
Dlaczego warto  
posiadać aktywną licencję?

Zaawansowane rozwiązania
Poznaj naszą pełną ofertę

HotLine
profesjonalne wsparcie techniczne podczas
diagnostyki i napraw pojazdu osobowego
i ciężarowego

Tel: +48 221 044 237 wew. 111
(pon-pt: 8:00-16:00)

HelpDesk
rozwiązanie problemów związanych z 
konfiguracją testera, jego pracą oraz ustawień 
sprzętowych – testera diagnostycznego i 
komputera 

Tel: +48 221 044 237 wew. 112
(pon-pt: 8:00-16:00)

Dostęp do VTI Basic
profesjonalna baza danych technicznych z danymi
pojazdów oraz pomoc w trakcie ich naprawy

Dożywotnia gwarancja na tester
diagnostyczny przy zachowaniu ciągłości
ważności licencji

- obsługa Security Gate Way
- obsługa Pass-Thru (DS180E)

WIĘCEJ ZNAJDZIESZ NA:

www.delphi-diagnostyka.pl

Delphi PN Opis

SV60250 DS180E BLUETECH - TESTER  
DIAGNOSTYCZNY

SV60250EX DS180E BLUETECH - wymaga zwro-
tu starego testera

SV10546 DS150E - TESTER DIAGNOSTYCZNY

SV10546EX DS150E - wymaga zwrotu  
starego testera

SV60270 DS180E BLUETECH LICENCJA CAR 
MAX - 1 ROK

SV60275 DS180E BLUETECH LICENCJA 
HEAVY DUTY- 1 ROK

SV10516 DS150E LICENCJA CAR MAX - 1 ROK

SV10821 DS150E LICENCJA HEAVY DUTY - 1 
ROK

SV11512 VTI HAYNES PRO ULTIMATE “CAR” 
[DSC] LICENCJA 1 ROK

SV11518 VTI HAYNES PRO PROFESIONAL 
“TRUCK” LICENCJA 1 ROK

SV11519 VTI HAYNES PRO BUSINESS 
“TRUCK” LICENCJA 1 ROK

SV11520 VTI HAYNES PRO ULTIMATE 
“TRUCK” LICENCJA 1 ROK

Delphi Technologies  
przedstawia   

diagnostykę nowej  
generacji.

delphiaftermarket.com delphiaftermarket.com

Delphi Technologies is a brand of BorgWarner Inc. Delphi Technologies is a brand of BorgWarner Inc.



Zaawansowane rozwiązania
Doświadcz diagnostyki z BlueTech

Zwiększ swoje zyski
Uwolnij potencjał

Pomoc w zaawansowanej
diagnostyce - VTI

DS180 BlueTech:

 

 
FlightRecoder
testy drogowe, 4GB wewnętrznej pamięci

DTC Assist
prawdopodobne przyczyny pojawienia się kodów 
błędów, wartości referencyjne parametrów pojazdów, 
porady i wskazówki

ISGW
zintegrowane w programie rozwiązanie do
odblokowywania bramek bezpieczeństwa

VTI basic w cenie licencji
tylko dla CAR MAX

Obsługa dynamicznej kalibracji ADAS
bez użycia dodatkowego sprzętu, np. marka BMW

Oprogramowanie nie blokuje się
po wygaśnięciu licencji

Brak dodatkowych opłat
za pominięte aktualizacje

Jedno urządzenie
do obsługi samochodów osobowych,  
dostawczych, ciężarowych i autobusów

Wymienny przewód OBD

DS150 - rozwiązanie diagnostyczne, 
funkcjonujące na rynku od wielu lat, 
sprawdzone i cenione przez użytkowników  
na całym świecie.

Korzystny stosunek ceny do możliwości sprzętu
Intuicyjne oprogramowanie, dodatkowo
zabezpieczone kluczem USB.

Wsparcie dla szerokiej gamy pojazdów,
3 znaczące aktualizacje w ciągu 12 miesięcy oraz
inteligentny system aktualizacji.

Obudowa z antypoślizgową
gumową powłoką
zabezpiecza tester
w warunkach warsztatowych.

Monitorowanie napięcia akumulatora ostrzega przed
jego rozładowaniem w czasie pracy. Szczególnie jest
to ważne w przypadku diagnostyki przy wyłączonym
silniku.

Obsługa protokołów OBD i EOBD.
Wsparcie serwisowe w zakresie pomocy technicznej
i szkoleń.

Dożywotnia gwarancja na tester w przypadku
zachowania ciągłości ważności licencji.

Pomoc techniczna w przypadku problemów
z oprogramowaniem lub testerem.

Jedno urządzenie do obsługi samochodów
osobowych, dostawczych, ciężarowych i autobusów.

Wymienny przewód OBD.

Baza danych, która oferując specjalistom dane 
techniczne maksymalizuje zysk warsztatu redukując 
czas poszukiwań danych technicznych oraz rozwiązań 
problemów w pojazdach osobowych i ciężarowych.

VTI Basic Pack:
- Identyfikacja pojazdu
- Obsługa serwisowa
- Instrukcje napraw
- Dane regulacyjne
- Smarowanie i płyny
- Akcje serwisowe
- Rysunki techniczne

VTI Ultimate Pack
- VTI Basic
- Bezpieczniki i przekaźniki
- SmartFix - techniczne 
 biuletyny serwisowe
- SmartCase - wskazówki 
 dotyczące napraw
- VESA - asystent  
 diagnostyki podzespołów
- Czasy napraw
- Schematy elektryczne

delphiaftermarket.com delphiaftermarket.com
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Komunikacja WiFi Zintegrowany DoiP

Wsparcie Pass-thru Protokół CAN FD 
multiplexing

Samochody ciężarowe:

VTI Business
- Identyfikacja pojazdu
- Dane dotyczące obsługi
- Dane regulacyjne
- Instrukcje napraw
- Smarowanie i płyny
- Czasy napraw
- Rysunki techniczne

VTI Professional
- Schematy instalacji elektrycznych
- VESA asystent 
 diagnostyki podzespołów
-Bezpieczniki i przekaźniki

VTI Professional
- Akcje przywoławcze
- SmartFix techniczne  
 biuletyny serwisowe
- SmartCase wskazówki  
 dotyczące napraw

Samochody osobowe:


