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Een echte kleine krachtpatser !



Geschikt voor ALLE auto sleutels.



Geschikt voor veel geboorde sleutels.
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Extra hoge kwaliteit.... De Miracle A9 is uitgerust



Automatisch decoderen of op code maken van de sleutel.
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Uitgevoerd met een krachtige 27W DC motor met 24VDC
voor hogere toeren en snelheid.

Een echte kleine krachtpatser !

Gemakkelijk en gratis updaten via USB stick.
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Volledige bediening via 7’Inch Touch screen scherm !
In enkele stappen een perfecte sleutel...
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