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u Elegantní a moderní design (obdržel ocenění IF)

u Řízení výstupní úrovně kanálového voliče

Panel pro připojení mikrofonu slouží k připojení
zásuvného mikrofonu DCN‑MICS nebo DCN‑MICL do
jednoho z audiovstupů rozhraní pro dva delegáty
(DCN‑DDI).
Panel pro připojení mikrofonu je také vybaven
výstupem, který řídí výstupní úroveň kanálového voliče.
To znamená, že pokud je mikrofon aktivní, výstupní
úroveň kanálového voliče je snížena, aby nedošlo
k akustické zpětné vazbě.

Funkce

Propojení
• Kabel o délce 2 m zakončený zástrčkou typu DIN 262°

s osmi vývody
• Konektor pro řízení snížení výstupní úrovně

kanálového voliče (zásuvka AMP173977-2)

Technické specifikace

Mechanické hodnoty

Montáž Upevnění zacvaknutím do kovové
desky o tloušťce 2 mm nebo společně
se spojkami DCN‑FCOUP a koncovými
krytkami DCN‑FEC do libovolného
okolí

Rozměry (v × š × h) 40 × 50 × 50 mm 

Hmotnost 10 g

Barva  

   DCN‑FMIC Stříbrná (odstín RAL 9022)

   DCN‑FMIC‑D Tmavá (grafitově šedá)



Informace o objednání

DCN‑FMIC Panel pro připojení mikrofonu pro zápustnou
montáž
Panel pro připojení mikrofonu systému DCN Next
Generation pro zápustnou montáž, stříbrný. Mikrofon
je třeba objednat samostatně.
Číslo objednávky DCN-FMIC

DCN‑FMIC‑D Panel pro připojení mikrofonu pro zápust-
nou montáž, tmavý
Panel pro připojení mikrofonu systému DCN Next
Generation pro zápustnou montáž, tmavý. Mikrofon je
třeba objednat samostatně.
Číslo objednávky DCN-FMIC-D

Hardwarové příslušenství

DCN‑MICS Zásuvný mikrofon s krátkým ramenem
Zásuvný mikrofon systému DCN Next Generation
s krátkým ramenem, délka 310 mm, stříbrný.
Číslo objednávky DCN-MICS

DCN‑MICS‑D Zásuvný mikrofon s krátkým ramenem,
tmavý
Zásuvný mikrofon systému DCN Next Generation
s krátkým ramenem, délka 310 mm, tmavý.
Číslo objednávky DCN-MICS-D

DCN‑MICL Zásuvný mikrofon s dlouhým ramenem
Zásuvný mikrofon systému DCN Next Generation
s dlouhým ramenem, délka 480 mm, stříbrný.
Číslo objednávky DCN-MICL

DCN‑MICL‑D Zásuvný mikrofon s dlouhým ramenem,
tmavý
Zásuvný mikrofon systému DCN Next Generation
s dlouhým ramenem, délka 480 mm, tmavý.
Číslo objednávky DCN-MICL-D
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