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ชุดผู้ร่วมประชุมพร้อมระบบลงคะแนนเสียงนี้ให้ผู้ร่วมประชุมได้พูด ลงทะเบียนขอพูด ฟังผู้พูด
และลงคะแนนเสียง ช่องเสียบมีไว้เพื่อเชื่อมต่อไมโครโฟน (ต้องสั่งซื้อ DCN‑MICS และ
DCN‑MICL แยกต่างหาก) ชุดอุปกรณ์นี้มีปุ่มลงคะแนนเสียง 5 ปุ่มสำหรับการลงคะแนน
เสียงทุกชนิด ไฟสัญญาณวงกลมสีเหลืองรอบปุ่มลงคะแนนเสียงจะใช้เตือนให้ผู้ใช้ลงทะเบียนการมา
เข้าประชุมเพื่อเริ่มการลงคะแนนเสียงและยืนยันคะแนนเสียง เมื่อ LED เข้าร่วมประชุมของเครื่อง
เป็นสีเหลือง จะระบุว่าผู้ร่วมประชุมมาประชุม
ฟังก์ชัน
• การลดระดับเอาต์พุตของชุดหูฟังเพื่อป้องกันการย้อนกลับของสัญญาณ (ทำงานเมื่อฟังเสียงจากที่
ประชุม และเมื่อเปิดไมโครโฟน)
• ตัวเครื่องประกอบด้วยช่องต่อชุดหูฟัง 2 ช่อง สามารถได้ยินผู้พูดได้อย่างชัดเจนแม้ในสภาพที่มี
เสียงฉากหลังดังรบกวน
• ลำโพงในตัวจะปิดเมื่อเปิดไมโครโฟนเพื่อป้องกันการย้อนกลับของสัญญาณ
• สามารถใช้เครื่องเป็นชุดสำหรับผู้ร่วมประชุม, ชุดสำหรับประธาน (ต้องสั่งซื้อปุ่มสำหรับ
ประธาน DCN-DBCM แยกต่างหาก) หรือชุดผู้ร่วมประชุมพร้อมกับมีปุ่มเสริม ปุ่มเสริม
เป็นฟังก์ชันที่คล่องตัว เช่น สามารถใช้เรียกเจ้าหน้าบริการ เป็นต้น
• มีที่ยึดสายสำหรับล็อคสายเคเบิลต่อพ่วง (สำหรับรุ่น DCN-DISCLM ต้องสั่งซื้อแยกต่าง
หาก)
• ชุดผู้ร่วมประชุมนี้ฐานสีเข้ม

ปุ่มควบคุมและไฟสัญญาณ

• ปุ่มลงคะแนนเสียง 5 ปุ่มพร้อมกับวงแหวนไฟสัญญาณรอบปุ่ม
• ไฟสัญญาณแสดงการทำงานของเครื่อง/การมาเข้าประชุมของผู้ร่วมประชุม
• ปุ่มไมโครโฟนพร้อมไฟ LED สีแดง สีเขียว หรือสีเหลือง สีแดงระบุว่าไมโครโฟนทำงานอยู่
สีเขียวระบุว่าคำขอพูดได้รับการยอมรับ และสีเหลืองระบุว่าเป็น ‘VIP’
• ไฟสัญญาณ VIP จะสว่างเมื่อผู้ร่วมประชุมเป็นส่วนหนึ่งของผู้ที่ทำการลงทะเบียน (มีเฉพาะเมื่อ
ใช้ซอฟต์แวร์ PC)

u

ความไวต่ำต่อสัญญาณรบกวนจากโทรศัพท์เคลื่อนที่

u

การออกแบบที่กะทัดรัด สวยงาม และสอดรับกับหลักสรีรศาสตร์

u

ปุ่มลงคะแนนเสียง 5 ปุ่ม

u

มีลำโพงและไมโครโฟนแบบถอดได้ในตัว

u

ใช้เป็นชุดสำหรับผู้ร่วมประชุมหรือชุดสำหรับประธานได้

• ปุ่มควบคุมระดับเสียงชุดหูฟัง
• สวิตช์ ‘De‑init’ แบบฝัง

การเชื่อมต่อ
•
•
•
•

ช่องเสียบสำหรับไมโครโฟนชนิดเสียบได้
ช่องเสียบชุดหูฟังแบบแจ็คสเตอริโอขนาด 3.5 มม. (0.14 นิ้ว) 2 ช่อง
สายเคเบิลเข้าปลายสายด้วยขั้วต่อกลม 6 เสา ความยาว 2 ม. (78.7 นิ้ว)
ขั้วต่อกลมแบบ 6 เสาสำหรับการเชื่อมต่อแบบต่อพ่วง

หนังสือรับรองและใบอนุญาต
พื้นที่

การรับรอง

ยุโรป

CE

ข้อมูลจำเพาะด้านเทคนิค
คุณสมบัติทางไฟฟ้า
ความถี่ตอบสนอง

30 Hz ถึง 20 kHz

โหลดอิมพีแดนซ์ของชุดหูฟัง

> 32 ohm < 1k ohm

กำลังเอาต์พุต

2 x 15 mW/ 32 ohm

ลักษณะอุปกรณ์
การติดตั้ง

แบบตั้งโต๊ะ (เคลื่อนย้ายได้หรือติดตั้งกับที่)

ขนาด (สูง x กว้าง x ลึก)

(ไม่รวมไมโครโฟน)
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แบบตั้งโต๊ะ

60 x 210 x 140 มม.
(2.36 x 8.27 x 5.51 นิ้ว)

น้ำหนัก

1.15 กก. (2.54 ปอนด์)

สีด้านบน

สีดำ (RAL 9017)

สีด้านหลัง

สีเงิน (RAL 9006)

ข้อมูลการสั่งซื้อ
ชุดผู้ร่วมประชุมพร้อมระบบลงคะแนนเสียง (CN) รุ่น DCN-DV-CN

ชุดผู้ร่วมประชุมรุ่น DCN Next Generation พร้อมระบบลงคะแนนเสียง,
ไมโครโฟนแบบถอดได้, สีเข้ม รุ่นสำหรับประเทศจีน ไมโครโฟน ต้องสั่งซื้อแยกต่างหาก
เลขที่ใบสั่งซื้อ DCN-DV-CN

ชุดผู้ร่วมประชุมพร้อมระบบลงคะแนนเสียงรุ่น DCN-DV

ชุดผู้ร่วมประชุมรุ่น DCN Next Generation พร้อมตัวเลือกการลงคะแนนเสียง,
ไมโครโฟนแบบถอดได้, สีเข้ม ไมโครโฟน ต้องสั่งซื้อแยกต่างหาก

เลขที่ใบสั่งซื้อ DCN-DV
อุปกรณ์เสริมฮาร์ดแวร์

DCN‑MICS ไมโครโฟนเสียบได้แบบสั้น

ไมโครโฟนก้านสั้นแบบถอดได้รุ่น DCN Next Generation, ความยาว 310 มม.
(12.2 นิ้ว) สีเงิน
เลขที่ใบสั่งซื้อ DCN-MICS

DCN‑MICS‑D Pluggable Short Microphone Dark

ไมโครโฟนก้านสั้นแบบถอดได้รุ่น DCN Next Generation, ความยาว 310 มม.
(12.2 นิ้ว), สีเข้ม
เลขที่ใบสั่งซื้อ DCN-MICS-D

DCN‑MICL ไมโครโฟนเสียบได้แบบยาว

ไมโครโฟนก้านยาวแบบถอดได้รุ่น DCN Next Generation, ความยาว 480 มม.
(18.9 นิ้ว) สีเงิน

เลขที่ใบสั่งซื้อ DCN-MICL

DCN‑MICL‑D Pluggable Long Microphone Dark

ไมโครโฟนก้านยาวแบบถอดได้รุ่น DCN Next Generation, ความยาว 480 มม.
(18.9 นิ้ว), สีเข้ม
เลขที่ใบสั่งซื้อ DCN-MICL-D

ปุ่มสำหรับประธานรุ่น DCN-DBCM (10 ชุด)

ปุ่มสำหรับประธานรุ่น DCN Next Generation (10 ชุด)
เลขที่ใบสั่งซื้อ DCN-DBCM

DCN‑DISCLM ที่รัดสาย (25 ชิ้น)

ที่ยึดสายรุ่น DCN Next Generation (25 ชิ้น)
เลขที่ใบสั่งซื้อ DCN-DISCLM

นำเสนอโดย:
ประเทศไทย:
บริษัท โรเบิร์ต บ๊อช จำกัด
287 อาคารลิเบอร์ตี้สแควร์ ชั้น 11 สีลม บางรัก
กรุงเทพ 10500
โทรศัพท์: +66 2639 3111
แฟกซ์: +66 2631 2030
samarnt@th.bosch.com
www.bosch.co.th
© Bosch Security Systems, Inc. 2014 | ข้อมูลบริวาร ถูกเปลี่ยนโดยไม่แจ้ง
6405456523 | th, V4, พ.ค.2014 .26

