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u Jednotku lze použít pro základní jazyk a 6 různých
jazykových kanálů.

u Tlačítko předvolby příchozích kanálů odstraňuje
potřebu vyhledávat všechny dostupné jazykové
kanály ručně.

u Rychlé přepínání mezi základním jazykem a sadou
kanálů pomocí kanálového voliče pomáhá
předcházet provozním chybám.

u Funkce elektronického blokování kanálů zamezuje
tlumočníkům v různých kabinách ve využívání
stejných výstupních kanálů.

Funkce

• Vestavěný reproduktor
• 12 tlumočnických jednotek lze propojit průchozím

zapojením v rámci tlumočnických kabin, popř. mezi
nimi.

• V jedné kabině se mohou nacházet až tři tlumočnické
jednotky.

• Funkce povolení pilotního tlumočení umožňuje
tlumočníkům pomocí tohoto typu tlumočení překládat
do jazyků (OR2).

• Funkce zakázání kanálu B umožňuje tlumočníkům
zakázat kanál B při současném zachování připojení
jednotky ke kanálu A.

Ovládací prvky a indikátory
• Mikrofon připevněný k pružnému rameni se světelným

prstencem, který se rozsvítí po zapnutí mikrofonu
• Ovládací prvky hlasitosti, výšek a hloubek sluchátek
• Tlačítko kanálového voliče A-B s indikátory výběru

kanálu
• Šest tlačítek pro výběr odchozího kanálu B

s indikátory výběru kanálu
• Indikátor odchozího kanálu OR2 (pilotní tlumočení)
• Indikátory obsazení kanálů zobrazující kanály

využívané ostatními tlumočníky
• Tlačítko ztlumení mikrofonu
• Tlačítko aktivace mikrofonu s indikátorem stavu LED

• Tlačítko pro výběr s indikátory LED umožňující rychlé
přepínání mezi původním základním jazykem
a kanálem nastaveným na kanálovém voliči

• Indikátor vstupního kanálu OR2 (pilotní tlumočení)
zobrazující nahrazení původního základního jazyka
kanálem pilotního tlumočení (při zapnutém
příslušenství pro pilotní tlumočení)

• Kanálový volič vstupního jazyka pro sledování
sluchátek

• Tlačítko pro hlášení umožňující dvoustrannou
komunikaci mezi tlumočníkem a předsedajícím/
operátorem

• Tlačítko odchozí zprávy
• Indikátor příchozí zprávy
• Otočný přepínač k přednastavení odchozího kanálu

prostřednictvím výstupu A

Propojení
• Kabel o délce 3 m s konektorem Sub-D s 25 vývody
• Zásuvka konektoru Sub-D s 25 vývody pro průchozí

zapojení
• Stereofonní konektory 6,3 mm pro sluchátka
• Zásuvka typu DIN 180° s 15 vývody pro připojení

sluchátek s mikrofonem tlumočníka a přepínač ke
ztlumení vestavěného mikrofonu

• Pomocná zásuvka pro funkci zpráv jednotky
 



Certifikáty a osvědčení

Oblast Certifikace

Evropa CE

Technické specifikace

Elektrické hodnoty

Kmitočtová charakteristika 125 Hz (-10 dB) až 12,5 kHz (-2 dB)

Jmenovitý ekvivalentní
akustický tlak v důsledku
vlastního šumu

< 32 dB

Celkové harmonické zkreslení
při přetížení

< 5 %

Útlum přeslechů > 66 dB

Mechanické hodnoty

Montáž Montáž na desku stolu nebo
zápustná montáž

Rozměry (v × š × h) 20-58 × 250 × 189 mm

Hmotnost 1,75 kg

Barva Světle šedá

Informace o objednání

LBB 3222/04 Tlumočnická jednotka
Tlumočnická jednotka pro 6 různých jazykových kanálů
a základní jazyk.
Číslo objednávky LBB3222/04
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