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Tekniset tiedot
• Käyttölämpötila: 0 - 40 °C
• Varastointilämpötila: -20 - +60 °C

Viritin/vastaanotto/lähetys
• Taajuuskaista: DECT
• Automaattinen kanavanvalinta
• Kanavien määrä: 120

Mukavuus
• Automaattinen kantoaluevaroitus
• Lataus vähissä -ilmaisin
• Virranilmaisin
• Äänenvoimakkuuden merkkivalot
• Järjestelmän suorittama tarkistus: Akun 

merkkivalo, Järjestelmätarkistuksen hälytin, 
Järjestelmätarkistuksen valo

• Äänenvoimakkuuden säätö

Lisätarvikkeet
• Verkkolaite: 2 x 9VDC, 300 mA
• Vyöpidike
• DFU / Käyttöopas: Englanti, Ranska, Espanja, 

Saksa, Hollanti, Italia, Portugali, Kreikka, Ruotsi, 
Norja, Suomi, Tanska

• Pikaopas

Teho
• Virtalähde: 230 - 240 V

Logistiset tiedot
• Tuotepakkauksen EAN-koodi
• Tuotepakkauksen mitat (LxKxS): 

220 x 187 x 94 mm
•

DECT-itkuhälytin
  

Tekniset tiedot
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