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u Κομψό και μοντέρνο σχέδιο (βραβείο IF)

u Έλεγχος στάθμης εξόδου του επιλογέα καναλιού

Ο πίνακας σύνδεσης μικροφώνου συνδέει τα
αποσπώμενα μικρόφωνα DCN‑MICS και DCN‑MICL σε
μία από τις εισόδους ήχου της διασύνδεσης δύο
συνέδρων (DCN‑DDI).
Ο πίνακας σύνδεσης μικροφώνου διαθέτει επίσης μία
έξοδο που ελέγχει τη στάθμη εξόδου του επιλογέα
καναλιού. Αυτό σημαίνει ότι όταν το μικρόφωνο είναι
ενεργό, η στάθμη εξόδου του επιλογέα καναλιού
μειώνεται ώστε να εμποδίζεται η ακουστική ανάδραση.

Περιγραφή λειτουργ.

Διασυνδέσεις
• Καλώδιο 2 m (78,7 in) που καταλήγει σε βύσμα οκτώ

πόλων 262° τύπου  DIN
• Υποδοχή σύνδεσης για τον έλεγχο της μείωσης της

στάθμης εξόδου του επιλογέα καναλιού (υποδοχή
AMP173977-2)

Τεχνικά στοιχεία

Μηχανικά χαρακτηριστικά

Τοποθέτηση Κουμπωτή τοποθέτηση σε μεταλλικό
πλαίσιο πάχους 2 mm ή, σε συνδυασμό
με τους συνδέσμους DCN‑FCOUP και
τις τάπες άκρων DCN‑FEC, σε
οποιοδήποτε περιβάλλον

Διαστάσεις (Υ x Π x Β) 40 x 50 x 50 mm 
(1,57 x 1,97 x 1,97 in)

Βάρος 10 g (0,02 lb)

Χρώμα  

   DCN‑FMIC Ασημί (RAL 9022)

   DCN‑FMIC‑D Σκούρο (γκρι γραφίτη)



Πληροφορίες παραγγελίας

DCN‑FMIC Χωνευτός πίνακας σύνδεσης μικροφώνου
Πίνακας σύνδεσης μικροφώνων χωνευτής τοποθέτησης
DCN Επόμενης γενιάς, ασημί. Το μικρόφωνο πωλείται
ξεχωριστά.
Αρ. παραγγελίας DCN-FMIC

DCN‑FMIC‑D Χωνευτός πίνακας σύνδεσης μικροφώνου,
σκουρόχρωμος
Πίνακας σύνδεσης μικροφώνων χωνευτής τοποθέτησης
DCN Επόμενης γενιάς, σκουρόχρωμος. Το μικρόφωνο
πωλείται ξεχωριστά.
Αρ. παραγγελίας DCN-FMIC-D

Αξεσουάρ υλικού

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

 

2 | DCN-FMIC Χωνευτός πίνακας σύνδεσης μικροφώνων

Εκπροσωπούμενη από:

Greece:     
Robert Bosch S.A.
162, Kifissou Ave.
121 31 Peristeri, Greece
Phone: +30 210 5701352
Fax: +30 210 5701357
BoschST@gr.bosch.com
www.boschsecutity.gr

Robert Bosch A.E.
Κηφισσού 162,
121 31 Περιστέρι
Τηλ.: +30 210 5701352
Fax.: +30 210 5701357
BoschST@gr.bosch.com
www.boschsecutity.gr

   

© BRobert Bosch S.A. 2014 | Υπόκειται σε αλλαγές και ενδεχόμενα σφάλματα
1789152523 | el, V5, 26. Μάι 2014


