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Silca Twój kluczowy partner

Silca wkracza na rynek kopiowania transponderów z 
pierwszym uniwersalnym szklanym transponderem.

Wszechstronność
GTI jest niepowtarzalny, kompaktowy 
oraz wszechstronny (Ø 3,85 mm, 
długość: 23mm): możemy go 
zastosować zarówno w kluczach Silca 
MH z adapterem MH-TA oraz w nowych 
klucach Silca pod transponder GTI.
Nowa seria kluczy będzie na bierząco 
aktualizowana i rozszerzana.

Technologia i wielofunkcyjność
Pojedyńczy układ scalony pozwala 
odtworzyć typy transpondera Texas®

Fixed, Texas® Crypto i Philips® Crypto.
GTI może zostać prekodowany na 
transponder typu: T3, T4, T7, T8, T13, 
T14, T16, T17, T18, T19, T21, T22, T31 
i T32 za pomocą “Silca TRP”.         
(wersja 2.0).

Stały zakres aktualizacji
Polegaj na firmach Silca i Expres, 
zawsze będziemy starali się być na 
bierząco z nowymi profilami kluczy 
samochodowych wprowadzanych na 
rynek.

Gwarancja 
Silca

Szeroki zakres

GTI
Innowacyjny szklany transponder

Dobre rozwiązanie w przypadku 
zgubionych kluczy
GTI może być zaprogramowany 
bezpośrednio w samochodzie, za
pomocą urządzeń firmy Silca lub 
innych dostępnych na rynk2. Aby 
wykonać tą oprecję należy 
transponder GTI prekodować.
Prekodowanie GTI jest proste, 
szybkie i przyjazne dla 
użytkownika.                
Kompatybilne z urządzeniami do 
kopiowania transponderów Silca.
GTI może być kopiowany 
wyłącznie na urządzeniach RW4
Plus, Fast Copy Plus, RW4 + P-
Box i Fast Copy + P-Box3.     
Niezawodność                                        
GTI stosuje protokół zabezpieczeń 
który gwarantuje ochronę przed 
potencjalnym nielegalnym 
klonowaniem.

Pakowane pojedyńczo w 
woreczkach przystosowanych

do zawieszenia na hakach.

 Jedna technologia, wiele 
funkcji i aplikacji.

 Szeroki zakres modeli 
samochodów.

 Kompatybilność z 
urządzeniami firmy Silca.

 Jakość surowców i technologii
zagwarantowanych przez 
SILCA.

Wielofunkcyjność Kompatybilność z 
urządzeniami Silca

Innowacyjność

Texas® i Philips® są zarejestrowanymi znakami towarowymi.

Innowacyjność. Wielofunkcyjność. Uniwersalność.
1 na świecie.

Zestaw GTI

1 Klucze z główką identyczną jak oryginalna.
2 Silca SBB, Ilco TKO, i inne oryginalne urządzenia 
innych producentów.
3  Oprogramowanie RW  (dla wszystkich urządzeń):
03.07.066  wersja. SKP/STP: 19.4.2.52 lub wyższa 
wersja

GTI został zaprojektowany i 
wyprodukowany zgodnie z 
europejskimi normami CE.

GTI - GLASS TRANSPONDER INNOVATION

GTI  - Plus

GTI - Plus
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