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• Apresentação

O Optimo² é a mais recente tecnologia de programação da oficina, projetada com o utilizador em mente. O tablet robusto e sem fios utiliza a tecnologia Dell

para oferecer tudo o que a oficina precisa para programar e calibrar.

• Mkiii programação e calibração

Com base no sucesso do programador de tacógrafo Optimo, o Optimo² incorpora os mesmos excelentes aplicativos de software num novo tablet Dell de última

tecnologia.

Focando-se na velocidade e facilidade de uso, o Optimo² fornece uma calibração sem fios para todos os tacógrafos digitais, incluindo a última variante VDO

2.2. Optimo² também permite aos utilizadores a opção de ativar/desativar a 2ª função de movimento em tacômetro SE5000 e variantes VDO.

• Vantagens

• Programação e calibração sem fio para todos os tacógrafos digitais, incluindo o VDO 2.2.

• Usa tecnologia de tablet Dell comprovada.

• Opção para ativar / desativar a 2ª função da função de movimento em tacógrafos SE5000 e todas as variantes VDO.

• Com o sistema de configuração SE5000 e 1381 integrado não há necessidade de ferramentas adicionais.

• Lê, armazena e envia parâmetros de tacógrafo importantes automaticamente.

• Centenas de Folhas de Aplicação de Produto simples.

• Inclui referência cruzada do tacógrafo e do sensor.

• Espaço de armazenamento extra para documentos PDF.

• Tela sensível ao toque de 11".

• Garantia de 1 ano e garantia de danos acidentais na tela sensível ao toque como padrão.

• Disponível em 18 idiomas.

• Especificações técnicas

• Moldagem em borracha para aumentar a robustez.

• Grande tela de toque capacitiva de 11 "proporcionando fácil navegação.

• Plataforma Dell com o Windows 10 e a eletrônica projetada Stoneridge.

• Dimensões: 275mm x 190mm x 58mm.

• Permite aos usuários a opção de ativar / desativar a segunda função de fonte de movimento em tacógrafos SE5000 e todas as variantes

VDO.

• Dá aos usuários a capacidade de configurar todos os tacógrafos SE5000 e 1381 para o veículo.
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