The turning point for the vehicle diagnosis
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Made in Italy

ATUALIZAÇÕES

Os aspetos onde o iONE CRUISER se
destaca são representados pela
velocidade de comunicação,
capacidade de cálculo, flexibilidade e
modularidade. Estas características,
combinadas com a nova plataforma
de software, permite que todas as
unidades de controlo sejam
diagnosticadas em simultâneo,
efetuando codificações, ajustes e
ativações de imediato, mesmo em
paralelo em vários ambientes.

Autenticação,
atualizações, sistemas,
diagnóstico...

Roteador como ponto de acesso - Wi-Fi

Dispositivo de diagnóstico de nova
geração projetado para funcionar
com todos os tipos de veículos e
protocolos de comunicação com
diferentes ECUs.

CONECTIVIDADE
WiFi
Bluetooth 2.1 + EDR
USB 2.0 Full Speed Type C

iONE Cruiser

ALIMENTAÇÃO

Coleta
de dados

Interna
SuperCap
Compatível 12/24V
LED lanterna

Autenticação,
atualizações, sistemas,
diagnóstico...

Tablet como ponto de acesso - Wi-Fi

LED de status
multicolorido

FUNÇÃO DA
LANTERNA

4G
LTE

4G

iONE Cruiser

Alimentado internamente por um
SuperCap e sem necessidade de
bateria. Isso garante uma vida útil
prolongada em comparação com
dispositivos convencionais.

LTE

Windows 10
Android 9

Autenticação,
atualizações, sistemas,
diagnóstico...

Ligação direta - Bluetooth

4G

iONE CRUISER altera radicalmente o
padrão de trabalho ao tornar o
diagnóstico rápido, simples,
intuitivo e ao alcance de todos!

LTE

4G
LTE

iONE Cruiser

Coleta
de dados

TABLET*

Interface de diagnóstico de
nova geração, compatível com
qualquer veículo

Desempenho superior: o
scanning de todo o veículo
está disponível em segundos
após a ligação
SO
Android 9.0
Arquitetura modular de
hardware/software

ATUALIZAÇÕES
Wifi OTA
(Over The Air)
USB

Indicações de
status

rápida implementação de
novas tecnologias
automotivas

PROTOCOLOS

rápido desenvolvimento e
lançamento de novos
sistemas

ISO 15765, ISO9141, ISO14230,
CAN ISO 11898, SAE J1939
SAE J2534 Pass-Thru
DoIP (ISO13400)
suportado

Independente do desempenho
do hardware do PC

Web
portal

Coleta
de dados

OS

Outro fator distintivo é certamente
representado pelo design que,
respeitando todas as necessidades
relacionadas à ergonomia, contribui
para o tornar único na sua categoria.

Web
portal

Requisitos do produto
Dados técnicos

EQUIPAMENTOS
Dispositivo de diagnóstico
Suporte do dispositivo
Cabo USB tipo C
Extensão do cabo OBD
Adaptador 12V

Conectividade
4G, NFC e GPS
Estojo
rugged, IP67
Dimensões
10.1” LCD-IPS
Resolução
1920 x 1200
Protetor de ecrã
Gorilla Glass
*opcional

Web
portal

A empresa reserva-se o direito de modificar as características dos produtos a qualquer momento. - DPTCM000144A - 052022.

Suporte de dispositivo para
recarga e atualizações de software

LED de status multicolorido

Função de lanterna para iluminar o conector OBD

Nova interface gráfica avançada
acesso rápido a informações
gestão multicentral: possibilidade
de consultar várias unidades de
controlo simultaneamente
gestão de diferentes ambientes de
trabalho

Autodiagnóstico

Medidas
elétricas
e
tamanho físico
Documentação
técnica

NE
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Dados técnicos
ONLINE

Tudo projetado para poupar tempo
e aceder rapidamente à informação

