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Mobilny, uniwersalny tester 
usterek KTS 250

 oparty na systemie Android
 automatyczny odczyt numeru VIN
 przygotowany do diagnostyki typu 

DoIP
 ekran dotykowy 7”

* Oferta ograniczona czasowo i ilościowo
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ESI na 12 miesięcy do KTS 250 za 100 PLN* 
 
 
 

 

Program ESI na 12 miesięcy do testera KTS 250 za 100 PLN* 

 
Firma Bosch przygotowała promocyjną ofertę w segmencie urządzeń do diagnostyki sterowników. 

Przy zakupie wprowadzonego niedawno do sprzedaży na rynek polski testera KTS 250 proponowany 

jest zakup oprogramowania Diagnoza Sterowników SD na 12 miesięcy za jedyne 100 zł. Program ten 

kosztuje 2200 zł, czyli warsztat oszczędza w tym przypadku 2100 zł. Akcja potrwa do 30 listopada 

2019.  

KTS 250 to nowy, mobilny, uniwersalny tester usterek firmy Bosch. Jest przeznaczony dla mniejszych 

warsztatów do wykonywania podstawowych operacji diagnostycznych przy pojazdach, a także do użyt-

ku w punkcie przyjęcia lub jako dodatkowe urządzenie w większych firmach.  

Urządzenie posiada 7” ekran dotykowy o rozdzielczości 1024 x 600. Interfejs użytkownika oparty jest 

na systemie Android, dzięki czemu obsługa jest prosta i intuicyjna. Oprogramowanie obejmuje obecnie 

około 150 marek samochodów osobowych, czyli dokładnie tyle samo co w ESI[tronic] 2.0 dla głównych 

testerów diagnostycznych Boscha.  

Wydajny procesor zapewnia krótki czas uruchomienia programu, a budzenie ze stanu wstrzymania 

trwa mniej niż 1 sekundę. Numer VIN pojazdu jest odczytywany automatycznie po podłączeniu 

testera do gniazda. 

KTS 250 przygotowany jest także do wykonywania diagnostyki typu DoIP (Diagnostics over Internet 

Protocol). Ta nowa technologia oparta na sieci Ethernet umożliwia znacznie wyższe prędkości 

przesyłania danych. 

* akcja ograniczona czasowo i ilościowo 
 

Dane techniczne  
Procesor: i.MX6Q (Quad Core) @1.2 GHz, dysk: 16 GB SSD, pamięć: 2 GB RAM  
System operacyjny: Android (AOSP) 6.0.1  
Akumulator: litowo-jonowy 7.2 V / 2600 mAh  
Wielkość ekranu: 7” / 1024 x 600  
Software: przeglądarka internetowa “Chromium”  
Interfejs: WLAN 802.11 b/g/n, USB 2.0 Master, LAN 10/100 MBit 

 


