DCU 220:
O dispositivo 2 em 1 para o controlo
de sistemas de diagnóstico

DCU 220 em ação: como um tablet com ecrã táctil...

...ou como um computador portátil

Sistema de teste e diagnóstico orientado para a oficina:

Liberdade de movimento dentro e fora da oficina

DCU 220 Portátil convertível

 Possui duas baterias idênticas de íones de lítio

Especialmente desenvolvido para ser usado na oficina, o

 Uma bateria é suficiente para continuar com o trabalho

robusto DCU 220 (Unidade de Controlo de Diagnóstico),

na oficina.

controla os sistemas de teste e diagnóstico da Bosch, por

 Se for necessário, as baterias podem ser substituídas

exemplo, a FSA 500 ou, os módulos das gamas KTS. Com

sem que se interrompa o funcionamento normal (Função

a possibilidade de converter a mesma num PC, o DCU

de permuta em estado quente)

220 combina características de um portátil com as de um
tablet, facilitando assim o trabalho na oficina. Quando é

Conceito modular, adaptado à oficina

utilizado como tablet, o ecrã tátil assegura-nos um trabal-

Para diagnósticos, reparações profissionais e manu-

ho prático e flexível.

tenções, a Bosch oferece os seguintes componentes com-

Como portátil, e graças ao seu teclado, o DCU 220 pode

patíveis com o DCU 220: o KTS 570, o KTS 540, KTS Truck

ser utilizado para qualquer tipo de trabalho na

ou a FSA 500. Podem ser combinados livremente para

oficina, como por exemplo, pode ser efetuado o registo

obter uma solução adequada para cada oficina.

dos dados dos clientes de fácil e rapidamente.
São os pequenos detalhes que o tornam fácil de

A Bosch oferece diversas
soluções adaptadas à oficina
(KTS 990, KTS 970, KTS 940
e KTS 900 Truck) assim como sistemas, profissio- nais
de diagnóstico que podem
ser utilizados para realizar
diagnósticos concretos.

usar.
Fácil transformação de tablet para notebook
Fácil de segurar devido ao sistema de adaptação à mão
situado na parte de trás do dispositivo.
Estrutura robusta com um monitor de ecrã tátil de
11,6"
Câmara integrada: as características visíveis do veículo
podem ser documentadas e as peças de substituição
fotografadas.
KTS
Truck
Dados
Técnicos

Consulte o seu Distribuidor Bosch:

DCU 220

Processador
U
nterstützt werden
folgende
Betriebssysteme:
Intel
Core i5-4200U,
1.6GHz

MS Windows XP, Windows
Vista
und Windows
RAM
4 GB DDR3L,
expansível
a 8 GB 7

Capacidade
D
urch die USB-Schnittstelle
256 GB SSDist der KTS Truck an
alle gängigen Laptop
/ PC
anschließbar
Monitor
11.6”,
legível
sob luz solar
(800 Nits), 1366 x 768 Pixel

		

Ecrã tátil

Ecrã tátil capacitivo

Bateria

2 x 24W, permutável em estado quente

Acesso wireless

WLAN IEEE 802.11ac e Bluetooth 4.0 clasee 1
(alto rendimiento)

Robert Bosch S.L.U.
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Interface

2 x USB3.0, 1 x USB2.0
Gigabit LAN RJ45
HDMI
Audio
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Webcam

HD

OS

Windows 7 Profissional 64 Bit
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