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Технически спецификации
• Диапазон на работната температура: 0 .. 40 °C
• Температурен диапазон (съхраняване): -20 .. 

+60 °C

Тунер/приемане/предаване
• Честотна лента: DECT
• Автоматичен избор на канали
• Брой канали: 120

Удобство
• Автоматично предупр. "извън обсег"
• Индикатор за зареждане на батерията
• Индикатор за изтощена батерия
• Нощна светлина
• Индикатор за захранване
• Светлини за нивото на звука
• Проверка на системата: Индикатор за проверка 

на батерията, Аларма на проверката на 
системата, Лампа за проверка на системата

• Регулиране на силата на звука

Аксесоари
• AC/DC адаптер: 2x 9VDC, 300mA
• Батерии: 2 x AAA NiMH акумулаторни
• Щипка за колан
• Зарядно устройство: Зарядна основа за устр. 

при родителя
• Инструкции за употреба / Ръководство за 

потребителя: Английски, Френски, Испански, 
Немски, Холандски, Италиански, Португалски, 
Гръцки, Шведски, Норвежки, Фински, Датски

• Ръководство за бързо инсталиране

Мощност
• Време за зареждане: 8 час(а)
• Електрозахранване: 230-240 V
• С акумулаторна батерия: да
• Време на работа на батерии: 24 час(а)

Логистични данни
• EAN F-кутия
• Размери - F-кутия (ШxВxД): 305 x 187 x 135 мм
•
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