
 

Συστήματα επικοινωνίας | DCN‑MICS/L Αποσπώμενο μικρόφωνο με κοντό/μακρύ στέλεχος

DCN‑MICS/L Αποσπώμενο μικρόφωνο με
κοντό/μακρύ στέλεχος

 

www.boschsecurity.gr

 

 

      

u Μονοκατευθυντικό μικρόφωνο σε ρυθμιζόμενο
στέλεχος

u Ενσωματωμένο φίλτρο plop και αντιανέμιο

Το καινοτομικό, κομψό και εργονομικά σχεδιασμένο
μικρόφωνο με ρυθμιζόμενο στέλεχος, απλώς συνδέεται
απευθείας σε μια συνεδριακή μονάδα, σε μια μονάδα
Concentus, σε πίνακες σύνδεσης μικροφώνων με
χωνευτή τοποθέτηση ή σε μια καμπίνα διερμηνείας.
Διαθέτει μονοκατευθυντική απόκριση για βέλτιστη
απόδοση ακόμα και σε συνθήκες έντονου θορύβου και
έχει χαμηλή ευαισθησία σε παρεμβολές από κινητά
τηλέφωνα.

Περιγραφή λειτουργ.

Στοιχεία ελέγχου και ενδεικτικές λυχνίες
• Κόκκινη ή πράσινη φωτεινή ένδειξη. Το κόκκινο χρώμα

υποδεικνύει ότι το μικρόφωνο είναι ενεργό, το πράσινο
ότι το αίτημα για ομιλία έχει γίνει αποδεκτό

Διασυνδέσεις
• Εξάρτημα σύνδεσης και στερέωσης του μικροφώνου

Τεχνικά στοιχεία

Μηχανικά χαρακτηριστικά

Τοποθέτηση Σύνδεση και στερέωση σε συνεδριακές
μονάδες, σε μονάδες Concentus, σε
πίνακες σύνδεσης μικροφώνων με
χωνευτή τοποθέτηση και σε καμπίνες
διερμηνείας

Μήκος  

 DCN‑MICS / DCN‑MICS‑D 310 mm (12,2 in)

 DCN‑MICL / DCN‑MICL‑D 480 mm (18,9 in)

Βάρος  

 DCN‑MICS / DCN‑MICS‑D 100 g (0,22 lb)

 DCN‑MICL / DCN‑MICL‑D 115 g (0,25 lb)

Χρώμα στο πάνω μέρος  

 DCN‑MICS / DCN‑MICL Ασημί (RAL 9022)

 DCN‑MICS‑D /  DCN‑MICL‑D  
Σκούρο (γκρι γραφίτη)



Πληροφορίες παραγγελίας

DCN‑MICS Αποσπώμενο μικρόφωνο, κοντό στέλεχος
Αποσπώμενο κοντό μικρόφωνο DCN Επόμενης γενιάς,
μήκους 310 mm (12,2 in), ασημί.
Αρ. παραγγελίας DCN-MICS

DCN‑MICS‑D Αποσπώμενο μικρόφωνο, κοντό στέλεχος,
σκούρο
Αποσπώμενο κοντό μικρόφωνο DCN Επόμενης γενιάς,
μήκους 310 mm (12,2 in), σκουρόχρωμο.
Αρ. παραγγελίας DCN-MICS-D

DCN‑MICL Αποσπώμενο μικρόφωνο, μακρύ στέλεχος
Αποσπώμενο μακρύ μικρόφωνο DCN Επόμενης γενιάς,
μήκους 480 mm (18,9 in), ασημί.
Αρ. παραγγελίας DCN-MICL

DCN‑MICL‑D Αποσπώμενο μικρόφωνο, μακρύ στέλεχος,
σκούρο
Αποσπώμενο μακρύ μικρόφωνο DCN Επόμενης γενιάς,
μήκους 480 mm (18,9 in), σκουρόχρωμο.
Αρ. παραγγελίας DCN-MICL-D
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