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Jest to selektor kanałów, charakteryzujący się zwartą,
atrakcyjną pod względem wzornictwa konstrukcją, z
przeznaczeniem do odsłuchu przez słuchawki Umożliwia
wybór jednego z 32 kanałów audio o wysokiej jakości
dźwięku, służących do przekazu tłumaczenia i kanału floor.

Podstawowe funkcje

• Wbudowana funkcja wyciszania – brak dźwięku do
momentu naciśnięcia jednego z przycisków, co
eliminuje szum w słuchawkach, gdy nie są w użyciu

• Po podłączeniu słuchawek wybrany zostaje domyślny
kanał audio z sali (kanał 0), z komfortowym poziomem
głośności i dyskretnym podświetleniem.

Elementy sterujące i wskaźniki
• Dwa przyciski wyboru kanału (góra/dół)
• Dwa przyciski regulacji głośności (góra/dół)
• Dwucyfrowy wyświetlacz LCD pokazujący numer kanału

Połączenia z innymi urządzeniami
• Stereofoniczne gniazdo słuchawkowe 3,5 mm
• Złącze słuchawek zewnętrznych
• Kabel o długości 2 m ze zintegrowaną okrągłą wtyczką

sześciostykową
Okrągłe złącze sześciostykowe do połączeń przelotowych

Certyfikaty i świadectwa

Region Certyfikacja

Europa CE

Dane techniczne

Parametry elektryczne

Pasmo przenoszenia 30 Hz - 20 kHz

Impedancja obciążenia
słuchawek

od 32 Ω do 1 kΩ

Moc wyjściowa 2 x 15 mW/32 Ω

Parametry mechaniczne

Montaż Montaż płaski

Wymiary (wys. x szer. x gł.) 40 x 100 x 100 mm 

Masa 0,3 kg

Kolor

   DCN‑FCS Srebrny (RAL 9022)

   DCN‑FCS‑D Ciemnoszary (szary grafitowy)

DCN‑FCS Montowany płasko selektor
kanałów

▶ Eleganckie i nowoczesne wzornictwo (nagroda IF)

▶ Automatyczna adaptacja do dostępnych kanałów

▶ Wbudowana funkcja wyciszania

▶ Brak sygnału audio do momentu podłączenia
słuchawek

▶ Możliwość zamontowania w blacie stołu (przy
powierzchni lub z przodu) albo w podłokietnikach
siedzeń
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Zamówienia - informacje

DCN‑FCS Montowany płasko selektor
kanałów

DCN-FCS

DCN‑FCS‑D Montowany płasko selektor
kanałów, kolor ciemnoszary
montaż płaski, kolor ciemnoszary

DCN-FCS-D

Sprzęt

LBB 3443/00 Lekkie słuchawki
wysoka jakość dźwięku, lekka konstrukcja, wy-
mienne nakładki uszne i standardowy kabel

LBB3443/00

LBB 3443/10 Wytrzymały kabel
słuchawkowy
wysoka jakość dźwięku, lekka konstrukcja, wy-
mienne nakładki uszne i wytrzymały kabel

LBB3443/10

LBB 3441/10 Słuchawki pod brodę
z kablem o długości 1,2 m, zakończonym ste-
reofoniczną wtyczką prostokątną 3,5 mm typu
jack

LBB3441/10

LBB 3442/00 Słuchawka na jedno ucho
Lekka słuchawka na jedno ucho, kabel o dłu-
gości 2 m, zakończony wtyczką 3,5 mm typu
jack

LBB3442/00

LBB 3015/04 Wysokiej jakości słuchawki
dynamiczne
Wytrzymałe, dynamiczne słuchawki.

LBB3015/04

DCN‑TTH Obudowa stołowa (10 szt.)
do montażu płaskiego, w kolorze grafitowym,
zestaw 10 szt.

DCN-TTH
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