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u Alig érzékeny a mobiltelefonok zavaró hatására.

u Kompakt, tetszetős és ergonomikus kialakítás

u Fix mikrofon

u Beépített hangszóró

u Résztvevői és elnöki egységként is használható

A fix mikrofonos hozzászólói egység lehetővé teszi a
résztvevők számára a felszólalást, a feliratkozást a
felszólaláskérési listára és más felszólalók
meghallgatását. A mikrofon szára rugalmas. Az egység
két fejhallgató csatlakozót is tartalmaz, így a felszólaló
még erős háttérzaj mellett is tisztán hallható. Az
akusztikus visszacsatolás elkerülése érdekében a
beépített hangszóró elnémul, ha a mikrofon be van
kapcsolva. A több színben kapható keretek közül
kiválasztható a készülékhez illő színü keret (DCN-DISR,
nem tartozék).

Főbb funkciók

• A fejhallgató kimeneti szintjének csökkentési
lehetősége az akusztikus visszacsatolás elkerülése
érdekében (a teremhang hallgatása és bekapcsolt
mikrofon esetén aktív)

• Résztvevői és elnöki egységként is használható (DCN-
DISBCM elnöki gombok, nem tartozék).

• Az áthurkolható kábel rögzítéséhez kábelbilincs áll
rendelkezésre (DCN-DISCLM, nem tartozék).

• Az egység két különböző mikrofonhosszúsággal,
világos és sötét színű talapzattal kapható.

Kezelőszervek és jelzőfények
• Mikrofon vörös vagy zöld jelzőfénnyel
• Mikrofongomb vörös, zöld vagy sárga jelzőfénnyel

megvilágított gyűrűvel. A vörös fény jelzi a mikrofon
aktív állapotát, a zöld a felszólalás kérésének
elfogadását, a sárga pedig a „VIP" besorolást.

• A VIP jelzőfény akkor világít, ha az illető résztvevő
szerepel a jegyzetfüzetben (csak számítógépes
szoftver használata esetén érhető el)

• Fejhallgatóhangerő-szabályozó gombok
• Süllyesztett „De-init" kapcsoló

Csatlakozások
• Két 3,5 mm-es sztereó fejhallgatóaljzat
• 2 méteres kábel, amely egybeöntött hatpólusú

csatlakozóban végződik.
• Hatpólusú csatlakozó a fűzhető csatlakozás számára

Tanúsítványok és engedélyek

Régió Tanúsítvány

Európa CE



Műszaki specifikációk

Elektromos jellemzők

Frekvenciaátvitel 30 Hz–20 kHz

Fejhallgató-terhelés > 32 ohm < 1 kOhm

Kimenő teljesítmény 2 x 15 mW/32 ohm

Mechanikai jellemzők

Szerelés Asztali (hordozható vagy rögzített
kivitel) és süllyesztett beszerelés

Méretek (ma x szé x mé) (mikrofon nélkül)

  Asztali 61 x 190 x 116 mm

  Süllyesztett 6 x 190 x 120 mm

Mikrofonhosszúságok  

  DCN-DISS 300 mm

  DCN-DISL 470 mm

Tömeg  

  DCN-DISS 880 g

  DCN-DISL 895 g

Felső rész színe Ezüst (RAL 9022)

Szín  

  DCN-DISS-L Világosszürke (RAL 000 7500)

  DCN-DISS-D Szénfekete (PH 10736)

  DCN-DISL-D Szénfekete (PH 10736)

Rendelési információ

DCN-DISS-L hozzászólói egység rövid szárú mikrofonnal,
világos színben
DCN Next Generation hozzászólói egység rövid szárú
mikrofonnal, világos alap. A kereteket külön kell
megrendelni.
Rendelésszám DCN-DISS-L

DCN-DISS-D hozzászólói egység rövid szárú mikrofonnal,
sötét színben
DCN Next Generation hozzászólói egység rövid szárú
mikrofonnal, sötét alap. A kereteket külön kell
megrendelni.
Rendelésszám DCN-DISS-D

DCN-DISS-L hozzászólói egység hosszú szárú mikrofon-
nal, világos színben
DCN Next Generation hozzászólói egység hosszú szárú
mikrofonnal, világos alap. A kereteket külön kell
megrendelni.
Rendelésszám DCN-DISL-L

DCN-DISS-L-D hozzászólói egység hosszú szárú mikro-
fonnal, sötét színben
DCN Next Generation hozzászólói egység hosszú szárú
mikrofonnal, sötét alap. A kereteket külön kell
megrendelni.
Rendelésszám DCN-DISL-D

Hardvertartozékok

DCN-DISRH-SR magasfényű ezüst keret (10 db)
DCN Next Generation hozzászólói egység keret,
magasfényű, ezüst (10 darab).
Rendelésszám DCN-DISRH-SR

DCN-DISRH-SR ezüst keret (10 db)
DCN Next Generation hozzászólói egység keret, ezüst
(10 darab).
Rendelésszám DCN-DISR-SR

DCN-DISRH-SR-D sötét ezüst keret (10 db)
DCN Next Generation hozzászólói egység keret, sötét
(10 darab).
Rendelésszám DCN-DISR-D

DCN-DISRMH magasfényű metál keret (10 db)
DCN Next Generation hozzászólói egység keret, fém,
magasfényű, ezüst (10 darab).
Rendelésszám DCN-DISRMH

DCN-DISRMS félfényes metál keret (10 db)
DCN Next Generation hozzászólói egység keret, fém,
félfényes, ezüst (10 darab).
Rendelésszám DCN-DISRMS

DCN-DISBCM elnöki gombok (10 gombból álló készlet)
DCN Next Generation hozzászólói egység elnöki
gombok (10 darab).
Rendelésszám DCN-DISBCM

DCN-DISBDD gombok kettős felhasználású hozzászólói
egységhez (10 gombból álló készlet)
DCN Next Generation hozzászólói egység, gombok két
résztvevős használathoz (10 készlet).
Rendelésszám DCN-DISBDD

DCN-DISCLM kábelcsíptető (25 db)
DCN Next Generation kábelkapocs (25 darab).
Rendelésszám DCN-DISCLM
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