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u Desain yang bergaya dan modern (penghargaan IF)

u Fasilitas penggabungan ruang

u Fasilitas distribusi audio serbaguna

u Kompatibel CobraNet™ menggunakan Ethernet

u Jaringan optik untuk penggabungan pada CCU

CobraNet™ Interface dapat menjadi antarmuka dari
sistem DCN ke jaringan CobraNet™ menggunakan
jaringan Ethernet standar. Aplikasi yang umum adalah
penggabungan ruangan dan distribusi audio dalam
jarak yang panjang.
CobraNetTM merupakan merek terdaftar dari Peak
Audio, Divisi dari Cirrus Logic, Inc.

Fungsi

• Perkabelan jaringan redundan dapat dilakukan baik
terhadap percabangan tunggal maupun loop
redundan

• Perutean yang fleksibel untuk saluran konferensi dan
alih bahasa

• Konfigurasi perutean saluran audio Antarmuka
CobraNet™ melalui tampilan dan tombol rotari/tekan
tunggal

• Kontrol Gain Otomatis
• Konfigurasi dari CobraNet™ Interface menggunakan

alat perangkat lunak yang disertakan
• Masing-masing Antarmuka CobraNet™ dapat diberi

nama unik oleh pemasang agar mudah diidentifikasi
• Pembacaan meter VU untuk memantau input dan

output audio. Audio dapat dipantau menggunakan
headphone

• Wadah 19” (2U) untuk permukaan meja atau
dipasangkan di rak

• Pegangan tangan untuk memudahkan transportasi

• Unit ini diberi daya dari jaringan

Kontrol dan indikator
• tampilan LCD 2 x 16 karakter untuk menampilkan

status dan perutean saluran audio antarmuka
CobraNet™

• Kontrol rotari untuk menavigasi menu LCD

Interkoneksi
Depan

• Satu output stereo headphone 3,5 mm (0,14 in)
Belakang

• Dua koneksi jaringan optik
• Dua konektor RJ45 Ethernet untuk CobraNet™
• Delapan input kontrol untuk menyalakan input audio

dan output audio untuk saluran konferensi dan alih
bahasa

• Lima output kontrol untuk mengindikasikan keadaan
terhubungnya saluran

Sertifikasi dan Persetujuan

Wilayah Sertifikasi

Eropa CE



Spesifikasi Teknis

Kelistrikan

Tegangan suplai 24 s/d 48 VDC

Konsumsi daya 10,5 W (DC)

Respons frekuensi 30 Hz s/d 20 kHz

THD di tingkat nominal <0,5%

CobraNet TM  

Lapisan fisik Ethernet

Saluran 4 in / 4 out per antarmuka 
Max 64 pada CobraNetTM

Kepatuhan IEEE 802.3

Perpindahan Audio 16 / 20 / 24-bit

Nilai sampel 48 kHz

Latensi 5,33 milidetik

Mekanis

Dimensi (T x L x P)  

untuk digunakan di atas
meja, dengan kaki

92 x 440 x 400 mm
(3,6 x 17,3 x 15,7 in)

untuk penggunaan di rak
19”, dengan braket

88 x 483 x 400 mm
(3,5 x 19 x 15,7 in)

  di depan braket 40 mm (1,6 in)

  di belakang braket 360 mm (14,2 in)

Bobot 7 kg (15,4 lbs)

Pemasangan Permukaan meja, rak 19”

Warna Charcoal (PH 10736) dengan warna
silver

informasi Pemesanan

LBB 4404/00 CobraNet Interface
Antarmuka CobraNet, mengubah 4 saluran audio dari
Praesideo ke CobraNet pada Ethernet 100Base-T
standar dan 4 saluran audio kembali, mengambil daya
dari jaringan Praesideo, unit rak 2 RU.
Nomor Pesanan LBB4404/00
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