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Tuner/ontvangst/transmissie
• Frequentieband: 40.675 - 40.690 MHz
• Aantal indicatietonen: 4
• Indicatietoon: Digitaal
• Maximaal bereik: 200 m
• Aantal kanalen: 4

Gebruiksgemak
• Melding bij buiten bereik
• Indicatie 'batterij bijna leeg'
• "Apparaat aan"-indicatie
• Volumeregeling

Accessoires
• AC/DC-adapter: 9 V DC 200 mA
• Batterijen: 4 AA-batterijen voor babyunit niet 

inbegrepen
• Riemclip: Riemclip op de ouderunit
• Gebruikershandleiding
• Snelstartgids

Voeding
• Accuvermogen: 4,8 V
• Stroomvoorziening: 230 V
• Gebruiksduur met batterij: 12 uur
•
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