Väckarklocka Pro plus
BE8049

Funktioner
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 Extra hög 100 dB* signal

Stigande multifrekvenssignal
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 Fyra högintensiva blixtljus
Effektiva även i dagsljus

 Kraftfull sängvibrator

Vibrerar och avger ett ljud

 Inbyggd nattbelysning

Hjälper dig hitta i mörkret

 Batterireserv
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Tar över vid strömavbrott

 Smart snoozefunktion

Minskar tidsintervallen

 Telefonnotifiering

För fast telefon och mobil
* 100 dBA @ 10 cm, 94 dBA @ 30 cm

Väckning och notifiering - allt i ett
Med väckarklockan Pro plus behöver du inte
vara orolig för att du skall försova dig. Den
väcker dig med en kombination av förstärkt
ljud, blixtljus samt vibrationer under huvudkudden med hjälp av en medföljande sängvibrator. Perfekt för dig som sover tungt eller
har nedsatt hörsel.
Väckarklockan är mycket enkel att använda.
Den har en stor och tydlig urtavla och ergonomiska vred som gör det lätt att ställa in tid
och väckning. Dessutom är den utrustad med

batterireserv och nattbelysning som visar
vägen tillbaka till sängen om du behöver gå
upp under natten.
Avkopplad utan att vara frånkopplad
När man tar sig en tupplur under dagen är det
lätt hänt att man missar när någon försöker få
tag i en. Väckarklockan går att ansluta till såväl
fast telefon som mobil och surfplatta. Den
talar då om när någon ringer, skickar ett
meddelande – eller till och med när du har
något viktigt inplanerat i din kalender.
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Teknisk information
Storlek och vikt

Alarm och snoozefunktion

Höjd:

108 mm

Bredd:

121 mm

Djup:

92 mm

Vikt:

390 g inklusive batterier



Alarm timeout: 20 min

Knappar och reglage
Tidsinställning

Snoozeknapp

Alarminställning

 Minskade snoozeintervaller från 9 till 2 minuter
		 i steg om 2 minuter

121 mm

121 mm



Snooze timeout: 20 minuter

Nattbelysning

108 mm

 Inbyggd nattbelysning som visar vägen tillbaka
		 till sängen med ett milt blått sken


Typ: Electro Luminescent (EL) ljus



Sätts på och stängs av med snoozeknappen



Timeout: 1 tim (15 min vid batterireserv)

Alarmtid

92 mm

Alarm på/av

Funktioner
Separata vrid- och tryckbara knappar för enkel
		 inställning av tid och väckning


Högtalare 4x blixt Nattbelysning
Blixt/ljud
på/av

Alarmindikator

Bakgrundsbelysning

Tidsformat

 Dedikerad knapp som växlar mellan 12 och 24
		 timmarsvisning

Anslutningar


Extern trigg för 3,5 mm stereokontakt

Telefon modular RJ-11 kontakt
		 Analogt telenät 26-120V RMS, 15-100 Hz


 Dedikerad knapp som justerar urtavlans bak		 grundsbelysning i fem steg
 Dedikerad knapp som sätter på och stänger av
		 väckarklockans ljudsignal och blixtljus

Batteriövervakning som visar batteriets ladd		 ningsstatus


Signaler
 Ljudsignal
		 100 dBA @ 10 cm, 94 dBA @ 30 cm
		 Inbyggd multifrekvenssignal med en
		 huvudfrekvens på 950-3000 Hz

Blixtljus
		 4 högintensiva pulserande LED lampor
		 Varning! Blixtljus kan framkalla epileptiskt anfall


Sängvibrator
		 Vibratorstyrka: 2.0 - 4.0V DC
		 Avger ett ljud


 Batterireserv som ger strömförsörjning till alarm,
		 sängvibrator, nattlampa och blixtljus

I förpackningen


BE1370 med inbyggd batterireserv



BE9250 Mobilsensor



BE1272 sängvibrator med ljud



Nätadapter 7,5VDC, 1000 mA



Mobilsensoradapter



1 x AAA alkaliskt batteri



Bruksanvisning

Urtavla


Typ: Twisted Nematic (TN) LCD

 Justerbar bakgrundsbelysning i 5 steg
		 Bakgrundsbelysningen aktiveras med
		 snoozeknappen

Tillbehör
Följande originaltillbehör finns:


BE1271 Sängvibrator utan ljud



Bakgrundsbelysningens färg: vit



BE9086 Kabel för extern trigg



Bakgrundsbelysningens timeout: 8 s



BE9105 Telefonkabel

Mobilsensor

Fast
telefon

Sängvibrator

Mobilsensor
 Storlek och vikt
		 Ø 24 x 34 mm, 47 g inkl. adapter

 Detektering
		 Optisk: Aktiveras när skärmen tänds
		 Ljuskänslighet: Synligt ljus >3 lux
 Ström och batteri
		 Batterityp: 1 x AAA 1,5 V alkaline
		 Drifttid: > 1 år vid normal användning
 Kontakter
		 Mobilsensor: 2,5 mm teleplugg
Adapter: 3,5mm teleplugg

Omgivning

Regulatoriska krav

© och TM 2013, Bellman & Symfon AB

Arbetstemperatur: 15° till 35° C
		 (59° till 95° F)

Uppfyller följande regulatoriska krav:
		 WEEE, Der grüne punkt, CE, RoHS, C-Tick, A-Tick

Bellman och Bellman & Symfon är registrerade varumärken
som ägs av Bellman & Symfon AB. Alla rättigheter reserverade.
Informationen i denna trycksak kan bli föremål för förändringar
utan föregående varsel.



 Relativ luftfuktighet: 5% till 95%
		 (ej kondenserande)



BE8049_001DAS001_SE

bellman.com

