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Sintonizador/Recepção/Transmissão
• Banda de frequência: 40.675 - 40.690 MHz
• Número de tons piloto: 16
• Tom piloto: Digital
• Alcance máximo: 200 m
• Número de canais: 16

Comodidade
• Aviso automático de fora de alcance
• Indicação de carga
• Indicação de bateria fraca
• Indicador de ligado
• Controlo do volume

Acessórios
• Transformador CA/CC: 2x 9 V CC 200 mA
• Pilhas: 4 x AA pilhas recar., unidade dos pais (incl.)
• Manual do Utilizador
• Guia de Iniciação Rápido

Potência
• Tempo de funcionamento a pilhas: 12 hora(s)
•

Monitor analógico
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