
DIAGNOSE- 
SYSTEEM

CPU

MaxiDAS DS708

Samsung S3C2440
 ARM9 Processor
    400 MHZ

Windows CE

® MaxiSysTM Mini

 Samsung Exynos
Quad-Core Processor

  1.4GHz

 Android 4.0 Ice
Cream Sandwich

32 GB

MaxiSysTM

 Samsung Exynos
Quad-Core Processor

1.4GHz

 Android 4.0 Ice
Cream Sandwich

32 GB

9.7” 1,024 x 768 LED
  Capacitive Touch

  Screen

USB 2.0; Ethernet;
 Wi-Fi; Bluetooth

2.4GHz & 5GHz

11000 mAh 3.7V
Lithium Polymer
     batterij

1.42KG

5.0 Megapixel, AF
  met Flash LED

MaxiSysTM PRO

 Samsung Exynos
Quad-Core Processor

  1.4GHz

 Android 4.0 Ice
Cream Sandwich

32 GB

9.7” 1,024 x 768 LED
  Capacitive Touch

  Screen

USB 2.0; Ethernet;
 Wi-Fi; Bluetooth

2.4GHz & 5GHz

11000 mAh 3.7V
Lithium Polymer
     batterij

1.42KG

5.0 Megapixel, AF
  met Flash LED

OS

SSD Hard Drive

Touchscreen

Een revolutie 
     in Diagnose

SNEL. SLIM. MOBIEL. KRACHTIG. 

7.0” 800×480 TFT
  Resistive Touch

  Screen

   USB 2.0;
Ethernet Wi-Fi;

2.4GHz

7.9” 1,024 x 768 LED
  Capacitive Touch

  Screen

   USB 2.0;
Wi-Fi; Bluetooth

2.4GHz & 5GHz

5000 mAh 3.7V
Lithium Polymer
     batterij

Connectiviteit

Dual Band 802.11n Wi - Fi

Interne batterij

Gewicht (Display)

Camera (achteraan)

Draadloze VCI
Optionele Lab Scope

Optionele Video - Scope

Boot tijd

Complete OEM-specifieke 
scanner dekking

AutoVIN Technologie

Maxifix Cloud-Based
Informatie Systeem

Shop Manager

ECU codering

ECU Flash Programmatie

Op inschrijving gebaseerde
On-Line Updates

J2534 Hardware

1.1kg 0.70kg

5.0 Megapixel, AF
  met Flash LED

40 Seconden 20 Seconden 20 Seconden

Optie

20 Seconden

Minimum Geavanceerd Geavanceerd Geavanceerd
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De MaxiSYS Mini is ontwikkeld voor klanten die op zoek zijn naar een ultra mobiel diagnosesysteem en een modern design, maar toch met een ultieme prestatie.

Naast een krachtige A9 quad-core chip, prachtig 7.9 "LED-touchscreen, ultrasnelle draadloze multitasking besturingssysteem, in combinatie met de meest uitgebreide dekking van OE-niveau diagnose, is de 
MaxiSYS Mini de ideale oplossing om uw reparaties te beheren in een mobiel en slim draadloos diagnosesysteem.

Name
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PRODUCT FEATURES

Snelle prestaties
Hoewel het een klein diagnosesysteem is, is de MaxiSYS Mini de meest krachtige mobiele scanner 
ooit in de markt. Het beschikt over een ultrasnelle A9 quad-core processor, betrouwbare 32 GB solid 
state harde schijf en scherp 7.9 "scherm, het scherpe scherm maakt het gemakkelijker om 
(elektrische) schema's te bekijken. Daarentegen heeft dit diagnosesysteem 's werelds meest 
geavanceerde mobiel besturingssysteem waarmee u meerdere taken eenvoudig en intuïtief uit kunt 
voeren. Net als de MaxiSYS, laadt de Mini gegevens in slechts 20 seconden, dit is tot 5x sneller dan 
concurrerende instrumenten.

A9 4-Core Chip

Uitzonderlijke OE-niveau dekking
Als het snelst groeiende diagnostische bedrijf in de wereld, is Autel toegewijd op het 
verstrekken van de beste en makkelijkste te gebruiken diagnosesystemen met de meest 
uitgebreide dekking van alle systemen voor alle grote autofabrikanten. Dit stelt onafhankelijke 
garages in staat om met vertrouwen uitgebreide service in hun eigen werkplaats uit te voeren, 
zonder te hoeven vertrouwen op de beschikbaarheid van de dealer. Voortdurende software 
verbetering zal zorgen voor extra voertuigdekking.

Slimme technologie
Gepatenteerde AutoVIN technologie vergemakkelijk het identificeren van CAN-voertuigen met één 
touch. De op de Cloud gebaseerde Maxifix module biedt een platform om te netwerken met andere 
professionele technici en geeft u het voordeel om toegang te verkrijgen tot een enorme database 
van reparaties, diagnose tips en procedures.

Extreme eenvoud
De MaxiDAS is bekend om zijn ultra eenvoud van gebruik en de MaxiSYS Mini stelt niet teleur. 
Het beschikt over een scherp 7.9 "LED-touchscreen, schitterende interface en intuïtieve een 
touch navigatie, die alles wat je voelt glad, intuïtief en eenvoudig maakt. Het multitasking 
besturingssysteem is hetzelfde als wat veel mensen gewend zijn op hun Android-telefoons en 
tablets, je bladert gewoon door de pagina met uw vinger en tikt op het scherm om items te 
selecteren. Het is zo gebruiksvriendelijk dat bijna elke technicus gebruik kan maken van de 
MaxiSYS Mini binnen een paar minuten, en dat zonder training.

Ultra mobiliteit
De MaxiSYS Mini is nog mobieler dan de 9,7 "MaxiSYS en ongetwijfeld het eerste geavanceerde 
diagnosesysteem die comfortabel in de hand ligt. Het diagnosesysteem is klein en licht, ideaal voor 
langere diagnosesessies die ongemakkelijk worden met een groter en zwaarder diagnosesysteem. 
De MaxiSYS Mini verbindt via Bluetooth naar de Vehicle Communication Interface (VCI). Zodra de 
draadloze VCI is aangesloten op de auto, is de technicus volledig vrij om met gemak het 
diagnosesysteem overal in de werkplaats te gebruiken. Met geavanceerde dual-band (2,4 GHz en 5 
GHz) 802.11 n Wi-Fi-technologie, kunt u op de MaxiSYS Mini de nieuwste software-updates veel 
sneller downloaden, waardoor updates altijd en overal mogelijk zijn. Deze grotere mobiliteit en 
flexibiliteit vertaalt zich in een hogere productiviteit.

Directe en snelle software updates
Om bij te blijven met de verdere ontwikkeling van de autofabrikanten, is continue verbetering 
van de software essentieel voor elk diagnosesysteem, met dit in gedachten is de MaxiSYS 
ontworpen. Telkens als er een onbekende nieuwe auto of diagnosefout wordt gemeld, zullen, 
meestal binnen 48 uur, de aangepaste software-updates beschikbaar worden gesteld voor de 
gebruiker om te downloaden.

Technische ondersteuning op afstand
De technische ondersteuningsfunctie stelt het Autel technisch ondersteunend personeel in 
staat om het hulpprogramma vanaf een externe locatie over te nemen. Deze methode 
vermindert de gespreksduur, wat leidt tot een snellere oplossing van het probleem en een 
grotere klanttevredenheid
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Hardware

HARDWARE EN SOFTWARE KIT BEVAT (KOFFER MET OBD-1 STEKKERS IN OPTIE) 

Fiat-3

Honda-3
 PSA-2
Chrysler CCD-16

AD/DC Netvoeding Draadloze Diagnose Interface

BMW-20

   Benz CV-14
GM/Daewoo-12

Nissan-14

Mitsubishi/Hyundai
-12+16
Benz-38

        Audi-2+2

Tablet PC

USB Kabel
Sigarettenaansteker

Mini USB Kabel
Zekering (2 stuks)

Hoofdkabel OBD2

Kia-20

Hardware Buitengewoon krachtige Cortex-A9 4-core processor

7.9" 1024 x 768 LED-achtergrondverlichting en glanzend Multi Touchscreen met IPS-technologie

Interne betrouwbare en snelle 32 GB Solid State Drive voor betere prestaties

Ingebouwde 5-megapixel camera achter met autofocus en flitser

Dual-band (2,4 GHz en 5,0 Ghz) 802.11n Wi-Fi-toegang tot uw favoriete bronnen op het web

Uniek draagbaar ergonomisch ontwerp voorzien van een sterke rubberen bescherming en huisvesting

Ingebouwde oplaadbare lithium-ion batterij voor maximaal 5 uur continu gebruik

USB, audio en extra poorten maken het gemakkelijk om accessoires aan te sluiten

De VCI maakt draadloze verbinding met de hoofdunit via Long-Range Klasse 1 Bluetooth

TECHNISCHE SPECIFICATIES 

Software Open source Android besturingssysteem voor het snel opstarten en multitasken

Eenvoudige en intuïtieve navigatie maakt het vinden van wat u eenvoudig en snel nodig hebt makkelijk

Uitgebreide dekking voor het voertuig: meer dan 80 Amerikaanse, Aziatische en Europese automerken

Volledige mogelijkheden voor codes, live data, bedieningstesten, aanpassingen, ECU codering

Displays live data in text, graph, analog and digital gauge for easy data review and analysis

Configureert weergegeven opties, herstelt fouten, neemt de resultaten op en speelt ze met één touch af

Opnemen en afspelen van live gegevens om problemen van sensoren en componenten te lokaliseren

Cloud-gebaseerde Data Manager slaat de klant- en de voertuiggegevens, scanner data en de notities van de technicus op

Technische ondersteuning op afstand voor een gemakkelijke demonstratie, opleiding en grotere klanttevredenheid

Drukt opgenomen data altijd en overal af met Wi-Fi-technologie

Automatische Wi-Fi-updates die beschikbaar zijn in de nieuwe software releases

Carsoft Benelux

autel@carsoftbenelux.com




