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Mottagare/mottagning/sändning
• Frekvensband: 40,675 - 40,690 MHz
• Pilotton: Digital
• Maximal räckvidd: 200 m
• Antal kanaler: 16

Bekvämlighet
• Automatisk räckviddsvarning
• Indikator för låg batterinivå
• Strömindikator
• Ljudnivålampor
• Systemkontroll: Lampa för batterikontroll, Larm 

för systemkontroll, Lampa för systemkontroll
• Volymkontroll

Tillbehör
• AC/DC-adapter: 2 x 9 V DC 200 mA
• Batterier: 4 x AA för babyenhet, 3 x AAA för 

föräldraenhet (medföljer inte)
• Bälteshållare: Bälteshållare på föräldraenhet
• Bruksanvisning
• Snabbstartshandbok

Effekt
• Drifttid för batteri: 12 timmar
•
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