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u Χαμηλή ευαισθησία σε παρεμβολές από κινητά
τηλέφωνα

u Μικρό, κομψό και εργονομικό σχέδιο

u Σταθερό μικρόφωνο

u Ενσωματωμένο μεγάφωνο

u Κατάλληλη για μονάδα συνέδρου αλλά και για μονάδα
προέδρου

Η συνεδριακή μονάδα με σταθερό μικρόφωνο επιτρέπει
στους συμμετέχοντες να μιλούν, να καταχωρούν
αιτήματα ομιλίας και να ακούν τον ομιλητή. Το στέλεχος
του μικροφώνου είναι εύκαμπτο. Η μονάδα διαθέτει
επίσης δύο συνδέσεις ακουστικών, ώστε ο ομιλητής να
ακούγεται πεντακάθαρα ακόμη και σε συνθήκες με
έντονο θόρυβο υποβάθρου. Το ενσωματωμένο
μεγάφωνο απενεργοποιείται όταν ενεργοποιείται το
μικρόφωνο, ώστε να εμποδίζεται η ακουστική
ανάδραση. Οι στεφάνες διατίθενται σε μια σειρά
χρωμάτων ώστε να ταιριάζουν με τον εσωτερικό χώρο
(DCN-DISR, παραγγέλνονται ξεχωριστά).

Περιγραφή λειτουργ.

• Μείωση στάθμης εξόδου ηχείου, για αποφυγή της
ακουστικής ανάδρασης (ενεργή κατά την ακρόαση και
όσο το μικρόφωνο είναι ενεργοποιημένο)

• Η μονάδα μπορεί να χρησιμοποιηθεί ως μονάδα
συνέδρου ή ως μονάδα προέδρου (τα κουμπιά
προέδρου DCN-DISBCM παραγγέλνονται ξεχωριστά).

• Για ασφάλιση του καλωδίου διέλευσης βρόχου,
διατίθεται σφιγκτήρας καλωδίου (DCN‑DISCLM,
παραγγέλνεται ξεχωριστά).

• Η μονάδα διατίθεται με μικρόφωνο σε δύο
διαφορετικά μήκη και με ανοιχτόχρωμη ή
σκουρόχρωμη βάση.

Στοιχεία ελέγχου και ενδεικτικές λυχνίες
• Μικρόφωνο με ενδεικτική λυχνία κόκκινου και

πράσινου χρώματος
• Κουμπί μικροφώνου με κόκκινο, πράσινο ή κίτρινο

φωτιζόμενο δακτύλιο. Το κόκκινο χρώμα υποδεικνύει
ότι το μικρόφωνο είναι ενεργό, το πράσινο υποδεικνύει
αποδοχή αιτήματος ομιλίας και το κίτρινο υποδεικνύει
κατάσταση "VIP"

• Η ένδειξη VIP ανάβει όταν ο σύνεδρος είναι στην
κατάσταση "σημειωματάριου" (διατίθεται μόνο εάν
χρησιμοποιείται λογισμικό Η/Υ)

• Κουμπιά ελέγχου έντασης ακουστικών
• Χωνευτός διακόπτης επανεκκίνησης (αναίρεσης

προετοιμασίας)

Διασυνδέσεις
• Δύο υποδοχές ακουστικών στερεοφωνικού τύπου

3,5 mm (0,14 in)
• Καλώδιο μήκους 2 m (78,7 in) που καταλήγει σε

χυτευτό κυκλικό βύσμα έξι πόλων.
• Κυκλική υποδοχή έξι πόλων για τις συνδέσεις του

βρόχου διέλευσης



Εγκρίσεις χωρών

Περιοχή Πιστοποίηση

Ευρώπη CE

Τεχνικά στοιχεία

Ηλεκτρικά χαρακτηριστικά

Απόκριση συχνότητας 30 Hz έως 20 kHz

Σύνθετη αντίσταση
ακουστικών

> 32 ohm < 1kohm

Ισχύς εξόδου 2 x 15 mW/32 ohm

Μηχανικά χαρακτηριστικά

Τοποθέτηση Επιτραπέζια (φορητή ή στερεωμένη)
και χωνευτή τοποθέτηση

Διαστάσεις (Υ x Π x Β) (χωρίς μικρόφωνο)

  Επιτραπέζιο 61 x 190 x 116 mm
(2,4 x 7,5 x 4,6 in)

  Χωνευτή 6 x 190 x 120 mm (0,2 x 7,5 x 4,7 in)

Μήκη μικροφώνου  

  DCN-DISS 300 mm (11,8 in)

  DCN-DISL 470 mm (18,5 in)

Βάρος  

  DCN-DISS 880 g (1,94 lb)

  DCN-DISL 895 g (1,97 lb)

Χρώμα στο πάνω μέρος Ασημί (RAL 9022)

Χρώμα βάσης  

  DCN-DISS-L Ανοιχτό γκρι (RAL 000 7500)

  DCN-DISS-D Ανθρακί (PH 10736)

  DCN-DISL-D Ανθρακί (PH 10736)

Πληροφορίες παραγγελίας

Συνεδριακή μονάδα DCN‑DISS‑L με κοντό μικρόφωνο,
ανοιχτόχρωμη βάση
Συνεδριακή μονάδα DCN Επόμενης γενιάς με κοντό
μικρόφωνο, ανοιχτόχρωμη βάση. Οι στεφάνες
πωλούνται ξεχωριστά.
Αρ. παραγγελίας DCN-DISS-L

Συνεδριακή μονάδα DCN‑DISS‑D με κοντό μικρόφωνο,
σκουρόχρωμη βάση
Συνεδριακή μονάδα DCN Επόμενης γενιάς με κοντό
μικρόφωνο, σκουρόχρωμη βάση. Οι στεφάνες
πωλούνται ξεχωριστά.
Αρ. παραγγελίας DCN-DISS-D

Συνεδριακή μονάδα DCN‑DISL‑L με μακρύ μικρόφωνο,
ανοιχτόχρωμη βάση
Συνεδριακή μονάδα DCN Επόμενης γενιάς με μακρύ
μικρόφωνο, ανοιχτόχρωμη βάση. Οι στεφάνες
πωλούνται ξεχωριστά.
Αρ. παραγγελίας DCN-DISL-L

Συνεδριακή μονάδα DCN‑DISL‑D με μακρύ μικρόφωνο,
σκουρόχρωμη βάση
Συνεδριακή μονάδα DCN Επόμενης γενιάς με μακρύ
μικρόφωνο, σκουρόχρωμη βάση. Οι στεφάνες
πωλούνται ξεχωριστά.
Αρ. παραγγελίας DCN-DISL-D

Αξεσουάρ υλικού

Ασημί γυαλιστερή στεφάνη DCN‑DISRH‑SR (10 τμχ.)
Στεφάνη συνεδριακής μονάδας DCN Επόμενης γενιάς,
υψηλής στιλπνότητας, ασημί (10 τεμάχια).
Αρ. παραγγελίας DCN-DISRH-SR

Ασημί στεφάνη DCN‑DISR‑SR (10 τμχ.)
Στεφάνη συνεδριακής μονάδας DCN Επόμενης γενιάς,
ασημί (10 τεμάχια).
Αρ. παραγγελίας DCN-DISR-SR

Σκουρόχρωμη στεφάνη DCN‑DISR‑D (10 τμχ.)
Στεφάνη συνεδριακής μονάδας DCN Επόμενης γενιάς,
σκουρόχρωμη (10 τεμάχια).
Αρ. παραγγελίας DCN-DISR-D

Μεταλλική γυαλιστερή στεφάνη DCN‑DISRMH (10 τμχ.)
Στεφάνη συνεδριακής μονάδας DCN Επόμενης γενιάς,
μεταλλική, υψηλής στιλπνότητας (10 τεμάχια).
Αρ. παραγγελίας DCN-DISRMH

Μεταλλική ημίθαμπη στεφάνη DCN‑DISRMS (10 τμχ.)
Στεφάνη συνεδριακής μονάδας DCN Επόμενης γενιάς,
μεταλλική, ημι-γυαλιστερή (10 τεμάχια).
Αρ. παραγγελίας DCN-DISRMS

DCN‑DISBCM Κουμπιά προέδρου (10 σετ)
Κουμπιά προέδρου συνεδριακής μονάδας DCN
Επόμενης γενιάς (10 σετ).
Αρ. παραγγελίας DCN-DISBCM

DCN‑DISBDD Κουμπιά διπλής χρήσης (10 σετ)
Κουμπιά συνεδριακής μονάδας DCN Επόμενης γενιάς
για χρήση από δύο συνέδρους (10 σετ).
Αρ. παραγγελίας DCN-DISBDD

DCN‑DISCLM Σφιγκτήρας καλωδίων (25 τεμάχια)
Σφιγκτήρες καλωδίων DCN Επόμενης γενιάς (25
τεμάχια).
Αρ. παραγγελίας DCN-DISCLM
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