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Äänestystoiminnolla ja kanavanvalitsimella varustetuilla
keskusteluyksiköillä kokouksen osanottajat voivat
puhua, rekisteröidä puheenvuoropyyntöjä, kuunnella
muita puhujia ja äänestää. Laitteessa on liitäntä
mikrofoneja varten (DCN‑MICS ja DCN‑MICL, tilattava
erikseen). Laitteessa on viisi painiketta erilaisia
äänestyksiä varten. Äänestyspainikkeiden ympärillä
olevat keltaiset merkkivalorenkaat kehottavat käyttäjiä
rekisteröitymään läsnä oleviksi, aloittamaan
äänestyksen ja vahvistamaan antamansa äänen. Jos
osanottajan laitteen merkkivalo palaa keltaisena, hänet
on rekisteröity läsnä olevaksi.
Sisäänrakennetun kanavanvalitsimen ansiosta yksikkö
soveltuu käytettäväksi keskusteluissa, joissa käytetään
useita kieliä ja simultaanitulkkausta.
Kanavanvalitsimessa on ylös- ja alaspäin osoittavat
nuolinäppäimet kanavan valintaa varten sekä näyttö,
joka ilmoittaa käytössä olevien kielten numerot ja
kirjainlyhenteet. Näin käyttäjä voi vaihtaa nopeasti
haluamansa kielen kanavalle.
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Suojattu matkapuhelinten aiheuttamia häiriöitä
vastaan
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Pieni koko ja tyylikäs, ergonominen muotoilu

u

Liitettävä mikrofoni

u

Viisi äänestyspainiketta

u

Kanavanvalitsin, jossa numerot ja kanavien
nimilyhenteet

Perustoiminnot
• Kuulokkeiden äänen lähtötason vaimennus estää
akustisen kaiun syntymistä (käyttäjän kuunnellessa
puhujaa tai mikrofonin ollessa käytössä).
• Jotta akustista kiertoa ei syntyisi, kiinteä kaiutin
mykistyy, kun mikrofoni on käytössä.
• Valittavissa on useita erilaisia kehyksiä (DCN-DISR,
tilattava erikseen), joista löytyy sopiva mihin tahansa
sisustukseen.
• Yksikköä voidaan käyttää tavallisen osallistujan
laitteena, puheenjohtajan laitteena (DCN‑DISBCM,
puheenjohtajan painikkeet, tilattava erikseen) tai
osallistujan laitteena, jossa on lisäohjauspainike.
Monipuolista lisäohjauspainiketta voidaan käyttää
esimerkiksi henkilökunnan kutsumiseen.
• Silmukkakytkennän kaapelien kiinnittämiseen on
saatavilla kaapelikiinnike (DCN‑DISCLM, tilattava
erikseen).
• Yksiköihin on saatavilla vaaleat tai tummat alustat.

Näppäimet ja merkkivalot

• Viisi äänestyspainiketta, joiden ympärillä on
merkkivalorenkaat
• Yksikön aktiivisuuden / osallistujan läsnäolon
merkkivalo
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• Kanavien numerot ja nimilyhenteet ilmaiseva
aakkosnumeerinen näyttö kanavan valitsemista varten
• Mikrofonin painike, jossa palaa punainen, vihreä tai
keltainen valorengas. Punainen valo palaa mikrofonin
ollessa käytössä, vihreä ilmoittaa hyväksytystä
puheenvuoropyynnöstä ja keltainen ilmaisee VIP-tilan.
• VIP-valo palaa, jos osallistuja kuuluu erityispuhujiin
(käytettävissä vain, jos käytetään
tietokoneohjelmistoa)
• Kuulokkeiden äänenvoimakkuuden säätöpainikkeet
• Upotettu nollauspainike

Liitännät

• Liitäntä mikrofonia varten
• Kaksi 3,5 mm:n stereoliittimille tarkoitettua
kuulokeliitäntää
• 2 m pitkä kaapeli, jossa maadoitettu kuusinastainen
pyöreä liitin
• Kuusinastainen pyöreä liitin silmukkakytkentää varten

DCN‑DISVCS‑D, keskustelu, äänestystoiminto, kanavanvalitsin, tumma

DCN Next Generation -keskusteluyksikkö, jossa on
äänestystoiminnot, kanavanvalitsin, liitettävä mikrofoni
ja tumma alusta. Mikrofoni ja kehykset on tilattava
erikseen.
Tilausnumero DCN-DISVCS-D
Laitteiston lisävarusteet
DCN‑MICS, liitettävä lyhyt mikrofoni

DCN Next Generation -mikrofoni, liitettävä, lyhyt,
pituus 310 mm, hopea.
Tilausnumero DCN-MICS
DCN‑MICL, liitettävä pitkä mikrofoni

DCN Next Generation -mikrofoni, liitettävä, pitkä,
pituus 480 mm, hopea.
Tilausnumero DCN-MICL

Hyväksynnät

DCN‑DISRH‑SR:n kehys, kiiltävä, hopea (10 kpl)

Alue

Sertifiointi

DCN Next Generation -keskusteluyksikön kehys,
kiiltävä, hopea (10 kpl).

Eurooppa

CE

Tilausnumero DCN-DISRH-SR
DCN‑DISR‑SR:n kehys, hopea (10 kpl)

Tekniset tiedot

DCN Next Generation -keskusteluyksikön kehys, hopea
(10 kpl).

Sähköominaisuudet

Tilausnumero DCN-DISR-SR

Taajuusvaste

30 Hz – 20 kHz

Kuulokkeiden
kuormitusimpedanssi

>32 ohm <1 kohm

Lähtöteho

2 x 15 mW / 32 ohm

DCN‑DISR‑D:n kehys, tumma (10 kpl)

DCN Next Generation -keskusteluyksikön kehys,
tumma (10 kpl).
Tilausnumero DCN-DISR-D
DCN‑DISRMH:n kehys, metalli, kiiltävä (10 kpl)

Mekaaniset tiedot

DCN Next Generation -keskusteluyksikön kehys,
metalli, kiiltävä (10 kpl).

Kiinnitys

Pöytäasennus (siirrettävä tai kiinteä) ja
uppoasennus

Tilausnumero DCN-DISRMH

Mitat (K x L x S)

(ilman mikrofonia)

DCN‑DISRMS:n kehys, metalli, puolikiiltävä (10 kpl)

Pöytä

61 x 190 x 116 mm

Uppoasennus

6 x 190 x 120 mm

DCN Next Generation -keskusteluyksikön kehys,
metalli, puolikiiltävä (10 kpl).

Paino

800 g

DCN‑DISBCM, puheenjohtajan painikkeet (10 sarjaa)

Hopea (RAL 9022)

DCN Next Generation -keskusteluyksikön
puheenjohtajan painikkeet (10 sarjaa).

Kannen väri
Alustan väri
DCN-DISVCS-L
DCN-DISVCS-D

Tilausnumero DCN-DISRMS

Tilausnumero DCN-DISBCM
Vaaleanharmaa (RAL 000 7500)

DCN‑DISBDD, kaksoiskäyttöpainikkeet (10 sarjaa)

Harmaa (PH 10736)

DCN Next Generation -keskusteluyksikön painikkeet
kahden osallistujan käyttöön (10 sarjaa).

Tilaustiedot

Tilausnumero DCN-DISBDD

DCN‑DISVCS‑L, keskustelu, äänestystoiminto, kanavanvalitsin, vaalea

DCN Next Generation -kaapelikiinnikkeet (25 kpl).

DCN Next Generation -keskusteluyksikkö, jossa on
äänestystoiminnot, kanavanvalitsin, liitettävä mikrofoni
ja vaalea alusta. Mikrofoni ja kehykset on tilattava
erikseen.
Tilausnumero DCN-DISVCS-L

DCN-DISCLM-kaapeliliitin (25 kpl)
Tilausnumero DCN-DISCLM
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