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u Koneksi langsung dari hingga 12 Meja Juru Bahasa
LBB 3222/04 untuk enam bahasa

u Routing sinyal audiens (misalnya dari sistem diskusi
CCS 900) ke meja juru bahasa

u Delapan input simetris

u Fasilitas untuk memasang transformator input untuk
isolasi galvanis antara sumber audio dan pemancar

Modul Juru Bahasa dan Input Audio Simetris
LBB 3422/20 digunakan untuk menjadi antarmuka
pemancar dengan sistem diskusi CCS 900 dan Meja
Juru Bahasa LBB 3222/04 6 Saluran dengan
Loudspeaker. Memungkinkan koneksi dan pengaturan
sakelar berbeda agar modul juga dapat digunakan
dengan sistem non-Bosch.

Fungsi

Kontrol dan indikator
• Sakelar on-board bisa diatur untuk langsung

menghubungkan meja juru bahasa (LBB 3222/04)
atau sumber audio lainnya

• Sakelar on-board bisa digunakan untuk mencocokkan
amplifikasi sinyal audiens dari CCS 900 atau dari
sistem konferensi analog lainnya

• Sakelar on-board bisa digunakan untuk mengganti
sinyal interpretasi dengan sinyal audiens untuk
distribusi ke pendengar saat saluran juru bahasa tidak
digunakan

Interkoneksi
• Input audio analog simetris; konektor sub-D female

25-kutub
• Konektor audio dan bus data; konektor male H 15

Sertifikasi dan Persetujuan

Wilayah Sertifikasi

Eropa CE

Spesifikasi Teknis

Elektrik

Level input audio dengan AGC -16,5 dBV (150 mVeff) s/d 
+3,5 dBV (1500 mVeff)

Level input audio tanpa AGC -4,4 dBV (600 mVeff)

Impedansi input asimetris ≥ 10 kohm

Impedansi input DC ≥ 200 kohm

Mekanis

Pemasangan Panel depan dilepas jika digunakan
dengan Pemancar Integrus INT‑TX

Dimensi (T x L x D)
 tanpa panel depan 100 x 26 x 231 mm

(39 x 10 x 91 in)

Bobot
 tanpa panel depan 132 g (0,29 lb)



informasi Pemesanan

LBB 3422/20 Symmetrical Audio Input and Interpreter
Module
Input audio simetris dan modul alih-bahasa untuk
menghubungkan transmiter Integrus dengan sistem
diskusi CCS 900 dan meja alih-bahasa LBB 3222/04 6-
saluran.
Nomor Pesanan LBB3422/20
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