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u Możliwość bezpośredniego podłączenia do
12 pulpitów tłumaczy LBB 3222/04 dla sześciu
języków

u Kierowanie sygnału języka źródłowego (np. z
systemu dyskusyjnego CCS 900) do pulpitów
tłumaczy

u Osiem wejść symetrycznych

u Przystosowanie do montażu transformatorów
wejściowych w celu zapewnienia galwanicznej
izolacji między źródłem audio a nadajnikiem

Symetryczne wejście audio i moduł tłumacza
LBB 3422/20 służy do połączenia nadajnika z
systemami dyskusyjnymi CCS 900 i 6-kanałowym
pulpitem tłumacza LBB 3222/04 z głośnikiem. Różne
połączenia i ustawienia pozwalają na używanie modułu
z systemami innych producentów.

Podstawowe funkcje

Elementy sterujące i wskaźniki
• Wbudowane przełączniki można ustawić do

bezpośredniego dołączania pulpitów tłumaczy
(LBB 3222/04) lub innych źródeł dźwięku

• Wbudowany przełącznik umożliwia dopasowanie
wzmocnienia sygnałów języka źródłowego z systemu
CCS 900 lub innych systemów konferencyjnych

• Wbudowany przełącznik umożliwia zastąpienie
sygnału tłumaczenia sygnałem języka źródłowego w
celu przesyłania do słuchaczy, gdy nie jest używany
kanał tłumacza

Połączenia wzajemne
• Symetryczne analogowe wejście audio; 25-stykowe

złącze żeńskie D-sub
• Złącze audio i magistrali danych; żeńskie złącze H 15

Certyfikaty i świadectwa

Region Certyfikacja

Europa CE

Dane techniczne

Parametry elektryczne

Poziom wejścia audio z AGC -16,5 dBV (150 mVeff) do 
3,5 dBV (1500 mVeff)

Poziom wejścia audio bez AGC -4,4 dBV (600 mVeff)

Impedancja wejścia
asymetrycznego

≥ 10 kΩ

Impedancja wejścia prądu
stałego

≥ 200 kΩ



Parametry mechaniczne

Montaż W przypadku używania nadajnika
INT‑TX należy zdjąć przedni panel

Wymiary (wys. x szer. x gł.)
bez przedniego panelu 100 x 26 x 231 mm

Ciężar
 bez przedniego panelu 132 g

Zamówienia - informacje

LBB 3422/20 Symetryczne wejście audio i moduł tłuma-
cza
Symetryczne wejście audio i moduł tłumacza służą do
połączenia nadajnika Integrus z systemami
dyskusyjnymi CCS 900 i 6-kanałowym pulpitem
tłumacza LBB 3222/04.
Numer zamówienia LBB3422/20
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