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MVP PRO / AD100 PRO

SMART AERIAL

RW4 PLUS / FAST COPY PLUS

SMART DONGLE

A Advanced Diagnostics é feliz em anunciar a apresentação do novo cabo 

ADC243.

O que faz o cabo?
ADC243 foi desenvolvido para os clientes que utilizam os dispositivos 
Silca Fast Copy Plus / RW4 Plus (ou Fast Copy + P-Box / RW4 + 
P-Box), e estão equipados com um dispositivo de programação AD 
(AD100 Pro ou MVP Pro) e de Smart Dongle. Os dois dispositivos 
podem agora ser ligados por meio do cabo ADC243.
Ele fornece aos duplicadores e aos especialistads da chave para veículo 

que não adquiriram Smart Aerial uma solução alternativa para pré-codificar 

os transponders utilizando os dispositivos Silca e AD. 

ADC243, uma vez ligado aos dispositivos de clonagem Silca, permite 

pré-codificar um transponder virgem a partir da leitura dos dados efectuada 

automaticamente pelo dispositivo de programação AD. É suficiente ligar Fast 

Copy Plus / RW4 Plus ao dispositivo de programação AD100 Pro / MVP Pro 

e a Smart Dongle com o cabo ADC243 para pré-codificar de maneira rápida 

e eficiente transponder Fiat®, sem ter de utilizar outros acessórios. 

Cabo ADC243 - Plus
• Ideal para clientes que já utilizam Fast Copy Plus / RW4 Plus

• Atualização gratuita dos dispositivos Silca à versão do software 03.20.080 

- clique aqui para baixar a atualização via Silca Remote Service

• Perfeito para os veículos do grupo Fiat®

• Utilização plug and play

• Evita a introdução manual dos dados de pré-codificação

Cabo ADC243 - Código D746406AD 
Para ligar os dispositivos de clonagem Silca aos dispositivos 

de programação AD e pré-codificar os transponders Fiat®

Janeiro 2016

Versão software RW4 Plus / Fast Copy Plus

REQUISITOS TÉCNICOS 

Versão software AD100 Pro / MVP Pro

Versão software Smart Dongle

Opções de pré-codificação de transponders Fiat®

Contacte o seu representante de confiança ou o seu agente de referência para adquirir o cabo ADC243.

Fiat® é uma marca registrada de propriedade exclusiva dos fabricantes autorizados indicada exclusivamente a nível de informação a fim de facilitar a sua identificação.

CABO ADC243 

http://www.silca.biz/pt/produtos/silca-key-programs/modulos-skp/557490/silca-remote-service.html

