ULTRA-X BRASIL

QUICK TECH PROFISSIONAL

Diagnóstico self boot via porta USB
QUICK TECH PRO é a melhor e mais completa ferramenta de teste em PCs
Excelente e indispensável para Fabricantes, Integradores, Engenheiros e Técnicos
Trabalha com boot próprio, independentemente de sistema operacional
Testa partes soldados na placa mãe: Controladoras, Portas, CMOS, IRQs, etc.
Testa partes plugadas na placa mãe: HDs, Drives, Memória, Vídeo, etc.
Possui recurso para ler e salvar BIOS; Testa até 8GB de RAM; Roda em modo Burn-In
QuickTech PRO, é um hareware embarcado em forma de PenDrive, para permitir via porta USB um diagnóstico profissional em
PCs, Desktops, Servidores e Notebooks. QuickTechPRO foi produzido pela Ultra-X, e projetado para atender às necessidades de
demanda e mudanças constantes dos desenvolvedores e integradores de sistemas, OEM, técnicos, profissionais e usuários finais
que desejam testar e resolver rapidamente problemas dos componentes, das funções e dos periféricos do sistema.
QuickTech PRO, fornece um acesso fácil e rápido via Menu com mais de doze grupos de teste que variam de funções de teste de
RAM e informações do Sistema, Burn-in de loop contínuo e teste de componente da Placa do Sistema.
QuickTech PRO vem com tudo o que os usuários precisam para executar todos os testes e funções em praticamente qualquer
tipo de computador da linha PC.
QuickTech PRO realiza teste de: RAM base • RAM estendida • RAM cache • CD-ROM • Placas de Som • Monitor da Porta de I/O •
Memory Scanner • Informações de Sistema • Detecção no Windows • Configuração de Rede • Interrupção de software • PCI Bus •
Análise de PCMCIA • Floppy Drives • Hard Drive (Drive de Disco Rígido ) • Formatação de HD • Editor de FAT • Vídeo • Monitor •
Teclado e Mouse • Portas LPT e COM (Paralelas e Seriais) • Benchmark (Rotina de Ensaios • Teste da Placa • Impressora (testa +
de 700 tipos)

O diagnóstico é mostrado na tela do Monitor

Acessórios incluídos no produto
CD de Teste de CD-ROM

Loopback Serial

Loopback Áudio

CD de Teste de DVD

Loopback Paralela

Maleta exclusiva Ultra-x

Manual impresso Port

Loopback Rede RJ45

Certificado de Garantia

Novos recursos nos produtos Ultra-x

Hypertrading e Core 2 Quad da Intel, o Opteron 64bit da AMD, HDs SATA e Memórias, incluindo DDR3
IMPORTANTE: A Placa PHD e/ou Softwares sempre necessitarão de atualização para reconhecer e diagnosticar novas tecnologias. Alguns modelos de
Chipsets podem não ser reconhecidos pela PHD em modo FORÇADO, mas a Engenharia da Ultra-x trabalha continuamente para disponibilizar UpGrades.

Avalie também os Kits Profissionais da Ultra-x
É a ferramenta preferida por 90% das unidades de Manutenção
Conjunto de ferramentas com excelente custo/benefício
http://www.uxd.com.br
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uxd@uxd.com.br

