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DCNM-IDESKVID Tolkenpost met videouitgang
DICENTIS

u Vereenvoudigd, intuïtief en ergonomisch
ontwerp

u Ondersteunt tot 100 talen

u Voldoet volledig aan ISO 20109

u HDMI-uitgang voor het aansluiten van een
extern scherm

De DCNM-IDESKVID is een tolkenpost met een
vereenvoudigd, intuïtief en ergonomisch ontwerp en
een HDMI-video-uitgang voor het aansluiten van een
videoscherm van derden. De bedieningselementen van
de tolkenpost zijn overzichtelijk geplaatst, voor een
foutloze bediening. De tolkenpost biedt enkel
relevante informatie, één blik volstaat voor de
volledige vertolking. De post voldoet volledig aan ISO
20109.

Functies

• Maximaal tien posten per cabine

• Hot plug‑and‑play

• Automatische selectie van externe
headsetmicrofoon

• Gehoorbescherming voor vooraf gedefinieerde
hoofdtelefoons en headsets

• Voelbare terugkoppeling voor alle
bedieningselementen

• Geluidsindicaties en bobbeltjes voor visueel
gehandicapte gebruikers

• Display van 7 inch met hoog contrast

• Taal- en systeemconfiguratie vanuit het
configuratiemenu van de tolkenpost

Bedieningselementen en indicatoren
• Draaischakelaar voor volumeregeling hoofdtelefoon

• Draaischakelaars voor lage- en hogetonenregeling
hoofdtelefoon

• Draaischakelaar voor volumeregeling luidspreker

• Selectieknop en LED-indicatoren voor vloertaal /
automatische doorgave

• Microfoonknop met rood oplichtende 'on-air'- en
groen oplichtende 'cabine niet in gebruik'-LED-
indicator

• Dempingsknop

• Rode LED voor 'on-air' aan achterzijde

Weergavesectie

• 7 voorkeuzeknoppen voor doorgavetaal, met
indicatoren voor de geselecteerde voorinstelling en
taal: nummer, afkorting en kwaliteit

• A-, B- (en C)-taaluitgangsknoppen, met indicatoren
voor uitgang: selectie en status; taal: nummer,
afkorting, bezet

• Knop Taaloverzicht, waarmee de kwaliteit van alle
beschikbare talen wordt aangegeven

• Selectieknop voor videobron, waarmee u selecteert
of de sprekende deelnemer of de presentatie van de
deelnemer wordt weergegeven op het externe
videoscherm

• Draaischakelaar met geïntegreerde drukknop om de
instellingen te wijzigen

• Real-time klok

• Indicator geselecteerde taal voor luidspreker
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• Indicator met geluidsindicatie die aangeeft dat de
post actief is (pieptonen)

• Selectie-indicator microfoon of externe headset

Aansluitingen
• Drie 3,5 mm TRRS-aansluitingen voor

hoofdtelefoon / headset (links, rechts en onderaan)

• Twee RJ45-compatibele aansluitingen voor
systeemcommunicatie en voeding. Doorgeluste
bekabeling door kabels voor DICENTIS-systeem te
gebruiken of sterbekabeling door standaard Cat. 5e-
kabels of beter en PoE+ switches te gebruiken

• USB-connector (voor toekomstig gebruik)

• Connector voor inplugbare microfoon DCNM-MICS
of DCNM-MICL (apart te bestellen)

• HDMI-connector voor extern videoscherm, waarbij
een juist afgeschermde kabel (hoge-snelheids-HDMI
of beter) wordt gebruikt om de deelnemer die aan
het woord is of de presentatie van de deelnemer te
laten zien.

Certificaten en normen

Regio Naleving van wet- en regelgeving/kwali-
teitsaanduidingen

Europa CE DECL_EC_DCNM-IDESKVID

CE DECL EC ISO DCNM-IDESKVID

VS FCC CERT FCC DCNM-IDESKxxx
USA

Canada IC CERT RAD DCNM-IDESKxxx
CAN

Singapore iDA DCNM-
IDESKVID_Certificate_RF_Singa
pore

Meegeleverde onderdelen

Aantal Component

1 Tolkenpost

1 Beknopte installatiehandleiding

1 CE-informatieblad

Technische specificaties

Elektrische specificaties

Voeding 48 VDC
IEEE802.3at klasse 4,  PoE+

Stroomverbruik 18 W

Frequentiebereik 100 Hz tot 20 kHz (-3 dB op
nominaal niveau)

Audio-ingangen

 Nominaal niveau
microfooningang

80 dB SPL conform EN-ISO
22259

 Maximum
microfooningang

110 dB SPL conform EN-ISO
22259

 Nominale ingang
headsetmicrofoon

-38 dBV

 Maximale ingang
headsetmicrofoon

-8 dBV

Audio-uitgangen

 Luidsprekeruitgang,
nominaal

72 dB SPL

 Hoofdtelefoonuitgan
g, nominaal

-3 dBV

 Hoofdtelefoonuitgan
g, maximaal

0 dBV

 Hoofdtelefoonimped
antie (voor elk
oorstuk)

> 32 ohm < 1 kOhm

 Uitgangsvermogen
hoofdtelefoon (voor
beide oorstukken)

65 mW

Video-uitgangen

 HDMI-resoluties 1920 x 1080p
1280 x 720p

 HDMI-versie 1.4

Algemeen

 Schermgrootte 7 inch

 Schermtype TFT

 Schermresolutie 800 x 480p
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 Headsets/
hoofdtelefoons met
ondersteuning voor
gehoorbescherming

• Bosch HDP-HQ

• Bosch LBB3443/00

• Bosch HDP-LWN

• Apple MB770

• Apple MD827ZM/B

• B&O Play 3i

• B&O Form 2i

• Harman/Kardon Soho

• Koss PortaPro

• Sennheiser PX-100-II i

• Sennheiser PX-200-II

Mechanische specificaties

Montage Vrijstaand

Afmetingen (H x B x
D)

104 x 326 x 168 mm

Schuine stand 30 graden

Gewicht 1540 gr

 Kleur Verkeerszwart (RAL 9017)
Zilver (RAL 9022)

Omgevingseisen

Bedrijfstemperatuur -5 ºC tot +35 ºC

Opslag- en
bedrijfstemperatuur

-30 ºC tot +70 ºC

Relatieve
vochtigheidsgraad

< 90 %, > 5 %

Bestelinformatie

DCNM-IDESKVID Tolkenpost met videouitgang
Tolkenpost voor één gebruiker met video-uitgang
Bestelnummer DCNM-IDESKVID | F.01U.326.553
Accessoires
HDP-IHDP Hoofdtelefoon voor tolken
Hoofdtelefoon voor tolken, 1,5 m lange kabel met
vergulde stereo-jackplug van 3,5 mm aan het uiteinde.
Bestelnummer HDP-IHDP | F.01U.376.896

HDP-IHDPEP Oorkussentje voor HDP-IHDP/IHDS
Verwisselbare oorkussentjes voor HDP-IHDP en HDP-
IHDS
Bestelnummer HDP-IHDPEP | F.01U.376.901
HDP-IHDS Tolkenheadset
Tolkenheadset, 1,5 m lange kabel met vergulde stereo-
jackplug van 3,5 mm aan het uiteinde.
Bestelnummer HDP-IHDS | F.01U.376.902
HDP-IHDPEP Oorkussentje voor HDP-IHDP/IHDS
Verwisselbare oorkussentjes voor HDP-IHDP en HDP-
IHDS
Bestelnummer HDP-IHDPEP | F.01U.376.901
DCNM-MICS Microfoon met korte steel
DICENTIS microfoon met korte steel voor het DICENTIS
Conferentiesysteem of het DICENTIS Draadloze
conferentiesysteem.
Bestelnummer DCNM-MICS | F.01U.288.448
F.01U.374.039
DCNM-MICL Microfoon met lange steel
DICENTIS microfoon met lange steel voor het DICENTIS
Conferentiesysteem of het DICENTIS Draadloze
conferentiesysteem.
Bestelnummer DCNM-MICL | F.01U.288.447
DCNM-TCIDESK transportkoffer voor 2x DCNM-IDESK
Transportkoffer voor opslag en transport van twee
DCNM‑IDESK tolkenposten met korte microfoons; heeft
een groot compartiment voor accessoires.
Bestelnummer DCNM-TCIDESK | F.01U.328.089
DCNM-CB02-I Systeemkabelsamenstelling, 2m
Systeemnetwerkkabel van 2 m voor het aansluiten van
alle DICENTIS-apparaten.
Bestelnummer DCNM-CB02-I | F.01U.332.138
DCNM-CB05-I Systeemkabelsamenstelling, 5m
Systeemnetwerkkabel van 5 m voor het aansluiten van
alle DICENTIS-apparaten.
Bestelnummer DCNM-CB05-I | F.01U.332.019
DCNM-CB10-I Systeemkabelsamenstelling, 10m
Systeemnetwerkkabel van 10 m voor het aansluiten van
alle DICENTIS-apparaten.
Bestelnummer DCNM-CB10-I | F.01U.332.020
DCNM-CB25-I Systeemkabelsamenstelling, 25m
Systeemnetwerkkabel van 25 m voor het aansluiten van
alle DICENTIS-apparaten.
Bestelnummer DCNM-CB25-I | F.01U.332.021
Services
EWE-DCNIDE-IW 12mths wrty ext Interpreter Desk
12 maanden garantieverlenging
Bestelnummer EWE-DCNIDE-IW | F.01U.348.765
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