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u Jopa 12 LBB 3222/04 -tulkkauspöytää voidaan liittää
kuutta eri kieltä varten

u Puhujan signaalin reititys (esimerkiksi CCS 900 -
keskustelujärjestelmästä) tulkkauspöytiin

u Kahdeksan symmetristä tuloa

u Mahdollisuus asentaa tulomuuntajat galvaanista
eristystä varten äänilähteen ja lähettimen välille

Symmetrisen äänitulon ja tulkkauksen LBB 3422/20 -
moduulin avulla lähetin voidaan liittää CCS 900 -
keskustelujärjestelmiin ja 6-kanavaiseen kuulokkeilla
varustettuun LBB 3222/04 -tulkkauspöytään. Erilaisia
yhteys- ja kytkentäasetuksia käyttämällä moduulia
voidaan käyttää myös muiden kuin Boschin
järjestelmien kanssa.

Perustoiminnot

Näppäimet ja merkkivalot
• Laitteen kytkimien avulla tulkkauspöytiä

(LBB 3222/04) tai muita äänilähteitä voidaan liittää
suoraan

• Laitteessa olevalla kytkimellä voidaan valita CCS 900 -
järjestelmästä tai jostakin muusta analogisesta
konferenssijärjestelmästä saapuvan puhujan signaalin
vahvistus

• Laitteessa olevan kytkimen avulla voidaan korvata
tulkkaussignaali puhujan signaalilla, kun
tulkkauskanava ei ole käytössä ja puhujan signaali
halutaan välittää kuuntelijoille

Kytkentä
• Symmetrinen analoginen äänitulo; 25-napainen Sub-D-

naarasliitin
• Ääni- ja dataväyläliitin; H 15 -urosliitin

Hyväksynnät

Alue Sertifiointi

Eurooppa CE

Tekniset tiedot

Sähköominaisuudet

Äänitulotaso ja AGC -16,5 dBV (150 mVeff) ... 
+3,5 dBV (1 500 mVeff)

Äänitulotaso, ei AGC:tä -4,4 dBV (600 mVeff)

Asymmetrinen tuloimpedanssi ≥10 kohm

DC-tuloimpedanssi ≥200 kohm

Mekaaniset tiedot

Kiinnitys Etupaneeli poistetaan käytettäessä
yhdessä INT‑TX Integrus -lähettimen
kanssa

Mitat (K x L x S)
 ilman etupaneelia 100 x 26 x 231 mm

Paino
 ilman etupaneelia 132 g



Tilaustiedot

LBB 3422/20, symmetrinen äänitulo ja tulkkausmoduuli
Symmetrisen äänitulon ja tulkkauksen moduulia
käytetään liittämään Integrus-lähetin CCS 900 -
keskustelujärjestelmiin ja 6-kanavaiseen LBB 3222/04 -
tulkkauspöytään.
Tilausnumero LBB3422/20
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