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u Egyedülálló, szabadalmazott “Possible‑To‑Speak”
(lehet beszélni) kijelző

u Kompakt, tetszetős kivitel

u Beépített hangerő szabályozó a fejhallgatók számára

u Mikrofon hajlékony karral és világító gyűrűvel

u Két fejhallgató aljzat

A CCS‑Dx CCS résztvevői egységek lehetővé teszik a
résztvevők számára, hogy aktívan részt vegyenek az
eseményeken. Egy beépített mikrofon lehetővé teszi
számukra, hogy beszéljenek a többi résztvevőhöz, és
hallgatni tudják a tárgyalást a beépített hangszóró,
vagy az (opcionális) fejhallgatón keresztül.

Főbb funkciók

"Possible‑To‑Speak" ("lehet beszélni")
Egy ú.n. "Possible‑To‑Speak" kijelzés van beépítve,
amely azt mutatja, hogy be lehet-e kapcsolni a
mikrofont. Ezt a lehetőséget egy "mikrofon
bekapcsolva" kijelzővel kombinált fehér LED mutatja.

Mikrofon hajlékony karral és világító gyűrűvel
A mikrofon hajlékony karra van felszerelve, amely
könnyen beállítható a személyes igényeknek
megfelelően. Azt is lehetővé teszi, hogy két személy
használja ugyanazt a résztvevői egységet, mivel maguk
felé tudják húzni a mikrofont, ha beszélniük kell. A
mikrofon fejébe egy világító gyűrű van beépítve, amely
pirosan világít, amikor a mikrofon be van kapcsolva.

Beépített hangszóró
A hangszóró hangereje a vezérlőegységről központilag
szabályozható az összes résztvevői egységhez. Az
akusztikus visszacsatolás elkerülése érdekében a
beépített hangszóró automatikusan elnémul, ha a
mikrofon be van kapcsolva.

Két fejhallgató aljzat
Két 3,5 mm (0,14") sztereo fejhallgató aljzat (mono
huzalozással) két fejhallgató csatlakoztatását teszi
lehetővé, így két résztvevő egyidejűleg használhatja az
egységet. Magnetofont is lehet csatlakoztatni az egyik
aljzatra, és a másik fejhallgató aljzatot lehet használni
az esemény hallgatására.

Beépített hangerő szabályozó a fejhallgatókhoz
A fejhallgató hangereje az egységen található
forgatógombbal szabályozható, a maximális kényelem
kedvéért.

Kompakt, tetszetős kivitel
Modern feltűnésmentes, sötétszürke kivitelükkel ezek
az egységek értékes kiegészítői bármilyen teremnek.

Normál vagy hosszabbított mikrofonkarok
A résztvevői egységek 313 mm (12,3") vagy
hosszabbított 488 mm (19,2") mikrofonkarokkal
kaphatók.



Kezelőszervek és jelzőfények
• Mikrofon be/ki gomb
• Forgatható hangerő szabályozó a fejhallgató

hangerejének szabályozásához
• A hangszóró automatikusan elnémul, amikor a

mikrofon be van kapcsolva, és/vagy fejhallgatók
vannak csatlakoztatva

• "Possible‑To‑Speak" kijelzés (fehér LED)
• Mikrofon "bekapcsolva" kijelzés (piros LED)
• Világítógyűrű jelzés a mikrofonkaron, pirosan világít,

ha a mikrofon be van kapcsolva

Csatlakozások
• 7-pólusú csatlakozódugóban végződő 1 x 2 m (78,7")

kábel a többi résztvevői vagy elnöki egységhez, vagy
egy vezérlőegységhez hurkolt csatlakoztatáshoz

• 1 x 7‑pólusú DIN csatlakozó aljzat a többi résztvevői
vagy elnöki egységhez hurkolt csatlakoztatáshoz

• 2 x 3,5 mm (0,14") sztereo fejhallgató aljzat

Tanúsítványok és engedélyek

Régió Tanúsítvány

Európa CE

Műszaki specifikációk

Mechanikai jellemzők

Az egység méretei
mikrofon nélkül (ma x szé
x mé)

71 x 220 x 140 mm (2,8 x 8,7 x 5,5")

Magasság, vízszintes
mikrofonnal

134 mm (5,3")

Mikrofon hossza a
szerelőfelülettől

CCS‑DS CCS‑DL

313 mm (12,3") 488 mm (19,2")

Tömeg kb. 1 kg (2,2 lb)

Szerelés asztali (mobil vagy rögzített)

anyaga (felső rész) polimer

anyag (alap) festett fém

Felső rész színe szénfekete (PH10736)

Talapzat színe szénfekete (PH10736)

Rendelési információ

CCS‑DS CCS résztvevői egység rövid mikrofonnal
CCS 900 résztvevői egység rövid szárú mikrofonnal,
mikrofonszár hossza 313 mm.
Rendelésszám CCS-DS

CCS‑DL CCS résztvevői egység hosszú mikrofonnal
CCS 900 résztvevői egység hosszú szárú mikrofonnal,
mikrofonszár hossza 488 mm.
Rendelésszám CCS-DL

Hardvertartozékok

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