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Tuner/modtagelse/transmission
• Frekvensbånd: 40.675 - 40.690 MHz
• Pilottone: Digital
• Maks. rækkevidde: 200 m
• Kanaler: 16

Komfort
• Advarsel om svigtende forbindelse
• Indikator for batteriniveau
• Strømindikator
• Indikatorer for lydniveau
• Systemkontrol: Batteri lysindikator, 

Systemkontrolalarm, Systemkontrollampe
• Lydstyrke

Tilbehør
• Lysnetadapter: 2 x 9 V DC/200 mA
• Batterier: 4 x AA babyenhed, 3 x AAA 

forældreenhed (ikke inkl.)
• Bælteclips: Bælteclips på forældreenhed
• Brugervejledning
• Lynhåndbog

Strøm
• Drifttid på batteri: 12 h
•
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