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Dane techniczne
• Zakres temperatur eksploatacji: 0 .. 40 °C
• Zakres temperatur przechowywania: -20 .. 

+60 °C

Tuner/odbiór/transmisja
• Pasmo częstotliwości: DECT
• Automatyczny wybór kanału
• Liczba kanałów: 120

Udogodnienia
• Automatyczne ostrzeżenie o wyjściu poza zasięg
• Wskaźnik ładowania akumulatora
• Wskaźnik niskiego poziomu naładowania
• Lampka nocna
• Wskaźnik zasilania
• Wskaźniki poziomu głośności
• Wskaźnik poprawnego działania: Wskaźnik 

naładowania akumulatorów, Alarm poprawnego 
działania, Wskaźnik poprawnego działania

• Regulacja głośności

Akcesoria
• Zasilacz sieciowy: Prąd stały 2 x 9 V, 300 mA
• Baterie: 2 akumulatory AAA NiMH
• Zaczep na pasek
• Ładowarka: Podstawka ładująca do odbiornika
• Instrukcja obsługi: Angielski, Francuski, 

Hiszpański, Niemiecki, Holenderski, Włoski, 
Portugalski, Grecki, Szwedzki, Norweski, Fiński, 
Duński

• Skrócona instrukcja obsługi

Zasilanie
• Czas ładowania: 8 godzin(y)
• Zasilanie: 230–240 V
• Zasilanie akumulatorowe
• Czas pracy na zasilaniu akumulatorowym: 

24 godzin(y)

Dane logistyczne
• EAN kod opakowania pojedynczego
• Wymiary opakowania pojedynczego (szer. x wys. 

x głęb.): 305 x 187 x 135 mm
•

Elektroniczna niania DECT
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