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Tekniske spesifikasjoner
• Temperaturområde for drift: 0 .. 40 °C
• Temperaturområde for oppbevaring: -20 .. 

+60 °C

Tuner/mottak/sending
• Frekvensbånd: DECT
• Automatisk kanalvalg
• Antall kanaler: 120

Anvendelighet
• Automatisk utenfor rekkevidde-advarsel
• Indikator for lavt batteri
• Strøm på-indikasjon
• Lydnivålamper
• Systemkontroll: Batterikontrollampe, 

Systemkontrollalarm, Systemkontrollampe
• Volumkontroll

Tilbehør
• AC/DC-adapter: 2x 9 VDC, 300 mA
• Belteklemme
• DFU/Brukerhåndbok: Engelsk, Fransk, Spansk, 

Tysk, Nederlandsk, Italiensk, Portugisisk, Gresk, 
Svensk, Norsk, Finsk, Dansk

• Hurtigstartveiledning

Effekt
• Strømforsyning: 230–240 V

Logistiske data
• EAN F-boks
• Mål på F-boks (B x H x D): 220 x 187 x 94 mm
•
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