
Diagnostične rešitve
DCU 100 

HITER PREGLED KORISTI DCU 100 
�  Prenosen, robusten tablični računalnik z 10-palčnim zaslonom na dotik, ki je zasnovan posebej za

uporabo v delavnici.

�  DCU 100 je opremljen z Windows 10 in nudi možnost namestitve dodatnih aplikacij. Enostavno ga
lahko vključite v obstoječe delovne procese.

�  Vgrajeni, zmogljivi modul Bluetooth in Wi-Fi omogoča uporabniku prijazno ter stabilno delovanje,
obenem pa mobilnost.

�  Prilagojen posebej za diagnostično programsko opremo ESI[tronic] 2.0, ki je preprosta za uporabo.

�  DCU 100 je idealen za strokovne delavnice, da boste pripravljeni na izzive jutrišnjega dne.

ROBUSTEN TABLIČNI RAČUNALNIK ZA UPORABO Z ESI[tronic] 2.0 
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Diagnostične rešitve DCU 100

PRIHRANITE ČAS 
PRIPRAVLJEN NA UPORABO V SAMO 25 
SEKUNDAH
Z novim DCU 100 ne boste izgubljali dragocenega 
časa. Z najsodobnejšo tehnologijo, kot je pomnilnik 
SSD 256 GB, in najnovejšim operacijskim sistemom 
Windows 10 DCU 100 postavlja visoke standarde. 
Uporabniški vmesnik Windows se zažene v samo 25 
sekundah po vklopu naprave.

Tehnični podatki 

Obseg dobave  

CPU

RAM

Pomnilnik

Prikaz

Baterija

Wi-Fi

Vmesnik

Operacijski sistem

Teža

Dimenzije

VGA

Napajanje iz vozila

Zunanji pogon DVD

Intel Atom N2600 1,6 GHz,  
Dual Core s Hyper Threading

4 GB DDR3

256 GB SSD

10-palčni TFT-zaslon na dotik, 1024 x 600 dpi

Litij-ionska. 5200 @7,2V (= 37,5 Wh)

Bluetooth 2.1 Power Class 1 in Wi-Fi IEEE 
802.11 b/g/n

2 x USB 3.0, LAN 10/100 Mbit, VGA, Audio

Windows 10 IoT

pribl. 2 kg

361 x 222 x 49 mm
(Š x V x G)

Povezava VGA za zunanji zaslon

DCU 100 se lahko s priloženim adapterjem 
napaja iz avtomobila.

na voljo

Diagnostični tablični računalnik DCU 100 
s pisalom za zaslon na dotik

Zunanji pogon DVD, obnovitveni DVD

Adapterski kabel za napajanje iz vozila

Baterija in napajalnik

Navodila za delovanje
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V1
.0

, 1
9.

 0
1.

 2
01

8,
 v

se
b

in
a 

in
 s

lik
e 

so
 la

hk
o 

p
re

d
m

et
 t

eh
ni

čn
ih

 in
 p

ro
gr

am
sk

ih
 s

p
re

m
em

b
.

Številka naročila za DCU 100
zelena: 0 684 400 122, siva: 0 684 400 123

Globalna delavnica Bosch
http://www.bosch-workshop-world.com

Kanal YouTube
https://www.youtube.com/channel/UCX35IpVGYm534NmQoXF8cZw

Kje lahko izvem več o diagnostičnih rešitvah?

VEČNAMENSKA NAPRAVA
DCU 100 z uporabo trenutnega operacijskega sistema Windows 10 
nudi široko paleto aplikacij, zaradi česar je zanesljivo orodje ne le za 
diagnostično delo. DCU 100 lahko uporabljate kot kateri koli drug 
tablični računalnik in nanj namestite druge programe, ki jih potrebujete 
v delavnici. Zaradi tega in robustnega dizajna je naprava še posebej 
koristna naložba, kar zagotavlja nadaljnji uspeh vaše delavnice.


