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HR03 | Valkoinen/HarmaaGeneral information

Digitaalisen Nedis®-itkuhälyttimen kristallinkirkkaan 
ääniyhteyden ansiosta voit olla varma, että pienokaisesi 
nukkuu sikeästi.
Uusinta FHSS-tekniikkaa käyttävä hälytin minimoi häiriöt 
ja varmistaa suoran yhteyden lapsesi huoneeseen. Se 
toimii pitkillä etäisyyksillä, sillä sen kantama on jopa 300 
metriä, joten voit olla missä tahansa kotona tai pihalla ja 
kuulla silti lapsesi äänet.
Plug and play -liitäntä helpottaa käyttöä, ja hälyttimessä 
on jopa kätevä varoitusääni, joka ilmoittaa, jos hälyttimen 
yhteys perusyksikköön katkeaa.
Kaikki vauvan huoneesta kuuluvat äänet näytetään myös 
hälyttimen LED-valoilla, jotta saat visuaalisen ilmoituksen 
siitä, kuinka kova ääni on. Tämä tarkoittaa, että voit 
määrittää äänenvoimakkuuden matalaksi, mutta saat silti 
heti tiedon vauvan huoneesta kuuluvista äänistä.
Itkuhälytintä voi käyttää joustavasti eri paikoissa, koska se 
toimii sekä verkkovirralla että paristoilla (6 x AAA, eivät 
sisälly toimitukseen), jos lähellä ei ole pistorasiaa.

Features

• Helppo ottaa käyttöön 
• Vakaa ja turvallinen ääniyhteys - häiriötön yhteys FHSS-
tekniikalla
• Toimii paristoilla tai verkkovirralla, mikä takaa joustavan 
käytön
• Jopa 300 metrin kantama, joten voit olla missä tahansa 
huoneessa
• Äänet ilmaistaan valoilla, jos äänenvoimakkuus on 
määritetty matalaksi
• Varoitusäänet ilmoittavat, jos itkuhälyttimen yhteys 
perusyksikköön on katkennut

Specifications

Väri: Harmaa / Valkoinen
Materiaali: ABS-Muovi
Maksimi lähetysantennin 
vahvistus:

0 dBi

Sales information

Order code: BAMO111AUWT
Product 
description:

Itkuhälytin | FHSS (Frequency-Hopping 
Spread Spectrum) | Takaisinpuhelu-
toiminnolla | Kantavuus: 300 m | 
Paristokäyttöinen / Verkkovirtakäyttöinen | 
6x AAA NiMH / HR03 | Valkoinen/Harmaa

Packaging: Lahjapakkaus
Brand name: Nedis

Quantity LxWxH (mm) Weight

1 145 mm 60 mm 215 mm 428 g
12 305 mm 230 mm 360 mm 5480 g



Virtalähteen tyyppi: Paristokäyttöinen / 
Verkkovirtakäyttöinen

Virtapistoke: Euro/Tyyppi C (CEE 7/16)
Tulojännite: 100 - 240 VAC 50 Hz
Toimintalämpötila: 0-40 °C
Leveys: 60.00 mm
Maksimi lähetysteho: 19 dBm
Kantavuus: 300 m
Korkeus: 110.00 mm
Virtalähteen kaapelin 
pituus:

2.05 m

Lähetystaajuuden alue: 2.4-2.46 GHz
Paino: 276.70 g
Syvyys: 40.00 mm
Äänellä aktivoitava: Kyllä
Säädettävä 
äänenvoimakkuus:

Kyllä

Mikrofonin kantoalue: 3.0 m
Teknologia: FHSS (Frequency-Hopping 

Spread Spectrum)
Tulovirta: 250.00 mA
Maksimi virrankulutus: 6.00 W
Vaatii paristot (ei sisälly): 6x AAA NiMH / HR03
Takaisinpuhelu-toiminnolla: Ei

Package contents

Vauvan yksikkö
Vanhemman yksikkö
• 2 x AC/DC-sovitin
Käyttöohje
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