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u Έξυπνη διασύνδεση για εναλλαγή από τη γλώσσα του
ομιλητή σε άλλες διαθέσιμες γλώσσες

u Η επιλεγμένη γλώσσα εμφανίζεται καθαρά με το
αυθεντικό της όνομα και με αυθεντικούς χαρακτήρες

u Μπορείτε να ακούσετε τη γλώσσα διερμηνείας μέσω
των ακουστικών της συσκευής πολυμέσων

Οι άδειες χρήσης θέσης του DCN multimedia
επιτρέπουν την επέκταση των λειτουργιών των
συσκευών DCN multimedia, ώστε να καλύπτουν τις
ανάγκες του συμμετέχοντος. Η άδεια επιλογής γλώσσας
από το κάθισμα μέσω DCN multimedia ενεργοποιεί τη
δυνατότητα επιλογής γλώσσας από τη συσκευή DCN
multimedia. Απαιτείται ξεχωριστή άδεια για κάθε
συσκευή DCN multimedia που απαιτεί επιλογή
γλώσσας. Η άδεια παρέχεται ως κωδικός ενεργοποίησης
και χρησιμοποιείται όπως οι άλλοι κωδικοί
ενεργοποίησης στο σύστημα DCN multimedia.

Περιγραφή λειτουργ.

Οι γλώσσες διερμηνείας διανέμονται στο σύστημα DCN
multimedia και παρουσιάζονται στη λίστα γλωσσών της
συσκευής DCN multimedia. Η γλώσσα του ομιλητή
εμφανίζεται πρώτη στη λίστα. Ο συμμετέχων μπορεί να
επιλέξει την απαιτούμενη γλώσσα από τη λίστα γλωσσών
και να ακούει τη γλώσσα διερμηνείας μέσω των
ακουστικών της συνδεδεμένης συσκευής DCN
multimedia.

Επιλογή γλώσσας
Η άδεια επιλογής γλώσσας από το κάθισμα μέσω DCN
multimedia επιτρέπει στους συμμετέχοντες:

• Να επιλέγουν εύκολα την απαιτούμενη γλώσσα από τη
λίστα γλωσσών στη συσκευή DCN multimedia.

• Να πραγματοποιούν γρήγορα εναλλαγή από τη γλώσσα
του ομιλητή σε άλλες διαθέσιμες γλώσσες.

• Να ακούν εύκολα τις ομιλίες στην επιλεγμένη γλώσσα
μέσω της υποδοχής ακουστικών στη συσκευή DCN
multimedia.

Συμπεριλαμβανόμενα εξαρτήματα

Ποσότητα Εξαρτήματα

1 Μήνυμα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου με πληροφορίες
ενεργοποίησης της άδειας.

Πληροφορίες παραγγελίας

Επιλογή γλώσσας από το κάθισμα μέσω DCN multimedia
Η άδεια επιλογής γλώσσας από το κάθισμα μέσω DCN
multimedia ενεργοποιεί τη δυνατότητα επιλογής
γλώσσας από τη συσκευή DCN multimedia. Η άδεια
μπορεί να χρησιμοποιηθεί μόνο σε συνδυασμό με το
DCNM-LSYS.
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