
Launch CRP123i OBD2 Scanner 4 Diagnostik Sistem
Dengan 15 Fungsi Reset
launch CRP123i obd2 scanner adalah versi terbaru 2021 dari PELUNCURAN TECH,
bertujuan untuk memberikan proses diagnostik yang lebih singkat & pemecahan masalah
yang cepat. Dicirikan dengan mencakup berbagai macam kendaraan, menampilkan fungsi
yang kuat, dan memberikan hasil tes yang tepat.

launch CRP123i obd2 scanner akan bagus sebagai alat pindai otomatis cepat bagi
pelanggan yang tidak ingin ditagih ratusan bahkan jutaan hanya sekedar untuk cek masalah
kecil oleh pihak bengkel, dan pengoperasiannya sangat mudah untuk melakukan sendiri
pekerjaan diagnostik karena Android 7.0 yang cepat sistem operasi.

Perbedaan dan Keunggulan Scanner Ini?



APA PERBEDAANNYA DI 2021 VERSI ELITE LAUNCH CRP123i OBD2 Scanner
Mesin/Transmisi/ABS/Sistem SRS Alat Diagnostik

1. Memperbaiki lebih banyak bug dan Tingkatkan mobil hingga model 2021, Perbarui
perangkat lunak mobil ke 2018/2019/2020/2021, termasuk mobil, SUV, minivan, truk
tugas ringan 12v.

2. Memperbarui 15 Fungsi Reset: Ada modul tambahan baru "Mall" yang mendukung
online mendapatkan PERANGKAT LUNAK RESET UNTUK USD50.00/SET/TAHUN.
Sebanyak 15 fungsi reset: Bleeding/Elec. Reset Throttle/Reg. DPF/Reset
Sus/Pembelajaran GearBox/Reset AFS/Sun Roof/IMMO/Reset Rem/BAT.
Pertandingan/Injector/TPMS Reset/Minyak Reset/SAS Reset/Gear Belajar; Reset
berlaku selama 1 tahun; Mengunduh ke lokal dapat terus digunakan untuk waktu
yang tidak terbatas, tetapi tidak dapat diperpanjang setelah satu tahun.

3. Sistem Android 7.0 untuk menghindari masalah kilas balik pemindai lain, berjalan
lebih cepat, lebih lancar, dan lebih stabil.

4. Tingkatkan baterai dari 3000mAh ke 6100mAh, Pemindai OBD2 CRP123i akan
bekerja untuk waktu yang lama.

5. Tambahkan penyimpanan CRP123i dari memori 8G ke 16G untuk lebih banyak
program model kendaraan, dan memori berjalan hingga 1.1Ghz, membuat pemindai
bekerja lebih cepat.

6. Layar launch CRP123i obd2 scanner ditingkatkan menjadi layar sentuh 5,0 inci dan
resolusi 720P memberikan kualitas gambar yang luar biasa, memungkinkan Anda
menganalisis masalah dengan mudah.

7. Teknologi AUTO-VIN: Membuat Anda mengidentifikasi mobil dengan cepat; Untuk
mempersingkat waktu diagnostik dan membantu Anda menyelesaikan masalah secara
akurat, dapat dengan cepat memindai nomor identifikasi kendaraan.

8. Live Data dapat direkam/diputar ulang dalam format teks atau format grafik. PlayBack
mendukung dua grafik (independen) atau 4 grafik PID (gabungan).

9. Fungsi Penggunaan Mose: Sistem ENG/ABS/SRS/AT + 10 fungsi Mode OBDII + Grafik
Data 4 in 1 + Kesiapan I/M + Monitor Baterai.

10. Sumber Daya Perawatan Online: Keterampilan Pengoperasian, Bantuan DTC, Buku
Panduan Teknologi Otomotif, Kotak Perbaikan, Tangkapan Layar, dan Video Petunjuk.

Keuntungan Launch CRP123i OBD2 Scanner 4 Diagnostik Sistem :

● 100% Asli PELUNCURAN CRP123i
● Mendukung semua fungsi obdii
● Empat sistem diagnosis
● 15 layanan reset
● Deteksi otomatis vin cepat
● Pembaruan gratis seumur hidup melalui wifi
● Cetak laporan diagnostik melalui berbagi email
● Layar sentuh Android 7.0, mudah dioperasikan
● Siaga lama: tingkatkan baterai dari 4000mah menjadi 6100mah



● UNCURKAN CRP123i telah menambahkan toko online, jika Anda memerlukan
fungsi reset, Anda dapat membelinya di toko

● Bekerja pada kendaraan obd2, obd1, eobd, jobd, kobd dari tahun 1996, lebih dari
10.000+ mobil, termasuk mobil, SUV, minvan, truk ringan

Model seri pembuat peluncuran terbaik, lebih baik dari CRP123, CRP123E, CRP123X,
CRP129, CRP129E, CRP129X, CRP429C✅Fungsi Diagnosis Sistem Mobil 4 :

● Sistem Mesin
● ABS (Sistem Pengereman Anti-Kunci)
● SRS (Sistem Kantong Udara)
● ATS (Sistem Transmisi Otomatis)✅15 Fungsi Reset (USD49.95/set/tahun)
● Pendarahan ABS
● Setel ulang oli
● pengaturan ulang TPMS
● Pengaturan ulang SAS
● DPF memaksa Regen
● Penyetelan ulang gas
● Reset rem
● Atur ulang
● KELELAWAR. cocok
● Belajar GearBox
● Setel Ulang AFS
● Atap Matahari
● Pengkodean Injektor
● belajar gigi

Reset IMMO✅Daftar Paket:

● 1* LUNCURKAN CRP123i
● 1 * kotak karton
● 1 * tas PP
● 1 * Instruksi manual
● 1 * kabel USB
● 1*16 Pin garis

LAUNCH CRP123i obd2 scanner adalah solusi cerdas evolusioner untuk diagnosis mobil
penumpang. Ini mewarisi dari teknologi diagnosis canggih Peluncur dan ditandai dengan
mencakup berbagai kendaraan, menampilkan fungsi yang kuat dan memberikan hasil tes
yang tepat.

Creader Professional 123i mendukung Multi-protokol (termasuk OBDII , EOBD,JOBD,
KOBD), CRP123i juga mendukung diagnosis sistem Engine, ABS Airbag SRS, dan sistem
Transmisi. Catatan: Untuk diagnostik 4 sistem, bekerja lebih baik dengan kendaraan tahun
2006 atau lebih baru.

● ENG (Diagnostik Sistem Mesin) : Launch CRP123i obd2 scanner dapat membaca
dan menghapus kode lampu mesin pada sebagian besar model 1996 & pembaruan.



Data waktu nyata memungkinkan Anda melihat sensor kendaraan, sakelar, dan input
relai secara waktu nyata saat mesin bekerja. Perubahan seketika informasi data
real-time dapat dengan cepat mengidentifikasi masalah komponen, yang berguna
untuk menganalisis masalah.

● ABS (Sistem Pengereman Anti Penguncian) : Alat diagnostik CRP123i tersedia
untuk mengakses dan melakukan diagnostik masing-masing pada Sistem Rem Anti
Penguncian Apakah itu deviasi bantalan rem, bantalan rem tidak kembali ke
posisinya, atau alasan kegagalan lainnya. PELUNCURAN CRP123i dapat dengan
mudah menemukan, membaca kode kesalahan, dan mematikan lampu kerusakan
mobil setelah perawatan.

● SRS (Airbag System Diagnostic) : Pemindai OBD2 ini mendukung diagnosis
sistem pengekangan tambahan (SRS) untuk sebagian besar kendaraan domestik
dan impor. Dengan membaca kode dan definisi google DTC membantu
menyelesaikan masalah.

● AT (Auto Transmission System) : Launch CRP123i obd2 scanner diagnostic
scanner adalah alat layanan transmisi otomatis yang mendukung
pembacaan/penghapusan kode, melihat data langsung dan mematikan lampu
peringatan di sistem transmisi.

LAUNCH launch CRP123i obd2 scanner Coder Reader Alat Diagnostik Mobil Otomatis -
Melakukan Fungsi OBD2 Penuh untuk Memeriksa Status Kendaraan

Pemindai otomotif launch CRP123i obd2 scanner ini dapat mendeteksi tegangan waktu
nyata untuk kendaraan 12v Anda untuk memantau status baterai dan memastikan
perjalanan berkendara yang aman. Tutup rentang tegangan dari 9v hingga 18v.

Grafik tegangan baterai real-time akan lebih mudah dan intuitif untuk monitor real-time untuk
memeriksa apakah baterai dalam kondisi baik.

Disclaimer: Produk yang kami jual adalah produk afiliasi, di sini kami mengenalkan produk
berdasarkan sumber dari penjual dan berbagai sumber terkait kelebihan dan kekurangan
produk itu sendiri, di mohon kebijaksanaan pembaca dalam hal ini. Untuk pembelian bisa
melalui link atau tombol dibawah ini:

Link Pembelian Produk Melalui >> Tokopedia

https://tokopedia.link/Z7iDPI3lywb

