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Easy Scan

P0HX - DEPLIANT EASY SCAN - GB

Easy Scan
Easy Scan to urządzenie z oferty Silca, które poprowadzi Cię
przez procedurę kopiowania pilotów Air4. Przenośne, łatwe
w użyciu, stale aktualizowane, to idealne rozwiązanie do
procedury kopiowania pilotów.

Easy Scan - Plus

EASY SCAN
Easy Scan to przenośne i łatwe
w użyciu urządzenie, które jest
stale aktualizowane, poprowadzi
Cię ono przez procedurę
kopiowania pilotów Silca Air4.

Przyjazne w użytkowaniu
i aktualizowane oprogramowanie
Easy Scan posiada przyjazne dla
użytkownika oprogramowanie z
przewodnikiem krok po kroku dla
całej procedury kopiowania pilotów
Silca Air4. Oprogramowanie
urządzenia może zostać
zaktualizowane za pomocą kabla
USB i dedykowanego programu do
obsługi Twojej stacji do kopiowania.
Oprogramowanie urządzenia jest
stale aktualizowane.

Funkcja wykrywania kodu
Urządzenie natychmiast wykrywa
kod i typ oryginalnego pilota,
identyfikuje obydwie zmienne
(stałą albo zmienną częstotliwość)
oraz wskazuje którego rodzaju
pilota Silca użyć: Air4 F, V czy Q.

Odpowiednie do kopiowania
pilotów kwarcowych
Easy Scan zostało wyprodukowane
zgodnie z normami i Europejskim
standardem CE

PODRĘCZNY ZESTAW
Zacznij swój przenośny biznes z
zestawem Air4, który zawiera:
- Easy Scan i akcesoria;
- dopasowany do rynku zakres pilotów;
- chwytliwe materiały reklamowe;
(plakat, naklejkę i wystawkę z
zestawem urządzeń).
Easy Scan jest również dostępne
jako samodzielne urządzenie.
Kod: D744041ZB.

Easy Scan jest niezbędnym narzędzniem do kopiowania
kwarcowych pilotów Air4 Q.
Sprawdza częstotliwość transmisji
pilota i kopiuje ją.

Sprawdzanie duplikatu
Z oprogramowaniem urządzenia
Easy Scan będziecie w stanie
łatwo sprawdzić czy procedura
kopiowania pilota Air4 przebiegła
pomyślnie i czy został
wygenerowany prawidłowy kod.

Przenośne i funkcjonalne
Kompaktowe wymiary, niska waga i
poręczny design czynią urządzenie
przenośnym
i odpowiednim do małych punktów.
W zestawie z podkładką
anty-poślizgową zapewnia pewny
chwyt na stanowisku roboczym.

Wiele języków
Oprogramowanie Easy Scan
jest dostępne w 7 językach:
Angielski, Włoski, Niemiecki,
Francuski, Hiszpański, Portugalski i Holenderski.
Łatwy dostęp do filmów
instruktażowych
Kod QR na urządzeniu pozwala na
dostęp do filmów instruktażowych
na których pokazano procedury .

Graficzna podkładka pod
urządzenie pomoże Ci ustawić
pilot w odpowiednim miejscu,
tak aby zapewnić perfekcyjny
sygnał pilota.

Skontaktuj się z swoim
przedstawicielem.

DANE TECHNICZNE

Easy Scan - Plus

Zasilanie: 2 baterie AA (2x1.5 V)
Wymiary:
Długość: 147 mm (5.79”)
Szerokość: 88 mm (3.4”)
Wysokość: 26 mm (1.02”)

U P DAT E

Przyjazne

Waga netto: 210 gram (0.46 lbs)
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Przenośne

Kontrola duplikatu

Aktualizowane

You
Tube
Filmy instruktażowe
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