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u Şık ve modern tasarım (IF ödülü)

u Kullanılabilir kanallara otomatik olarak uyarlanır

u Dahili “Sessiz” fonksiyonu

u Kulaklık bağlanana kadar ses çıkışı yoktur

u Masa üstlerine, koltukların üst veya ön kısmına veya
kol desteklerine gömme monte edilebilir

Gömme Kanal Selektörü, kulaklıkla dinlemek için
daraltılmış, şık ve tek kullanıcı için tasarlanmış ses
kanalı selektörüdür. Tercüme ve konuşmacı dili yayını
için 32 adete kadar yüksek kaliteli ses kanalı seçeneği
sunar.

Fonksiyonlar

• Dahili “Sessiz” fonksiyonu; kullanılmadığında
kulaklıktan gelen gürültünün engellenmesi için,
tuşlardan birine basılana kadar ses çıkışını engeller

• Kulaklığın takılmasıyla birlikte, uygun bir kulaklık ses
düzeyi ile varsayılan “konuşma dili” kanalı (kanal 0)
seçilir ve kısık arkadan aydınlatma devreye girer

Kontroller ve Göstergeler
• Kanal seçimi için iki düğme (yukarı/aşağı)
• Kulaklık ses düzeyi kontrolü için iki düğme (yukarı/

aşağı)
• Kanal numarası gösterme için arkadan aydınlatmalı 2

haneli LCD Karşılıklı bağlantılar

Karşılıklı bağlantılar
• 3,5 mm (0,14 inç) stereo jak kulaklık konektörü
• Harici kulaklık konektörü
• Altı kutuplu dökme yuvarlak konektör ile 2 m

(78,7 inç) kablo

Karşılıklı devre oluşturma bağlantısı için altı kutuplu
yuvarlak konektör

Teknik Spesifikasyonlar

Elektriksel

Frekans yanıtı 30 Hz - 20 kHz

Kulaklık Yük
empedansı

> 32 ohm < 1 k ohm

Çıkış gücü 2 x 15 mW/32 ohm

Mekanik

Montaj Gömme montajlı

Boyutlar (Y x G x D) 40 x 100 x 78,67 mm 
(1,6 x 3,9 x 3,1 inç)

Ağırlık 0,3 kg (0,66 lb)

Renk  

   DCN‑FCS Gümüş (RAL 9022)

   DCN‑FCS‑D Koyu gri



Sipariş Bilgileri

DCN‑FCS Gömme Kanal Selektörü
gömme montajlı, gümüş
Sipariş numarası DCN-FCS

DCN‑FCS‑D Gömme Kanal Selektörü Koyu Renk
gömme montajlı, koyu renk
Sipariş numarası DCN-FCS-D

Donanım Aksesuarları

LBB 3443/00 Hafif Kulaklık
yüksek kaliteli ses çoğaltımı, hafif, değiştirilebilir
kulaklık yastıkları ve normal kablo
Sipariş numarası LBB3443/00

LBB 3443/10 Dayanıklı Kablolu Hafif Kulaklık
yüksek kaliteli ses çoğaltımı, hafif, değiştirilebilir
kulaklık yastıkları ve dayanıklı kablo
Sipariş numarası LBB3443/10

LBB 3441/10 Çene Altı Kulaklık
3,5 mm (0,14 inç) dik‑açılı altın‑kaplama stereo jak fişi
ile sonlandırılmış 1,2 m (4 ft) kablo ile
Sipariş numarası LBB3441/10

LBB 3442/00 Tekli Kulaklık
Hafif tekli kulaklık, 3,5 mm (0,14 inç) dik‑açılı
altın‑kaplama mono jak fişi ile sonlandırılmış 1,2 m
(3,94 ft) kablo.
Sipariş numarası LBB3442/00

LBB 3015/04 Yüksek Kaliteli Dinamik Kulaklıklar
Dayanıklı, dinamik kulaklıklar.
Sipariş numarası LBB3015/04

DCN‑TTH Masa Üstü Yuva (10 adet)
gömme montajlı üniteleri taşımak için, kömür siyahı,
10'luk set
Sipariş numarası DCN-TTH
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