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Műszaki adatok
• Üzemi hőmérséklettartomány: 0 .. 40 °C
• Tárolási hőmérséklettartomány: -20 .. +60 °C

Hangolóegység/Vétel/Adás
• Frekvenciasáv: DECT
• Automatikus csatornaválasztás
• Csatornák száma: 120

Kényelem
• Automatikus figyelmeztetés a vételkörzeten kívül
• Akkumulátortöltés jelzőfény
• Alacsony akkutöltöttség jelzőfény
• Éjszakai fény
• Bekapcsolás jelzőfény
• Hangszintjelző fények
• Rendszer-ellenőrzés: Akkumulátor-ellenőrzés 

jelzőfény, Rendszer-ellenőrzési figyelmeztetés, 
Rendszerellenőrzés jelzőfény

• Hangerőszabályzás

Tartozékok
• AC/DC adapter: 2x 9 V DC, 300 mA
• Elemek: 2 x AAA NiMH újratölthető
• Övcsat
• Töltő: Töltőalap a szülői egységhez
• DFU / Felhasználói kézikönyv: Angol, Francia, 

Spanyol, Német, Holland, Olasz, Portugál, Görög, 
Svéd, Norvég, Finn, Dán

• Gyors áttekintő útmutató

Áram
• Töltési idő: 8 óra
• Tápellátás: 230-240 V
• Újratölthető
• Üzemidő akkuval: 24 óra

Logisztikai adatok
• EAN csomagolás
• Csomagolás méretei (SzxMaxMé): 

305x187x135 mm
•
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