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u Design elegante e moderno (Prémio de design IF)

u Adaptação automática aos canais disponíveis

u Função "Silêncio" incorporada

u Sem saída de áudio até que os auscultadores
estejam ligados

u Montagem embutida no tampo de uma mesa ou
bancada, em cima ou à frente, ou então nos braços
das cadeiras.

O selector de canais de embutir é um selector de
canais de áudio para um único utilizador, com um
design compacto e elegante, para permitir a escuta
através de auscultadores. Permite seleccionar um
máximo de 32 canais de áudio de alta qualidade
utilizados para fazer a distribuição dos canais de
idiomas traduzidos e dos canais de som da sala.

Funções

• Função "Silêncio" incorporada; sem saída de áudio,
até que seja premida uma das teclas para eliminar os
ruídos audíveis dos auscultadores quando não estão a
ser utilizados.

• Quando é inserida uma ficha de auscultadores, é
seleccionado o canal de som por defeito da sala
(canal 0) com um volume sonoro confortável, sendo
activada a retro-iluminação com intensidade reduzida.

Controlos e indicadores
• Dois botões de pressão (para cima/para baixo) para

selecção de canais
• Dois botões de pressão (para cima/para baixo) para

controlar o volume de som dos auscultadores
• Display LCD de 2 dígitos retro-iluminado para

indicação do número do canal de interligação

Interligações
• Conector jack estéreo de 3,5 mm (0,14 pol.) para

auscultadores
• Conector para auscultadores externos
• Cabo com 2 m (78,7 pol.) terminado por um conector

circular blindado com seis pólos
Conector circular com seis pólos para interligação em
cadeia

Especificações Técnicas

Especificações eléctricas

Frequência de resposta 30 Hz - 20 kHz

Impedância de carga
do auscultador

> 32 ohm < 1 k ohm

Potência de saída 2 x 15 mW/32 ohm

Especificações mecânicas

Instalação Montagem embutida

Dimensões (A x L x P) 40 x 100 x 78,67 mm 
(1,6 x 3,9 x 3,1 pol.)

Peso 0,3 kg (0,66 lb)

Color (Cor)  



   DCN‑FCS Prateado (RAL 9022)

   DCN‑FCS‑D Escuro (cinzento grafite)

Como encomendar

DCN‑FCS Selector de canal de embutir
Selector de canal de montagem embutida DCN Next
Generation, prateado.
N.º de encomenda DCN-FCS

DCN‑FCS‑D Selector de canal de embutir, escuro
Selector de canal de montagem embutida DCN Next
Generation, escuro.
N.º de encomenda DCN-FCS-D

Acessórios de hardware

LBB 3443/00 Auscultadores leves
Auscultadores leves para reprodução de som de alta
qualidade, almofadas substituíveis e cabo normal.
N.º de encomenda LBB3443/00

LBB 3443/10 Cabo resistente para auscultadores leves
Auscultadores leves para reprodução de som de alta
qualidade, almofadas substituíveis e cabo duradouro.
N.º de encomenda LBB3443/10

LBB 3441/10 Auscultadores tipo estetoscópio
Auscultadores tipo estetoscópio com cabo de 1,2 m
(4 pés), terminados por uma ficha jack estéreo de
3,5 mm (0,14 pol.) em ângulo recto com contactos
banhados a ouro.
N.º de encomenda LBB3441/10

LBB 3442/00 Auscultador individual
Auscultador individual leve, cabo de 1,2 m (3,94 pés),
terminado por uma ficha jack de 3,5 mm (0,14 pol.)
em ângulo recto com contactos banhados a ouro.
N.º de encomenda LBB3442/00

LBB 3015/04 Auscultadores dinâmicos de alta qualidade
Auscultadores dinâmicos de alta qualidade.
N.º de encomenda LBB3015/04

DCN‑TTH Caixa para montagem sobre a mesa (10 unid.)
Caixa para montagem sobre uma mesa/bancada DCN
Next Generation para unidades de montagem
embutida, antracite (conjunto de 10 unidades).
N.º de encomenda DCN-TTH

 

2 | DCN‑FCS Selector de canais de embutir

Representado por:

Portugal: America Latina:    
Bosch Security Systems
Sistemas de Segurança, SA.
Av. Infante D.Henrique, Lt.2E - 3E
Apartado 8058
Lisboa, 1801-805
Telefone: +351 218 500 360
Fax: +351 218 500 088
pt.securitysystems@bosch.com
www.boschsecurity.com/pt

Robert Bosch Ltda
Security Systems Division
Via Anhanguera, Km 98
CEP 13065-900
Campinas, Sao Paulo, Brazil
Phone: +55 19 2103 2860
Fax: +55 19 2103 2862
latam.boschsecurity@bosch.com
www.boschsecurity.com

   

© Bosch Security Systems 2014 | Dados sujeitos a alteração sem aviso prévio.
1794661259 | pt, V5, 26. Mai 2014


