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u Microfone unidireccional com haste ajustável

u "Plop" e protecção contra o vento incorporada

O microfone, que possui um design moderno, elegante
e ergonómico, com uma haste ajustável, liga-se
directamente a uma unidade de debate Concentus, a
painéis de ligação de microfone de montagem
embutida ou a um posto de intérprete. O microfone
apresenta uma resposta unidireccional para um
desempenho optimizado mesmo em ambientes
ruidosos e é pouco susceptível a interferências dos
telemóveis.

Funções

Controlos e indicadores
• Indicador com luz vermelha ou verde. O vermelho

indica que o microfone está activo, o verde que o
pedido de palavra foi aceite.

Interligações
• Conector para ligar e encaixar o microfone

Especificações Técnicas

Especificações mecânicas

Instalação Ligar e encaixar em unidades de
debate, Concentus, painéis de ligação
de microfones de montagem embutida
e postos de intérprete.

Comprimento  

 DCN‑MICS/DCN‑MICS‑D 310 mm (12,2 pol.)

 DCN‑MICL/DCN‑MICL‑D 480 mm (18,9 pol.)

Peso  

 DCN‑MICS/DCN‑MICS‑D 100 g (0,22 lb)

 DCN‑MICL/DCN‑MICL‑D 115 g (0,25 lb)

Cor da tampa  

 DCN‑MICS/DCN‑MICL Prateado (RAL 9022)

 DCN‑MICS‑D/ DCN‑MICL‑D  
Escuro (cinzento grafite)



Como encomendar

DCN‑MICS Microfone conectável com haste curta
Microfone conectável de haste curta DCN Next
Generation, comprimento de 310 mm (12,2 pol.),
prateado.
N.º de encomenda DCN-MICS

DCN‑MICS‑D Microfone de conector com haste curta,
escuro
Microfone conectável de haste curta DCN Next
Generation, comprimento de 310 mm (12,2 pol.),
escuro.
N.º de encomenda DCN-MICS-D

DCN‑MICL Microfone conectável com haste longa
Microfone conectável de haste comprida DCN Next
Generation, comprimento de 480 mm (18,9 pol.),
prateado.
N.º de encomenda DCN-MICL

DCN‑MICL‑D Microfone de conector com haste longa,
escuro
Microfone conectável de haste comprida DCN Next
Generation, comprimento de 480 mm (18,9 pol.),
escuro.
N.º de encomenda DCN-MICL-D
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