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Technické specifikace
• Rozsah provozní teploty: 0 .. 40 ° C
• Rozsah teploty při uskladnění: -20 .. +60 ° C

Tuner/Příjem/Vysílání
• Frekvenční pásmo: DECT
• Automatická volba kanálů
• Počet kanálů: 120

Pohodlí
• Automatická výstraha při překročení dosahu
• Indikace nabíjení akumulátorů
• Indikace vybitého akumulátoru
• Noční světlo
• Indikace zapnutí
• Kontrolky úrovně zvuku
• Kontrola systému: Kontrolka funkce akumulátorů, 

Varovná indikace funkce systému, Kontrolka 
funkce systému

• Ovládání hlasitosti

Příslušenství
• Adaptér AC/DC: 2 x 9 V DC 300 mA
• Akumulátory: 2 x dobíjecí akumulátory AAA 

NiMH
• Spona na opasek
• Nabíječka: Nabíjecí základna pro jednotku pro 

rodiče
• DFU / Uživatelská příručka: Angličtina, 

Francouzština, Španělština, Němčina, Holandština, 
Italština, Portugalština, Řečtina, Švédština, 
Norština, Finština, Dánština

• Stručný návod

Příkon
• Doba nabíjení: 8 hodina (hodiny)
• Napájení: 230 - 240 V
• Dobíjecí: ano
• Provozní doba při napájení baterií: 24 hodina 

(hodiny)

Logistické údaje
• Kód EAN balení F
• Rozměry balení F-box (Š x V x D): 

305 x 187 x 135 mm
•
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