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u Thiết kế kiểu cách và hiện đại (giải thưởng IF)

u Điều khiển mức đầu ra của bộ chọn kênh

Bảng kết nối micrô giúp kết nối micrô cắm thêm
DCN‑MICS và DCN‑MICL với một trong các đầu vào âm
thanh đến Giao tiếp đại biểu kép (DCN‑DDI).
Bảng kết nối micrô cũng có một đầu ra để điều khiển
mức đầu ra của bộ chọn kênh. Điều này có nghĩa là khi
micrô hoạt động, mức đầu ra của bộ chọn kênh sẽ giảm
xuống để tránh phản hồi âm thanh.

Chức năng

Kết nối liên thông
• Cáp 2 m (78,7 in) ở cuối là phích cắm loại DIN

262° tám chân
• Đầu nối để điều khiển giảm mức đầu ra của bộ chọn

kênh (chân cắm AMP173977-2)

Thông Số Kỹ Thuật

Đặc tính cơ học

Gắn lắp Lắp vừa khít vào bảng kim loại có độ
dày 2 mm, hoặc kết hợp với bộ ghép
nối DCN‑FCOUP và đầu mũ DCN‑FEC
với bất kỳ môi trường nào khác

Kích thước (C x R x D) 40 x 50 x 50 mm 
(1,57 x 1,97 x 1,97 in)

Trọng lượng 10 g (0,02 lb)

Màu  

   DCN‑FMIC Màu bạc (RAL 9022)

   DCN‑FMIC‑D Màu tối (màu xám than chì)

Thông tin Đặt hàng

Bảng kết nối micrô gắn phẳng DCN‑FMIC
Bảng kết nối micrô gắn phẳng DCN Thế hệ Tiếp theo,
màu bạc. Micrô cần được đặt hàng riêng.
Số đặt hàng DCN-FMIC

Bảng kết nối micrô gắn phẳng màu tối DCN‑FMIC‑D
Bảng kết nối micrô gắn phẳng DCN Thế hệ Tiếp theo,
màu tối. Micrô cần được đặt hàng riêng.
Số đặt hàng DCN-FMIC-D

Phụ kiện

Micrô Thân ngắn Cắm thêm DCN‑MICS
Micrô thân ngắn cắm thêm DCN Thế hệ Tiếp theo, chiều
dài 310 mm (12,2 in), màu bạc.
Số đặt hàng DCN-MICS

Micrô ngắn màu tối cắm thêm DCN‑MICS‑D
Micrô thân ngắn cắm thêm DCN Thế hệ Tiếp theo, chiều
dài 310 mm (12,2 inch), màu tối.
Số đặt hàng DCN-MICS-D



Micrô Thân dài Cắm thêm DCN‑MICL
Micrô thân dài cắm thêm DCN Thế hệ Tiếp theo, chiều
dài 480 mm (18,9 in), màu bạc.
Số đặt hàng DCN-MICL

Micrô dài màu tối cắm thêm DCN‑MICL‑D
Micrô thân dài cắm thêm DCN Thế hệ Tiếp theo, chiều
dài 480 mm (18,9 inch), màu tối.
Số đặt hàng DCN-MICL-D
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