Smartach® D-Box 2
S vlastním 6-pinovým sériovým rozhraním je D-Box2 kompatibilní se všemi tachografy. Po připojení je díky zabudované čtečce schopný
stahovat data z obou jednotek vozidla nebo Smart karet. D-Box2 je rovněž mnohostranné řešení navržené pro potřeby správců vozových
parků, servisů a přepravních společností.
D-Box2 nabízí 26 jazykových mutací a je široce používán ve všech zemích, které požadující digitální tachografy. Připojený do PC pomocí USB
je D-Box2 kompatibilní se všemi archivačními programy. Nejlepší je používat D-Box2 s programem Actia’s T-Store, jako "univerzální" kombinaci,
umožňující zálohu dat pro právní společnosti a datovou analýzu tachografů a Smart karet.
Tato nová generace D-Box nabízí vyšší výkon díky 2 Gb paměti, plug & play připojení k PC a optimalizované menu pro intuitivní používání. DBox2 nabízí rovněž nový lehčí, kompaktní a ergonomický design, rozpoznatelný barvami Actia®.
Pojďme objevit jeho nový vzhled a velmi příznivou cenu v distribuční síti Actia® .

Efektivní a výkonný
▪
▪
▪
▪
▪

Samostatné a automatické stahování Smart karet se zabudovanou čtečkou
Podpora všech digitálních tachografů
Volba "Full Download" nebo "Since last download"
Volba stahování s / bez dalších údajů pro rychlejší stahování
2 Gb paměť (kapacita pro 350 stažení)

Snadné použití
▪
▪
▪
▪
▪
▪

Lehký přenosný přístroj pro stahování dat přímo ve vozidle
Pouze 4 tlačítka pro rychlý přístup ke všem funkcím
Velká, dobře čitelná obrazovka
Jasné zprávy ve Vašem jazyce
3 LED diody pro zobrazení postupu stahování v reálném čase
Plug & Play funkce pro rychlé připojení k PC

Robustní a bezpečný
▪
▪
▪
▪

Gumové potažení pro lepší ochranu
Celková "soft touch" silikonová ochrana (na přání)
Vydrží drsné zacházení i venkovní použití
Data jsou ukládány na přenosnou SD kartu

Due to advances in technology, ACTIA® reserves the right to change the features of this product at any time without notice. This document is not, therefore, contractually binding.

Univerzální přenosný přístroj pro stahování tachografů a Smart karet

D-Box 2
Funkce
▪
▪
▪
▪
▪

Rychlý průvodce

Stahování dat z digitálních tachografů
Samostatné a automatické stahování Smart karet
3 LED diody informující o průběhu stahování
4 ovládací tlačítka
Plug and Play funkce pro PC
Kompatibilní se všemi programy
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Menu
▪

▪
▪
▪
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Nastavení
▪ Jazyk
▪ Datum a čas
▪ Stahování s / bez dalších dat
▪ Koncovky souborů (.esm, .ddd, .v1b-c1b, .tgd)
Od posledního stahování
Kompletní stahování
Potvrdit
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Technická specifikace
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪
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Paměť: přenosná 2 Gb micro SD karta (součást dodávky)
6-pinový kabel pro tachografy (součást dodávky)
Kabel pro Plug & Play funkci (součást dodávky)
32 znakový LCD displej
Robustní platové pouzdro a gumová ochrana
Rozměry (VxDxH) : 144mm x 63mm x 21mm
Hmotnost: 106g s baterií
Napájení: CR123 (3V) baterie (součást dodávky), pomocí PC nebo
tachografu

Připojení
▪
▪
▪

Menu

Settings

Since last
download

Full
download

Připojení

K tachografu (kompatibilní se všemi značkami)
K PC pomocí USB (automatické čtení jako USB rozhraní)
Slot pro mikro paměťovou kartu

Jazyky

Reference
AC600206 – D-Box 2
AC600209 – D-Box 2 Gumová ochrana
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