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Silca Proximity Sleutel voor Alfa Romeo* GT21P27

Silca presenteert met trots een nieuwe referentie voor het 
dupliceren van proximity sleutels die compatibel zijn met 
Alfa Romeo*: de perfecte oplossing voor het vervangen 
van beschadigde of verloren geraakte sleutels of kunnen 
gewoonweg dienen als reserve in geval van nood.

Wat zijn de belangrijkste kenmerken?
De Silca Proximity Sleutel voor Alfa Romeo* GT21P27 heeft 
een soortgelijk ontwerp als de originele sleutel en wordt pro-
grammeerklaar geleverd met de PCB, transponder en blanco 
sleutel GT21 voor in geval van nood.
De sleutel heeft drie functieknoppen (vergrendelen, ontgren-
delen, opstarten) en kan geprogrammeerd worden met Smart 
Pro.
De sleutel is individueel verpakt in een plastieken omhulsel in 
de vorm van de behuizing om eenvoudig tentoongesteld en 
geïdentificeerd te worden.

De Silca Proximity Sleutel voor Alfa Romeo* werd geproduceerd in 
overeenstemming met de CE-markering.

Blanco sleutel GT21GT21P27
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Lijst met toepassingen voor GT21P27

Alfa Romeo* Giulia 952 2016 2020 3 49-1E 433AM GT21

Alfa Romeo* Stelvio 949 2017 2020 3 49-1E 433AM GT21


