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Unit Diskusi dengan Pemilih Saluran Dual
memungkinkan peserta berbicara, mengajukan
permintaan-untuk-berbicara, dan mendengarkan
pembicara. Sebuah soket disediakan untuk
menghubungkan mikrofon lepas-pasang. Unit ini
memiliki dua pemilih saluran bawaan dengan koneksi
headphone yang memiliki kontrol volume tersendiri
pada masing-masing sisi unit, memungkinkan satu unit
melayani dua delegasi. Pemilih saluran menjadikannya
cocok untuk diskusi yang melibatkan lebih dari satu
bahasa dan menyediakan alih bahasa simultan. Masingmasing pemilih saluran menyertakan tombol pemilih
saluran ke atas dan ke bawah serta tampilan yang
menunjukkan angka dan singkatan bahasa,
memungkinkan pemilihan saluran bahasa yang
dibutuhkan dengan cepat.
Fungsi
• Reduksi level output headphone untuk mencegah
umpan balik akustik (aktif ketika mendengarkan
konferensi dan ketika mikrofon menyala). Ketika unit
digunakan dalam mode Dual Delegate, fungsi ini
tersedia secara individual

u

Kepekaan yang rendah terhadap interferensi telepon
seluler

u

Desain yang ringkas, menarik, dan ergonomis

u

Mikrofon lepas-pasang

u

Dua pemilih saluran dengan nomor dan singkatan
nama saluran

u

Loudspeaker built-in

• Unit ini bisa diubah menjadi unit penggunaan dual
secara penuh dengan mengganti tombol mikrofon
dengan dua tombol mikrofon terpisah untuk kontrol
mikrofon individu dan identifikasi delegasi individu
(tombol penggunaan-dual DCN‑DISBDD, dapat
dipesan secara terpisah)
• Loudspeaker built-in dibisukan ketika mikrofon
menyala untuk meredam umpan balik akustik.
• Tersedia dua jenis mikrofon dengan ukuran panjang
berbeda (DCN-MICS dan DCN-MICL, dapat dipesan
secara terpisah)
• Beragam bingkai tersedia untuk menyesuaikan
dengan interior (DCN-DISR, dapat dipesan secara
terpisah)
• Unit ini bisa digunakan sebagai unit delegasi tunggal,
sebagai unit delegasi dual, sebagai unit pimpinan
(tombol pimpinan DCN-DISBCM, dapat dipesan
secara terpisah) atau sebagai unit delegasi tunggal
dengan tombol tambahan
• Tombol tambahan serbaguna dapat digunakan
sebagai panggilan pengantar, misalnya
• Untuk mengunci kabel loop-through, disediakan klem
kabel (DCN-DISCLM, dapat dipesan secara terpisah)
• Unit ini tersedia dalam dasar berwarna terang dan
gelap
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Kontrol dan Indikator

• Dua tampilan alfanumerik untuk pemilihan saluran
bahasa dengan nomor dan singkatan nama saluran
• Tombol mikrofon memiliki cincin menyala berwarna
merah, hijau, atau kuning. Merah mengindikasikan
mikrofon tengah aktif, hijau mengindikasikan
permintaan-untuk-berbicara diterima, dan kuning
mengindikasikan ‘VIP’ (ketika unit digunakan dalam
mode Dual Delegate, fungsi ini tersedia secara
individu)
• Indikator VIP menyala ketika delegasi merupakan
bagian dari notebook (hanya tersedia apabila
Perangkat Lunak PC digunakan)
• Dua tombol kontrol volume headphone individual
• Sakelar ‘De-init’ tersembunyi

Interkoneksi

• Soket untuk mikrofon lepas-pasang
• Dua soket headphone tipe jack stereo 3,5 mm (0,14
in)
• Kabel 2 m (78,7 in) dengan ujung konektor melingkar
dengan enam kutub.
• Konektor melingkar enam kutub untuk koneksi loopthrough

Sertifikasi dan Persetujuan

informasi Pemesanan
DCN‑DISDCS‑L Discussion Dual Channel Selector Light

Unit diskusi DCN Next Generation dilengkapi pemilih
saluran-ganda, mikrofon lepas-pasang, bagian dasar
berwarna terang. Mikrofon dan lis harus dipesan
secara terpisah.
Nomor Pesanan DCN-DISDCS-L
DCN‑DISDCS‑D Discussion Dual Channel Selector Dark

Unit diskusi DCN Next Generation dilengkapi pemilih
saluran-ganda, mikrofon lepas-pasang, bagian dasar
berwarna gelap. Mikrofon dan lis harus dipesan secara
terpisah.
Nomor Pesanan DCN-DISDCS-D
Aksesoris
DCN‑MICS Pluggable Short Microphone

Mikrofon pendek lepas-pasang DCN Next Generation,
panjang 310 mm (12,2 in), warna perak.
Nomor Pesanan DCN-MICS
DCN‑MICL Pluggable Long Microphone

Mikrofon panjang lepas-pasang DCN Next Generation,
panjang 480 mm (18,9 in), warna perak.
Nomor Pesanan DCN-MICL

Wilayah

Sertifikasi

Eropa

CE

DCN‑DISRH‑SR Rim High Gloss Silver (10 buah)

Lis unit diskusi DCN Next Generation, mengkilap,
warna perak (10 buah).

Spesifikasi Teknis

Nomor Pesanan DCN-DISRH-SR

Kelistrikan

DCN‑DISR‑SR Rim Silver (10 buah)

Respons frekuensi

30 Hz s/d 20 kHz

Lis unit diskusi DCN Next Generation, warna perak (10
buah).

Impedansi beban
headphone

> 32 ohm < 1k ohm

Nomor Pesanan DCN-DISR-SR

Daya output

2 x 15 mW/32 ohm

Lis unit diskusi DCN Next Generation, warna gelap (10
buah).

Mekanis
Pemasangan

Nomor Pesanan DCN-DISR-D
Pemasangan di permukaan meja
(portabel atau tetap) dan pemasangan
flush

Dimensi (T x L x P)

(tanpa mikrofon)

Di permukaan meja

61 x 190 x 116 mm
(2,4 x 7,5 x 4,6 in)

Pemasangan flush

6 x 190 x 120 mm (0,2 x 7,5 x 4,7 in)

Bobot

800 g (1,76 lb)

Warna bagian atas

Silver (RAL 9022)

Warna dasar
DCN-DISDCS-L
DCN-DISDCS-D

DCN‑DISR‑D Rim Dark (10 buah)

Abu-abu Terang (RAL 000 7500)
Hitam Arang (PH 10736)

DCN‑DISRMH Rim Metal High Gloss (10 buah)

Lis unit diskusi DCN Next Generation, bahan logam,
mengkilap (10 buah).
Nomor Pesanan DCN-DISRMH
DCN‑DISRMS Rim Metal Semi Gloss (10 buah)

Lis unit diskusi DCN Next Generation, bahan logam,
semi-mengkilap (10 buah).
Nomor Pesanan DCN-DISRMS
DCN‑DISBCM Buttons Chairman (10 set)

Tombol pembicara unit diskusi DCN Next Generation
(10 set).
Nomor Pesanan DCN-DISBCM
DCN‑DISBDD Buttons Dual Use (10 set)

Tombol unit diskusi DCN Next Generation untuk
pemakaian dua delegasi (10 set).
Nomor Pesanan DCN-DISBDD
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Klem Kabel DCN‑DISCLM (25 buah)

Klem kabel DCN Next Generation (25 buah).
Nomor Pesanan DCN-DISCLM
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