
Sängvibratorn från Bellman & Symfon är kraftfull 

nog att väcka även den som sover tungt. Anslut 

sängvibratorn till en Visitmottagare eller laddare 

och placera den under kudden eller madrassen. 

Sängvibratorn är mycket kraftfull utan att 

drivas av inbyggda batterier och har en 

gummerad yta som håller den säkert på plats 

när den vibrerar.  Den är utrustad med en lång 

kabel, så att du kan placera den precis där du 

vill ha den.

Anslutningar

Sängvibratorn kan anslutas till följande 

mottagare och tillbehör:

 BE1441 Visit blixtmottagare

 BE1442 Visit blixtmottagare med batterireserv

 BE1443 Visit blixtmottagare med 
batterireserv och brandövervakning

 BE1450 Visit portabel mottagare

 BE1570 Visit laddare för armbandsmottagare

 BE1260 Visit laddare för pager

Sängvibrator
BE1270

Väcker dig med vibrationer 
under kudden eller madrassen.

Kraftfull vibration
Väcker även de som sover tungt

Gummerad yta
Ligger på plats när den vibrerar

2 meter lång sladd
Lätt att placera där du vill ha den

Kompatibel med Visit
Fungerar med alla Visitmottagare

Egenskaper

Säker att använda
Använder lågspänning



Anslutningar

Kompabilitet
Sängvibratorn kan anslutas till följande mottagare 
och tillbehör:

Visitmottagare

   BE1441 Visit blixtmottagare

   BE1442 Visit blixtmottagare 
med batterireserv

   BE1443 Visit blixtmottagare med batterireserv 
och brandövervakning

   BE1450 Visit portabel mottagare

   BE1570 Visit laddare för 
armbandsmottagare

Tillbehör

   BE1260 Visit laddare för BE1470 Visit pager 

Omgivning
   Endast för inomhusbruk

   Arbetstemperatur: 15°-35° C

   Relativ luftfuktighet: 5% -95% 
icke kondenserande

Strömförsörjning
   Driftspänning 

2.0 – 4.0 V DC från en Visitmottagare

   Strömförbrukning 
250 – 750 mA

I paketet
   BE1270 sängvibrator 

med 2 m lång kabel

   Bruksanvisning

   Kom igång-guide

BE1260 BE1270

88 mm 27 mm

88 m
m

Underhåll och rengöring
   Underhållsfri. Rengör endast med en torr trasa. 

   Använd inte rengöringsmedel, spray, lösnings-
medel, alkohol, ammoniak eller slipmedel.

   Ej för återanvändning. 

Mått och vikt

Höjd: 88 mm

Bredd: 88 mm

Djup: 27 mm

Vikt: 120 g

Kablar och kontakter
   Kabellängd: 2 m

   Kontakt: 3.5 mm mono

BE1570 BE1441/2/3 BE1450

BE1270_001DAS002 bellman.com

Regulatoriska krav
   Uppfyller följande regulatoriska krav: 

CE, FCC, RoHS, RCM, WEEE, Der Grüne punkt
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