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DCNM-MMD Multimedya cihazı
DICENTIS

u 7 inç kapasitif dokunmatik ekran

u Dikkat çekmeyen takılabilir mikrofon

u Dahili iki yönlü hoparlör

u Video, toplantı içeriği ve internet erişimi

u Yazılım lisansları ve üçüncü taraf uygulamaları/
özel uygulamalar aracılığıyla ek işlevler

DICENTIS Multimedya cihazı yerel toplantılar ve il
meclisleri için çok önemlidir ve multimedya içerik
gerektiğinde idealdir. Sistem ağ kablosu kullanılarak
DICENTIS Konferans Sistemine kolayca takılabilir ve
çıkartılabilir. Cihazın alt tarafındaki konnektörler
düzgün ve sade bir sistem kurulumu sağlar. Cihazlar
serbest olarak durabilir veya montaj vidaları ile masaya
sabitlenebilir.

DICENTIS Multimedya cihazı başkan veya katılımcı
koltuğu olarak uzaktan yapılandırılabilir ve enerji
tasarrufu için uzaktan kapatma fonksiyonuna sahiptir.
Mükemmel ses kalitesine ve ayrı olarak sipariş
edilebilen bir takılabilir mikrofona sahiptir.

Multimedya cihazlar basit bir papatya dizimi
yapılandırmasında veya ayrı standart CAT-5e (veya
daha kaliteli) bir kablo ile Ethernet uyumlu bir anahtar
üzerinden Güç birimine bağlandığı yıldız
yapılandırmasında bağlanabilir.

İşlevler

Kontroller ve göstergeler
• Tam renkli 7 inç kapasitif dokunmatik grafik ekran

şu özelliklere sahiptir:
– Gündem ve toplantı verilerini tarama.
– İnternette gezinme.
– Müşteri logosu oturum açma ekranı ve ana

ekranda gösterilebilir.
– Canlı video (ör. konuşmacıyı gösterir).
– Başkan için toplantı yönetimi.
– Kulaklıkların ses düzeyi kontrolü.

– 3. taraf Android uygulamaları ekleme imkanı.
– İlave yazılımlar ile işlevsellik artırılabilir.

• Belge alma:
– MSWord (.doc, .docx).
– Excel (.xls, .xlsx).
– PowerPoint (.ppt, .pptx, .pps, .ppsx).
– Portable Document Format (.pdf).
– Zengin Metin Biçimi (.rtf).
– Düz metin (.txt).

• Görüntü codec bileşenleri:
– .jpg.
– .gif.
– .png.
– .bmp.
– .webp.

• Ses codec bileşenleri:
– AAC (.3gp, .mp4, .m4a).
– Flac (.flac).
– Mp3 (.mp3).
– Vorbis (.ogg).
– PCM (.wav).

• Video codec bileşenleri
– H263 (.3gp, .mp4).
– H264 (.3gp, .mp4).
– MPEG4 (.3gp).
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– vp8 (.webm).

• Takılabilir mikrofon.

• Daha sonra kullanmak için dahili 3 megapiksel
kamera.

• Dahili çift yönlü hoparlör.

• Mikrofon açma/kapatma düğmesi veya konuşma
talebi düğmesi.

• Mikrofonu sessize alma veya başkan önceliği
düğmesi.

• Göstergeler ile belirtilen: mikrofon açık durumu,
konuşma talebi ve konuşulabilir.

• İki yönlü hoparlör sistemi.

Ara bağlantılar
• Takılabilir mikrofon soketi.

• Sistem iletişimi ve güç için 2 adet RJ45 uyumlu
bağlantı.

• Kulaklıklar, harici mikrofon veya kulaklıklı mikrofon
için 3,5 mm stereo jak.

• Anında tak ve kullan özelliği.

• Bir manyetik isim kartı yuvası takma olanağı.

Sertifikalar ve onaylar

Bölge Yasal uyumluluk/kalite işaretleri

Avrupa CE DECL EC DCNM-MMD

Birlikte verilen parçalar

Adet Bileşen

1 DCNM‑MMD DICENTIS Multimedya cihazı

Teknik özellikler

Genel

Ekran boyutu 7 inç, 1024 x 600
piksel

Ekran tipi Kapasitif çoklu
dokunmatik

İşletim sistemi Android 4.03

Elektriksel Özellikler

Besleme gerilimi Tip 2'de 48 Vdc IEEE
802.3

Güç tüketimi 11,3 W

Frekans tepkisi 100 Hz - 20 kHz
(nominal seviyede
-3 dB)

Nominal seviyede THD < %0,05

Dinamik aralık 96 dB
(14‑110 dBSPL)

Sinyal/parazit oranı Nominal seviye
boşlukta 30 dB için
66 dB

Ses girişleri

Nominal mikrofon girişi EN-ISO 22259'a göre
80 dB SPL

Maksimum mikrofon girişi EN-ISO 22259'a göre
110 dB SPL

Harici mikrofon nominal
girişi

-38 dBV

Harici mikrofon maksimum
girişi

-25 dBV

Ses çıkışları

Hoparlör nominal çıkışı 0,5 m'de 72 dB SPL

Hoparlör maksimum çıkışı 90 dB SPL

Kulaklık nominal çıkışı -9 dBV

Kulaklık maksimum çıkışı -6 dBV

Mekanik

Montaj Masaüstü

Boyutlar (Y x G x D) 75 x 312 x 175 mm
(2,95 X 12,28 x 6,89
inç)

Ağırlık 1,85 kg (4,078 lb)

Renk Trafik siyahı
RAL 9017
İnci açık grisi
RAL 9022

Çevre

Çalışma sıcaklığı 0 ºC - +35 ºC
(32 ºF - +113 ºF)

Depolama ve taşıma sıcaklığı -20ºC - +70ºC
(-4ºF - +158ºF)
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Bağıl nem < %95, > %5

Sipariş bilgileri

DCNM-MMD Multimedya cihazı
Kapasitif dokunmatik ekranlı multimedya konferans
cihazı. Mikrofon ve kablo ayrı olarak sipariş edilir.
Sipariş numarası DCNM-MMD | F.01U.269.131
Aksesuarlar
DCNM-HDMIC Yüksek yönlendirmeli mikrofon
DICENTIS Konferans Sistemi veya DICENTIS Kablosuz
Konferans Sistemi için DICENTIS Yüksek Yönlendirmeli
Mikrofon.
Sipariş numarası DCNM-HDMIC | F.01U.374.038
F.01U.269.132
DCNM-MICS Kısa gövdeli mikrofon
DICENTIS Konferans Sistemi veya DICENTIS Kablosuz
Konferans Sistemi için DICENTIS kısa gövdeli mikrofon.
Sipariş numarası DCNM-MICS | F.01U.288.448
F.01U.374.039
DCNM-MICL Uzun gövdeli mikrofon
DICENTIS Konferans Sistemi veya DICENTIS Kablosuz
Konferans Sistemi için DICENTIS uzun gövdeli mikrofon.
Sipariş numarası DCNM-MICL | F.01U.288.447
DCNM-NCH DCNM-MMD için isim kartı yuvası
DICENTIS Multimedya cihazının arka kısmına takılacak
İsim Kartı Yuvası.
Sipariş numarası DCNM-NCH | F.01U.274.859
DCNM-MMDSP DCNM-MMD için yansımayı önleme
folyosu
Tavan aydınlatmasının neden olduğu istenmeyen
yansımayı önleyen ve DICENTIS Multimedya cihazının
LCD ekranını koruyan DICENTIS yansıma önleme folyosu.
Sipariş numarası DCNM-MMDSP | F.01U.283.299
DCNM-CB02-I Sistem kablosu tertibatı, 2m
Tüm DICENTIS cihazları bağlamak için 2 m'lik (6,6 feet)
sistem ağ kablosu.
Sipariş numarası DCNM-CB02-I | F.01U.332.138
DCNM-CB05-I Sistem kablosu tertibatı, 5m
Tüm DICENTIS cihazları bağlamak için 5 m'lik (16,0 feet)
sistem ağ kablosu.
Sipariş numarası DCNM-CB05-I | F.01U.332.019
DCNM-CB10-I Sistem kablosu tertibatı, 10m
Tüm DICENTIS cihazları bağlamak için 10 m'lik
(33,0 feet) sistem ağ kablosu.
Sipariş numarası DCNM-CB10-I | F.01U.332.020
DCNM-CB25-I Sistem kablosu tertibatı, 25m
Tüm DICENTIS cihazları bağlamak için 25 m'lik
(82,0 feet) sistem ağ kablosu.
Sipariş numarası DCNM-CB25-I | F.01U.332.021

Hizmetler
EWE-DCNMD-IW 12mths wrty ext DICENTIS
Multimedia dev.
12 ay garanti uzatma
Sipariş numarası EWE-DCNMD-IW | F.01U.348.756
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