Novos Transponder
T29 e T30
A Silca apresenta duas novidades importantes para o Seu serviço de duplicação de
chaves transponder.
A nova versão do software para os dispositivos RW4 e Fast Copy 01.00.042 introduz
as funções de:
• Cópia para as chaves Transponder
Philips® Crypto ID 45 para Peugeot®
• Identificação do Philips® Crypto tipo ID44
para Mitsubishi® (ID 4M).

São três as novas referências de chaves transponder
para modelos de carro
Mitsubishi® e Peugeot®.
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Silca, a sua chave para a inovação!
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Philips®, Peugeot®, Mitsubishi® são marcas registadas

Transponder Silca
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Cópia e programação Philips® Crypto ID45
Com uma única chave transponder T29 pré-codificada com RW4 poderá copiar e
programar com SBB o ID 45 Philips® Crypto. São duas as referências de chave
dedicadas para os modelos de carro Peugeot® 206 e 406.

Marca
de Veículo

T29

Para:

Chave

Peugeot

®

Ano

Modelo
de Veículo

Desde

Atè

206
206 Cabrio

1998
2001

2001
2002

406

1999

2002

NE72AT29
Para:

Peugeot®

NE78T29

Identificação de Philips® Crypto ID4M
Hoje com a Silca è possível identificar com RW4 e Fast Copy os transponder originais
Philips® Crypto ID4M para Mitsubishi®.
A Silca propõe com SBB uma solução completa e testada para a programação da
routine, a chave transponder dedicada e o pin code. A nova referência de chave é
HU56RT30 que se aplica nos dois modelos de carro indicados.
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Todos os dispositivos RW4 e Fast Copy podem ser actualizados com o
novo software versão 01.00.042 por meio do Silca Remote Service ou
com a Actualização Silca Key Program 3/2008.

Em conformidade com as disposições legais em vigor relativas à propriedade industrial, informamos que as marcas ou as denominações
comerciais citadas no nosso catálogo são propriedade exclusiva dos fabricantes de fechaduras e dos utilizadores autorizados. Estas marcas
ou denominações comerciais são indicadas só a nível de informação, a fim de reconhecer rapidamente a quais fechaduras se destinam as
nossas chaves. Este catálogo é reservado exclusivamente aos profissionais da reprodução de chaves que utilizam os produtos Silca.
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As ilustrações e as caracteristicas técnicas dos produtos apresentados neste documento são facultados a título indicativo. Mesmo que as caracteristicas essencias dos produtos sejam invariáveis, à Silca reserva-se o direito de modificar ser nescessário e oportuno los productos, afim de melhorar a sua
qualidade. Todos os desenhos e fotos são propriedade da Silca, e é proibida a sua reprodução mesmo parcial sem a autorização escrita da Silca conforme as prescrições legais. Em caso de litígio fica desde já designado, excluindo qualquer outro, o Tribunal da comarca onde está registada a sede da Silca.

Tecnologia, inovação e
actualização contínua com
a Silca, para um serviço
chaves de excelência
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