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PARK LITE leveres i display med 10 stk. Boksen 
fungerer som display ved, at øverste del forsigtigt 
afrives langs den perforerede linje, og låget foldes 
op og sikres bagtil. PARK LITE ligger i en papæske 

varme. PARK LITE leveres som standard med sort 
front, men kan skiftes til en anden farve efter behag. 
Fronte i andre farver end sort købes separat og klik-
kes af og på inden montering. Udførlig monterings- 
og brugsvejledning er indlagt i æsken sammen med 
klæbepuder og renseserviet.

Vejl. udsalgspris:   399,-

PARK LITE er den mindste, letteste og mest påli-
delige elektroniske parkeringsskive til dato. PARK 
LITE mon teres i forrudens nederste højre hjørne. 
Med PARK LITE behøver du ikke tænke på at stille 
p-skiven. PARK LITE er designet og udviklet i Dan-
mark og tåler ekstreme temperaturer, både kulde og 

med papindlæg, hvori batteri med holder er place-
ret. Æsken indeholder desuden en manual og en 
rense serviet. Display og æske er forsynet med hver 
sin påtrykte EAN-kode.

Display/boks åben

Udskiftelige fronte i forskellige farver (Se separat ark for udførlig info) Ekstra klæbepuder 
og renseserviet

Display/boks lukket Æsken udvendigt Æsken indvendigt
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Specifikationer

Mål (LxBxH, cm)
1 stk. uden emballage, med front 10,0 x 7,7 x 1,8
1 stk. med emballage 17,5 x 10,5 x 2,1
10 stk. med emballage i display/boks 23,3 x 18,0 x 11,3
1 x display i inderkasse 24,0 x 19,0 x 12,5
6 x display med inderkasse i yderkasse 55,4 x 24,0 x 23,6

Vægt (gram)
1 stk. uden emballage 62 g
1 stk. med emballage 120 g
10 stk. med emballage i display 1306 g
1 x display i inderkasse 1504 g
6 x display med inderkasse i yderkasse 9370 g

Batteri (knapcelle)
Type CR-2450 - 3 volt
Levetid ca. 2 år

Ur
Gennemsnitlig nøjagtighed ± 2 min./2 år 
Reaktionstid parkeringstilstand ca. 20 sek.
Reaktionstid ud af parkeringstilstand ca. 20 sek.

Temperaturområde
Testet til og fra -20°C / +75°C

Materialer
Skal, enhed >ABS<
Front >PMMA<

Varenumre og EAN-koder

1 PARK LITE med sort front i emballage
Varenummer 1410
EAN-kode 5711157014103

1 display med 10 PARK LITE i emballage
Varenummer 1450
EAN-kode 5711157014509

Certifikater / klassificering

Godkendelse
PARK LITE er godkendt af Trafikstyrelsen med henvisning til Be-
kendtgørelse nr. 327, 2003 om parkeringsskiver og bærer styrel-
sens godkendelsesnummer FS11 på forsiden.

CE-mærkning
Med CE-mærket erklærer Needit ApS, at vores product opfylder 
de generelle sikkerhedskrav i relevante CE-mærkningsdirektiver.

Med CE-mærket garanterer producenten, at produktet er frem-
stillet I overensstemmelse med fælleseuropæiske krav til sikker-
hed, sundhed og miljø.

PARK LITE er i overensstemmelse med (CE) EN 55022 (Radio 
disturbance characteristics) og (CE) EN 55024 (Standards for 
Commercial Electronic Products).

WEEE
Elektriske og elektroniske komponenter (EEE) og materialer kan 
være farlige og skadelige for sundhed og miljø og skal bortskaf-
fes korrekt.

POP/POS 
I forbindelse med markedsføringsmateriale til PARK 
LITE kan der mod betaling tilbydes flere forskellige 
løsninger. Det mest almindelige materiale omfatter 
skilte, der står eller hænger, plakater, hyldesvirpere, 

hang tabs, rollups, m.m. Af det mere spektakulære 
materiale kan nævnes facade-/stilladsprint og rekla-
mefilmspots, og ellers er det kun fantasien, der sæt-
ter grænser.

6 display a 10 stk. i yderkasseVarenummer 
1550
EAN-kode 5711157015506

Sæt med klæbepuder i sort og renseserviet
Varenummer 25
EAN-kode 5711157001134
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Fronte, udskiftelige
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Udskiftelige fronte
PARK LITE leveres som standard med sort front, 
men kan skiftes til en anden farve efter behag. Fron-
te i andre farver end sort købes separat og klikkes af 
og på inden montering. Monterings- og brugsvejled-
ning er indlagt i æsken sammen med klæbepuder og 

Display/boks til fronte
PARK LITE fronte leveres i bokse med 10 stk. Bok-
sen fungerer desuden som display ved, at øverste 
del forsigtigt afrives langs den perforerede linje, 
og låget foldes op og sikres bagtil. Hver front lig-
ger i en papæske med papindlæg, hvortil fronten 
er fastgjort. På bagsiden af indlægget er printet en 

renseserviet. Farveudvalget er baseret på dæmpede, 
stilsikre farver, der matcher moderne biler. På sigt kan 
mere sprælske farver indgå som en del af paletten. 

Vejl. udsalgspris:   49,-

brugsanvis ning til montering. Æsken indeholder des-
uden klæ be  puder og en renseserviet. Display/boks 
og æsker er forsynet med hver sin EAN-kode. 

Display/boksene leveres både med fronte i blandede 
farver (2 af hver farve) og med fronte i samme farve. 

Specifikationer

Mål (LxBxH, cm)
1 front uden emballage 10,0 x 7,7 x 0,2
1 front med emballage 11,7 x 10,5 x 1,0
10 fronte med emballage i display/boks 12,0 x 12,0 x 11,0
 6 display/bokse i yderkasse 37,4 x 13,0 x 23,6

Vægt (gram)
1 stk. uden emballage 8 g
1 stk. med emballage 20 g
10 stk. med emballage i display/boks 320 g
6 display/bokse i yderkasse 2450 g

Temperaturområde
Testet til og fra -20°C / +75°C

Materialer
Front >PMMA<

Mørk rød Mørk blå Mørk grå Lys grå Hvid

Display/boks til fronte, lukket
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Varenumre og EAN-koder 

1 x front med emballage
Hvid
Varenummer 1421 
EAN-kode 5711157014219

Lys grå
Varenummer 1422 
EAN-kode 5711157014226

Mørk grå
Varenummer 1423 
EAN-kode 5711157014233

Mørk rød
Varenummer 1424 
EAN-kode 5711157014240

Mørk blå
Varenummer 1425 
EAN-kode 5711157014257

10 x fronte med emballage i display
Mixed (2 af hver farve)
Varenummer 1460 
EAN-kode 5711157014608

Hvid
Varenummer 1461 
EAN-kode 5711157014615

Lys grå
Varenummer 1462 
EAN-kode 5711157014622

Mørk grå
Varenummer 1463 
EAN-kode 5711157014639

Mørk rød
Varenummer 1464 
EAN-kode 5711157014646

Mørk blå
Varenummer 1465 
EAN-kode 5711157014653

6 display a 10 stk. i yderkasse
Mixed (2 af hver farve)
Varenummer 1560 
EAN-kode 5711157015605

Hvid
Varenummer 1561 
EAN-kode 5711157015612

Lys grå
Varenummer 1562 
EAN-kode 5711157015629

Mørk grå
Varenummer 1563 
EAN-kode 5711157015636

Mørk rød
Varenummer 1564 
EAN-kode 5711157015643

Mørk blå
Varenummer 1565 
EAN-kode 5711157015650

Varenumre og EAN-koder opdateres løbende i takt 
med udvidelsen af sortiment for fronte i nye farver.


