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u Elegáns és korszerű kialakítás (IF-díjas)

u Automatikusan alkalmazkodik az elérhető
csatornákhoz

u Beépített „csendes” funkció

u A fejhallgató csatlakoztatásáig nincs hangkimenet

u Süllyesztve beszerelhető az asztal felső vagy elülső
oldalára, illetve az ülőhelyek karfáiba

A süllyesztett csatornaválasztó panel kisméretű és
elegáns egyfelhasználós hangcsatorna-választó
fejhallgatóhoz. Legfeljebb 32 kiváló minőségű
hangcsatornát biztosít a tolmácsolt és alapnyelvi
csatornák elosztásához.

Főbb funkciók

• Beépített „csendes” funkció: nincs hangkimenet, amíg
meg nem nyom egy billentyűt, ezzel elkerülhető, hogy
a nem használt fejhallgatón keresztül zaj hallatsszon.

• A fejhallgató csatlakoztatásakor a rendszer az
alapértelmezett „teremhang" csatornát (0. csatorna)
választja ki megfelelő fejhallgató-hangerővel és
csökkentett háttérvilágítás-fényerő használatával.

Kezelőszervek és jelzőfények
• Két nyomógomb (fel/le) a csatorna kiválasztásához
• Két nyomógomb (fel/le) a fejhallgató hangerejének

beállításához
• Háttérvilágítással rendelkező, kétszámjegyű LCD a

csatornaszám kijelzésére Csatlakoztatás

Csatlakozások
• 3,5 mm-es sztereó jack fejhallgató-csatlakozó
• Csatlakozó külső fejhallgató számára

• 2 m hosszú, egybeöntött hatpólusú csatlakozóval
ellátott kábel

Hatpólusú csatlakozó fűzhető rendszerhez való
csatlakoztatáshoz

Műszaki specifikációk

Elektromos jellemzők

Frekvenciaátvitel 30 Hz–20 kHz

Fejhallgató terhelő-
impedancia

> 32 ohm  < 1k ohm

Kimenő teljesítmény 2 x 15 mW/32 ohm

Mechanikai jellemzők

Szerelés Süllyesztett

Méretek (ma x szé x mé) 40 x 100 x 78,67 mm 
(1,6 x 3,9 x 3,1 hüvelyk)

Tömeg 0,3 kg

Szín  



   DCN-FCS Ezüst (RAL 9022)

   DCN-FCS-D Sötét (grafitszürke)

Rendelési információ

DCN-FCS süllyesztett csatornaválasztó panel
DCN Next Generation süllyesztett szerelésű
csatornaválasztóval, ezüst.
Rendelésszám DCN-FCS

DCN-FCS-D süllyesztett csatornaválasztó panel, sötét
színű
DCN Next Generation süllyesztett szerelésű
csatornaválasztóval, sötét.
Rendelésszám DCN-FCS-D

Hardvertartozékok

LBB 3443/00 könnyűsúlyú fejhallgatók
Pehelykönnyű fejhallgatók kiváló minőségű
hangvisszaadással, cserélhető fülpárnák és normál
kábel.
Rendelésszám LBB3443/00

LBB 3443/10 könnyűsúlyú fejhallgatók tartós kábellel
Pehelykönnyű fejhallgatók kiváló minőségű
hangvisszaadással, cserélhető fülpárnák és tartós
kábel.
Rendelésszám LBB3443/10

LBB 3441/10 Nyakba akasztható sztereo fülhallgató
Nyakba akasztható fejhallgatók 1,2 m hosszúságú,
3,5 mm-es derékszögű, aranybevonatú sztereó jack
csatlakozódugóban végződő kábellel.
Rendelésszám LBB3441/10

LBB 3442/00 Szimpla fülhallgató
Könnyű szimpla fülhallgató, 1,2 m-es kábellel, 3,5 mm-
es derékszögű, aranybevonatú monó jack
csatlakozódugóval.
Rendelésszám LBB3442/00

LBB 3015/04 Minőségi, dinamikus fejhallgató
Kiváló minőségű dinamikus fejhallgató.
Rendelésszám LBB3015/04

DCN-TTH asztali készülékház (10 darab)
DCN Next Generation asztali készülékház süllyesztett
szerelésű egységekhez, szénfekete (10 darabos
készlet).
Rendelésszám DCN-TTH
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