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u Kết nối trực tiếp với tối đa 12 Bàn Thông dịch
LBB 3222/04 cho sáu ngôn ngữ

u Định tuyến tín hiệu của ngôn ngữ gốc (ví dụ từ hệ
thống thảo luận CCS 900) đến bàn thông dịch

u Tám đầu vào đối xứng

u Phương tiện gắn lắp các bộ chuyển đầu vào để cách ly
điện giữa nguồn âm thanh và bộ phát

Mô-đun Thông dịch và Đầu vào Âm thanh Đối xứng LBB
3422/20 được sử dụng để giao tiếp bộ phát Integrus với
hệ thống thảo luận CCS 900 và Bàn Thông dịch 6 Kênh
LBB 3222/04 cùng với Loa. Có thể có các kết nối và
thiết lập công tắc khác nhau để cho phép sử dụng mô-
đun này với các hệ thống không phải của Bosch.

Chức năng

Nút điều khiển và Đèn báo
• Có thể thiết lập các công tắc trên thiết bị để kết nối trực

tiếp các bàn thông dịch (LBB 3222/04) hoặc các
nguồn âm thanh khác

• Có thể sử dụng một công tắc trên thiết bị để khớp
khuếch đại tín hiệu ngôn ngữ gốc từ CCS 900 hoặc từ
các hệ thống hội nghị analog khác

• Có thể sử dụng một công tắc trên thiết bị để thay thế tín
hiệu thông dịch bằng tín hiệu ngôn ngữ gốc, để phân
phối đến người nghe khi có kênh thông dịch không
được sử dụng

Kết nối liên thông
• Đầu vào âm thanh analog bất đối xứng; đầu nối sub-D

âm 25 chân
• Đầu nối bus dữ liệu và âm thanh; đầu nối dương H 15

Chứng nhận và Phê chuẩn

Khu vực Chứng nhận

Châu Âu CE

Thông Số Kỹ Thuật

Điện

Mức đầu vào âm thanh có AGC -16,5 dBV (150 mVeff) đến 
+3,5 dBV (1500 mVeff)

Mức đầu vào âm thanh không
có AGC

-4,4 dBV (600 mVeff)

Trở kháng đầu vào bất đối
xứng

≥ 10 kohm

Trở kháng đầu vào DC ≥ 200 kohm



Đặc tính cơ học

Lắp ráp Mặt trước được tháo ra khi sử dụng
với Bộ phát Integrus INT‑TX

Kích thước (C x R x S)
 không có mặt trước 100 x 26 x 231 mm

(39 x 10 x 91 in)

Trong lượng
 không có mặt trước 132 g (0,29 lb)

Thông tin Đặt hàng

Mô-đun Thông dịch và Đầu vào Âm thanh Đối xứng
LBB 3422/20
Mô-đun thông dịch và đầu vào âm thanh đối xứng để
giao tiếp bộ phát integrus với hệ thống thảo luận
CCS 900 và bàn thông dịch 6 kênh LBB 3222/04.
Số đặt hàng LBB3422/20
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