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DCNM-FSL Gömme dil seçici
DICENTIS

u Yerel karakterle dil gösterimi

u Sezgisel çalışma

u 100 dile kadar destekler

u Standart PoE ve ağ kablo bağlantısı ile mevcut
BT altyapısına bağlanır

DICENTIS açık bir platform oluşturmak için farklı
standart teknolojileri içerir. Uyumlu ürünlerin entegre
edilmesiyle eksiksiz sistem çözümleri oluşturulabilir.
Bu, DICENTIS'in son derece ölçeklenebilir olmasını,
toplantı ve konferans tesislerinin artan
gereksinimleriyle birlikte gelişmesini sağlar. DICENTIS
Konferans Sistemi, merkezine Bosch'un geliştirdiği
benzersiz IP tabanlı OMNEO medya ağ mimarisinin
kullanımını yerleştiriyor.
Şık bir tasarıma sahip olan DICENTIS Gömme tip dil
seçici ile delegeler konuşmacıyı rahatça tercih ettikleri
dilde dinleyebilir. Dil seçimi basittir ve cihaza kulaklık
bağlandığında otomatik olarak devreye girer. Delege
aydınlanan dokunmatik tuşlara basarak mevcut diller
arasından seçim yapabilir.
Mevcut diller anlaşılırlığı artırmak için yerel
karakterlerle görüntülenir. Dil seçimini kolaylaştırmak
için katılımcı için tercih edilen bir dil sistemde
tanımlanmışsa dil seçici otomatik olarak tanımlanan
dili kullanır.
Ses seviyesi ışıklı dokunmatik düğmelerle de
ayarlanabilir.

i Uyarı
Ürün fotoğrafı, uç kapakları takılıyken DCNM-
FSL'yi göstermektedir. Uç kapaklarının ayrıca
sipariş edilmeleri gerekir.

İşlevler

Genel
• Bilgisayar yapılandırma yazılımı uygulaması ile

yapılandırılabilir.
• Görüntüleme için 1,44 inç ekran:

– Orijinal karakterli dil seçimi.

– ISO kısaltması biçiminde dil seçimi.
– Dil numaraları.

• Standart CAT-5e (veya daha kaliteli) bir kablo ile
Ethernet Üzerinden Güç uyumlu bir anahtara
bağlandığı yıldız yapılandırmasında bağlanır.

• Kulaklık bağlı değilken görüntüleyici kapanır.
• Görüntüleyici, toplantıda dikkat dağılmasını en aza

indirmek için, yaklaşık 8 saniye boyunca herhangi
bir düğme kullanmazsa otomatik olarak kapanır.

Güvenlik
Uluslararası olarak kabul edilen şifreleme standartları,
sistemdeki bilgilerin gizli kalmasını sağlar.

Kulaklıklar
Cihazın kulaklık bağlantısı ve ses seviyesi kontrolü
bulunur, böylece arka planda şiddetli gürültü
olduğunda bile çeviriler ve salondaki sesler net olarak
duyabilir.

Kontroller ve Göstergeler
Üst tarafta:
• 4 dokunmatik tuşlu 1,44 inç görüntüleyici.
• Cihazın üzerindeki LED göstergeler şunları gösterir:

– Kulaklık ses seviyesi kontrolü - Sol tarafta
– Dil seçici - Sağ tarafta

Ara bağlantılar
• 1 x 3,5 mm (0,14 inç) stereo jak tipi kulaklık

soketleri.
• Sistem iletişimi ve PoE aracılığıyla güç için 1 adet

RJ45 uyumlu bağlantı.
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• Harici kulaklık bağlantısı için 1 adet konnektör.

Sertifikalar ve onaylar

Bölge Yasal uyumluluk/kalite işaretleri

Global DOC ISO 22259:2019

Avrupa CE DECL_EC_DCNM-FSL

ABD FCC

Birlikte verilen parçalar

Miktar Bileşen

1 DCNM‑FSL Gömme dil seçici

Teknik özellikler

Elektriksel Özellikler

Güç kaynağı PoE (44-57 VDC)

Güç tüketimi 2,6 W

Frekans tepkisi 100 Hz - 20 kHz (nominal seviyede -3 dB)

Nominal seviyede THD < %0,1

Dinamik aralık > 90 dB

Sinyal/parazit oranı > 90 dB

Ses çıkışları

Kulaklık nominal çıkışı 0 dBV

Kulaklık maksimum çıkışı 3 dBV

Kulaklık yük empedansı > 32 ohm < 1k ohm

Kulaklık çıkış gücü 65 mW

Genel

Ekran boyutu 36,58 mm (1,44 inç)

Ekran tipi LCD

Mekanik Özellikler

Montaj tipi Gömme monte

Boyut (Y x G x D) (mm) 56 mm x 100 mm x 80 mm

Boyut (Y x G x D) (inç) 2.20 in. x 3.94 in. x 3.15 in.

Renk kodu RAL 9017 Trafik siyahı

Ağırlık (g) 95 g

Ağırlık (lb) 0.21 lb

Çevresel Özellikler

Çalışma sıcaklığı 5ºC - +45ºC
(41ºF - +113ºF)

Depolama ve taşıma sıcaklığı -30 ºC - +70 ºC

(-22 ºF - +158 ºF)

Bağıl nem < %90, > %5

Sipariş bilgileri

DCNM-FSL Gömme dil seçici
DICENTIS konferans sistemi için gömme dil seçici
Sipariş numarası DCNM-FSL | F.01U.364.203

Aksesuarlar
DCNM-FEC Gömme uç tapa
DICENTIS gömme montajlı uç kapağı (50 parçalık set)
Sipariş numarası DCNM-FEC | F.01U.365.155
DCNM-FET Gömme çıkarma aletleri
DICENTIS gömme montaj çıkarma araçları
Sipariş numarası DCNM-FET | F.01U.376.649
DCN-FCOUP Gömme bağlantı
Gömme montajlı üniteler için DCN Yeni Nesil gömme
montajlı bağlantılar (50 parçalı set).
Sipariş numarası DCN-FCOUP | F.01U.510.216
DCN-FPT Gömme konumlandırma aracı
Gömme montajlı bağlantılar için DCN Yeni Nesil gömme
montajlı konumlandırma gereçleri (2 set).
Sipariş numarası DCN-FPT | F.01U.008.856
LBB3443/00 Hafif kulaklık
Yüksek kaliteli ses yayını için hafif kulaklıklar,
değiştirilebilir kulaklık süngeri ve normal kablo.
Sipariş numarası LBB3443/00 | F.01U.508.901
LBB3443/10 Hafif kulaklık, örgülü kablo
Yüksek kaliteli ses yayını için hafif kulaklıklar,
değiştirilebilir kulaklık süngeri ve dayanıklı kablo.
Sipariş numarası LBB3443/10 | F.01U.009.041
HDP-LWN Hafif boyun bandı kulaklık
Yüksek kaliteli ses yayını için hafif boyun bandı kulaklık,
değiştirilebilir kulaklık süngeri.
Sipariş numarası HDP-LWN | F.01U.132.714
HDP-ILN İndüksiyonlu boyun bandı
İndüksiyonlu boyun bandı, hafif.
Sipariş numarası HDP-ILN | F.01U.012.808
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Temsilci:

Europe, Middle East, Africa: Germany:
Bosch Security Systems B.V.
P.O. Box 80002
5600 JB Eindhoven, The Netherlands
Phone: + 31 40 2577 284
www.boschsecurity.com/xc/en/contact/
www.boschsecurity.com

Bosch Sicherheitssysteme GmbH
Robert-Bosch-Ring 5
85630 Grasbrunn
Tel.: +49 (0)89 6290 0
Fax:+49 (0)89 6290 1020
de.securitysystems@bosch.com
www.boschsecurity.com
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