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Tuner/Recepţie/Transmisie
• Interval de frecvenţe: 40,675 - 40,690 MHz
• Ton de control: Digital
• Rază maximă: 200 m
• Număr de canale: 16

Comoditate
• Avertizare automată lipsă semnal
• Indicator baterie descărcată
• Indicator alimentare
• Controlul volumului

Accesorii
• Adaptor CA/CC: 2x 9V CC 200 mA
• Baterii: 4 x AA unitatea copil, 4 x AA unitatea 

pentru părinţi (nu sunt incluse)
• Manual de utilizare
• Ghid de utilizare rapidă

Alimentare
• Durată de funcţionare cu baterii: 12 ore
•

Monitor analogic
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