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Tekniske specifikationer
• Temperaturområde (drift): 0 .. 40 °C
• Temperaturområde (opbevaring): -20 .. +60 °C

Tuner/modtagelse/transmission
• Frekvensbånd: DECT
• Automatisk kanalvalg
• Kanaler: 120

Komfort
• Advarsel om svigtende forbindelse
• Indikator for batteriniveau
• Natbelysning
• Strømindikator
• Indikatorer for lydniveau
• Systemkontrol: Batteri lysindikator, 

Systemkontrolalarm, Systemkontrollampe
• Lydstyrke

Tilbehør
• Lysnetadapter: 9 V DC, 300 mA, 3 V 6 DE, 200 

mA
• Bælteclips
• DFU/Brugsvejledning: Dansk/norsk, Hollandsk, 

Dansk, Finsk, Fransk, Tysk, Græsk, Italiensk, 
Portugisisk, Spansk, Svensk

Strøm
• Strømforsyning: Lysnetadapter
• Opladelig: nej
•
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