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u Łatwe kierowanie pojedynczych kanałów audio

u Możliwość zdefiniowania nawet 26 oddzielnych
kanałów

Oprogramowanie Indywidualne kanały jest
przeznaczone do kierowania sygnałów fonicznych z
poszczególnych mikrofonów uczestników do kanałów
audio systemu DCN. Sygnały z indywidualnych
kanałów fonicznych mogą być odbierane tylko przez
ekspandery audio lub interfejsy Cobranet.

Funkcje

Indywidualne kanały
Typowym zastosowaniem oprogramowania
Indywidualne kanały jest oddzielny zapis dźwięku z
wybranej liczby mikrofonów w sali sądowej (ochrona
świadków często wymaga braku możliwości
rozpoznania dźwięku).
Indywidualne kanały dzielą kanały audio systemu DCN
z kanałami tłumaczeniowymi. Istnieje możliwość
korzystania nawet z 26 indywidualnych kanałów.

Kierowanie indywidualnych kanałów
Kiedy sygnał audio z pulpitu uczestnika zostanie
oznaczony jako kanał indywidualny, jest on kierowany
do określonego kanału audio systemu DCN i dostępny
na wyjściu ekspandera audio lub interfejsu Cobranet.
Może być wówczas wysłany do zewnętrznego

przetwornika audio (np. szyfrator głosu / wokoder) i
skierowany z powrotem do jednostki CCU, ekspandera
audio lub interfejsu Cobranet. Pulpity uczestników
pracujące w trybie aktywacji głosowej, trybie
podwójnym i wszystkie pulpity bezprzewodowe nie
mogą zostać przypisane do indywidualnego kanału.

Wyzwalanie rejestratora
Styk wyjścia cyfrowego podłączonego ekspandera
audio lub interfejsu Cobranet zostaje uaktywniony
automatycznie w momencie rozpoznania obecności
sygnału z kanału indywidualnego. Próg uaktywnienia
styku wyjścia można skonfigurować w ekspanderze
audio oraz interfejsie Cobranet.

Zawartość zestawu

Liczba Składnik

1 Wiadomość e-mail z informacjami potrzebnymi do
aktywacji licencji.



Parametry techniczne

DCN NG: DCN-CCU2 Wymagane jest centralne
urządzenie sterująca, aby można
było użyć tej licencji

Informacje do zamówień

DCN-SWIND-E Licencja na indywidualne kanały
Indywidualne kanały systemu DCN Next Generation.
Kieruje sygnał foniczny z pojedynczego mikrofonu
delegata do kanału audio systemu DCN. Nie

współpracuje z bezprzewodowymi pulpitami
dyskusyjnymi DCN i modułami DCN‑DDI/DCN‑DIS w
trybie podwójnym. Kod elektroniczny.
Numer zamówienia DCN-SWIND-E
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