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u Nízká citlivost na rušení mobilními telefony

u Kompaktní, atraktivní a ergonomický design

u Pevně instalovaný mikrofon

u Vestavěný reproduktor

u Možnost použití jako delegátské jednotky nebo
jednotky předsedajícího

Konferenční jednotka s pevně instalovaným
mikrofonem umožňuje účastníkům hovořit, zaznamenat
žádost o slovo a poslouchat řečníka. Rameno
mikrofonu je ohebné. Jednotka je také vybavena
dvěma konektory pro sluchátka, takže řečníka lze
slyšet zřetelně dokonce i v situacích s nadměrným
hlukem v pozadí. Vestavěný reproduktor se po zapnutí
mikrofonu ztlumí, aby nedošlo k akustické zpětné
vazbě. K dispozici jsou rámečky v řadě barev pro
přizpůsobení interiéru (rámečky DCN-DISR je nutné
objednat samostatně).

Funkce

• Snížení výstupní úrovně sluchátek, aby nedošlo
k akustické zpětné vazbě (aktivní při poslechu řečníka
a po zapnutí mikrofonu)

• Jednotku lze použít jako delegátskou jednotku nebo
jednotku předsedajícího (tlačítka předsedajícího DCN-
DISBCM je nutné objednat samostatně).

• K dispozici je kabelová svorka pro zajištění kabelu pro
průchozí připojení (svorku DCN-DISCLM je nutné
objednat samostatně).

• Jednotka je dostupná se dvěma různými délkami
mikrofonu a světle nebo tmavě zbarvenou základnou.

Ovládací prvky a indikátory
• Mikrofon s červeným nebo zeleným indikátorem
• Tlačítko mikrofonu s červeně, zeleně nebo žlutě

osvětleným prstencem. Červená barva signalizuje, že
je mikrofon aktivní, zelená barva signalizuje přijatou
žádost o slovo a žlutá barva signalizuje režim „VIP“.

• Indikátor VIP svítí, pokud je delegát uveden
v poznámkovém bloku (k dispozici pouze při použití
počítačového softwaru)

• Tlačítka pro regulaci hlasitosti sluchátek
• Zapuštěný přepínač pro zablokování spuštění

Propojení
• Dvě miniaturní stereofonní zdířky 3,5 mm pro

sluchátka
• Kabel o délce 2 m zakončený zalisovaným kruhovým

konektorem se šesti vývody
• Kruhový konektor se šesti vývody pro průchozí

připojení



Certifikáty a osvědčení

Oblast Certifikace

Evropa CE

Technické specifikace

Elektrické hodnoty

Kmitočtová charakteristika 30 Hz až 20 kHz

Zatěžovací impedance
sluchátek

> 32 ohmů < 1 kiloohm

Výstupní výkon 2 × 15 mW / 32 ohmů

Mechanické hodnoty

Montáž Deska stolu (umístění s možností
přenášení nebo pevná montáž) a
zápustná montáž

Rozměry (v × š × h) (bez mikrofonu)

  Deska stolu 61 × 190 × 116 mm

  Při zápustné montáži 6 × 190 × 120 mm

Délky mikrofonů  

  DCN-DISS 300 mm

  DCN-DISL 470 mm

Hmotnost  

  DCN-DISS 880 g

  DCN-DISL 895 g

Barva horní části Stříbrná (odstín RAL 9022)

Barva základny  

  DCN-DISS-L Světle šedá (odstín RAL 000 7500)

  DCN-DISS-D Uhelná čerň (odstín PH 10736)

  DCN-DISL-D Uhelná čerň (odstín PH 10736)

Informace o objednání

DCN‑DISS‑L Konferenční jednotka s krátkým mikrofo-
nem, světlá
Konferenční jednotka systému DCN Next Generation
s krátkým mikrofonem, světlá základna. Rámečky je
třeba objednat samostatně.
Číslo objednávky DCN-DISS-L

DCN‑DISS‑D Konferenční jednotka s krátkým mikrofo-
nem, tmavá
Konferenční jednotka systému DCN Next Generation
s krátkým mikrofonem, tmavá základna. Rámečky je
třeba objednat samostatně.
Číslo objednávky DCN-DISS-D

DCN‑DISL‑L Konferenční jednotka s dlouhým mikrofo-
nem, světlá
Konferenční jednotka systému DCN Next Generation
s dlouhým mikrofonem, světlá základna. Rámečky je
třeba objednat samostatně.
Číslo objednávky DCN-DISL-L

DCN‑DISL‑D Konferenční jednotka s dlouhým mikrofo-
nem, tmavá
Konferenční jednotka systému DCN Next Generation
s dlouhým mikrofonem, tmavá základna. Rámečky je
třeba objednat samostatně.
Číslo objednávky DCN-DISL-D

Hardwarové příslušenství

DCN‑DISRH‑SR Rámeček, vysoce lesklý stříbrný (10 ku-
sů)
Rámeček konferenční jednotky systému DCN Next
Generation, vysoce lesklý, stříbrný (10 kusů).
Číslo objednávky DCN-DISRH-SR

DCN‑DISR‑SR Rámeček, stříbrný (10 kusů)
Rámeček konferenční jednotky systému DCN Next
Generation, stříbrný (10 kusů).
Číslo objednávky DCN-DISR-SR

DCN‑DISR‑D Rámeček, tmavý (10 kusů)
Rámeček konferenční jednotky systému DCN Next
Generation, tmavý (10 kusů).
Číslo objednávky DCN-DISR-D

DCN‑DISRMH Rámeček, vysoce lesklý kovový (10 kusů)
Rámeček konferenční jednotky systému DCN Next
Generation, kovový, vysoce lesklý (10 kusů).
Číslo objednávky DCN-DISRMH

DCN‑DISRMS Rámeček, pololesklý kovový (10 kusů)
Rámeček konferenční jednotky systému DCN Next
Generation, kovový, pololesklý (10 kusů).
Číslo objednávky DCN-DISRMS

DCN‑DISBCM Tlačítka předsedajícího (10 sad)
Tlačítka předsedajícího konferenční jednotky systému
DCN Next Generation (10 sad).
Číslo objednávky DCN-DISBCM

DCN‑DISBDD Tlačítka pro duální použití (10 sad)
Tlačítka konferenční jednotky systému DCN Next
Generation pro dva delegáty (10 sad).
Číslo objednávky DCN-DISBDD

DCN‑DISCLM Kabelová svorka (25 kusů)
Kabelové svorky systému DCN Next Generation
(25 kusů).
Číslo objednávky DCN-DISCLM
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