Herätyskello, malli: Classic
BE1350
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Ominaisuudet

n Voimakas 100 dB:n* signaali
Moniääninen / kasvava taso

o Älykäs torkkutoiminta
Muuttaa torkkuajan kestoa

p Tehokas täristin tyynyn alle
Värähtelee ja tuottaa ääntä

q Akkuvarmennus (lisävaruste)
Lisäturva verkkokatkon ajan

100 dBA @ 4", 94 dBA @ 12"
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Herääminen ei voi olla helpompaa
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Bellman & Symfon Classic herätyskellon
avulla sinun ei tarvitse pelätä, että nukut liian
pitkään. Valitse heräämistavaksi voimakas
ääni, neljä erittäin kirkasta LED- vilkkuvaloa
tai täristin, joka värisee ja tuottaa ääntä suoraan tyynysi alla. Täydellistä, mikäli sinulla on
vaikeuksia heräämisen kanssa tai kuulosi taso
on alentunut.

nuuttiin. Soittoääni vaihtelee eri taajuuksia siten,
että mikäli sinulla on vaikeuksia kuulla esim.
korkeita ääniä, ei tästä ole sinulle suurta haittaa. Classic kello on erittäin helppokäyttöinen.
Siinä on suuri LCD- näyttö, jossa säädettävä
taustavalo ja kaksi nappulaa ajan sekä herätysajan asetusta varten.

Classic herätyskellossa on monta erinomaista

Lisäksi voit kytkeä äänisignaalin pois, jolloin
et häiritse muita huoneessa olevia kun
sinun tarvitsee herätä.

toimintoa. Esim. älykäs torkkutoiminto, jossa
torkkuaikaa lyhennetään 9 minuutista 2 mi-

Tekniset tiedot
Koko ja paino

Toiminta

Korkeus:

4.3", 108 mm

Leveys:

4.7", 121 mm

Syvyys:

3.6", 92 mm

Paino:

13.7 oz, 390 g sisältäen akut



Erilliset paina / kierrä nupit, joilla tehdään
ajan sekä herätysajan asetukset



Erillinen painonappi, jolla valitaan
12- tunnin tai 24- tunnin näyttötapa



Erillinen painonappi, jolla voidaan säätää
taustavalon kirkkautta 5 :llä askeleella



Erillinen nappi, jolla voidaan valita hälytysäänen tila



Akkujännitteen valvontamonitori, joka ilmaisee
akkujen tilan ( akut lisävarusteena )



Varavoima-akku antaa virtaa äänelle ja täristimelle,
( lisävarusteena / hankittava erikseen )

4.7", 121 mm

4.3", 108 mm

4.7", 121 mm

Napit ja säädöt
Ajan asetus

Torkkukytkin

Herätysaika
Herätys
Päälle / Pois

3.6", 92 mm

Toimituspakkauksen sisälö


BE1350 Herätyskello



BE1271 Täristin



Verkkolaite, 7.5 VDC, 1000 mA



Käyttöohje

Herätyksen asetus

Kaiutin

Ääni
Päälle / Pois

Taustavalon
säätönappi

12/24 t. näytön
valintanappi

Hälytystavat




Ääni
100 dBA @ 4 , 10 cm, 94 dBA @ 12 , 30 cm
Monitaajuinen vaihteleva hälytysääni, jonka
taajuusalue vaihtelee 950 Hz - 3000 Hz:n välillä

Täristinliitin

Täristin (värinä)
Käyttöjännite: 2.0 -- 4.0 VDC

Hälytys ja torkkutoiminto


Hälytyksen maksimi kestoaika 20 minuuttia



Laskeva torkkujan muutos 9: stä. >> 2: een
minuuttiin 2:n minuutin askelilla.

Näyttö


Tyyppi: Twisted Nematic (TN) LCD



Säädettävä, 5- portainen taustavalo
Taustavalo aktivoidaan torkkupainikkeella



Taustavalon väri: valkoinen



Näyttöaika: 8 se

Ympäristön vaatimukset


Toimintalämpötila: 59° - 95° F
(15° - 35° C)



Suhteellinen kosteus: 5% - 95%
(ei tiivistyvä)

Lisävarusteet
Seuraavia lisävarusteita on mahdollista hankkia:


BE1272 Täristin äänellä



4 ladattavaa AAA kokoista NiMH akkua

Yleiset vaatimukset


Täyttää seuraavat yhteensopivuusvaatimukset:
WEEE, Der grüne punkt, CE, RoHS and C-Tick
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