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Přehled zařízení 1/4
 Výkonný, kompaktní, robustní  univerzální tester
 Snadné použití  úplně nové uživatelské rozhraní – intuitivní ovládání
Rychlý  krátký čas náběhu zařízení, rychlá diagnostika
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Přehled zařízení 2/4
 Plná online aktualizace – není potřeba další DVD nebo připojení k PC
Moderní uživatelské rozhraní založené na platformě AndroidTM - snadné používání
 Plug and Play – licencování online: zadat číslo zákazníka a heslo a pusťte se do práce
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Přehled zařízení 3/4

 Plně automatická identifikace vozidla za pomoci jedné z nejlepších VIN databází na trhu

 Velmi rychlý přehled systémů vozidla (řídicích jednotek)
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Přehled zařízení 4/4
 Spolehlivý a připravený do budoucna:
 Funkčnost komunikačního rozhraní stejná jako KTS 350

o Ethernet / DoIP jakožto rozhraní budoucnosti je integrováno
o Paralelní nebo simultání diagnostika: rychlá komunikace s různými ŘJ současně prostřednictvím různých komunikačních

kanálů
o Diagnostická vedení specifická podle vozidla pro staré modely

 Ideální zařízení pro
 Malé dílny
 2. nebo 3. diagnostické zařízení pro velký servis
 Do příjmů všech typů autoservisů
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Ceny, software, uvedení na trh
 Předběžná katalog. cena: 53 100,- Kč / 2 083,- € (bez softwaru – jako KTS 200 / 340)

 Objednací číslo: 0 684 400 260

 Software:

 Uvedení na trh: Květen 2019

Obj. č. Popis Katalogová cena
1987 P12 385 999 KTS 250 SD 12 600,- Kč/478,- €
1987 P12 389 999 KTS 250 SD (OTP) 24 960,- Kč/946,- €

Obj. č. Popis
1987 P12 395 999 KTS 250 SD

Katalogová cena 720,- Kč/28,- €

Dodatečná licenceHlavní licence
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Distribuce a jazyky
Distribuce softwaru bez DVD  stejný typ zakázky jako nové ESI 2.0 Download 

 Podporované jazyky: jako ESI 2.0

Bulgarian French Polish
Croatian German Portuguese
Czech Greek Romanian
Danish Hungarian Russian
Dutch Italian Spanish
English Japanese Swedish
Finnish Norwegian Turkish

Dostupné jazyky
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Technické parametry
Hardware:
 (Multi)dotyková obrazovka jako uživatelské rozhraní
 Velikost:  7”  / rozlišení: 1024 x 600
 Lithium Ion Battery (7.2 V /  2600 mAh)
 AndroidTM Processor-Platform : 

‒ Processor: i.MX6Q (Quad Core) @1.2 GHz
‒ Úložiště: 16 GB SSD
‒ RAM: 2 GB

 Komunikační rozhraní (VCI)
‒ Processor: i.MX6D (Dual Core) @800 MHz
‒ Úložiště : 32 GB SD-Card
‒ RAM: 1 GB 

 WLAN 802.11 b/g/n (výměnný USB dongle)
 Napájení z vozidlového OBD konektoru:   10 – 28 V

 Pracovní teplota: 0 °C – 40 °C
 Teplota skladování: -25 °C – 50 °C
 Rozměry(Š x H x V): 295 x 180 x 40 mm
 Hmotnost: 1.2 kg

 Software:
 Operační sytém AOSP (Android Open Source Project)

AndroidTM verze 6.0.1
 Uzavřený systém: instalace dalších aplikací není možná
 Integrovaný prohlížeč internetu “Chromium”
 Možnost tisku přes Windows PC ve stejné WLAN síti
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Rozhraní / konektory
Hlavní vypínač

zapnuto / vypnuto / 
úsporný režim

Externí 
napájení Status

LED

OBD 
zásuvka

LAN RJ45
100 MBit

USB 2.0
Host

USB 2.0 Host
pro WLAN stick

USB 2.0
Slave
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Rozsah dodávky

Součást Poznámka

KTS 250 Tester AndroidTM Tablet s integrovanou komunikační 
KTS kartou

OBD kabel Stejné komunikační vedení jako u KTS 350,
délky 1,80 m

Napájecí zdroj 15 V / 1.66 A

USB kabel Pro připojení k PC

Návod

Přístrojový kufr
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Obrazovky: volba vozidla/posledních 30 vozidel
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Obrazovky: přehled systémů

Systém nalezen
1 chyba

Systém nalezen
bez chyby
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Obrazovky: systémové menu
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Obrazovky: servisní úkoly
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Obrazovky: skutečné hodnoty (1)
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Obrazovky: skutečné hodnoty (2)
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Podpora prodeje
 Nový prospekt skupiny KTS: 

 Zkrácený leták jen pro KTS 250: 

 Image video (de / en):



SETKÁNÍ 

VELKOOBCHODNÍCH 
PARTNERŮ A BTS

2018

KTS 250
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