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u 7"-os kapacitív érintőképernyő

u Feltűnésmentes kialakítású, csatlakoztatható
mikrofon

u Beépített kétutas hangszóró

u Hozzáférés videókhoz, értekezletek anyagaihoz és az
internethez

u Funkciók hozzáadása szoftver és más gyártók által
kifejlesztett/egyedi alkalmazások segítségével

A multimédiás készülék a helyi vagy regionális
képviselőtestületi ülések alapvető eszköze, és ideális
megoldás multimédiás tartalom lejátszása esetén. A
multimédiás készülék csatlakoztatása és leválasztása
egyszerűen elvégezhető a rendszerhez használható
hálózati kábelek segítségével, amelyek lehetővé teszik
a rendszer gyors és hatékony üzembe helyezését.
A multimédiás készülék lehet különálló vagy a
rögzítőcsavarok segítségével az asztalhoz is rögzíthető.
A multimédiás készülék beállítása távolról is
elvégezhető elnöki vagy résztvevői ülőhelyként, és az
energiatakarékosság érdekében távoli kikapcsolási
funkcióval rendelkezik. Tökéletes hangminőséget nyújt
és csatlakoztatható mikrofonnal rendelkezik, amely
külön megrendelhető.
A multimédiás készülékek egyszerű lánckapcsolással
csatlakoztathatók. Másik megoldásként a készülékek
csatlakoztatása csillagpontos hálózatban is lehetséges,
ahol minden egyes készülék Ethernet kompatibilis
elosztóval csatlakozik a hálózathoz egyedi, szabványos
CAT5e (vagy attól jobb minőségű) kábellel. A készülék
alján elhelyezett csatlakozók áttekinthető és tiszta
rendszertelepítést biztosítanak.

Főbb funkciók

Kezelőszervek és jelzőfények
• Színes, 7”-os, grafikus érintőkijelző a következő

funkciókkal:

– Napirend és az értekezlet adatainak böngészése.
– Internetböngészés.
– Élő videó (pl. az aktuális felszólaló

megjelenítése).
– Értekezletkezelés az elnök számára.
– Vezérelhető fejhallgató-hangerő.
– Lehetőség más gyártók által kifejlesztett,

Androidos alkalmazások hozzáadására.
– Szoftver hozzáadásával bővíthető funkciók.

• Dokumentum-előhívás:
– MSWord (.doc, .docx).
– Excel (.xls, .xlsx).
– PowerPoint (.ppt, .pptx, .pps, .ppsx).
– Portable Document Format (.pdf).
– Rich Text Format (.rtf).
– Plain text (.txt).

• Kép kodekek:
– .jpg.
– .gif.
– .png.
– .bmp.
– .webp.

• Hangkodekek:
– AAC (.aac,.3gp, .mp4, .m4a, .ts).
– Flac (.flac).
– Mp3 (.mp3).
– Midi (.mid).
– Vorbis (.ogg).
– PCM (.wav).



• Videokodekek
– H263 (.3gp, .mp4).
– H264 (.3gp, .mp4).
– MPEG4 (.3gp).
– vp8 (.webm).

• Csatlakoztatható mikrofon.
• Beépített 3 megapixeles kamera későbbi használatra.
• Beépített kétutas hangszóró.
• Mikrofon be/ki gomb vagy felszólalás kérése.
• Mikrofon némítása vagy elnöki elsőbbség gomb.
• Kijelzők mutatják a következőket: bekapcsolt

mikrofon, felszólalás kérése és felszólalás lehetséges.
• Kétutas hangszórórendszer.

Csatlakoztatás
• Aljzat a csatlakoztatható mikrofonhoz.
• 2 db RJ45 kompatibilis csatlakozó a

rendszerkommunikációhoz és a tápellátáshoz.
• 3,5 mm-es sztereó jack csatlakozó fejhallgatóhoz,

külső mikrofonhoz vagy mikrofon-fejhallgatóhoz.
• Üzem közben is azonnal használható.
• Előkészítés mágneses névjegykártyatartó

elhelyezéséhez.

Tanúsítványok és engedélyek

Régió Tanúsítvány

Európa CE

Tartozékok

Mennyisé
g

Alkatrészek
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Műszaki specifikációk

Általános információk

Képernyőméret 7"-os, 1024 x 600 pixel

Képernyőtípus Kapacitív több érintéses

Operációs rendszer Android 4.03

Elektromos jellemzők

Tápfeszültség 48 V DC IEEE 802.3 2-es
típusnál

Teljesítményfelvétel 11,3 W

Frekvenciaátvitel 100 Hz és 20 kHz
között (-3 dB névleges
szinten)

Teljes harmonikus torzítás névleges
szinten

< 0,01%

Dinamikatartomány 96 dB (14‑110 dBSPL)

Jel-zaj arány 66 dB a névleges szint
figyelembe vétele mellett
30 dB eltéréssel

Hangbemenetek

Névleges mikrofonbemenet 80 dB az IEC60914
szabvány szerint

Maximális mikrofonbemenet 110 dB az IEC60914
szabvány szerint

Külső mikrofon névleges bemenet -38 dBV

Külső mikrofon maximális bemenet -25 dBV

Hangkimenetek

Hangszóró névleges kimenet 72 dB SPL 0,5 m esetén

Hangszóró maximális kimenet 90 dB SPL

Fejhallgató névleges kimenet -3 dBV

Fejhallgató maximális kimenet 0 dBV

Mechanikai jellemzők

Szerelés Asztali

Méretek (ma x szé x mé) 75 x 312 x 175 mm
(2,95" x 12,28" x 6,89")

Tömeg 1,85 kg (4,078 lb)

Szín Traffic fekete RAL 9017
Világos gyöngyfehér
RAL 9022

Környezeti jellemzők

Üzemi hőmérséklet 0 ºC és +35 ºC
(32 ºF és +113 ºF) között

Tárolási hőmérséklet -20 ºC és +70 ºC 
(-4 ºF és +158 ºF) között

Relatív páratartalom < 95 %, > 5%

Rendelési információ

DCN multimédia készülék
Multimédiás konferenciatelefon-készülék kapacitív
érintőképernyővel. A mikrofont és kábelt külön kell
megrendelni.
Rendelésszám DCNM-MMD

Hardvertartozékok

DCN multimédia optimalizált irányítottságú mikrofon
DCN multimedia optimalizált irányítottságú mikrofon a
DCN multimedia készülékhez.
Rendelésszám DCNM-HDMIC

DCN multimédia mikrofon rövid karral
DCN multimédia mikrofon rövid karral a DCN
multimédia készülékhez.
Rendelésszám DCNM-MICS

DCN multimédia mikrofon hosszú karral
DCN multimédia mikrofon hosszú karral a DCN
multimédia készülékhez.
Rendelésszám DCNM-MICL
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DCN multimédia névjegykártyatartó (25 db)
A DCN multimédia készülék (DCNM‑MMD) hátoldalára
rögzíthető névjegykártyatartó.
Rendelésszám DCNM-NCH

DCN multimédia fényvisszaverődés-gátló fólia (25 db)
DCN multimédia fényvisszaverődés-gátló fólia a
mennyezeti lámpák nem kívánt tükröződésének
megakadályozására és multimédiás készülék
(DCNM‑MMD) LCD képernyőjének védelmére.
Rendelésszám DCNM-MMDSP
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