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u Přímé připojení k až 12 tlumočnickým jednotkám
LBB 3222/04 pro šest jazyků

u Směrování signálu základního jazyka (například
z diskuzního systému CCS 900) do tlumočnických
jednotek

u Osm symetrických vstupů

u Příslušenství pro montáž vstupních transformátorů
pro galvanickou izolaci mezi zdrojem zvuku
a vysílačem

Symetrický audiovstup a tlumočnický modul
LBB 3422/20 slouží k propojení vysílače s diskuzními
systémy CCS 900 a 6kanálovou tlumočnickou
jednotkou s reproduktorem LBB 3222/04. Chcete-li
modul použít s jinými systémy než od společnosti
Bosch, lze použít různá připojení a nastavení
přepínačů.

Funkce

Ovládací prvky a indikátory
• Vestavěné přepínače lze nastavit na přímé připojení

tlumočnických jednotek (LBB 3222/04) nebo jiných
zdrojů zvuku.

• Vestavěné přepínače lze použít ke sladění zesílení
signálů základního jazyka ze systému CCS 900 či
jiného analogového konferenčního systému.

• Když kanál tlumočení není využíván, umožňují
vestavěné přepínače při distribuci posluchačům
nahradit signál tlumočení signálem základního jazyka.

Propojení
• Symetrický analogový audiovstup, zásuvka Sub-D s 25

vývody
• Konektor zvukové a datové sběrnice, H 15, zásuvkový

Certifikáty a osvědčení

Oblast Certifikace

Evropa CE

Technické specifikace

Elektrické hodnoty

Úroveň audiovstupu
s automatickým řízením zisku
(AGC)

-16,5 dBV (150 mVeff) až 
+3,5 dBV (1 500 mVeff)

Úroveň audiovstupu bez
automatického řízení zisku
(AGC)

-4,4 dBV (600 mVeff)

Impedance asymetrického
vstupu

≥ 10 kiloohmů

Impedance vstupu pro
stejnosměrné napájení

≥ 200 kiloohmů



Mechanické hodnoty

Montáž Při použití s vysílačem INT‑TX
systému Integrus je přední panel
demontován.

Rozměry (v × š × h)
 bez předního panelu 100 × 26 × 231 mm

Hmotnost
 bez předního panelu 132 g

Informace o objednání

LBB 3422/20 Symetrický audiovstup a tlumočnický mo-
dul
Symetrický audiovstup a tlumočnický modul pro
propojení vysílače systému Integrus s konferenčními
systémy CCS 900 a 6kanálovou tlumočnickou
jednotkou LBB 3222/04.
Číslo objednávky LBB3422/20
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