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Air4 jest pierwszorzędnym rozwiązaniem do kopiowania pilotów 
obsługujących szlabany, bramy otwierane, bramy przesuwne 
i drzwi garażowe. Połączenie nowoczesnego designu, sztuka 
i funkcjonalność w technologii firmy Silca, Air4 pozwala na 
kopiowanie większości pilotów dostępnych na rynku.

AIR4 ZZASIĘG

Zacznij swój własny biznes 
z zestawem Air4, który zawiera:
- dostosowany do rynku zakres 
zasięgu pilotów;
- zwracające uwagę materiały 
reklamowe (plakaty, naklejki i
wystawkę z przykładowymi 
produkatami);
- Easy Scan i akcesoria 

Skontaktuj się z nami w celu 
przekazania szczegółów.

ROZWIĄZANIE SMART KIT

Air4 zzostał wyprodukowany zgodnie z 
europejskim oznaczeniem CE

AIR4 jest odpowiedni do:

Szlabany

Air4 produkowany jest w 3 różnych 
wersjach by odtworzyć większość 
pilotów obecnie dostępnych na 
rynku:

 Air4 F: do pilotów o 
częstotliwości stałej 433.92 
MHz (AM).

 Air4 V: do pilotów o częstotliwości 
zmiennej od 433.92 do 868.35 
MHz (AM/FM).

 Air4 Q: do pilotów kwarcowych 
o częstotliwości od 27 do 
40.685 MHz. Silca używa 
technologii przy której 
niewymagane jest użycie 
kryształów.

Bramy otwierane Bramy przesuwne Drzwi garażowe

Najszerszy zasięg pilotów na rynku 
Europejskim
Z pilotami Air4 będziesz w stanie
skopiować większość pilotów 
występujących na rynku europejskim.

Rozległy zakres częstotliwości
Możesz wybrać pomiędzy 3 różnymi 
modelami (F, V, Q) żeby perfekcyjnie 
skopiować pilot i zakres częstotliwości 
które będzie obsługiwał w zakresie od
433.92 do 868.35 MHz, jak również 
częstotliwości niskie (kwarcowe) 
pilotów.

Ułatwiona procedura kopiowania
Skopiuj i zduplikuj pilot swojego 
klienta łatwo i szybko dzięki 
automatycznej procedurze Air4 
head-to-head (pilot przy pilocie) to 
automatyczne odtwarzanie 
częstotliwości i prosta procedura 
programowania. Dodatkowo dzięki 
oprogramowaniu Silca Easy Scan 
będziesz mógł ustawić poprawną 
niską (kwarcową) częstotliwość 
i sprawdzić poprawność wykonanej 
kopii.

Znakomita jakość w połączeniu z 
przystępną ceną
Air4 zapewnia najwyższą jakość
wykonania i zgodność z europejskim 
certyfikatem CE, produkt został
zaprojektowany i wykonany we 
Włoszech.

AIR4 - Plus

piloty

Uniwersalne rozwiązanie do 
zaspokojenia potrzeb klientów
Air4 pozwala Tobie i Twoim klientom 
skopiowanie do 4 różnych pilotów

Ergonomiczny, funkcjonalny, 
nowoczesny design
Dostępne w 3 kombinacjach kolorów,
Air4 są anatomiczne, posiadają 
anty-poślizgową powierzchnię i
miejsce do zamontowania ich do 
reszty kluczy albo breloków.

Kompaktowy i trwały
Air4 jest lekki, kompaktowy i trwały, 
z twardymi i solidnymi przyciskami 
chronionymi przedz dostępem wody 
i kurzu do wnętrza urządzenia.
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