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u Cep telefonu parazitinden düşük düzeyde etkilenme

u Görme engellilere yönelik özellikleri bulunan
ergonomik tasarım

u 20 kHz ses bant genişliği ile 31 taneye kadar
tercüme kanalı ve orijinal salon dili

u Karanlık şartlarda bilgilerin parlak şekilde
görüntülenmesi için arka aydınlatmalı grafik LCD

u Yayın dilleri için ekranda aktivasyon göstergesi
bulunan 5 ön seçim tuşu

DCN-IDESK, tek kullanıcıya yönelik şık ve modern
tasarımlı bir tercüman masasıdır. Kabul edilen
uluslararası standartlarla tamamen uyumludur. Masa
kontrollerinin işlev alanına uygun bir şekilde
yerleştirilmiş olması, hatasız ve sezgisel kullanıma
olanak sağlar.
Takılabilir mikrofonları bağlamak için bir soket vardır
(DCN-MICS ve DCN-MICL ayrı olarak sipariş edilir).

Fonksiyonlar

• Her kabine maksimum altı masa yerleştirilebilir
• Masaüstü ve gömme montaj seçenekleri
• Takılabilir mikrofon (DCN-MICS)
• Ergonomik tasarım

Kontroller ve Göstergeler
• Ekranda durum ve seçim göstergesi bulunan A ve B

çıkış kanalı
• Tüm kanalların ekranda belirtilen kanal numaraları, dil

isimleri ve kalite seviyesi bulunur.
• Orta düğmedeki küçük çıkıntı ve mikrofonun açık/

kapalı olduğunu veya çift yayın seçildiğini gösteren
bip sesleri gibi görme engellilere yönelik özellikler

• Dil kanalı seçim düğmesi bulunan dahili hoparlör
• Geçen tercüme süresini belirten konuşma zamanlayıcı
• Mevcut konuşmacıyı yavaşlaması için uyarmak

amacıyla kullanılan yavaş konuşma uyarısı özelliği

• Operatöre veya görevliye yardım isteği gönderme
• Kabin telefonu ve intercom göstergesi
• Kulaklık bağlandığında otomatik kulaklık seçimi
• Programlama moduna girildikten sonra, ekranda

menüler aracılığıyla kolay programlama
• Kırmızı “canlı yayın” ve yeşil "kabin kullanımda değil"

göstergesi bulunan mikrofon tuşu
• Sessiz tuşu
• Yardım tuşu
• Yavaş (yavaş konuşma) tuşu
• Operatör ve başkan intercom çağrı tuşları
• Sarı LED göstergesi bulunan mesaj tuşu
• Telefon ve İntercom çağrısı için sarı LED göstergeleri
• A ve B kanallarına özel sarı LED göstergeleri
• Kanal ayarları (ve diğer fonksiyonlar) için döner

kontrol düğmesi.
Bu düğmeye basılırsa seçim ilk uygun kanala ayarlanır

• Seçili ve etkin çıkış kanalını, kanal numaraları ve
kısaltılmış dil isimleriyle birlikte gösteren arka
aydınlatmalı LCD

• Döner hoparlör ses seviyesi kontrolü
• Döner kulaklık ses seviyesi kontrolü
• Döner kulaklık bas ve tiz ses kontrolleri
• Bip sesi açma/kapatma tuşu
• Beş yayın dili ön seçim tuşu
• Yeşil LED göstergeleri bulunan salon/otomatik yayın

tuşu



• Yayın ön seçim tuşları ve hoparlör kanalı için yayın
dillerinin seçilmesine yönelik döner kontrol düğmesi
(konuşma kısmındakiyle aynı). Bu düğmeye basılırsa
seçim ilk uygun kanala ayarlanır

• Seçili yayın dilini kanal numaraları, kısaltılmış isimler
ve kalite göstergeleriyle birlikte gösteren arka
aydınlatmalı LCD. Seçili hoparlör kanalı da kısaltılmış
isimle birlikte gösterilir

Ara bağlantılar
• Takılabilir mikrofon soketi
• Kulaklık veya kulaklık seti konektörü (beş kutuplu

180° Din türü soketin kabloları IEC 574-3 standardına
uygundur)

• 6,3 mm (0,25 inç) ve 3,5 mm (0,14 inç) stereo jak
kulaklık konektörleri

• Dökme altı kutuplu yuvarlak konektörü bulunan 2 m
(78,7 inç) DCN kablosu

• DCN ağına devre geçişli bağlantı için altı kutuplu
yuvarlak soket

• Kabin telefonuna, intercom ünitesine ve kabin canlı
yayın işaretine bağlantı için sekiz kutuplu modüler jak
konektörü

Teknik Spesifikasyonlar

Elektrik

Kulaklık bağlantısı  

 Frekans yanıtı 30 Hz - 20 kHz

 Yük empedansı > 32 ohm

 Çıkış gücü 2 x 30 mW/32 ohm

  

Kulaklık bağlantısı  

 Frekans yanıtı 30 Hz - 20 kHz

 Yük empedansı > 32 ohm

 Çıkış gücü 60 mW/32 ohm

 Nominal mikrofon giriş
 seviyesi

7 mVrms

 Aşırı yük mikrofon giriş
 seviyesi

> 124 mVrms

Mekanik

Montaj Desteksiz olarak durabilir veya masaya
monte edilebilir

Boyutlar (Y x G x D)
(mikrofonla)

82 x 330 x 170 mm (3,2 x 13 x 6,7 in)

Eğim 25 derece

Ağırlık 1,3 kg (2.87 lb)

Renkli üst kısım Gümüş (RAL 9022)

Renkli taban  

 DCN-IDESK-L Açık gri (RAL 000 7500)

 DCN-IDESK-D Kömür siyahı (PH 10736)

Sipariş Bilgileri

DCN‑IDESK‑L Tercüman Masası Açık Renk
açık renk tabanlı, mikrofon ayrı olarak sipariş edilir
Sipariş numarası DCN-IDESK-L

DCN‑MICS Takılabilir Kısa Mikrofon
uzunluk 310 mm (12,2 inç), gümüş
Sipariş numarası DCN-MICS

DCN‑MICL Takılabilir Uzun Mikrofon
uzunluk 480 mm (18,9 inç), gümüş
Sipariş numarası DCN-MICL

DCN‑IDESK‑D Tercüman Masası Koyu Renk
koyu renk tabanlı, mikrofon ayrı olarak sipariş edilir
Sipariş numarası DCN-IDESK-D

DCN‑MICS Takılabilir Kısa Mikrofon
uzunluk 310 mm (12,2 inç), gümüş
Sipariş numarası DCN-MICS

DCN‑MICL Takılabilir Uzun Mikrofon
uzunluk 480 mm (18,9 inç), gümüş
Sipariş numarası DCN-MICL
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