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u Χαμηλή ευαισθησία σε παρεμβολές από κινητά
τηλέφωνα

u Εργονομικό σχέδιο και ειδικές δυνατότητες για άτομα
με προβλήματα όρασης

u Έως 31 κανάλια διερμηνείας συν η γλώσσα που
ομιλείται στο συνέδριο, με εύρος ζώνης ακουστικών
συχνοτήτων 20 kHz

u Φωτιζόμενη οθόνη LCD για εύκολη ανάγνωση των
πληροφοριών σε συνθήκες χαμηλού φωτισμού

u 5 πλήκτρα προεπιλογής για αναμετάδοση γλωσσών με
ένδειξη ενεργοποίησης στην οθόνη

Το DCN-IDESK είναι μια θέση διερμηνέα για ένα χρήστη
και διαθέτει κομψό και σύγχρονο σχεδιασμό.
Συμμορφώνεται πλήρως με τα διεθνώς συμφωνημένα
πρότυπα. Η σαφής τοποθέτηση των μονάδων ελέγχου
της θέσης ανά λειτουργικό τομέα επιτρέπει τον εύκολο
χειρισμό της χωρίς λάθη.
Διαθέτει μια υποδοχή για τη σύνδεση των αποσπώμενων
μικροφώνων (DCN-MICS και DCN‑MICL,
παραγγέλνονται ξεχωριστά).

Περιγραφή λειτουργ.

• Σε κάθε καμπίνα μπορούν να εγκατασταθούν έως έξι
θέσεις το ανώτερο.

• Επιτραπέζια και χωνευτή τοποθέτηση
• Αποσπώμενο μικρόφωνο (DCN-MICS)
• Εργονομικός σχεδιασμός

Στοιχεία ελέγχου και ενδεικτικές λυχνίες
• Κανάλι εξόδου A και B με ένδειξη κατάστασης και

επιλογής στην οθόνη
• Για όλα τα κανάλια παρέχεται ένδειξη αριθμού

καναλιού, ονόματος γλώσσας και επιπέδου ποιότητας
στην οθόνη

• Εργονομικός σχεδιασμός και ειδικές δυνατότητες για
άτομα με προβλήματα όρασης, όπως η μικρή προεξοχή
στο μεσαίο κουμπί και οι ηχητικές ειδοποιήσεις για την
ενεργοποίηση/απενεργοποίηση του μικροφώνου και
την επιλογή διπλής αναμετάδοσης

• Ενσωματωμένο μεγάφωνο με επιλογέα καναλιού
γλώσσας

• Χρονομέτρηση ομιλίας για ένδειξη του χρόνου που έχει
παρέλθει κατά τη διερμηνεία

• Λειτουργία αργής ομιλίας για ειδοποίηση του τρέχοντος
ομιλητή να μειώσει το ρυθμό του

• Αίτημα βοήθειας προς χειριστή ή κλήση αναγγελίας
• Ένδειξη τηλεφωνικής κλήσης και κλήσης

ενδοεπικοινωνίας στο θάλαμο
• Αυτόματη επιλογή ακουστικών με μικρόφωνο όταν έχει

συνδεθεί τέτοια μονάδα
• Εύκολος προγραμματισμός μέσω μενού που

εμφανίζονται στην οθόνη μετά τη μετάβαση σε
λειτουργία προγραμματισμού

• Πλήκτρο μικροφώνου με περιμετρική ένδειξη
χρώματος κόκκινου ("στον αέρα") ή πράσινου ("ο
θάλαμος δεν χρησιμοποιείται")

• Πλήκτρο σίγασης
• Πλήκτρο βοήθειας
• Πλήκτρο αργής ομιλίας
• Πλήκτρα κλήσης ενδοεπικοινωνίας με το χειριστή και

τον πρόεδρο



• Πλήκτρο μηνύματος με κίτρινη ενδεικτική λυχνία LED
• Κίτρινες ενδεικτικές λυχνίες LED για το τηλέφωνο και

την ενδοεπικοινωνία
• Κίτρινες ενδεικτικές λυχνίες LED για τη δέσμευση του

καναλιού A και B
• Περιστροφικό χειριστήριο βηματικής επιλογής για τις

ρυθμίσεις των καναλιών (και άλλες λειτουργίες).
Εάν πατηθεί αυτό το κουμπί, επιλέγεται το πρώτο
διαθέσιμο κανάλι

• Φωτιζόμενη οθόνη LCD, όπου εμφανίζεται το
επιλεγμένο και ενεργοποιημένο κανάλι εξόδου μαζί με
τον αριθμό καναλιού και το συντομευμένο όνομα της
γλώσσας

• Περιστροφικό χειριστήριο ρύθμισης της έντασης ήχου
του μεγαφώνου

• Περιστροφικό χειριστήριο ρύθμισης της έντασης ήχου
των ακουστικών

• Περιστροφικά χειριστήρια ρύθμισης των μπάσων και
πρίμων

• Πλήκτρο ενεργοποίησης/απενεργοποίησης με
χαρακτηριστικό ήχο

• Πέντε πλήκτρα προεπιλογής γλώσσας αναμετάδοσης
• Πλήκτρο μετάδοσης ομιλούμενης γλώσσας/γλώσσας

αναμετάδοσης με πράσινες ενδεικτικές λυχνίες LED
• Περιστροφικό χειριστήριο βηματικής επιλογής (ίδιο με

εκείνο του τμήματος ομιλίας) για επιλογή των γλωσσών
αναμετάδοσης για τα πλήκτρα προεπιλογής γλώσσας
αναμετάδοσης και του καναλιού του μεγαφώνου. Εάν
πατηθεί αυτό το κουμπί, επιλέγεται το πρώτο
διαθέσιμο κανάλι

• Φωτιζόμενη οθόνη LCD όπου εμφανίζεται η
επιλεγμένη γλώσσα αναμετάδοσης με τον αριθμό
καναλιού, το συντομευμένο όνομα της γλώσσας και την
ένδειξη ποιότητας. Επίσης εμφανίζεται το επιλεγμένο
κανάλι για το μεγάφωνο, με συντομευμένο όνομα

Διασυνδέσεις
• Υποδοχή για αποσπώμενο μικρόφωνο
• Υποδοχή σύνδεσης ακουστικών ή ακουστικών με

μικρόφωνο (πέντε πόλων, τύπου 180° Din,
καλωδιωμένη σύμφωνα με το πρότυπο IEC 574-3)

• Υποδοχές σύνδεσης στερεοφωνικών ακουστικών με
βύσμα 6,3 mm (0,25 in) και 3,5 mm (0,14 in)

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

• Κυκλική υποδοχή έξι πόλων για σύνδεση μέσω βρόχου
διέλευσης στο δίκτυο DCN

• Υποδοχή σύνδεσης αρθρωτού βύσματος έξι πόλων για
τις ενδείξεις τηλεφωνικής κλήσης, ενδοεπικοινωνίας
και ομιλίας "στον αέρα"

Τεχνικά στοιχεία

Ηλεκτρικά χαρακτηριστικά

Σύνδεση ακουστικών  

 Απόκριση συχνότητας 30 Hz - 20 kHz

 Σύνθετη αντίσταση > 32 ohm

 Ισχύς εξόδου 2 x 30 mW/32 ohm

  

Σύνδεση μικροφώνου
ακουστικών

 

 Απόκριση συχνότητας 30 Hz - 20 kHz

 Σύνθετη αντίσταση > 32 ohm

 Ισχύς εξόδου 60 mW/32 ohm

 Ονομαστική στάθμη σήματος
εισόδου
 μικροφώνου

7 mV rms

 Στάθμη υπερφόρτωσης
εισόδου
 μικροφώνου

> 124 mV rms

Μηχανικά χαρακτηριστικά

Τοποθέτηση Αυτόνομη στήριξη ή επιτραπέζια
στερέωση

Διαστάσεις (Υ x Π x Β)
(με μικρόφωνο)

82 x 330 x 170 mm (3,2 x 13 x 6,7 in)

Κλίση 25 μοίρες

Βάρος 1,3 kg (2,87 lb)

Χρώμα στο πάνω μέρος Ασημί (RAL 9022)

Χρώμα βάσης  

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

 DCN-IDESK-D Ανθρακί (PH 10736)

Πληροφορίες παραγγελίας

DCN‑IDESK‑L Θέση διερμηνέα, ανοιχτόχρωμη
Καμπίνα διερμηνείας DCN Επόμενης γενιάς με
ανοιχτόχρωμη βάση. Το μικρόφωνο πωλείται ξεχωριστά.
Αρ. παραγγελίας DCN-IDESK-L

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

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

DCN‑IDESK‑D Θέση διερμηνέα, σκουρόχρωμη
Καμπίνα διερμηνείας DCN Επόμενης γενιάς με
σκουρόχρωμη βάση. Το μικρόφωνο πωλείται ξεχωριστά.
Αρ. παραγγελίας DCN-IDESK-D

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

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