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PARK MINI

Forside

elektronisk parkeringsskive

Fra siden

PARK MINI er verdens mindste elektroniske parke-

ringsskive, den fylder ikke ret meget i ruden, men
er let at aflæse med sine store digitale tal. PARK
MINI monteres i forrudens nederste højre hjørne.
Med PARK MINI behøver du ikke tænke på at stille
P-skiven. PARK MINI er designet og udviklet i Danmark og tåler ekstreme temperaturer, både kulde og
varme. Udførlig manual er indlagt i æsken sammen
med en renseserviet.
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Bagside

Tilbehør

Der kan købes ekstra, sorte klæbepuder til PARK
MINI. Klæbepuderne sælges i sæt med 2 klæbepuder
og en renseserviet pakket i en lille pose.

Vejl. udsalgspris: 499,-

PARK MINI leveres i display med 10 stk. Boksen
fungerer som display ved, at øverste del forsigtigt
afrives langs den perforerede linje, og låget foldes

Display/boks lukket
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Display/boks åben

op og sikres bagtil. PARK MINI kommer i en papæske med renseserviet og manual. Display og æske
er forsynet med hver sin påtrykte EAN-kode.

Æsken forfra

Æsken bagfra
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Certifikater / klassificering

Specifikationer
Mål (LxBxH, cm)
1 stk. uden emballage
1 stk. med emballage
1 x display i inderkasse
10 stk. med emballage i display/boks
6 x display med inderkasse i yderkasse

8,2 x 2,5 x 4,5
8,9 x 3,5 x 5,1
19,3 x 10,2 x 12,7
18,8 x 9,3 x 11,0
58,0 x 20,0 x 15,0

Vægt (gram)
1 stk. uden emballage
1 stk. med emballage
10 stk. med emballage i display
1 x display i inderkasse
6 x display med inderkasse i yderkasse

42 g
78 g
818 g
900 g
5716 g

Batteri (knapcelle)
Type
Levetid

CR-2450 - 3 volt
ca. 2 år

Ur
Gennemsnitlig nøjagtighed
Reaktionstid parkeringstilstand
Reaktionstid ud af parkeringstilstand

± 2 min./2 år
ca. 20 sek.
ca. 20 sek.

Temperaturområde
Testet til og fra

-20°C / +75°C

Materialer
Skal, enhed
Displays

>ABS<
>GLAS<

Godkendelse
PARK MINI er godkendt af Trafikstyrelsen med henvisning til Bekendtgørelse nr. 327, 2003 om parkeringsskiver og bærer styrel
sens godkendelsesnummer FS21 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 fremstillet I overensstemmelse med fælleseuropæiske krav til sikkerhed, sundhed og miljø.
PARK MINI 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 bortskaffes korrekt.

Varenumre og EAN-koder
1 PARK MINI i emballage
Varenummer
EAN-kode

3010
5711157030103

Sæt med klæbepuder og renseserviet
Varenummer
3016
EAN-kode
5711157030165

1 display med 10 PARK MINI i emballage
Varenummer
3050
EAN-kode
5711157030509
6 display a 10 stk. i yderkasse
Varenummer
3150
EAN-kode
5711157031506

v. 003
04-11-2015

Hundigevej 79
2670 Greve

Telefon +45 7022 1590
kundeservice@needit.dk
www.needit.dk

