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u Micrô đơn hướng với phần thân có thể điều chỉnh

u Tấm chắn gió và chống rơi tích hợp

Micrô có thiết kế tiện dụng, kiểu cách và tân tiến với
phần thân có thể điều chỉnh được cắm một cách đơn
giản vào Thiết bị thảo luận, Concentus, Bảng kết nối
micrô gắn phẳng hoặc Bàn thông dịch. Thiết bị có phản
hồi đơn hướng cho hiệu suất tối ưu ngay cả trong điều
kiện có nhiều tiếng ồn, thiết bị có độ nhạy thấp với nhiễu
từ điện thoại di động.

Chức năng

Nút điều khiển và Đe ̀n báo
• Đèn màu đỏ hoặc xanh lá cây. Màu đỏ cho biết micrô

đang hoạt động, màu xanh lá cây cho biết yêu cầu phát
biểu đã được chấp nhận

Kết nô ́i liên thông
• Đầu nối để cắm và vặn chặt micrô

Thông Số Kỹ Thuật

Đặc tính cơ học

Gắn lắp Cắm và vặn chặt vào Thiết bị thảo luận,
Concentus, bảng kết nối micrô gắn
phẳng và Bàn thông dịch

Chiều dài  

 DCN‑MICS / DCN‑MICS‑D 310 mm (12,2 in)

 DCN‑MICL / DCN‑MICL‑D 480 mm (18,9 in)

Trọng lượng  

 DCN‑MICS / DCN‑MICS‑D 100 g (0,22 lb)

 DCN‑MICL / DCN‑MICL‑D 115 g (0,25 lb)

Màu phía trên  

 DCN‑MICS / DCN‑MICL Màu bạc (RAL 9022)

 DCN‑MICS‑D /  DCN‑MICL‑D  
Màu tối (màu xám than chì)

Thông tin Đặt hàng

Micrô Thân ngắn Cắm thêm DCN‑MICS
Micrô thân ngắn cắm thêm DCN Thế hệ Tiếp theo, chiều
dài 310 mm (12,2 in), màu bạc.
Số đặt hàng DCN-MICS

Micrô ngắn màu tối cắm thêm DCN‑MICS‑D
Micrô thân ngắn cắm thêm DCN Thế hệ Tiếp theo, chiều
dài 310 mm (12,2 inch), màu tối.
Số đặt hàng DCN-MICS-D

Micrô Thân dài Cắm thêm DCN‑MICL
Micrô thân dài cắm thêm DCN Thế hệ Tiếp theo, chiều
dài 480 mm (18,9 in), màu bạc.
Số đặt hàng DCN-MICL



Micrô dài màu tối cắm thêm DCN‑MICL‑D
Micrô thân dài cắm thêm DCN Thế hệ Tiếp theo, chiều
dài 480 mm (18,9 inch), màu tối.
Số đặt hàng DCN-MICL-D
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