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u Thiết kế kiểu cách và hiện đại (giải thưởng IF)

u Tự động thay đổi để phù hợp với các kênh sẵn có

u Chức năng “Yên lặng” tích hợp

u Không có đầu ra âm thanh cho đến khi kết nối tai
nghe

u Có thể gắn phẳng trên mặt bàn, ở phía trên hoặc ở
phía trước, hoặc ở bộ phận tựa tay của ghế ngồi

Bộ Chọn kênh Gắn phẳng là thiết bị chọn kênh âm thanh
cho người dùng đơn, nhỏ gọn và kiểu cách để nghe bằng
tai nghe. Thiết bị cho phép chọn tối đa 32 kênh âm
thanh chất lượng cao được sử dụng để phân phối các
kênh thông dịch va ̀ kênh ngôn ngữ gốc.

Chức năng

• Chức năng “Yên lặng” tích hợp; không có đầu ra âm
thanh cho đến khi nhấn một trong các phím để loại bỏ
tiếng ồn âm thanh từ tai nghe khi không sử dụng

• Khi cắm tai nghe vào, kênh “ngôn ngữ gốc” mặc định
(kênh 0) sẽ được chọn với âm lượng tai nghe vừa phải
và đèn nền mờ được kích hoạt

Nút điều khiển và Đèn báo
• Hai nút ấn (lên/xuống) để chọn kênh
• Hai nút ấn (lên/xuống) để điều chỉnh âm lượng tai nghe
• Ma ̀n hình LCD 2 chữ số có đèn nền để chỉ báo số kênh

Kết nối liên thông
• Giắc cắm tai nghe stereo 3,5 mm (0,14 in)
• Đầu nối cho tai nghe bên ngoài
• Cáp 2 m (78,7 in) với đầu nối đúc khuôn hình tròn sáu

chân
Đầu nối hình tròn sáu chân cho kết nối liên thông nối
tiếp

Thông Số Kỹ Thuật

Điện

Hồi đáp tần số 30 Hz - 20 kHz

Trở kháng tải
của Tai nghe

> 32 ohm < 1 k ohm

Công suất đầu ra 2 x 15 mW/32 ohm

Đặc tính cơ học

Gắn lắp Gắn phẳng

Kích thước (C x R x D) 40 x 100 x 78,67 mm 
(1,6 x 3,9 x 3,1 in)

Trọng lượng 0,3 kg (0,66 lb)

Màu  

   DCN‑FCS Màu bạc (RAL 9022)

   DCN‑FCS‑D Màu tối (màu xám than chì)



Thông tin Đặt hàng

Bộ Chọn kênh Gắn phẳng DCN‑FCS
Bộ chọn kênh gắn phẳng DCN Thế hệ Tiếp theo, màu
bạc.
Số đặt hàng DCN-FCS

Bộ Chọn kênh Gắn phẳng màu tối DCN‑FCS‑D
Bộ chọn kênh gắn phẳng DCN Thế hệ Tiếp theo, màu tối.
Số đặt hàng DCN-FCS-D

Phụ kiện

Tai nghe Nhẹ LBB 3443/00
Tai nghe nhẹ cho tái tạo âm thanh chất lượng cao, miếng
đệm tai có thể thay thế và cáp thông thường.
Số đặt hàng LBB3443/00

Cáp Tai nghe Nhẹ có Độ bền cao LBB 3443/10
Tai nghe nhẹ cho tái tạo âm thanh chất lượng cao, miếng
đệm tai có thể thay thế và cáp có độ bền cao.
Số đặt hàng LBB3443/10

Tai nghe Dưới Cằm LBB 3441/10
Tai nghe dưới cằm với cáp 1,2 m (4 ft) có đầu cuối là
chân cắm stereo mạ vàng có góc nghiêng thích hợp
3,5 mm (0,14 in).
Số đặt hàng LBB3441/10

Tai nghe Đơn LBB 3442/00
Tai nghe đơn nhẹ, cáp 1,2 m (3,94 ft) có đầu cuối là
chân cắm mono mạ vàng có góc nghiêng thích hợp
3,5 mm (0,14 in).
Số đặt hàng LBB3442/00

Tai nghe Động Chất lượng Cao LBB 3015/04
Tai nghe động chất lượng cao.
Số đặt hàng LBB3015/04

Hộp chứa đặt Trên bàn DCN‑TTH (10 chiếc)
Hộp chứa đặt trên bàn DCN Thế hệ Tiếp theo để chứa
thiết bị gắn phẳng, màu than (bộ 10 chiếc).
Số đặt hàng DCN-TTH
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