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u Duża odporność na zakłócenia powodowane przez
telefony komórkowe

u Kompaktowa i ergonomiczna konstrukcja, elegancki
wygląd

u Pięć przycisków do głosowania

u Wbudowany głośnik i wkładany mikrofon

u Do zastosowania jako pulpit uczestnika lub pulpit
przewodniczącego

Pulpit uczestnika z funkcją głosowania umożliwia
zabieranie głosu, zgłaszanie się do wypowiedzi,
wysłuchiwanie mówców i głosowanie. Pulpit jest
wyposażony w gniazdo do dołączenia wkładanych
mikrofonów (DCN‑MICS i DCN‑MICL, zamawiane
oddzielnie). Pulpit posiada pięć przycisków do
głosowania, które umożliwiają udział we wszystkich
rodzajach głosowań. Świecące na żółto pierścienie
wokół przycisków do głosowania służą do wzywania
uczestników do zgłoszenia obecności, sygnalizacji
początku głosowania oraz potwierdzania oddanych
głosów. Świecenie żółtego wskaźnika LED obecności
sygnalizuje obecność uczestnika.

Podstawowe funkcje

• Redukcja poziomu głośności sygnału słuchawkach w
celu eliminacji powstania sprzężeń akustycznych
(aktywna podczas odsłuchu wypowiedzi w języku
oryginalnym i w czasie włączenia mikrofonu)

• Pulpit posiada dwa złącza słuchawkowe, dzięki czemu
mówca może być dobrze słyszany nawet w warunkach
nadmiernego hałasu z otoczenia

• Wbudowany głośnik jest wyciszany w chwili włączenia
mikrofonu, co zapobiega powstawaniu sprzężeń
akustycznych

• Urządzenie może pełnić funkcję pulpitu uczestnika lub
pulpitu przewodniczącego (przyciski
przewodniczącego DCN-DISBCM należy zamówić
oddzielnie) albo funkcję pulpitu uczestnika z
dodatkowym przyciskiem. Przycisk dodatkowy
umożliwia bardziej wszechstronne wykorzystanie
pulpitu i może służyć np. do wywołań specjalnych

• Do zabezpieczenia kabla przelotowego służą
specjalne zaciski (DCN‑DISCLM, które należy zamówić
oddzielnie)

• Pulpit jest dostępny z ciemną podstawą

Elementy sterujące i wskaźniki
• Pięć przycisków do głosowania ze wskaźnikami

pierścieniowymi
• Wskaźnik aktywności urządzenia / obecności

uczestnika
• Przycisk mikrofonu z diodą LED świecącą na

czerwono, zielono lub żółto. Kolor czerwony
sygnalizuje włączenie mikrofonu, zielony sygnalizuje
zaakceptowanie prośby o udzielenie głosu, a żółty
sygnalizuje status VIP



• Wskaźnik VIP świeci, gdy pulpit uczestnika posiada
status „notebook” (możliwe jedynie w przypadku
stosowania oprogramowania PC)

• Przyciski do regulacji głośności w słuchawkach
• Zagłębiony przełącznik wyłączający

Połączenia międzymodułowe
• Gniazdo do wkładanego mikrofonu
• Dwa stereofoniczne gniazda słuchawkowe typu jack

3,5 mm
• Kabel o długości 2 m zakończony okrągłym,

zalewanym złączem 6-stykowym
• Okrągłe złącze 6-stykowe do połączeń przelotowych

Certyfikaty i świadectwa

Region Certyfikacja

Europa CE

Dane techniczne

Parametry elektryczne

Pasmo przenoszenia 30 Hz - 20 kHz

Impedancja obciążenia
słuchawek

Od 32 Ω do 1 kΩ

Moc wyjściowa 2 x 15 mW/32 Ω

Parametry mechaniczne

Montaż Stołowy (przenośny lub stały)

Wymiary (wys. x szer. x gł.) (bez mikrofonu)

 Stołowy 60 x 210 x 140 mm

Ciężar 1,15 kg

Kolor części przedniej Czarny (RAL 9017)

Kolor części tylnej Srebrny (RAL 9006)

Zamówienia - informacje

DCN-DV-CN Pulpit uczestnika z funkcją głosowania (CN)
Pulpit uczestnika z funkcją głosowania systemu DCN
Next Generation z podłączanym mikrofonem, ciemny.
Wersja chińska Mikrofon należy zamówić osobno.
Numer zamówienia DCN-DV-CN

DCN-DV Pulpit uczestnika z funkcją głosowania
Pulpit uczestnika z funkcją głosowania systemu DCN
Next Generation z podłączanym mikrofonem, ciemny.
Mikrofon należy zamówić osobno.
Numer zamówienia DCN-DV

Sprzęt

DCN‑MICS Mikrofon, krótki
Krótki podłączany mikrofon systemu DCN Next
Generation, długość 310 mm, kolor srebrny.
Numer zamówienia DCN-MICS

DCN‑MICS‑D Mikrofon, krótki, kolor ciemnoszary
Krótki podłączany mikrofon systemu DCN Next
Generation, długość 310 mm, ciemny.
Numer zamówienia DCN-MICS-D

DCN‑MICL Mikrofon, długi
Długi podłączany mikrofon systemu DCN Next
Generation, długość 480 mm, kolor srebrny.
Numer zamówienia DCN-MICL

DCN‑MICL‑D Mikrofon, długi, kolor ciemnoszary
Długi podłączany mikrofon systemu DCN Next
Generation, długość 480 mm, ciemny.
Numer zamówienia DCN-MICL-D

DCN-DBCM Przyciski przewodniczącego (10 zestawów)
Przyciski przewodniczącego systemu DCN Next
Generation (10 zestawów).
Numer zamówienia DCN-DBCM

DCN‑DISCLM Zaciski do kabli (25 szt.)
Zaciski do kabli systemu DCN Next Generation
(25 szt.).
Numer zamówienia DCN-DISCLM
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