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u Cep telefonu parazitinden düşük düzeyde etkilenme

u Kompakt, çekici ve ergonomik tasarım

u Numaralı ve kanal adı kısaltmalı kanal seçici

u Dahili hoparlör ve takılabilir mikrofon

u Delege veya yönetici ünitesi olarak kullanılabilir

Kanal Seçicili Delege Ünitesi katılımcıların
konuşmasını, konuşma talebi girmesini ve konuşmacıyı
dinlemesini sağlar. Takılabilir mikrofonları bağlamak
için bir soketi vardır (DCN‑MICS ve DCN‑MICL ayrı
sipariş edilir). Ünite, birden fazla dilin kullanıldığı ve
simültane tercümelerin bulunduğu kongreler için ideal
bir bileşen olmasını sağlayan dahili kanal seçiciye
sahiptir. Kanal seçicide yukarı ve aşağı olmak üzere iki
kanal seçim tuşunun yanı sıra gerekli dil kanalının hızlı
seçilmesini sağlayan dillerin numarasını ve kısaltmasını
gösteren bir ekran bulunur.

Fonksiyonlar

• Akustik geri bildirimi önlemek için kulaklık çıkış
düzeyini azaltma (salonu dinlerken ve mikrofon
açıkken etkin)

• Takılabilir mikrofon soketi (DCN‑MICS veya
DCN‑MICL)

• Akustik geri beslemeyi önlemek için mikrofon
açıldığında dahili hoparlör sessize alınır.

• Ünite, delege ünitesi veya başkan ünitesi olarak
kullanılabilir (DCN‑DBCM başkan düğmeleri ayrı
sipariş edilir).

• Devre geçişli kabloyu kilitlemek için kablo kelepçesi
kullanılabilir (DCN‑DISCLM, ayrı sipariş edilir)

Kontroller ve Göstergeler
• Numaralı ve kısaltmalı kanal adıyla dil kanalı seçimi

için alfanümerik ekran
• Kırmızı, yeşil veya sarı renkte yanan LED'li mikrofon

düğmesi. Kırmızı mikrofonun etkin olduğunu, yeşil
konuşma talebinin kabul edildiğini, sarı da "VIP"
durumunu belirtir

• VIP göstergesi delege notebook'un bir parçasıysa
yanar (yalnızca PC Yazılımı kullanıldığında
kullanılabilir)

• Kulaklıklarda ses düzeyi kontrol düğmeleri vardır
• Gömme ‘De‑init’ anahtarı

Ara bağlantılar
• Takılabilir mikrofon soketi
• İki adet 3,5 mm (0,14 inç) stereo jak türü kulaklık

soketi
• Dökme altı kutuplu yuvarlak konektör içinde

sonlandırılmış 2 m (78,7 inç) kablo
• Devre geçişli bağlantılar için altı kutuplu yuvarlak

konektör

Sertifikalar ve Onaylar

Bölge Sertifikasyon

Avrupa CE



Teknik Spesifikasyonlar

Elektrik

Frekans yanıtı 30 Hz - 20 kHz

Kulaklık yük empedansı > 32 ohm  < 1k ohm

Çıkış gücü 2 x 15 mW/32 Ohm

Mekanik

Montaj Masaüstü (taşınabilir veya sabit
montaj)

Boyutlar (Y x G x D) (mikrofonsuz)

 Masaüstü 60 x 210 x 140 mm
(2,36 x 8,27 x 5,51 inç)

Ağırlık 1,15 kg (2,54 lb)

Renkli üst kısım Siyah (RAL 9017)

Renk arka Gümüş (RAL 9006)

Sipariş Bilgileri

DCN-DCS-CN Kanal Seçicili Delege Ünitesi (CN)
Kanal seçicili (Çin sürümü).
Sipariş numarası DCN-DCS-CN

DCN-DCS Kanal Seçicili Delege Ünitesi
Kanal seçicili.
Sipariş numarası DCN-DCS

Donanım Aksesuarları

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

DCN‑MICS‑D Takılabilir Kısa Mikrofon Koyu Renk
uzunluk 310 mm (12,2 inç), koyu renk
Sipariş numarası DCN-MICS-D

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

DCN‑MICL‑D Takılabilir Uzun Mikrofon Koyu Renk
uzunluk 480 mm (18,9 inç), koyu renk
Sipariş numarası DCN-MICL-D

DCN-DBCM Başkan Düğmeleri (10 set)
10 Set
Sipariş numarası DCN-DBCM

DCN‑DISCLM Kablo Kelepçesi (25 adet)
25 adet
Sipariş numarası DCN-DISCLM
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