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Technische specificaties
• Bereik gebruikstemperatuur: 0 .. 40 °C
• Bereik temperatuuropslag: -20 .. +60 °C

Tuner/ontvangst/overdracht
• Frequentieband: DECT
• Automatische zenderinstallatie
• Aantal kanalen: 120

Gebruiksgemak
• Automatische 'Geen bereik'-waarschuwing
• Indicatie 'batterij wordt opgeladen'
• Batterij bijna leeg-indicatie
• Nachtlampje
• "Apparaat aan"-indicatie
• Geluidsniveaulampjes
• Systeemcontrole: Batterijcontrole-lampje, 

Systeemcontrolealarm, System check-lampje 
(voor systeemcontrole)

• Volumeregeling

Accessoires
• AC/DC-adapter: 2 x 9 VDC, 300 mA
• Batterijen: 2 oplaadbare AAA NiMH-batterijen
• Riemclip
• DFU/gebruiksaanwijzing: Nederlands, Frans, 

Spaans, Duits, Nederlands, Italiaans, Portugees, 
Grieks, Zweeds, Noors, Fins, Deens

• Snelstartgids

Vermogen
• Oplaadtijd: 8 uur
• Stroomvoorziening: 230-240 V
• Oplaadbaar
• Gebruikstijd van batterij: 24 uur

Logistieke gegevens
• EAN F-doos
• Formaat F-box (B x H x D): 220 x 187 x 94 mm
•
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