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u Απευθείας σύνδεση έως 12 Θέσεων διερμηνέα
LBB 3222/04 για έξι γλώσσες

u Δρομολόγηση του σήματος ομιλητή (για παράδειγμα,
από ένα συνεδριακό σύστημα CCS 900) σε θέσεις
διερμηνέα

u Οκτώ συμμετρικές είσοδοι

u Εγκατάσταση για τοποθέτηση μετασχηματιστών
εισόδου για γαλβανική απομόνωση ανάμεσα στην
πηγή ήχου και τον πομπό

Η μονάδα συμμετρικής εισόδου ήχου και διερμηνέων
LBB 3422/20 χρησιμοποιείται για τη διασύνδεση του
πομπού με τα συνεδριακά συστήματα CCS 900 και τη
Θέση διερμηνέα 6 καναλιών LBB 3222/04 με
μεγάφωνο. Υπάρχει η δυνατότητα για διαφορετικές
συνδέσεις και ρυθμίσεις διακόπτη ώστε να επιτρέπεται
η χρήση της μονάδας με συστήματα που δεν είναι
Bosch.

Περιγραφή λειτουργ.

Στοιχεία ελέγχου και ενδεικτικές λυχνίες
• Οι ενσωματωμένοι διακόπτες μπορούν να ρυθμιστούν

για απευθείας σύνδεση των θέσεων διερμηνέων
(LBB 3222/04) ή άλλων πηγών ήχου

• Ένας ενσωματωμένος διακόπτης μπορεί να
χρησιμοποιηθεί ώστε να ταιριάζει με την ενίσχυση των
σημάτων ομιλητή από το CCS 900 ή άλλα αναλογικά
συνεδριακά συστήματα

• Ένας ενσωματωμένος διακόπτης μπορεί να
χρησιμοποιηθεί για την αντικατάσταση του σήματος
διερμηνείας με το σήμα ομιλητή για διανομή στους
ακροατές όταν δεν χρησιμοποιείται ένα κανάλι
διερμηνέα

Διασύνδεση
• Συμμετρική αναλογική είσοδος ήχου, θηλυκός

σύνδεσμος sub-D 25 πόλων

• Υποδοχή σύνδεσης διαύλου ήχου και δεδομένων,
αρσενικός σύνδεσμος H 15

Εγκρίσεις χωρών

Περιοχή Πιστοποίηση

Ευρώπη CE

Τεχνικά στοιχεία

Ηλεκτρικά χαρακτηριστικά

Στάθμη εισόδου ήχου με AGC -16,5 dBV (150 mVeff) έως 
+3,5 dBV (1500 mVeff)

Στάθμη εισόδου ήχου χωρίς
AGC

-4.4 dBV (600 mVeff)

Ασύμμετρη σύνθετη αντίσταση
εισόδου

≥ 10 kohm

Σύνθετη αντίσταση εισόδου DC ≥ 200 kohm



Μηχανικά χαρακτηριστικά

Τοποθέτηση Η πρόσοψη αφαιρείται όταν
χρησιμοποιείται με τον πομπό
Integrus INT-TX

Διαστάσεις (Υ x Π x Β)
 χωρίς την πρόσοψη 100 x 26 x 231 mm

(39 x 10 x 91 in)

Βάρος
 χωρίς την πρόσοψη 132 g (0,29 lb)

Πληροφορίες παραγγελίας

LBB 3422/20 Μονάδα συμμετρικού σήματος ήχου και
διερμηνέων
Μονάδα συμμετρικού σήματος ήχου και διερμηνέων για
τη διασύνδεση του πομπού Integrus με τα συνεδριακά
συστήματα CCS 900 και την καμπίνα διερμηνείας 6
καναλιών LBB 3222/04.
Αρ. παραγγελίας LBB3422/20
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