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u Elegáns és korszerű kialakítás (IF-díjas)

u Csatornaválasztó fejhallgató szintjének szabályozása

A mikrofon aljzat panel csatlakoztatja a DCN-MICS és
DCN-MICL dugaszolható mikrofont a kétrésztvevős
illesztő (DCN-DDI) egyik hangbemenetéhez.
A mikrofoncsatlakoztató panel rendelkezik a
csatornaválasztó kapcsoló kimeneti szintjét szabályozó
kimenettel is. Ez azt jelenti, hogy a mikrofon aktív
állapotában az akusztikus gerjedés elkerülése
érdekében a fejhallgató kimeneti szintje csökken.

Főbb funkciók

Csatlakozások
• 2 m-es, nyolcpólusú 262° DIN típusú dugóban

végződő kábel
• Csatlakozó a csatornaválasztó kapcsoló kimeneti

szintjének csökkentéséhez (AMP173977-2 aljzat)

Műszaki specifikációk

Mechanikai jellemzők

Szerelés 2 mm-es fémlemezbe pattintható,
illetve DCN-FCOUP
csatlakozóelemekkel és DCN-FEC
zárósapkákkal bármilyen felületre
rögzíthető

Méretek (H x W x D) 40 x 50 x 50 mm 

Tömeg 10 g

Szín  

   DCN-FMIC Ezüst (RAL 9022)

   DCN-FMIC-D Sötét (grafitszürke)

Rendelési információ

DCN-FMIC süllyesztett mikrofon-csatlakoztató panel
DCN Next Generation süllyesztett szerelésű
mikrofoncsatlakozó panel, ezüst. A mikrofont külön
kell megrendelni.
Rendelésszám DCN-FMIC



DCN-FMIC-D süllyesztett mikrofon aljzat panel, sötét
színben
DCN Next Generation süllyesztett szerelésű
mikrofoncsatlakozó panel, sötét. A mikrofont külön kell
megrendelni.
Rendelésszám DCN-FMIC-D

Hardvertartozékok

DCN-MICS dugaszolható, rövid szárú mikrofon
DCN Next Generation dugaszolható, rövid szárú
mikrofon, hosszúság 310 mm, ezüst.
Rendelésszám DCN-MICS

DCN-MICS-D dugaszolható, rövid szárú mikrofon, sötét
színben
DCN Next Generation dugaszolható, rövid szárú
mikrofon, hosszúság 310 mm, sötét.
Rendelésszám DCN-MICS-D

DCN-MICL dugaszolható, hosszú szárú mikrofon
DCN Next Generation dugaszolható, hosszú szárú
mikrofon, hosszúság 480 mm, ezüst.
Rendelésszám DCN-MICL

DCN-MICL-D dugaszolható, hosszú szárú mikrofon, sötét
színben
DCN Next Generation dugaszolható, hosszú szárú
mikrofon, hosszúság 480 mm, sötét.
Rendelésszám DCN-MICL-D
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