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u Hỗ trợ 6 kênh ngôn ngữ khác nhau cùng với ngôn ngữ
gốc của phòng họp

u Phím chọn sẵn kênh đầu vào giúp người dùng không
phải tìm kiếm thủ công qua tất cả các kênh ngôn ngữ
sẵn có

u Tính năng chuyển nhanh giữa ngôn ngữ gốc và kênh
được đặt trên bộ chọn kênh giúp giảm thiểu khả năng
nhầm lẫn của nhân viên vận hành

u Chức năng khóa liên động kênh điện tử giúp ngăn
chặn tình huống các thông dịch viên tại các phòng
khác nhau sử dụng cùng kênh đầu ra

Chức năng

• Loa tích hợp
• Có thể kết nối nối tiếp 12 bàn thông dịch trong một

buồng thông dịch và/hoặc giữa các buồng thông dịch
với nhau

• Mỗi buồng có thể có tối đa ba bàn thông dịch
• Chức năng bật tự động chuyển tiếp cho phép thông

dịch viên cung cấp ngôn ngữ chuyển tiếp tự động
(OR2) cho dịch vụ thông dịch chuyển tiếp

• Chức năng tắt kênh B cho phép thông dịch viên tắt
kênh B trong khi đảm bảo rằng bàn thông dịch vẫn kết
nối với kênh A

Nút điều khiển và Đèn báo
• Micrô gắn trên thân mềm, cùng với vòng đèn sáng lên

khi micrô bật
• Điều khiển âm lượng, âm cao và âm trầm của tai nghe
• Phím chọn kênh A-B với chỉ báo chọn kênh
• Sáu phím chọn kênh B đầu ra với chỉ báo chọn kênh
• Chỉ báo ‘OR2’ (tự động chuyển tiếp) đầu ra
• Chỉ báo ‘Khớp kênh’ cho biết những kênh nào đang

được sử dụng bởi các thông dịch viên khác
• Phím ‘tắt tiếng’ micrô
• Phím bật micrô với đèn LED chỉ báo trạng thái
• Phím chọn với đèn LED chỉ báo để chuyển nhanh giữa

ngôn ngữ gốc và kênh đã đặt trên bộ chọn kênh

• Chỉ báo ‘OR2’ (tự động chuyển tiếp) kênh đầu vào cho
biết ngôn ngữ gốc chính của phòng họp đã được thay
thế bởi kênh thông dịch chuyển đổi, khi chức năng tự
động chuyển tiếp hoạt động

• Bộ chọn kênh ngôn ngữ đầu vào để theo dõi tai nghe
• Phím gọi (thoại) cung cấp phương thức liên lạc hai

chiều giữa thông dịch viên và chủ tọa/nhân viên điều
hành

• Phím tin nhắn đầu ra
• Chỉ báo tin nhắn đến
• Công tắc xoay để đặt sẵn kênh đầu ra thông qua đầu ra

A

Kết nô ́i liên thông
• Cáp 3 m (10 ft) có đầu cuối là đầu nối kiểu sub D 25

chân
• Chân cắm kiểu sub D 25 chân dành cho kết nối nối tiếp
• Đầu nối tai nghe stereo giắc cắm 6,3 mm (0,25 in)
• Chân cắm kiểu DIN 180° 15 chân cho kết nối với tai

nghe của thông dịch viên có micrô, cùng với công tắc
để tắt tiếng micrô tích hợp

• Chân cắm phụ (tin nhắn) cho chức năng nhắn tin của
bàn

 



Chứng nhận và Phê chuẩn

Khu vực Chứng nhận

Châu Âu CE

Thông Số Kỹ Thuật

Điện

Hồi đáp tần số 125 Hz (-10 dB) đến 12,5 kHz
(-2 dB)

Áp suất âm thanh tương đương
định mức do nhiễu cố hữu

< 32 dB

Tổng biến dạng điều hòa khi
quá tải

< 5%

Giảm giao âm > 66 dB

Đặc tính cơ học

Gắn lắp đặt trên bàn hoặc gắn phẳng

Kích thước (C x R x D) 20-58 x 250 x 189 mm
(0,79-2,28 x 9,84 x 7,44 in)

Trọng lượng 1,75 kg (3,85 lb)

Màu xám nhạt

Thông tin Đặt hàng

Bàn thông dịch LBB 3222/04
Bàn thông dịch hỗ trợ 6 kênh ngôn ngữ khác nhau cũng
như ngôn ngữ gốc của phòng họp.
Số đặt hàng LBB3222/04

 

2 | Bàn thông dịch LBB 3222/04

Đại diện bởi:

Vietnam     
Bosch Security Systems
10th floor, 194 Golden Building,
473 Dien Bien Phu street,
ward 25, Binh Thanh District
84 Ho Chi Minh
Tel: +84 8 6258 3690
Fax: +84 8 6258 3693
www.boschsecurity.asia

    

© Bosch Security Systems 2014 | Dữ liệu có thể thay đổi mà không cần thông báo
1850511883 | vi, V4, 26. Thg5 2014


