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u Směrový mikrofon na nastavitelném ramenu

u Vestavěný plop filtr a protivětrná clona

Inovativní, elegantní a ergonomicky navržený mikrofon
s nastavitelným ramenem lze jednoduše připojit přímo
do konferenční jednotky, jednotky Concentus, panelu
pro připojení mikrofonu pro zápustnou montáž nebo
tlumočnické jednotky. Je citlivý pouze v jednom směru,
aby poskytl optimální výkon i za podmínek s vysokým
hlukem, a vyznačuje se nízkou citlivostí na rušení
z mobilních telefonů.

Funkce

Ovládací prvky a indikátory
• Červené nebo zelené osvětlení. Červená barva

signalizuje, že je mikrofon aktivní, zelená barva
signalizuje přijatou žádost o slovo.

Propojení
• Konektor pro připojení a upevnění mikrofonu

Technické specifikace

Mechanické hodnoty

Montáž Připojení a upevnění do konferenčních
jednotek, jednotek Concentus, panelů
pro připojení mikrofonu pro zápustnou
montáž nebo tlumočnických jednotek

Délka  

 DCN‑MICS / DCN‑MICS‑D 310 mm

 DCN‑MICL / DCN‑MICL‑D 480 mm

Hmotnost  

 DCN‑MICS / DCN‑MICS‑D 100 g

 DCN‑MICL / DCN‑MICL‑D 115 g

Barva horní části  

 DCN‑MICS / DCN‑MICL Stříbrná (odstín RAL 9022)

 DCN‑MICS‑D / DCN‑MICL‑D  
Tmavá (grafitově šedá)

Informace o objednání

DCN‑MICS Zásuvný mikrofon s krátkým ramenem
Zásuvný mikrofon systému DCN Next Generation
s krátkým ramenem, délka 310 mm, stříbrný.
Číslo objednávky DCN-MICS

DCN‑MICS‑D Zásuvný mikrofon s krátkým ramenem,
tmavý
Zásuvný mikrofon systému DCN Next Generation
s krátkým ramenem, délka 310 mm, tmavý.
Číslo objednávky DCN-MICS-D



DCN‑MICL Zásuvný mikrofon s dlouhým ramenem
Zásuvný mikrofon systému DCN Next Generation
s dlouhým ramenem, délka 480 mm, stříbrný.
Číslo objednávky DCN-MICL

DCN‑MICL‑D Zásuvný mikrofon s dlouhým ramenem,
tmavý
Zásuvný mikrofon systému DCN Next Generation
s dlouhým ramenem, délka 480 mm, tmavý.
Číslo objednávky DCN-MICL-D
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