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DCN-WDD-D Bezprzewodowy podwójny 
pulpit dyskusyjny 
 
 

 

 Dwa oddzielne złącza słuchawkowe z indywidualną 
regulacją głośności 

 Do wykorzystania jako pojedynczy / podwójny pulpit 
uczestnika lub pulpit przewodniczącego 

 Oddzielne pakiety akumulatorów, łatwe w wymianie 
i ładowaniu 

 Zaawansowane techniki oszczędzania energii 
 Duża odporność na zakłócenia elektromagnetyczne  
 Automatyczne wyłączanie mikrofonu 
 Automatyczne wyszukiwanie własnej sieci 
 Automatyczne wyłączanie w momencie wyjścia poza 
zasięg sieci

 
 
Dla uczestnika najważniejszym elementem systemu 
konferencyjnego jest pulpit dyskusyjny. Firma Bosch, bazując 
na eleganckim wzornictwie pulpitów dyskusyjnych DCN NG 
postanowiła opracować nową serię pulpitów 
bezprzewodowych o przyjemnym wyglądzie i doskonałej 
funkcjonalności.  
Pulpit gwarantuje przede wszystkim doskonałą zrozumiałość 
mowy. Pracując w paśmie 2,4 GHz (pasmo ogólnodostępne), 
bezprzewodowy pulpit dyskusyjny wytwarza krystalicznie 
czysty sygnał audio dzięki wysokiemu stosunkowi sygnału do 
szumu. System jest jednocześnie zabezpieczony przed 
zakłóceniami od innych urządzeń bezprzewodowych, np. 
telefonów komórkowych, urządzeń Bluetooth i sieci Wi-Fi. 
Komunikacja bezprzewodowa oznacza potrzebę 
dodatkowych zabezpieczeń. Dlatego bezprzewodowy system 
DCN oraz pulpity dyskusyjne wyposażone są 
w wielopoziomowy system zabezpieczeń, aby uniemożliwić 
podsłuch i nieautoryzowany dostęp. Cyfrowy system 
zabezpieczeń jest gwarancją, że informacje przekazywane 
w systemie pozostaną poufne. 

Bezprzewodowy podwójny pulpit dyskusyjny DCN-WDD-D 
umożliwia uczestnikom wypowiadanie się, rejestrację na 
liście chętnych do zabrania głosu oraz słuchanie wypowiedzi 
innych uczestników.  
Pulpit jest wyposażony w złącze do dołączenia mikrofonu na 
krótkim bądź długim wsporniku elastycznym (mikrofony 
DCN-MICS, DCN-MICL zamawia się oddzielnie).  

Moduł posiada dwa oddzielne złącza słuchawkowe 
z indywidualnymi regulatorami głośności po każdej stronie 
pulpitu, co umożliwia korzystanie z pulpitu przez 
2 uczestników. Pulpit może być przekształcony w moduł 
podwójny poprzez zamianę przycisku mikrofonowego na dwa 
oddzielne przyciski do indywidualnego sterowania 
mikrofonem i identyfikacją uczestnika (podwójne przyciski 
DCN-DISBDD do zamówienia oddzielnie).  
Aby zapobiec sprzężeniom akustycznym, wbudowany głośnik 
jest wyciszany w chwili włączania mikrofonu. Może również 
zostać uaktywniona funkcja ściszania poziomu sygnału 
w słuchawkach w chwili włączenia mikrofonu.  
Obrzeża modułu oferowane są w różnych kolorach, co 
umożliwi dopasowanie do danego wystroju wnętrza (obrzeża 
DCN-DISR zamawia się oddzielnie). Pulpit może być 
wykorzystany jako:  
• pojedynczy pulpit uczestnika, 
• podwójny pulpit uczestnika,  
• pulpit przewodniczącego (przyciski przewodniczącego 

DCN-DISBCM należy zamówić oddzielnie), 
• pojedynczy pulpit uczestnika z przyciskiem dodatkowym 

(do zastosowania np. jako wywołanie specjalne). 

W systemie bezprzewodowym sprawą zasadniczą jest prosta 
obsługa zasilania akumulatorowego. Unikalną cechą 
bezprzewodowych pulpitów dyskusyjnych Bosch są 
oddzielne pakiety akumulatorów (DCN-WLIION, które 
zamawia się oddzielnie). 
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Te pakiety akumulatorów litowo-jonowych mogą być 
wymienione dosłownie w ciągu kilku sekund, co zapewnia 
maksymalną elastyczność w tworzeniu harmonogramu 
ładowania. 
 

Funkcje 
 
Elementy obsługi 
Front 
• Przycisk mikrofonowy ze święcącą na czerwono lub 

zielono diodą LED. Kolor czerwony sygnalizuje 
włączenie mikrofonu, a zielony przyjęcie na listę 
oczekujących na wypowiedź* 

• Dwa niezależne zestawy przycisków regulacji głośności 
sygnału słuchawkowego 

Tył 
• Wskaźnik braku zasięgu 
• Wskaźnik niskiego poziomu akumulatorów 

Podstawa 
• Zagłębiony przycisk deinicjalizacji 
• Przełączniki wyboru trybu pracy (uczestnik, 

przewodniczący, itp.) 
 
Złącza 
• Złącze mikrofonowe 
• Dwa złącza słuchawkowe 3,5 mm 
• Wejście zasilania z DCN-WPS (dostępne po odłączeniu 

pakietu akumulatorów) 

* Kiedy moduł jest wykorzystywany jako podwójny pulpit 
uczestnika, funkcja ta jest dostępna indywidualnie.  

 

Dane techniczne 
 

Parametry elektryczne 
Pasmo przenoszenia 30 Hz – 20 kHz 
Impedancja obciążenia słuchawek >32 Ω <1 kΩ 
Moc wyjściowa 2 x 15 mW / 32 Ω 

 
Parametry mechaniczne 
Montaż stołowy 
Wymiary (wys. x szer. x gł.) 61 x 190 x 160 mm 
Masa  
bez akumulatorów 
z akumulatorami 

 
500 g 
715 g 

Kolor wierzchu srebrny (RAL 9022) 
Kolor podstawy grafitowy (PH 10736) 

 
 

Informacje do zamówień 
Model i opis  
DCN-WDD-D Bezprzewodowy podwójny pulpit dyskusyjny  

podwójny uczestnik, mikrofon odłączalny, ciemna podstawa, 
bezprzewodowy 

Akcesoria 
DCN-DISBDD Przyciski do podwójnego pulpitu uczestnik  

zestaw 10 szt. 
DCN-MICS  Mikrofon odłączalny na krótkim wsporniku elastycznym 310 mm 
DCN-MICL  Mikrofon odłączalny na długim wsporniku elastycznym 480 mm 
DCN-DISRH-SR Obrzeże do pulpitu dyskusyjnego  

srebrne, wysoki połysk, zestaw 10 szt. 
DCN-DISR-SR Obrzeże do pulpitu dyskusyjnego  

srebrne, zestaw 10 szt.  
DCN-DISR-D Obrzeże do pulpitu dyskusyjnego  

ciemne, zestaw 10 szt.  
DCN-DISRMH Obrzeże do pulpitu dyskusyjnego  

metaliczne, wysoki połysk, zestaw 10 szt. 
DCN-DISRMS Obrzeże do pulpitu dyskusyjnego  

metaliczne, półmatowe, zestaw 10 szt.  
DCN-DISBCM Przyciski pulpitu przewodniczącego  

zestaw 10 szt. 
DCN-WLIION-D Pakiet akumulatorów 

kolor grafitowy, litowo-jonowe, 7,2 VDC, 4800 mAh 
DCN-WPS  Zasilacz sieciowy 

do zasilania pulpitu bezprzewodowego w przypadku braku baterii 
DCN-WFCD10 Futerał na bezprzewodowe moduły dyskusyjne 

jasnoszary, mieści 10 pulpitów dyskusyjnych oraz 2 ładowarki 
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