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u Microfone de mão de peso reduzido

u Protecção contra o vento e "plop" incorporada

u Interruptor para ligar/desligar e LEDs indicadores de
estado

O modelo DCN-FHH é um microfone do tipo
condensador, unidireccional com protecção contra o
vento e "plop" incorporada. Adapta-se à mão de forma
confortável e é a escolha ideal para utilizações em que
o orador ande de um lado para o outro. Dois destes
microfones podem ser ligados à interface para dois
delegados DCN-DDI.

Funções

Controlos e indicadores
• Microfone de condensador com protecção contra o

vento e "plop" incorporada
• Botão para ligar/desligar o microfone ou "pedido de

palavra"
• Indicador "microfone ligado" (LED vermelho)
• Indicador de confirmação do "pedir a palavra" (LED

verde)

Certificados e Aprovações

Região Certificação

Europa CE

Especificações Técnicas

Especificações mecânicas

Montagem A garra LBC 1215/01 permite montar
o microfone num suporte, numa
parede ou numa cadeira

Dimensões (A x L) 215 x 30 mm (8,5 x 1,2 pol.)

Comprimento de cabo  

 DCN-FHH 5 m (16,4 pés)

 DCN-FHH-C Enrolado 0,4 m (1,3 pés), estendido
1,4 m (4,6 pés)

Peso 350 g (0,77 lb)

Cor Antracite (PH 10736)

Como encomendar

DCN‑FHH Microfone de mão
Microfone de mão DCN Next Generation, comprimento
do cabo de 5 m (16,4 pés).
N.º de encomenda DCN-FHH



DCN‑FHHC Microfone de mão
Microfone de mão DCN Next Generation com cabo em
espiral, comprimento esticado de 1,4 m (4,6 pés).
N.º de encomenda DCN-FHHC
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