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u Stijlvol en modern ontwerp (IF-prijs)

u De kanalenkiezer past zich automatisch aan de
beschikbare kanalen aan

u Ingebouwde mute-functie

u Geen audio-uitgangssignaal totdat de hoofdtelefoon
wordt aangesloten.

u In te bouwen in boven- of voorzijde van tafelbladen
of in armleuningen van stoelen.

De Kanalenkiezer voor Inbouwmontage is een
compacte en fraai vormgegeven audiokanaalkeuzeknop
voor één gebruiker, bedoeld voor het luisteren met
een hoofdtelefoon. De kanalenkiezer biedt toegang tot
maximaal 32 audiokanalen van uitstekende kwaliteit
die worden gebruikt voor de distributie van
oorspronkelijke taal- en vertaalkanalen.

Basisfuncties

• Ingebouwde mute-functie; er is geen audio-
uitgangssignaal totdat er op een van de knoppen is
gedrukt. Zo wordt hoorbare ruis van hoofdtelefoons
die niet worden gebruikt voorkomen.

• Wanneer een hoofdtelefoon wordt aangesloten,
wordt het 'vloer-kanaal' (kanaal 0) met een
aangenaam hoofdtelefoonvolume geselecteerd en
wordt de gedimde verlichting geactiveerd.

Bedieningselementen en indicatoren
• Twee drukknoppen (volgende/vorige) voor het kiezen

van een kanaal
• Twee drukknoppen (harder/zachter) om het volume

van de hoofdtelefoon te regelen
• LCD-scherm met verlichting en

kanaalnummeraanduiding in twee cijfers

Aansluitingen
• 3,5 mm stereo-jackplug als hoofdtelefoonconnector
• Connector voor externe hoofdtelefoon
• Kabel van 2 m met een gegoten zespolige ronde

connector
Zespolige ronde connector voor doorlusverbindingen

Technische specificaties

Elektrische specificaties

Frequentiebereik 30 Hz - 20 kHz

Impedantie 
hoofdtelefoon

32 ohm < 1 kOhm

Uitgangsvermogen 2 x 15 mW/32 ohm

Mechanische specificaties

Montage Inbouw

Afmetingen (H x B x D) 40 x 100 x 78,67 mm 

Gewicht 0,3 kg

Kleur  



   DCN‑FCS Zilver (RAL 9022)

   DCN‑FCS‑D Donker (grafietgrijs)

Bestelinformatie

DCN‑FCS Kanaalkeuzeknop voor Inbouwmontage
DCN Next Generation kanalenkiezer voor
inbouwmontage, zilver.
Opdrachtnummer DCN-FCS

DCN‑FCS‑D Kanaalkeuzeknop voor Inbouwmontage,
Donker
DCN Next Generation kanalenkiezer voor
inbouwmontage, donker.
Opdrachtnummer DCN-FCS-D

Hardware-accessoires

LBB 3443/00 Lichtgewicht Hoofdtelefoon
Lichtgewicht hoofdtelefoon voor hoogwaardige
geluidsweergave, verwisselbare oorkussentjes en
gewone kabel.
Opdrachtnummer LBB3443/00

LBB 3443/10 Duurzame Kabel voor Lichtgewicht Stereo-
hoofdtelefoon
Lichtgewicht hoofdtelefoon voor hoogwaardige
geluidsweergave, verwisselbare oorkussentjes en
duurzame kabel.
Opdrachtnummer LBB3443/10

LBB 3441/10 Stethoscoop-hoofdtelefoon
Stethoscoop-hoofdtelefoon met 1,2 m lange kabel met
haakse, vergulde stereo-jackplug van 3,5 mm aan het
uiteinde.
Opdrachtnummer LBB3441/10

LBB 3442/00 Enkelvoudige Oortelefoon
Lichtgewicht oortelefoon, 1,2 m kabel met haakse,
vergulde mono-jackplug van 3,5 mm aan het uiteinde.
Opdrachtnummer LBB3442/00

LBB 3015/04 Hoogwaardige Dynamische Hoofdtelefoon
Hoogwaardige dynamische hoofdtelefoon.
Opdrachtnummer LBB3015/04

DCN‑TTH Behuizing voor Tafelblad (10 stuks)
DCN Next Generation behuizing voor vrijstaande
modellen om inbouwpanelen te bevestigen, antraciet
(set van 10 stuks).
Opdrachtnummer DCN-TTH
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