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u GSM-zavarral szembeni védettséggel rendelkezik

u Kompakt, esztétikus és ergonomikus kialakítás

u Csatornaválasztó a csatorna számával és rövidített
nevével

u Beépített hangszóró és csatlakoztatható mikrofon

u Hozzászólói és elnöki egységként is használható

A csatornaválasztó kapcsolóval ellátott hozzászólói
egység lehetővé teszi a felszólalást, a felszólalás
kérését és hallgatását. A csatlakoztatható mikrofonok
számára aljzat áll rendelkezésre (a DCN-MICS és DCN-
MICL mikrofonokat külön kell megrendelni). Az egység
beépített csatornaválasztó kapcsolóval rendelkezik,
amely a több nyelven folyó, szinkrontolmácsolásos
tárgyalásokon való használatát teszi lehetővé. A
csatornaválasztó kapcsoló két felfelé és lefelé váltó
gombot tartalmaz, valamint egy kijelzőt, amely a
nyelvek számát és rövidítését mutatja, lehetővé téve a
kívánt csatorna gyors megtalálását.

Főbb funkciók

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

• Aljzat a csatlakoztató mikrofonokhoz (DCN-MICS vagy
DCN-MICL)

• Az akusztikus visszacsatolás elkerülése érdekében a
beépített hangszóró elnémul, ha a mikrofon be van
kapcsolva.

• Hozzászólói és elnöki egységként is használható (a
DCN-DISBCM elnöki gombokat külön kell
megrendelni).

• A fűzhető kábel rögzítéséhez csíptetőaljzat áll
rendelkezésre (DCN-DISCLM, nem tartozék).

Kezelőszervek és jelzőfények
• Alfanumerikus kijelző a nyelvválasztáshoz a csatorna

számával és rövidített nevével
• Mikrofongomb vörös, zöld vagy sárga LED

jelzőfénnyel. 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)

• Hangerő-szabályozó gombokkal ellátott fejhallgatók
• Süllyesztett „De-init” kapcsoló

Csatlakozások
• Aljzat a csatlakoztatható mikrofon számára
• 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  < 1k ohm

Kimenő teljesítmény 2 x 15 mW/32 ohm

Mechanikai jellemzők

Szerelés Asztali (mobil vagy rögzített kivitel)

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

 Asztali 60 x 210 x 140 mm

Tömeg 1,15 kg

Felső rész színe Fekete (RAL 9017)

Hátsó rész színe Ezüst (RAL 9006)

Rendelési információ

DCN-DCS-CN hozzászólói egység csatornaválasztóval
(CN)
DCN Next Generation résztvevői egység
csatornaválasztóval, dugaszolható mikrofonnal, sötét.
Kínai változat A mikrofont külön kell megrendelni.
Rendelésszám DCN-DCS-CN

DCN-DCS hozzászólói egység csatornaválasztóval
DCN Next Generation résztvevői egység
csatornaválasztóval, dugaszolható mikrofonnal, sötét.
A mikrofont külön kell megrendelni.
Rendelésszám DCN-DCS

Hardvertartozékok

DCN-MICS dugaszolható, rövid szárú mikrofon
DCN Next Generation dugaszolható, rövid szárú
mikrofon, hosszúság 310 mm, ezüst.
Rendelésszám DCN-MICS

DCN-MICS-D dugaszolható, rövid szárú mikrofon, sötét
színben
DCN Next Generation dugaszolható, rövid szárú
mikrofon, hosszúság 310 mm, sötét.
Rendelésszám DCN-MICS-D

DCN-MICL dugaszolható, hosszú szárú mikrofon
DCN Next Generation dugaszolható, hosszú szárú
mikrofon, hosszúság 480 mm, ezüst.
Rendelésszám DCN-MICL

DCN-MICL-D dugaszolható, hosszú szárú mikrofon, sötét
színben
DCN Next Generation dugaszolható, hosszú szárú
mikrofon, hosszúság 480 mm, sötét.
Rendelésszám DCN-MICL-D

DCN-DBCM elnöki gombok (10 gombból álló készlet)
DCN Next Generation elnöki gombok (10 darab).
Rendelésszám DCN-DBCM

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