STWORZONY NA MIARĘ OCZEKIWAŃ NASZYCH KLIENTÓW
Oto NEX - połączenie wszystkiego, co najlepsze
i najpotrzebniejsze w testerze diagnostycznym. To nowoczesne
urządzenie skupia w sobie lata doświadczeń i wiedzę
ekspertów firmy Axes - jednego z czołowych producentów
systemów do komputerowej diagnostyki pojazdów.
Jest spełnieniem potrzeb mechaników, dając im możliwość
pełnej diagnostyki zarówno najnowszych jak i trochę starszych
pojazdów. Potrzebujesz kompleksowej, ale czytelnej obsługi
kodów usterek, parametrów pracy, aktywacji elementów
wykonawczych, kodowań i adaptacji? Wolisz połączenie
kablem USB, a może chcesz korzystać z Wifi lub Bluetooth?
NEX ma to wszystko w standardzie.
NEX powstał dzięki ścisłej współpracy z mechanikami.
Uważnie słuchaliśmy ich uwag i próśb, dlatego tak dobrze spełnia
ich oczekiwania. Zawarliśmy w nim wszystko, co najlepsze
w testerach CDIF/3. Wykorzystaliśmy najnowsze technologie,
dzięki którym Twój nowy tester na długo zachowa młodość.
Pomoże mu w tym dożywotnia gwarancja będąca rękojmią
wysokiej jakości produktu. Lekka i poręczna konstrukcja
oznacza wygodę pracy i mobilność, a silikonowa osłona
zapewnia odporność na upadki i uszkodzenia.

Nowy tester pracuje pod kontrolą doskonale znanego i cenionego
przez mechaników oprogramowania CDIF/3. Jest także w pełni
kompatybilny z akcesoriami przeznaczonymi do testerów
CDIF/3 i CDIF/3 EXPERT. Kupując NEX wybierasz system
wyróżniający się doskonałym wsparciem technicznym oraz
abonamentem, którego koszt należy do najniższych
w Europie jednocześnie zachowując bardzo częste
i obszerne aktualizacje oprogramowania.
NEX to doskonały wybór i inwestycja
w przyszłość Twojego warsztatu.

NEX POZWALA NA:
IDENTYFIKACJE

W ZESTAWIE:

Pozyskiwanie szeregu informacji o systemie, który jest diagnozowany.

ODCZYT PARAMETRÓW BIEŻĄCYCH
Obserwacja aktualnych parametrów pracy w postaci czytelnej tabeli
z aktualnymi parametrami lub graficznego wykresu ich zmian w czasie.

KODOWANIA
Zmiana ustawień sterownika - włączenie lub wyłączenie określonych
funkcji, dostosowanie opcji do wyposażenia lub modelu pojazdu itd.

ADAPTACJE
Szybka i łatwa regulacja systemu.

ODCZYT I KASOWANIE KODÓW USTEREK
Odczyt i kasowanie błędów zarejestrowanych podczas pracy systemu.

AKTYWACJE
Uruchamianie konkretnego elementu, by sprawdzić jego działanie.

CHCESZ DOWIEDZIEĆ SIĘ WIĘCEJ
LUB ZŁOŻYĆ ZAMÓWIENIE?
info@cdif3.com
58 732 19 49
1

Podstawą do uzyskania dożywotniej gwarancji jest zachowanie ciągłości abonamentu od chwili zakupu.
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interfejs diagnostyczny NEX
oprogramowanie oraz instrukcja
kabel USB
adapter J1962 16-pin
torba narzędziowa
tablet w cenie zestawu
dożywotnia gwarancja1
6 miesięcy abonamentu
i wsparcia technicznego
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