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u ความไวต่ำต่อสัญญาณรบกวนจากโทรศัพท์เคลื่อนที่

u การออกแบบที่กะทัดรัด สวยงาม และสอดรับการสรีระ

u ไมโครโฟนเสียบติดตัวได้

u ลำโพงในตัว

u ใช้เป็นชุดผู้ร่วมประชุม ชุดผู้ร่วมประชุมเป็นคู่ ชุดประธาน หรือชุดผู้ร่วมประชุมคนเดียวพร้อม
กับมีปุ่มเสริมได้

ระบบชุดประชุมพื้นฐานช่วยให้ผู้เข้าร่วมประชุมสามารถพูด ลงทะเบียนขอพูด และฟังผู้อื่นพูดได้
ช่องเสียบมีไว้เพื่อเชื่อมต่อไมโครโฟนเสียบติดตัวได้ (ต้องสั่งซื้อ DCN-MICS และ
DCN-MICL แยกต่างหาก)
ชุดนี้ยังมีการเชื่อมต่อชุดหูฟังแยกจากกันสองชุดพร้อมด้วยการควบคุมระดับเสียงในแต่ละข้างของ
แต่ละชุด ทำให้ในหนึ่งชุดจะมีผู้ร่วมประชุมใช้งานได้ 2 คน สามารถแปลงเป็นชุดสำหรับใช้เป็นคู่
ได้อย่างสมบูรณ์ โดยแทนที่ปุ่มไมโครโฟนด้วยปุ่มไมโครโฟนแยกจากกัน 2 ปุ่มสำหรับการ
ควบคุมไมโครโฟนแต่ละตัว และการระบุตัวตนของผู้ร่วมประชุมแต่ละคน (ต้องสั่งซื้อ ปุ่มสำหรับ
ใช้เป็นคู่ DCN-DISBDD แยกต่างหาก)

ฟังก์ชัน

• การลดระดับเอาต์พุตของชุดหูฟังเพื่อป้องกันการย้อนกลับของสัญญาณ (ทำงานเมื่อฟังเสียงจากที่
ประชุม และเมื่อเปิดไมโครโฟน) เมื่อใช้ในโหมดผู้ร่วมประชุมคู่ (Dual Delegate)
ฟังก์ชันการทำงานนี้จะใช้งานได้ทีละคน

• ลำโพงในตัวจะปิดเมื่อเปิดไมโครโฟนเพื่อป้องกันการย้อนกลับของสัญญาณ (acoustic
feedback)

• ชุดนี้สามารถใช้เป็นชุดผู้ร่วมประชุมคนเดียว ชุดผู้ร่วมประชุมเป็นคู่ หรือชุดประธาน (ต้องสั่งซื้อ
ปุ่มประธาน DCN-DISBCM แยกต่างหาก) หรือชุดผู้ร่วมประชุมคนเดียวพร้อมกับมีปุ่ม
เสริมได้

• มีขอบเครื่องแบบต่างๆ ให้เลือกใช้ให้เข้ากับภายในอาคาร (ต้องสั่งซื้อ DCN-DISR แยก
ต่างหาก)

• ปุ่มเสริมที่คล่องตัวสามารถใช้เรียกเจ้าหน้าที่ต้อนรับได้ เป็นต้น
• มีที่หนีบสายสำหรับล็อคสายต่อพ่วง (ต้องสั่งซื้อ DCN-DISCLM แยกต่างหาก)
• มีเครื่องรุ่นที่มีฐานสีอ่อนและสีเข้ม

ปุ่มควบคุมและไฟสัญญาณ
• ปุ่มไมโครโฟนพร้อมไฟสัญญาณวงกลมสีแดง สีเขียว หรือสีเหลือง สีแดงระบุว่าไมโครโฟน

ทำงานอยู่ สีเขียวระบุว่าคำขอพูดได้รับการยอมรับ และสีเหลืองระบุว่าเป็น ‘VIP’ (เมื่อใช้ใน
โหมดผู้ร่วมประชุมคู่ (Dual Delegate) ฟังก์ชันการทำงานนี้จะใช้งานได้ทีละคน)

• ไฟสัญญาณ VIP จะสว่างเมื่อผู้ร่วมประชุมเป็นส่วนหนึ่งของโน้ตบุ๊ค (มีเฉพาะเมื่อใช้ซอฟต์แวร์
PC)

• ปุ่มควบคุมระดับเสียงชุดหูฟัง 2 ปุ่ม
• สวิตช์ ‘De-init’ แบบฝัง

การเชื่อมต่อระหว่างกัน
• ช่องเสียบสำหรับไมโครโฟนเสียบติดตัวได้
• ช่องเสียบชุดหูฟังแบบแจ็คสเตริโอ 3.5 มม. (0.14 นิ้ว) 2 ช่อง
• สายเคเบิลเข้าปลายสายด้วยคอนเนคเตอร์กลม 6 pole แบบหล่อความยาว 2 ม. (78.7

นิ้ว)
• คอนเนคเตอร์กลม 6 pole สำหรับการเชื่อมต่อแบบต่อพ่วง

หนังสือรับรองและใบอนุญาต

พื้นที่ การรับรอง

ยุโรป CE



ข้อมูลจำเพาะด้านเทคนิค

คุณสมบัติทางไฟฟ้า

ผลตอบสนองความถี่ 30 Hz ถึง 20 kHz

โหลดอิมพีแดนซ์ของชุดหูฟัง > 32 ohm  < 1k ohm

กำลังเอาต์พุต 2 x 15 mW/32 ohm

ลักษณะอุปกรณ์

การติดตั้ง การติดตั้งแบบตั้งโต๊ะ (เคลื่อนย้ายได้และติดตั้งยึดกับ
ที่) และแบบฝัง

ขนาด (สูง x กว้าง x ลึก) (ไม่รวมไมโครโฟน)

 แบบตั้งโต๊ะ 61 x 190 x 116 มม. (2.4 x 7.5 x 4.6 นิ้ว)

 แบบฝัง 6 x 190 x 120 มม. (0.2 x 7.5 x 4.7 นิ้ว)

น้ำหนัก 800 กรัม (1.76 ปอนด์)

สีด้านบน สีเงิน (RAL 9022)

สีของฐาน  

 DCN-DISD-L สีเทาอ่อน (RAL 000 7500)

 DCN-DISD-D สีเทาเข้ม (PH 10736)

ข้อมูลการสั่งซื้อ

DCN‑DISD‑L Discussion Light
ชุดประชุมรุ่น DCN Next Generation พร้อมไมโครโฟนแบบถอดได้, ฐานสีอ่อน
ไมโครโฟนและขอบเครื่อง ต้องสั่งซื้อแยกต่างหาก
เลขที่ใบสั่งซื้อ DCN-DISD-L

DCN‑DISD‑D Discussion Dark
ชุดประชุมรุ่น DCN Next Generation พร้อมไมโครโฟนแบบถอดได้, ฐานสีเข้ม
ไมโครโฟนและขอบเครื่อง ต้องสั่งซื้อแยกต่างหาก
เลขที่ใบสั่งซื้อ DCN-DISD-D

อุปกรณ์เสริมฮาร์ดแวร์

DCN‑MICS ไมโครโฟนเสียบได้แบบสั้น
ไมโครโฟนก้านสั้นแบบถอดได้รุ่น DCN Next Generation, ความยาว 310 มม.
(12.2 นิ้ว) สีเงิน
เลขที่ใบสั่งซื้อ DCN-MICS

DCN‑MICL ไมโครโฟนเสียบได้แบบยาว
ไมโครโฟนก้านยาวแบบถอดได้รุ่น DCN Next Generation, ความยาว 480 มม.
(18.9 นิ้ว) สีเงิน
เลขที่ใบสั่งซื้อ DCN-MICL

DCN‑DISRH‑SR กรอบสีเงินมันวาว (10 ชิ้น)
ขอบชุดประชุมรุ่น DCN Next Generation, มันวาว, สีเงิน (10 ชิ้น)
เลขที่ใบสั่งซื้อ DCN-DISRH-SR

DCN‑DISR‑SR กรอบสีเงิน (10 ชิ้น)
ขอบชุดประชุมรุ่น DCN Next Generation, สีเงิน (10 ชิ้น)
เลขที่ใบสั่งซื้อ DCN-DISR-SR

DCN‑DISR‑D กรอบสีเข้ม (10 ชิ้น)
ขอบชุดประชุมรุ่น DCN Next Generation, สีเข้ม (10 ชิ้น)
เลขที่ใบสั่งซื้อ DCN-DISR-D

DCN‑DISRMH กรอบโลหะมันวาว (10 ชิ้น)
ขอบชุดประชุมรุ่น DCN Next Generation, โลหะ, มันวาว (10 ชิ้น)
เลขที่ใบสั่งซื้อ DCN-DISRMH

DCN‑DISRMS กรอบโลหะกึ่งมัน (10 ชิ้น)
ขอบชุดประชุมรุ่น DCN Next Generation, โลหะ, กึ่งมัน (10 ชิ้น)
เลขที่ใบสั่งซื้อ DCN-DISRMS

DCN‑DISBCM ปุ่มสำหรับประธาน (10 ชุด)
ปุ่มสำหรับประธานของชุดประชุมรุ่น DCN Next Generation (10 ชุด)
เลขที่ใบสั่งซื้อ DCN-DISBCM

DCN‑DISBDD Buttons Dual Use (10 ชุด)
ปุ่มสำหรับชุดประชุมรุ่น DCN Next Generation สำหรับใช้ผู้ร่วมประชุมเป็นคู่
(10 ชุด)
เลขที่ใบสั่งซื้อ DCN-DISBDD

DCN‑DISCLM ที่รัดสาย (25 ชิ้น)
ที่ยึดสายรุ่น DCN Next Generation (25 ชิ้น)
เลขที่ใบสั่งซื้อ DCN-DISCLM
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