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u Tukee kuutta eri kielikanavaa sekä alkuperäistä
puhujan kieltä

u Kanavien pikavalintanäppäinten ansiosta kaikkia
käytettävissä olevia kanavia ei tarvitse selata
manuaalisesti.

u Nopea vaihto puhujan kielen ja kanavanvalitsimella
valitun kielen välillä vähentää käyttäjän virheitä.

u Sähköisellä kanavan lukitustoiminnolla voidaan
varmistaa, etteivät eri tulkkauskopit käytä samaa
lähtökanavaa.

Perustoiminnot

• Kiinteä kaiutin
• 12 tulkkauspöytää voidaan yhdistää toisiinsa

silmukkakytkennällä joko yhdessä tai useassa
tulkkauskopissa.

• Yhdessä kopissa voi olla kolme tulkkauspöytää.
• Automaattireleominaisuuden avulla tulkki voi valita

relekielen (OR2) reletulkkausta varten.
• Tulkki voi poistaa kanavan B käytöstä ja varmistaa

samalla, että pöydän yhteys kanavaan A säilyy.

Näppäimet ja merkkivalot
• Mikrofoni on taipuisan varren päässä. Valorengas

palaa punaisena, kun mikrofoni on käytössä.
• Kuulokkeiden äänenvoimakkuuden, diskantin ja

basson säätimet
• A-B-kanavanvalitsin ja kanavanvalinnan ilmaisimet
• Kuusi lähtevän B-kanavan kanavanvalitsinta ja

kanavanvalinnan ilmaisimet
• Lähtevän OR2:n (autorele) ilmaisin
• Kanava käytössä -ilmaisimet, jotka ilmaisevat muiden

tulkkien käytössä olevat kanavat
• Mikrofonin mykistysnäppäin
• Mikrofonin aktivointinäppäin ja LED-tilavalo
• LED-merkkivaloilla varustettu valintanäppäin, jolla

alkuperäisen puhujan ja kanavanvalitsimella valitun
kanavan välillä voidaan vaihtaa nopeasti

• Saapuvan kanavan OR2-ilmaisin (autorele), joka
ilmaisee, että alkuperäisen puhujan kieli on vaihdettu
toiseen tulkkauskanavaan, kun autoreleominaisuus on
käytössä

• Saapuvan kielen kanavanvalitsin käytettäessä
kuulokevalvontaa

• Kutsunäppäin (ääni), jolla voidaan aloittaa
kaksisuuntainen viestintä tulkin ja puheenjohtajan/
pääkäyttäjän välillä

• Lähtevän viestin näppäin
• Saapuvan viestin ilmaisin
• Valintakytkin, jolla voidaan valita lähtevä kanava A-

lähtöä käyttämällä

Liitännät
• 3 m:n kaapeli, jonka päässä on 25-nastainen Sub D -

tyypin liitin
• 25-nastainen Sub D -tyypin liitäntä silmukkakytkentöjä

varten
• 6,3 mm:n stereokuulokeliittimet
• 15-napainen 180°:n DIN-tyypin liitäntä tulkin

kuulokkeiden ja mikrofonin liittämistä varten sekä
sisäänrakennetun mikrofonin mykistämistä varten

• Lisäliitäntä (viestit) pöydän viestitoimintoa varten
 



Hyväksynnät

Alue Sertifiointi

Eurooppa CE

Tekniset tiedot

Sähköominaisuudet

Taajuusvaste 125 Hz (-10 dB)–12,5 kHz (-2 dB)

Samanarvoinen äänenpaine
ominaiskohinan takia

<32 dB

Harmoninen kokonaissärö
ylikuormituksella

<5 %

Ylikuulumisen vaimennus >66 dB

Mekaaniset tiedot

Kiinnitys pöytäasennus tai uppoasennus

Mitat (K x L x S) 20–58 x 250 x 189 mm

Paino 1,75 kg

Väri vaaleanharmaa

Tilaustiedot

LBB 3222/04 -tulkkauspöytä
Tulkkauspöytä, jossa on 6 eri kielen kanavat
alkuperäisen puhujan kielen lisäksi.
Tilausnumero LBB3222/04
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