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u Tyylikäs ja nykyaikainen muotoilu (IF-palkinto)

u Mukautuu automaattisesti käytettävissä oleviin
kanaviin

u Sisäänrakennettu mykistystoiminto

u Ei äänilähtöä, ennen kuin kuulokkeet on liitetty

u Uppoasennus pöytäpintaan, pöydän etupintaan tai
tuolien käsinojiin

Uppoasennettu kanavanvalitsin on pienikokoinen ja
tyylikäs yhden käyttäjän äänikanavan valitsin
kuulokkeilla kuuntelua varten. Valittavissa 32
laadukasta kanavaa tulkkauksen ja puhujan äänen
lähetystä varten.

Perustoiminnot

• Sisäänrakennettu mykistystoiminto; ei äänilähtöä,
ennen kuin kuulokkeista kuuluva kohina on
vaimennettu jollakin painikkeista, kun kuulokkeet
eivät ole käytössä

• Kun kuulokkeet liitetään, oletusarvoinen puhujan
kanava (kanava 0) on valittuna, kuulokkeiden
äänenvoimakkuus on miellyttävä ja himmeä taustavalo
on käytössä.

Näppäimet ja merkkivalot
• Kaksi kanavanvalintapainiketta (ylös/alas)
• Kaksi kuulokkeiden äänenvoimakkuuspainiketta (ylös/

alas)
• Taustavalaistu 2‑numeroinen kanavan numeron LCD-

näyttö

Liitännät
• 3,5 mm:n stereokuulokeliitäntä
• Ulkoisten kuulokkeiden liitäntä
• 2 m pitkä kaapeli, jossa maadoitettu kuusinastainen

pyöreä liitin

Kuusinastainen pyöreä liitin silmukkakytkentää varten

Tekniset tiedot

Sähköominaisuudet

Taajuusvaste 30 Hz – 20 kHz

Kuulokkeiden kuormitus-
impedanssi

>32 ohm <1 kohm

Lähtöteho 2 x 15 mW / 32 ohm

Mekaaniset tiedot

Kiinnitys Uppoasennus

Mitat (K x L x S) 40 x 100 x 78,67 mm 

Paino 0,3 kg

Väri  

   DCN‑FCS Hopea (RAL 9022)

   DCN‑FCS‑D Tumma (grafiitinharmaa)



Tilaustiedot

DCN‑FCS, uppoasennettu kanavanvalitsin
Uppoasennettu DCN Next Generation -kanavanvalitsin,
hopea.
Tilausnumero DCN-FCS

DCN‑FCS‑D, uppoasennettu kanavanvalitsin, tumma
Uppoasennettu DCN Next Generation -kanavanvalitsin,
tumma.
Tilausnumero DCN-FCS-D

Laitteiston lisävarusteet

LBB 3443/00, kevyet kuulokkeet
Kevyet kuulokkeet laadukkaaseen äänentoistoon,
vaihdettavat korvatyynyt, normaali kaapeli.
Tilausnumero LBB3443/00

LBB 3443/10, kevyet kuulokkeet, joissa erityiskestävä
kaapeli
Kevyet kuulokkeet laadukkaaseen äänentoistoon,
vaihdettavat korvatyynyt, erityiskestävä kaapeli.
Tilausnumero LBB3443/10

LBB 3441/10 -kuulokkeet (leuanalusmalli)
Leuanaluskuulokkeet, 1,2 m pitkä kaapeli, jossa
kullattu 3,5 mm:n suorakulmainen stereoliitin.
Tilausnumero LBB3441/10

LBB 3442/00 -kuuloke
Kevyt yhden korvan kuuloke, 1,2 m pitkä kaapeli, jossa
3,5 mm:n suorakulmainen kullattu monoliitin.
Tilausnumero LBB3442/00

LBB 3015/04, laadukkaat dynaamiset kuulokkeet
Laadukkaat dynaamiset kuulokkeet.
Tilausnumero LBB3015/04

DCN‑TTH-pöytäkotelo (10 kpl)
DCN Next Generation -pöytäkotelo uppoasennetuille
yksiköille, harmaa (10 kpl).
Tilausnumero DCN-TTH
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