
Descarregamento 
e Análise de Dados



• Apresentação

• Solução portátil para acesso e visualização de dados
A nova geração do Digifobpro possui a mais recente tecnologia, para além de todas as excelentes funções da ferramenta original, também incluí o acesso

imediato ao cartão do condutor e aos dados do tacógrafo para uma análise instantânea ao cumprimento dos regulamentos EU.

Permite também descarregar os dados de forma seletiva do tacógrafo digital, poupando tempo em descarregamentos completos desnecessários. Os dados

que são visualizados podem incluir informação do traço da velocidade, avarias e eventos aumento e intervalo por datas das atividades. Poderá depois

transferir os dados para o seu PC, guardando-os num formato legal, garantindo a conformidades com a legislação UE.

• Funções

• Visor iluminado policromático para uma melhor visualização

• Mais teclas para uma navegação mais simples

• Ligação USB direta, incluindo carregamento

• Relatórios gráficos mais pormenorizados

• Processamento mais rápido

• Visores com contagem decrescente do tempo real de condução e do tempo de descanso para um melhor planeamento da sua viagem

• Disponíveis atualizações do produto através do software para PC digiConnect

• Ligação Bluetooth para Android para permitir um acesso rápido e simples aos seus dados

• Análise completa no ecrã

• Estrutura de menu de seleção para mais informações

• Dados técnicos

• Memória interna de 3GB

• Cabo de ligação direta ao veículo

• Cabo de ligação direta ao PC através de USB

• Recarregável (bateria de lítio)

• Firmware atualizável

• Visor gráfico a cores (45 mm x 60 mm)

• Leitura automática do cartão

• Controlo através de seis teclas

• Função de desligar automático

• Caixa em plástico robusto e amortecedor em borracha amovível digiconnest, configuração baseada no Windows

• Dimensões: 115 mm x 75 mm x 20 mm

Descarregamentoe Análise de Dados

- digifob pro

1



Rua Eng.º Ferreira Dias, 953/993 | 4100 – 247 Porto

E-mail: lusilectra@lusilectra.pt | Telf: 226 198 750

Acessórios Especiais Automóvel

Equipamentos para Oficinas e Centros de Inspeção

Máquinas de Movimentação de Cargas

Ferramentas Profissionais

Áreas de Atividade
Estamos Presentes

Portugal: Porto e Lisboa
Espanha: Madrid

www.linkedin.com/company/lusilectra

www.facebook.com/lusilectra

www.lusilectra.pt


	Número do slide 1
	Descarregamentoe Análise de Dados�- digifob pro
	Número do slide 3

