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Especificações técnicas
• Limites de temperatura em funcionamento: 0 .. 

40 °C
• Limites de temperatura arrumado: -20 .. +60 °C

Sintonizador/Recepção/Transmissão
• Banda de frequência: DECT
• Selecção automática de canais
• Número de canais: 120

Comodidade
• Aviso automático de fora de alcance
• Indicação de carga
• Indicação de bateria fraca
• Luz de presença
• Indicador de ligado
• Luzes do nível sonoro
• Verificação do sistema: Luz de verificação das 

pilhas, Alarme de verificação do sistema, Luz de 
verificação do sistema

• Controlo do volume

Acessórios
• Transformador CA/CC: 2x 9 V CC, 300 mA
• Pilhas: 2 x AAA NiMH recarregável
• Clipe para o cinto
• Carregador: Base de carga para unidade dos pais
• DFU / Manual do Utilizador: Inglês, Francês, 

Espanhol, Alemão, Holandês, Italiano, Português, 
Grego, Sueco, Norueguês, Finlandês, 
Dinamarquês

• Guia de Iniciação Rápido

Potência
• Tempo de carga: 8 hora(s)
• Alimentação eléctrica: 230-240 V
• Recarregável
• Tempo de funcionamento a pilhas: 24 hora(s)

Dados logísticos
• Dimensões da caixa F (L x A x P): 305 x 187 x 

135 mm
•
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