanced-diagnostics.com
™

Swiatowy lider w zakresie programowania kluczy samochodowych
Urządzenie TCodePro
TCodePro urządzenie do
progamowania
kluczy
samochodowych
jest
wiodącym narzędziem do
programowania kluczy oraz
pilotów
samochodowych
wszystkich marek i modeli na
całym świecie.
TCodePro jest idealnym urządzeniem dla
kluczykarzy, elektroników samochodowych oraz
warsztatów samochodowych, które umożliwia programowanie kluczy w warsztacie oraz mobilnie.
Urządzenie jest zarojektowane i rozwijane na
najwyższym poziomie. TCodePro najnowsze innowacyjne narzędzie używane przez specjalistów z
całego świata.

Oryginalne urządzenie do
programowania kluczy
Advanced Diagnostics produkuje urządzenia do programowania kluczy występujących na całym
świecie. Pierwszy produkt pojawił się w roku
2000 i od tego czasu firma pozostała światowym
liderem w tej dziedzinie zapewniając sprzęt
wyspecjalizowanym firmom.
Zaprojektowane z myślą o prostocie. TCodePro
prowadzi krok po kroku proces programowania kluczy.
Od najbardziej podstawowych do kluczy z systemem
bezdotykowym. Większość systemów immobilizera
wymaga kodu PIN, do wejścia w procedure programowania kluczy. Urządzenie to również wyczytuje
wiele kodów PIN. Advanced Diagnostics również
oferuje wsparcie dla swoich klientów, jeśli kod PIN
nie może zostać wyczytany z samochodu.

Odkryj oprogramowania do
wszystkich marek

Zakres oprogramowania oferowanego przez Advanced Diagnostics jest obszerny i oprocowywany
dla wszystkich pojazdów. Obecnie lista składa się z
oprogramowania dla ponad 60 producentów samochodów na całym świecie. Oprogramowania można
dokupować do urządzenia w łatwy sposób za pośrednictwem internetu 24 godziny na dobę. Wyraźną
zaletą TCodePro jest to, że możemy dokupywać
oprogramowania tylko wtedy, kiedy jest nam ono potrzebne.

Ochrona inwestycji

Advanced Diagnostics jest pionierem i
zaufaną marką na rynku programowania
kluczy. Bezpieczeństwo urządzenia MVP
PRO jest bardzo ważne. Zapewniając
pełną ochronę inwestycji. Dodatkowe
zabezpieczenie zapewniają inteligentne
karty oraz
kalkulator, który działa w podobny sposób jak
urządzenia z sektoru bankowego. Kalkulator jest
wymagany przy niektórych procedurach programowania klucza. TCodePro generuje specjalny kod, który
kalkulator oblicza i generuje nowy. TCodePro jest
bardzo popularnym wyborem dla punktów dorabiania
kluczy, warsztatów samochodowych na całym świecie.
Umożliwia dostęp do najbardziej zaawansowanej
technologii programowania kluczy w konkurencyjnej
cenie.

Funkcjonalność

AD Serwis

• Dostępne wszystkie marki samochodów
• Możliwość mobilnego programowania kluczy
• Odczyt i kasowanie błędów

• Dostęp do Info Quest - Portal zawierający
wiele informacji technicznych
• Dostęp do Forum

• Czyszczenie zapisanych kluczy

• Pin Serwis Online

• Programowanie kluczy

• Filmy szkoleniowe Online

• Programowanie kluczy bezdotykowych

• Darmowe aktualizacja oprogramowania

• Programowanie pilotów

(wcześniej zakupionego)

• Programowanie kluczy nieoryginalnych

Czemu Advanced Diagnostics?

• Programowanie pilotów nieoryginalnych
• Czytanie kodów PIN
• Wyświetlanie danych “life”
• Odczyt ID ECU

• Światowy lider w zakresie programowania
kluczy
• Łatwe w użyciu produkty • Sieć

• Proste w obsłudze

duystrybutorów na całym świecie •
Pomoc techniczna zapewniona przez
dystrybutora • Opracowane i
zaprojektowane w
całości w Wielkiej Brytanii.
• Zapewnione wysokiej jakości produkty

W zestawie

• Cały czas rozwijane urządzenia

• TCodePro
• Oprogramowanie
(zgodne z zamówionym)
• Smartcard & Kalculator
• Torba ochronna
• Futerał na urządzenie
• Instrukcja obsługi
• Kable & Dongle
• Futerał na dongle
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