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Specificaţii tehnice
• Interval temperatură de funcţionare: 0 .. 40 °C
• Interval temperatură de stocare: -20 .. +60 °C

Tuner/Recepţie/Transmisie
• Interval de frecvenţe: DECT
• Selectare automată a canalelor
• Număr de canale: 120

Comoditate
• Avertizare automată lipsă semnal
• Indicator încărcare baterie
• Indicator baterie descărcată
• Iluminare de noapte
• Indicator alimentare
• Leduri pt. nivelul sunetului
• Verificare sistem: Indicator pt. verificarea bateriei, 

Alarmă de testare a sistemului, Indicator pt. 
verificarea sistemului

• Controlul volumului

Accesorii
• Adaptor CA/CC: 2 x 9 V DC, 300 mA
• Baterii: 2 baterii AAA NiMH reîncărcabile
• Clemă pentru curea
• Încărcător: Bază de încărcare pentru unitatea 

parentală
• DFU / Manual de utilizare: Daneză/Norvegiană, 

Olandeză, Engleză, Finlandeză, Franceză, 
Germană, Greacă, Italiană, Portugheză, Spaniolă, 
Suedeză

Alimentare
• Durată de încărcare: 16 ore
• Alimentare: Adaptor CA/CC
• Reîncărcabil: nu
• Durată de funcţionare cu baterii: 12 ore
•

Sistem DECT de monitorizare copii
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