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Tekniska specifikationer
• Drifttemperatur: 0 .. 40 °C
• Förvaringstemperatur: -20 .. +60 °C

Mottagare/mottagning/sändning
• Frekvensband: DECT
• Automatiskt kanalval
• Antal kanaler: 120

Bekvämlighet
• Automatisk räckviddsvarning
• Indikering vid batteriladdning
• Indikator för låg batterinivå
• Nattlampa
• Strömindikator
• Ljudnivålampor
• Systemkontroll: Lampa för batterikontroll, Larm 

för systemkontroll, Lampa för systemkontroll
• Volymkontroll

Tillbehör
• AC/DC-adapter: 2 x 9 V DC 300 mA
• Batterier: 2 x laddningsbara AAA NiMH
• Bälteshållare
• DFU/Användarhandbok: Engelska, Franska, 

Spanska, Tyska, Holländska, Italienska, 
Portugisiska, Grekiska, Svenska, Norska, Finska, 
Danska

• Snabbstartshandbok

Effekt
• Laddningstid: 8 timmar
• Strömförsörjning: 230–240 V
• Uppladdningsbara
• Drifttid för batteri: 24 timmar

Logistisk information
• EAN för F-låda
• Mått F-låda (B x H x D): 220 x 187 x 94 mm
•
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