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u Routing dapat dilakukan saluran audio individual
bisa dilakukan dengan mudah

u Maksimal 26 Individual Channels dapat ditetapkan

Perangkat lunak Individual Channels digunakan untuk
melakukan routing sinyal audio mikrofon delegasi
individu ke saluran audio sistem DCN. Saluran audio
individu hanya dapat diterima oleh Audio Expanders
atau Cobranet Interface.

Fungsi

Saluran Individual
Aplikasi umum untuk perangkat lunak Individual
Channels adalah secara individu merekam nomor
mikrofon terpilih dalam lingkup ruang sidang
(perlindungan saksi biasanya memerlukan audio yang
tak dapat dikenali).
Saluran individu tersebut berbagi saluran audio DCN
dengan saluran alih bahasa. Maksimum sejumlah 26
saluran individu dapat digunakan.

Perutean Saluran Individual
Ketika sinyal audio delegasi dimasukkan sebagai
saluran individu, maka ini dirutekan ke saluran audio
DCN tertentu dan tersedia pada output Audio
Expander atau Cobranet Interface. Secara opsional, ini
kemudian dikirimkan ke perangkat pemrosesan audio
eksternal (mis. distorsi/vocoder) dan kembali ke input
audio dari CCU, Audio Expander atau Cobranet

Interface. Unit delegasi yang digunakan dalam mode
Voice Activation, mode ganda dan semua unit nirkabel
tidak dapat dimasukkan pada saluran individual.

Recorder trigger
Kontak output digital dari Audio Expander atau
Cobranet Interface menjadi aktif secara otomatis
segera setelah kehadiran sinyal saluran individu telah
dikenali. Kontak output dapat dikonfigurasikan ambang
batasnya pada Audio Expander dan Cobranet
Interface.

Komponen disertakan

Kuantita
s

Komponen

1 Email dengan informasi aktivasi lisensi

Spesifikasi teknis

DCN NG: DCN-CCU2 Unit kontrol pusat diperlukan agar
Anda dapat menggunakan lisensi
ini



Informasi pemesanan

DCN‑SWIND‑E Individual Channels E‑code
Saluran individual DCN Next Generation. Melakukan
perutean terhadap sinyal audio mikrofon delegasi
individu ke saluran audio dari sistem DCN. Tidak dapat

digunakan bersamaan dengan unit DCN Wireless
Discussion dan DCN‑DDI/DCN‑DIS dalam mode ganda.
E‑code.
Nomor pemesanan DCN-SWIND-E
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