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u Dành cho các ứng dụng liên lạc nội bộ trong hệ thống
DCN Thế hệ Tiếp theo

u Để sử dụng với tất cả các thiết bị Concentus và Giao
tiếp Đại biểu Kép

u Có thể gắn cố định vào tường, ghế hoặc đặt trên bàn

Nhẹ và nhỏ gọn, thiết bị cầm tay và giá để ống nghe có
kiểu cách chắc chắn và hấp dẫn này cho phép hội thoại
hai chiều giữa những người tham dự hội nghị. Tay cầm
được nối cứng với giá để ống nghe bằng đoạn cáp xoắn
ruột gà, chiều dài 0,4 m (15,75 in) khi ở dạng xoắn và
2 m (78,7 in) khi được kéo dãn ra. Cuối đầu cáp là đầu
nối RJ12 sáu chân để nối với thiết bị Concentus và Giao
tiếp Đại biểu kép. Khi sử dụng trong các hệ thống lắp đặt
cố định, thiết bị có thể gắn dễ dàng với bộ phận đặt trên
mặt bàn hoặc gắn tường bằng hai ốc vít.

Chứng nhận và Phê chuẩn

Khu vực Chứng nhận

Châu Âu CE

Thông Số Kỹ Thuật

Đặc tính cơ học

Gắn lắp Đặt trên bàn hoặc gắn tường thông qua
2 lỗ ốc vít trên giá đỡ ống nghe

Kích thước (C x R) 53 x 250 mm (2,08 x 9,84 in)

Trọng lượng 295 g (0,65 lb)

Màu Than

Thông tin Đặt hàng

Thiết bị cầm tay liên lạc nội bộ DCN-ICHS
Thiết bị cầm tay liên lạc nội bộ DCN Thế hệ Tiếp theo với
cáp thiết bị cầm tay xoắn ruột gà, có tầm với 2 m, đầu
nối RJ12 sáu chân.
Số đặt hàng DCN-ICHS

 


