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u Elegantní a moderní design (obdržel ocenění IF)

u Automaticky se přizpůsobuje dostupným kanálům

u Vestavěná funkce ztišení

u Výstup zvuku až po připojení sluchátek

u Pro zápustnou montáž do horní nebo přední strany
desek stolů nebo do loketních opěrek sedadel

Kanálový volič pro zápustnou montáž je kompaktní a
elegantní volič zvukového kanálu pro jednoho uživatele
pro poslech prostřednictvím sluchátek. Poskytuje
výběr až 32 vysoce kvalitních zvukových kanálů
používaných pro distribuci tlumočení a základního
jazyka.

Funkce

• Vestavěná funkce ztišení – bez výstupu zvuku, dokud
nebude stisknuto jedno z tlačítek, aby se zabránilo
slyšitelnému hluku ze sluchátek, pokud nejsou
používána

• Po připojení sluchátek je zvolen výchozí „základní“
kanál (kanál 0) s příjemnou hlasitostí pro sluchátka a
je aktivováno tlumené podsvícení

Ovládací prvky a indikátory
• Dvě tlačítka pro výběr kanálu (následujícího/

předchozího)
• Dvě tlačítka pro regulaci hlasitosti sluchátek (zvýšení/

snížení)
• Podsvícený 2místný displej LCD pro indikaci čísla

kanálu

Propojení
• Miniaturní stereofonní konektor 3,5 mm pro sluchátka
• Konektor pro externí sluchátka
• Kabel o délce 2 m se zalisovaným kruhovým

konektorem se šesti vývody
Kruhový konektor se šesti vývody pro průchozí
propojení

Technické specifikace

Elektrické hodnoty

Kmitočtová charakteristika 30 Hz až 20 kHz

Zatěžovací impedance
sluchátek

> 32 ohmů < 1 kiloohm

Výstupní výkon 2 × 15 mW / 32 ohmů

Mechanické hodnoty

Montáž Při zápustné montáži

Rozměry (v × š × h) 40 × 100 × 78,67 mm 

Hmotnost 0,3 kg

Barva  



   DCN‑FCS Stříbrná (odstín RAL 9022)

   DCN‑FCS‑D Tmavá (grafitově šedá)

Informace o objednání

DCN‑FCS Kanálový volič pro zápustnou montáž
Kanálový volič systému DCN Next Generation pro
zápustnou montáž, stříbrný.
Číslo objednávky DCN-FCS

DCN‑FCS‑D Kanálový volič pro zápustnou montáž, tmavý
Kanálový volič systému DCN Next Generation pro
zápustnou montáž, tmavý.
Číslo objednávky DCN-FCS-D

Hardwarové příslušenství

LBB 3443/00 Lehká sluchátka
Lehká sluchátka pro vysoce kvalitní reprodukci zvuku,
vyměnitelné náušníky a běžný kabel.
Číslo objednávky LBB3443/00

LBB 3443/10 Lehká sluchátka s odolným kabelem
Lehká sluchátka pro vysoce kvalitní reprodukci zvuku,
vyměnitelné náušníky a odolný kabel.
Číslo objednávky LBB3443/10

LBB 3441/10 Sluchátka pod bradu
Sluchátka pod bradu s kabelem o délce 1,2 m
zakončeným pozlacenou pravoúhlou stereofonní
zástrčkou 3,5 mm.
Číslo objednávky LBB3441/10

LBB 3442/00 Sluchátko pro jedno ucho
Lehké sluchátko pro jedno ucho, kabel o délce 1,2 m
zakončený pozlacenou pravoúhlou monofonní
zástrčkou 3,5 mm.
Číslo objednávky LBB3442/00

LBB 3015/04 Vysoce kvalitní dynamická sluchátka
Vysoce kvalitní dynamická sluchátka.
Číslo objednávky LBB3015/04

DCN‑TTH Kryt na desku stolu (10 kusů)
Kryt na desku stolu pro umístění jednotek pro
zápustnou montáž systému DCN Next Generation,
uhelná čerň (sada 10 kusů).
Číslo objednávky DCN-TTH
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