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DCNM-IDESK Tercüman masası
DICENTIS

u Basitleştirilmiş, sezgisel ve ergonomik tasarım
u 100 dile kadar destekler
u ISO 20109 ile tamamen uyumludur

DCNM-IDESK basitleştirilmiş, sezgisel ve ergonomik
tasarımıyla tek kullanıcılık bir tercüman masasıdır.
Uygun şekilde yerleştirilmiş kontroller hatasız sezgisel
kullanıma olanak sağlar. DICENTIS tercüman masası
yalnızca ilgili bilgileri sağlar, böylece tek bakışta tüm
tercüme süreci yürütülebilir. ISO 20109 ile tamamen
uyumludur.

• Kırmızı “canlı yayın” ve yeşil "kabin kullanımda değil"
LED göstergeli mikrofon düğmesi

İşlevler

• Seçilen ön ayar ve dil göstergeleriyle 7 aktarmalı dil
ön ayar düğmeleri: numara, kısaltma ve kalite

• Kabin başına on adede kadar masa
• Anında tak ve kullan özelliği
• Otomatik harici kulaklık mikrofonu seçimi
• Önceden tanımlanmış kulaklıklar ve mikrofonlu
kulaklıklar için işitme koruması
• Tüm kontroller için temas yoluyla geri bildirim
• Görme engelli kullanıcılar için sesli bildirim ve
kabartmalar

• Sessiz düğmesi
• Arkada kırmızı “canlı yayın” LED'i
Ekran bölümü

• A, B (ve C) dil çıkış düğmeleri ile çıkış göstergeleri:
seçim ve durum, dil, numara, kısaltma, meşgul
• Tüm mevcut dillerin kalitesini göstermek için dile
genel bakış düğmesi
• Ayarları değiştirmek için entegre düğmeli döner
kontrol
• Gerçek zamanlı saat
• Hoparlör seçili dil göstergesi

• Yüksek kontrastlı 7 inç ekran

• Sesli bildirim aktif göstergesi (bip sesi)

• Tercüman masasının yapılandırma menüsünden dil
ve sistem yapılandırması

• Mikrofon veya harici kulaklık seçimi göstergesi

Kontroller ve göstergeler
• Döner kulaklık ses seviyesi kontrolü
• Döner kulaklık bas ve tiz ses kontrolleri
• Döner hoparlör ses seviyesi kontrolü
• Salon / otomatik aktarma seçim düğmesi ve LED
göstergeleri

Bağlantılar
• Üç adet 3,5 mm kulaklık / mikrofonlu kulaklık soketi
TRRS (solda, sağda ve altta)
• Sistem iletişimi ve güç için iki adet RJ45 uyumlu
bağlantı. DICENTIS sistem kabloları kullanılan devre
geçişli kablolar veya standart Cat kullanılan yıldız
kablolar. 5e veya üstü kablolar ve PoE+ anahtarları
• USB konnektörü (daha sonra kullanmak için)
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• Takılabilir mikrofon DCNM-MICS veya DCNM-MICL
için konnektör (ayrı olarak sipariş edilir)
Sertifikalar ve onaylar
Bölge

Yasal uyumluluk/kalite işaretleri

Avrupa

CE
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CE
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ABD

FCC
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Kanada

IC
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iDA
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e

Birlikte verilen parçalar
Miktar

Bileşen

1

Tercüman masası

1

Hızlı kurulum kılavuzu

1

CE bilgi sayfası
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Hoparlör nominal
çıkışı

72 dB SPL

Kulaklık nominal
çıkışı

-3 dBV

Kulaklık maksimum
çıkışı

0 dBV

Kulaklık yük
empedansı (her kulak
için)

> 32 ohm < 1 k ohm

Kulaklık çıkış gücü
(her iki kulak için)

65 mW

Genel
Ekran boyutu

7 inç

Ekran tipi

TFT

Ekran çözünürlüğü

800 x 480p

İşitme koruması
destekli mikrofonlu
kulaklıklar/kulaklıklar

• Bosch HDP-HQ
• Bosch LBB3443/00
• Bosch HDP-LWN
• Apple MB770
• Apple MD827ZM/B

Teknik özellikler

• B&O Play 3i
• B&O Form 2i

Elektrik

• Harman/Kardon Soho
Güç kaynağı

48 VDC
IEEE802.3at sınıf 4, PoE+

Güç tüketimi

15 W

Frekans tepkisi

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

• Koss PortaPro
• Sennheiser PX-100-II i
• Sennheiser PX-200-II

Ses girişleri

Mekanik
Montaj

Masaüstü

Nominal mikrofon
girişi

EN-ISO 22259'a göre
80 dB SPL

Boyutlar (Y x G x D)

104 x 326 x 168 mm
(4,09 x 12,83 x 6,61 inç)

Maksimum mikrofon
girişi

EN-ISO 22259'a göre
110 dB SPL

Eğim

30 derece

Nominal kulaklık
mikrofonu girişi

-38 dBV

Ağırlık

1,500 gr (3,31 lb)

Maksimum kulaklık
mikrofonu girişi

-8 dBV

Ses çıkışları

Renkli

Trafik siyahı (RAL 9017)
Gümüş (RAL 9022)

Çevre Özellikleri
Çalışma sıcaklığı

+5 ºC ila +35 ºC
(+41 ºF ila +95 ºF)
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Depolama ve taşıma
sıcaklığı

-30 ºC ila +70 ºC
(-22 ºF ila +158 ºF)

Bağıl nem

< %90, > %5

Sipariş bilgileri
DCNM-IDESK Tercüman masası
Tek kullanıcılık tercüman masası
Sipariş numarası DCNM-IDESK | F.01U.314.659
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DCNM-CB25-I Sistem kablosu tertibatı, 25m
Tüm DICENTIS cihazları bağlamak için 25 m'lik
(82,0 feet) sistem ağ kablosu.
Sipariş numarası DCNM-CB25-I | F.01U.332.021
Hizmetler
EWE-DCNIDE-IW 12mths wrty ext Interpreter Desk
12 ay garanti uzatma
Sipariş numarası EWE-DCNIDE-IW | F.01U.348.765

Aksesuarlar
HDP-IHDP Tercüman kulaklığı
Tercüman kulaklıkları, 3,5 mm (0,14 inç) altın kaplamalı
stereo jak fişi ile sonlandırılmış 1,5 m (4,92 ft) kablo.
Sipariş numarası HDP-IHDP | F.01U.376.896
HDP-IHDPEP HDP-IHDP/IHDS kulak yastığı
HDP-IHDP ve HDP-IHDS için yedek kulak yastıkları
Sipariş numarası HDP-IHDPEP | F.01U.376.901
HDP-IHDS Tercüman kulaklığı
Tercüman kulaklığı, 3,5 mm (0,14 inç) altın kaplamalı
stereo jak fişi ile sonlandırılmış 1,5 m (4,92 ft) kablo.
Sipariş numarası HDP-IHDS | F.01U.376.902
HDP-IHDPEP HDP-IHDP/IHDS kulak yastığı
HDP-IHDP ve HDP-IHDS için yedek kulak yastıkları
Sipariş numarası HDP-IHDPEP | F.01U.376.901
DCNM-MICS Kısa gövdeli mikrofon
DICENTIS Konferans Sistemi veya DICENTIS Kablosuz
Konferans Sistemi için DICENTIS kısa gövdeli mikrofon.
Sipariş numarası DCNM-MICS | F.01U.288.448
F.01U.374.039
DCNM-MICL Uzun gövdeli mikrofon
DICENTIS Konferans Sistemi veya DICENTIS Kablosuz
Konferans Sistemi için DICENTIS uzun gövdeli mikrofon.
Sipariş numarası DCNM-MICL | F.01U.288.447
2 x DCNM-IDESK için DCNM-TCIDESK Taşıma çantası
İki DCNM‑IDESK çevirmen masasını kısa mikrofonlar
takılıyken saklamak ve taşımak için taşıma çantasında
aksesuarlar için büyük bölme mevcuttur.
Sipariş numarası DCNM-TCIDESK | F.01U.328.089
DCNM-CB02-I Sistem kablosu tertibatı, 2m
Tüm DICENTIS cihazları bağlamak için 2 m'lik (6,6 feet)
sistem ağ kablosu.
Sipariş numarası DCNM-CB02-I | F.01U.332.138
DCNM-CB05-I Sistem kablosu tertibatı, 5m
Tüm DICENTIS cihazları bağlamak için 5 m'lik (16,0 feet)
sistem ağ kablosu.
Sipariş numarası DCNM-CB05-I | F.01U.332.019
DCNM-CB10-I Sistem kablosu tertibatı, 10m
Tüm DICENTIS cihazları bağlamak için 10 m'lik
(33,0 feet) sistem ağ kablosu.
Sipariş numarası DCNM-CB10-I | F.01U.332.020
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