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Accessoires
• Riemclip
• AC/DC-adapter: 2 x 9 V DC, 300 mA
• Batterijen: 2 x AAA oplaadbare NiMH
• Oplader: Oplaadstation voor ontvanger
• IFU/gebruikershandleiding: Deens/Noors, 

Nederlands, Engels, Fins, Frans, Duits, Grieks, 
Italiaans, Portugees, Spaans, Zweeds

Convenience
• Melding bij buiten bereik
• Indicatie 'batterij wordt opgeladen'
• Indicatie 'batterij bijna leeg'
• Nachtlampje
• "Apparaat aan" indicatie
• Visuele geluidsindicatie
• Systeemcontrole: Batterijcontrolelampje, 

Systeemalarmlampje, Systeemcontrolelampje
• Volumeregeling

Tuner/ontvangst/transmissie
• Frequentieband: DECT
• Automatic channel selection
• Aantal kanalen: 120

Voeding
• Oplaadtijd: 16 uur u
• Gebruiksduur met batterij: 12 u
• Stroomvoorziening: AC/DC-adapter
• Oplaadbaar

Technische specificaties
• Temperatuurbereik in bedrijf: 0 .. 40 °C
• Bereik opslagtemperatuur: -20 .. +60 °C
•

DECT-babyfoon
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