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O DCN-FCS é um selector de canais de áudio para um único
utilizador, com um design compacto e elegante, para
permitir a escuta através de auscultadores. Permite
seleccionar um máximo de 32 canais de áudio de alta
qualidade utilizados para fazer a distribuição dos canais de
idiomas traduzidos e dos canais de som da sala.

Funções
• Função "Silêncio" incorporada; sem saída de áudio, até

que seja premida uma das teclas para eliminar os ruídos
audíveis dos auscultadores quando não estão a ser
utilizados.

• Quando é inserida uma ficha de auscultadores, é
seleccionado o canal de som da sala (canal 0) com um
volume sonoro confortável, sendo activada a retro-
-iluminação com intensidade reduzida.

Controlos e indicadores

• Dois botões de pressão (para cima/para baixo) para
selecção de canais

• Dois botões de pressão (para cima/para baixo) para
controlar o volume de som dos auscultadores

• Display LCD de 2 dígitos retro-iluminado para indicação
do número do canal de interligação

Interligações

• Conector jack estéreo de 3,5 mm (0,14 pol.) para
auscultadores

• Conector para auscultadores externos
• Cabo com 2 m (78,7 pol.) terminado por um conector

circular blindado com seis pólos

• Tomada circular com seis pólos para interligação em
"loop-through"

Especificações Técnicas

Especificações eléctricas

Frequência de resposta 30 Hz - 20 kHz

Carga do auscultador
impedância

> 32 ohm < 1 k ohm

Potência de saída 2 x 15 mW/32 ohm

Especificações mecânicas

Montagem Montagem embutida

Dimensões (A x L x P) 40 x 100 x 100 mm (1,6 x 3,9 x 3,9 pol.)

Peso 0,3 kg (0,66 lb)

Cor Prateado (RAL 9022)

Como encomendar

DCN-FCS Selector de canais de embutir
montagem embutida, prateado

DCN-FCS

Acessórios de hardware

DCN-TTH Caixa para montagem sobre a
mesa (10 unid.)
para suster unidades de montagem embutida,
antracite, conjunto de 10

DCN-TTH

DCN-FCS Selector de canais de embutir
▶ Design elegante e moderno (Prémio de design IF)

▶ Adaptação automática aos canais disponíveis

▶ Função "Silêncio" incorporada

▶ Sem saída de áudio até que os auscultadores estejam
ligados

▶ Montagem embutida no tampo de uma mesa ou
bancada, em cima ou à frente, ou então nos braços das
cadeiras.
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