
WEB

Διαγνωστική συσκευή για 
συστήματα αυτοκινήτων 
μέχρι 3,5 ton.

Made in Italy

SOCIO

• Ταχύτατη διάγνωση.
• Για όλα τα συστήματα των αυτοκινήτων. 
• Χωρίς υποχρεωτικές αναβαθμίσεις.
• Κατάλληλο για επιβατικά & ημιφορτηγά με δυνατότητα επέκτασης σε φορτηγά, λεωφορεία.
• Πλήρης κάλυψη σε οχήματα βενζίνης, πετρελαίου, υβριδικά, LPG-CNG.
• Αυτόματη αναζήτηση βλαβών και διαγραφή σε όλα τα συστήματα του αυτοκινήτου άμεσα.
• Αυτόματη αναζήτηση συστήματος ακόμη και αν δεν γνωρίζετε όλα τα στοιχεία του οχήματος.
• Πλήρως ελληνικό μενού ειδικά σχεδιασμένο και για Tablet.
• Τεχνικές πληροφορίες μέσω internet από το TIS WEB *.
• Τεχνικές οδηγίες για εξειδικευμένες λειτουργίες και προγραμματισμούς με το easy DIAG.
• Γρήγορες λειτουργίες service για συντόμευση χρόνου με το Pokayoke system.
• Τεχνική υποστήριξη από εξειδικευμένους τεχνικούς της εταιρίας DigiParts.

Όλα όσα 
χρειάζεστε  
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Δώρο 
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12 μήνες

Δώρο  
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3 μήνες

* ΠΡΟΑΙΡΕΤΙΚΟΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ ΜΕ ΕΠΙΠΛΕΟΝ ΧΡΕΩΣΗ

       Βασικός εξοπλισμός
Πλαστικό βαλιτσάκι αποθήκευσης.

Διαγνωστική συσκευή με Bluetooth.

Καλώδιο διάγνωσης EOBD.

Λογισμικό για λειτουργικό Windows.

Bluetooth stack και καλώδιο USB.

Συνδρομή αναβαθμίσεων 12 μηνών.

Συνδρομή TIS WEB 3 μηνών.

Τεχνική υποστήριξη 12 μηνών. Κωδικός: 0-67501320



Θεσσαλονίκη: Μοναστηρίου 435, Κορδελιό, Τηλ. 2310 546549

Θεσσαλονίκη: Αιγαίου 19, Καλαμαρια, Τηλ. 2315 005346

Κοζάνη: 2ο Χλμ. Κοζάνης - Θεσσαλονίκης, Τηλ 24610 40419

Καστοριά: Γράμμου 234, Τηλ. 24670 87717
Production & design: Αργυρόπουλος Αθανάσιος

       Τεχνικές προδιαγραφές
Διαστάσεις 
38 x 99 x 149 mm  
Βάρος 
250 gr 
Τάση τροφοδοσίας 
8 έως 40V από την πρίζα EOBD 
Κατανάλωση ρεύματος 
250mA στα 12V 
Επικοινωνία με Η/Υ 
Bluetooth class 1 και θύρα USB 
Θερμοκρασία λειτουργίας 
20 +70°C

       Ελάχιστες απαιτήσεις Η/Υ
Ανάλυση οθόνης 
1200 x 800  
Επεξεργαστής 
Pentium 1 x Core 32x bit 
Μνήμη 
1 GB RAM 
Χώρος αποθήκευσης 
20 GB 
Λειτουργικό σύστημα 
Windows XP και μετά 
Ασύρματη επικοινωνία 
Bluetooth 2.0

Αναζήτηση συστήματος μέσω ίδιου 
κωδικού κινητήρα

Αναζήτηση βλαβών σε όλα τα συστήματα 
του οχήματος ταυτόχρονα

Αυτόματη αναζήτηση συστήματος όταν 
δεν γνωρίζετε το σύστημα

Ρυθμίσεις, προγραμματισμοί, μηδενισμοί, 
ειδικές λειτουργίες και κωδικοποίησεις

Ειδικό λογισμικό κατάλληλο για χρήση και με TABLET

Ενσωματωμένο σύστημα on-line τεχνικών πληροφοριών για όλα τα συστήματα των 
αυτοκινήτων *

* ΠΡΟΑΙΡΕΤΙΚΟΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ ΜΕ ΕΠΙΠΛΕΟΝ ΧΡΕΩΣΗ

Οδηγίες κατά το προγραμματισμό ή τη 
κωδικοποίηση συστημάτων

Ανταλλακτικά και χρόνοι

Εντολή εργασίας

Εργασίες service

Στοιχεία ελαστικών/τροχών

Διαστήματα service

Ηλεκτρολογικά σχέδια

Αναζήτηση με κωδικό βλάβης

Λιπαντικά και υγρά

Τεχνικά στοιχεία

Οδηγίες επισκευής

Τεχνικά σχέδια

Δυνατότητα επικοινωνίας μέσω 
Bluetooth και μέσω καλωδίου USB


