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Met de discussiepost met stemfunctionaliteit kunnen
deelnemers spreken, een spreekverzoek indienden,
naar de spreker luisteren en stemmen. Deze
discussiepost is voorzien van een aansluiting voor
insteekbare microfoons (DCN-MICS en DCN-MICL,
apart te bestellen). De discussiepost met
stemfunctionaliteit heeft vijf knoppen voor diverse
stemprocedures. De gele indicatorringen rond de
stemknoppen worden gebruikt om aan te geven dat
gebruikers hun aanwezigheid moeten registreren,
moeten stemmen en de stem die ze hebben
uitgebracht moeten bevestigen. De aanwezigheids-LED
van de vergaderpost brandt in de kleur geel als de
deelnemer aanwezig is.
Basisfuncties
• Reductie van het uitgangsniveau van de hoofdtelefoon
zodat resonantie wordt voorkomen (de reductie is
actief wanneer er naar andere sprekers wordt
geluisterd en de microfoon aan staat)
• De vergaderpost is voorzien van twee
hoofdtelefoonaansluitingen zodat de spreker goed
verstaanbaar is, zelfs bij uitzonderlijk veel
achtergrondgeluid

u

Lage gevoeligheid voor storingen door mobiele
telefoons

u

Compact, fraai en ergonomisch ontwerp

u

Insteekbare microfoon

u

Vijf stemknoppen

u

Ingebouwde luidspreker

• Wanneer de microfoon aan staat, wordt de
ingebouwde luidspreker gedempt om resonantie te
voorkomen
• De basisdiscussiepost kan met verschillende randen
worden geleverd zodat de post aan elk interieur kan
worden aangepast. (DCN-DISR, apart te bestellen).
• De vergaderpost kan worden gebruikt als post voor
één deelnemer, als post voor twee deelnemers, als
voorzitterspost (DCN-DISBCM voorzitterknoppen,
apart te bestellen) of als post met extra knop voor
één deelnemer. De extra knop kan veelzijdig worden
gebruikt, bijvoorbeeld om een bode te roepen
• Voor het vergrendelen van de doorluskabel, is een
kabelklem beschikbaar (DCN-DISCLM, apart te
bestellen)
• De vergaderpost is leverbaar met een lichtgekleurde
en een donkergekleurde voet

Bedieningselementen en indicatoren

• Vijf stemknoppen met indicatorringen rond de
knoppen
• Indicator voor activiteit van vergaderpost/
aanwezigheid van deelnemer
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• Microfoon met rood, groen of geel verlichte ring.
Rood duidt aan dat de microfoon actief is, groen dat
een spreekverzoek is geaccepteerd en geel duidt 'VIP'
aan
• De VIP-indicator brandt wanneer de deelnemerspost
deel uitmaakt van de notebook (alleen beschikbaar
als pc-software wordt gebruikt)
• Regelknoppen voor hoofdtelefoonvolume
• Verzonken knop voor deïnitialisatie

Aansluitingen

• Aansluiting voor inplugbare microfoon
• Twee hoofdtelefoonaansluitingen van 3,5 mm voor
een stereo-jackplug
• Een kabel van 2 m met een gegoten zespolige ronde
connector
• Zespolige ronde connector voor doorlusverbindingen

Certificaten en goedkeuringen

DCN‑DISV‑D Discussiepost met stemfunctionaliteit, donkergekleurde voet

DCN Next Generation vergaderpost met stemfunctie,
inplugbare microfoon, donkergekleurde voet.
Microfoon en randen dienen apart te worden besteld.
Opdrachtnummer DCN-DISV-D
Hardware-accessoires
DCN‑MICS Inplugbare Microfoon met Korte Steel

DCN Next Generation inplugbare, korte microfoon,
lengte 310 mm, zilver.
Opdrachtnummer DCN-MICS
DCN‑MICL Inplugbare Microfoon met Lange Steel

DCN Next Generation inplugbare, lange microfoon,
lengte 480 mm, zilver.
Opdrachtnummer DCN-MICL
DCN‑DISRH‑SR Rand Hoogglanzend Zilver (10 stuks)

Regio

Certificiëring

Europa

CE

DCN Next Generation rand voor vergaderpost,
hoogglans, zilver (10 stuks).
Opdrachtnummer DCN-DISRH-SR

Technische specificaties

DCN‑DISR‑SR Rand Zilver (10 stuks)

Elektrische specificaties

DCN Next Generation rand voor vergaderpost, zilver
(10 stuks).
Opdrachtnummer DCN-DISR-SR

Frequentiebereik

30 Hz tot 20 kHz

Hoofdtelefoonimpedantie

> 32 ohm < 1k ohm

DCN‑DISR‑D Rand Donker (10 stuks)

2 x 15 mW/32 ohm

DCN Next Generation rand voor vergaderpost, donker
(10 stuks).

Uitgangsvermogen

Mechanische specificaties

Opdrachtnummer DCN-DISR-D

Montage

Vrijstaand (draagbaar of vast) en
inbouwmontage

DCN‑DISRMH Rand Metaal Hoogglanzend (10 stuks)

Afmetingen (H x B x D)

(zonder microfoon)

Opdrachtnummer DCN-DISRMH

Vrijstaand

61 x 190 x 116 mm

Inbouw

6 x 190 x 120 mm

Gewicht

800 g

Kleur bovenkant

Zilver (RAL 9022)

Kleur voet
DCN-DISV-L

Lichtgrijs (RAL 000 7500)

DCN-DISV-D

Antraciet (PH 10736)

Bestelinformatie
DCN‑DISV‑L Discussiepost met stemfunctionaliteit, lichtgekleurde voet

DCN Next Generation vergaderpost met stemfunctie,
inplugbare microfoon, lichtgekleurde voet. Microfoon
en randen dienen apart te worden besteld.
Opdrachtnummer DCN-DISV-L

DCN Next Generation rand voor vergaderpost, metaal,
hoogglans (10 stuks).
DCN‑DISRMS Rand Metaal Halfglanzend (10 stuks)

DCN Next Generation rand voor vergaderpost, metaal,
semi-glans (10 stuks).
Opdrachtnummer DCN-DISRMS
DCN‑DISBCM Knoppen Voorzitter (10 sets)

DCN Next Generation voorzitterknoppen voor
vergaderpost (10 sets).
Opdrachtnummer DCN-DISBCM
DCN‑DISBDD Knoppen Twee Gebruikers (10 sets)

DCN Next Generation vergaderpostknoppen voor
gebruik door twee deelnemers (10 sets).
Opdrachtnummer DCN-DISBDD
DCN‑DISCLM Kabelklem (25 stk)

DCN Next Generation kabelklemmen (25 stuks).
Opdrachtnummer DCN-DISCLM
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