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en derhalve benaderend. Silca behoudt zich het recht voor om, mits behoud van de essentiële eigenschappen van haar producten, alle wijzigingen uit te voeren die zij nodig en opportuun acht ter verbetering van de 
productkwaliteit. Alle tekeningen en foto’s zijn eigendom van Silca. Elke volledige of gedeeltelijke reproductie zonder schriftelijke toestemming van Silca S.p.A. is wettelijk verboden. Voor eventuele twisten is uitsluitend 
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Nieuwe Silca Proximity Sleutels voor Nissan®

Silca presenteert met trots twee nieuwe referenties voor het du-
pliceren van Nissan® proximity sleutels. Deze proximity sleutels 
van Silca vormen de perfecte oplossing voor het vervangen van 
beschadigde of verloren geraakte proximity sleutels of kunnen ge-
woonweg dienen als reserve in geval van nood.

Wat zijn de belangrijkste kenmerken?
De Silca Proximity Sleutels voor Nissan® hebben een gelijkaardig ont-
werp als de originele sleutels en worden programmeerklaar geleverd 
met de PCB, transponder en blanco sleutel voor in geval van nood.
Ze zijn beschikbaar in twee referenties: één met twee functieknoppen 
en één met drie functieknoppen (vergrendelen, ontgrendelen en opstar-
ten). Ze kunnen gebruikt worden met de voertuigmodellen hieronder. 
De sleutels kunnen geprogrammeerd worden met toestellen van Ad-
vanced Diagnostics.
De Silca Proximity Sleutels voor Nissan® zijn individueel verpakt in een 
plastieken omhulsel in de vorm van de behuizing om eenvoudig ten-
toongesteld en geïdentifi ceerd te worden.

De Silca Proximity Sleutels voor Nissan® werden geproduceerd in overeenstem-
ming met de CE-markering.
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Lijst met toepassingen voor NSN14P04

Nissan® Pulsar C13 C13 2014 2 49-1E 433,92 MHz NSN14

Nissan® Qashqai J11 2014 2017 2 49-1E 433,92 MHz NSN14

Nissan® X-Trail T32 2014 2017 2 49-1E 433,92 MHz NSN14

Lijst met toepassingen voor NSN14P01

Nissan® Qashqai J11 2014 2017 3 49-1E 433,92 MHz NSN14

Nissan® X-Trail T32 2014 2017 3 49-1E 433,92 MHz NSN14

NSN14P04 - 2 functieknoppen

Blanco sleutel

NSN14P01 - 3 functieknoppen

Verpakking


