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u Κομψό και μοντέρνο σχέδιο (βραβείο IF)

u Προσαρμόζεται αυτόματα στα διαθέσιμα κανάλια

u Ενσωματωμένη "σιωπηλή" λειτουργία

u Χωρίς έξοδο ήχου μέχρι να συνδεθούν τα ακουστικά.

u Χωνευτή τοποθέτηση είτε επιτραπέζια, στην πάνω ή
στην μπροστινή πλευρά, είτε στα μπράτσα
καθισμάτων.

Ο DCN-FCS είναι ένας κομψός, μικρού μεγέθους
επιλογέας καναλιού ακρόασης μέσω ακουστικών για ένα
χρήστη. Παρέχει τη δυνατότητα επιλογής έως και 32
καναλιών ήχου υψηλής ποιότητας, τα οποία
χρησιμοποιούνται για την κατανομή των καναλιών
διερμηνείας και ομιλίας των συνέδρων.

Περιγραφή λειτουργ.

• Ενσωματωμένη "σιωπηλή" λειτουργία - δεν υπάρχει
έξοδος ήχου μέχρι να πατηθεί ένα από τα πλήκτρα
ώστε να εξαλείφεται ο θόρυβος από τα ακουστικά όταν
αυτά δεν χρησιμοποιούνται.

• Μόλις συνδεθούν ακουστικά, επιλέγεται το
προεπιλεγμένο κανάλι ακρόασης των συνέδρων
(κανάλι 0) με ένταση ήχου κατάλληλη για τα ακουστικά
και ενεργοποιείται ο χαμηλός φωτισμός της οθόνης.

Στοιχεία ελέγχου και ενδεικτικές λυχνίες
• Δύο κουμπιά (πάνω/κάτω) για επιλογή καναλιού
• Δύο κουμπιά (πάνω/κάτω) για έλεγχο της έντασης ήχου

των ακουστικών
• Φωτιζόμενη οθόνη LCD δύο ψηφίων για ένδειξη του

αριθμού καναλιού

Διασυνδέσεις
• Υποδοχή για στερεοφωνικό βύσμα ακουστικών 3,5 mm

(0,14 in)
• Υποδοχή σύνδεσης εξωτερικών ακουστικών

• Καλώδιο μήκους 2 m (78,7 in) με χυτευτό κυκλικό
βύσμα έξι πόλων

Κυκλικό βύσμα έξι πόλων για διασύνδεση του βρόχου
διέλευσης

Τεχνικά στοιχεία

Ηλεκτρικά χαρακτηριστικά

Απόκριση συχνότητας 30 Hz - 20 kHz

Σύνθετη αντίσταση
ακουστικών

> 32 ohm < 1 k ohm

Ισχύς εξόδου 2 x 15 mW/32 ohm

Μηχανικά χαρακτηριστικά

Τοποθέτηση Χωνευτή

Διαστάσεις (Υ x Π x Β) 40 x 100 x 78,67 mm 
(1,6 x 3,9 x 3,1 in)

Βάρος 0,3 kg (0,66 lb)

Χρώμα  

   DCN‑FCS Ασημί (RAL 9022)

   DCN‑FCS‑D Σκούρο (γκρι γραφίτη)



Πληροφορίες παραγγελίας

DCN‑FCS Χωνευτός επιλογέας καναλιού
Επιλογέας καναλιών χωνευτής τοποθέτησης DCN
Επόμενης γενιάς, ασημί.
Αρ. παραγγελίας DCN-FCS

DCN‑FCS‑D Χωνευτός επιλογέας καναλιού, σκουρόχρω-
μος
Επιλογέας καναλιών χωνευτής τοποθέτησης DCN
Επόμενης γενιάς, σκουρόχρωμος.
Αρ. παραγγελίας DCN-FCS-D

Αξεσουάρ υλικού

LBB 3443/00 Ελαφριά ακουστικά
Ελαφριά ακουστικά για αναπαραγωγή ήχου υψηλής
ποιότητας, αντικαθιστώμενα μαξιλαράκια αφτιών και
κανονικό καλώδιο.
Αρ. παραγγελίας LBB3443/00

LBB 3443/10 Ελαφριά ακουστικά με ανθεκτικό καλώδιο
Ελαφριά ακουστικά για αναπαραγωγή ήχου υψηλής
ποιότητας, αντικαθιστώμενα μαξιλαράκια αφτιών και
ανθεκτικό καλώδιο.
Αρ. παραγγελίας LBB3443/10

LBB 3441/10 Ακουστικά κάτω από το πηγούνι
Ακουστικά κάτω από το πηγούνι με καλώδιο 1,2 m (4 ft)
που καταλήγει σε επίχρυσο στερεοφωνικό βύσμα ορθής
γωνίας 3,5 mm (0,14 in).
Αρ. παραγγελίας LBB3441/10

LBB 3442/00 Μονό ακουστικό
Ελαφρύ μονό ακουστικό, καλώδιο 1,2 m (3,94 ft) που
καταλήγει σε επίχρυσο μονοφωνικό βύσμα ορθής
γωνίας 3,5 mm (0,14 in).
Αρ. παραγγελίας LBB3442/00

LBB 3015/04 Δυναμικά στερεοφωνικά ακουστικά υψη-
λής ποιότητας
Δυναμικά ακουστικά υψηλής ποιότητας.
Αρ. παραγγελίας LBB3015/04

DCN‑TTH Επιτραπέζιο περίβλημα (10 τμχ.)
Επιτραπέζιο περίβλημα DCN Επόμενης γενιάς για τη
στερέωση μονάδων χωνευτής τοποθέτησης, ανθρακί
(σετ 10 τεμαχίων).
Αρ. παραγγελίας DCN-TTH
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