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Chave de Proximidade Silca para Jeep® CY24P21

A Silca apresenta uma nova referência para a duplicação 
de chaves de proximidade Jeep®: a solução perfeita para 
substituir chaves danificadas ou perdidas, ou simplesmen-
te para ter um duplicado a utilizar em caso de emergência.

Quais são as características principais da chave?
A Chave de Proximidade Silca para Jeep® CY24P21 tem o mes-
mo design da chave original e está pronta para ser programada. 
De facto, está provida de PCB, transponder e chave de emer-
gência.
A chave tem três botões (abertura/fecho centralizado das por-
tas, antipânico), e pode ser programada com os dispositivos 
Advanced Diagnostics.
A chave é embalada individualmente em blister de plástico 
prático para uma identificação rápida da chave e para a melhor 
exposição em ganchos de parede.

A Chave de Proximidade Silca para Jeep® foi fabricada no respeito 
total das directivas de marca CE.

CY24P21 Chave de emergência

Marca Modelo Chassi De ano Até ano Botões ID trp Freqüência Perfil Silca

Lista de aplicações para CY24P21

Jeep® Cherokee KL 2014 2019 3 49-1E 433 MHz CY24


