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Fonksiyonlar
• Dahili hoparlör
• 12 tercüman masası, tercüman bölmelerinin kendi

içinde ve/veya birbirleri arasında çevre geçişli
bağlanmasına olanak sağlar

• Her bölmede 3 adete kadar tercüman masası bulunabilir
• Otomatik aktarma fonksiyonu, tercümana aktarma

tercümesi için otomatik aktarma dili (OR2) sağlar
• Kanal B devre dışı bırakma fonksiyonu, tercümana B

kanalını devre dışı bırakarak masanın A kanalına bağlı
kalmasını sağlar

Kontroller ve Göstergeler

• Mikrofon esnek bir ayağa monte edilmiş, açık olduğunda
yanan bir ışıkla tamamlanmış

• Kulaklık ses seviyesi, tiz ve bas kontrolleri
• Kanal seçim göstergeli A-B kanal seçme düğmeleri
• Kanal seçim göstergeli altı adet giden B kanalı seçim

düğmesi
• Giden ‘OR2’ (otomatik aktarma) göstergesi
• Diğer tercümanlar tarafından kullanılan kanalları

gösteren 'kanal meşgul' göstergeleri
• Mikrofon 'sessiz' düğmesi
• LED durumu göstergeli mikrofon etkinleştirme düğmesi
• Orijinal konuşmacı diliyle kanal seçici üzerindeki kanal

seti arasında hızlı geçiş için LED göstergeli seçme
düğmesi

• Otomatik aktarma özelliği devredeyken orijinal
konuşmacı dili yerine aktarım tercüme kanalı geldiğini
gösteren, gelen kanal 'OR2' (otomatik aktarma)
göstergesi

• Kulaklıkla izleme için gelen dil kanalı seçicisi
• Tercüman ve başkan/operatör arasında karşılıklı iletişim

sağlayan arama düğmesi (ses)
• Giden mesaj düğmesi
• Gelen mesaj göstergesi
• Giden kanalı A çıkışı ön ayarına getiren döner düğme

Ara bağlantılar

• 25 pinli ikincil D tipi konektör uçlu 3 m (10ft) kablo
• Çevre geçişli bağlantılar için 25 pinli ikincil D tipi soket
• 6.3 mm (0,25 inç) stereo jak kulaklık konnektörleri
• Mikrofonlu tercüman kulaklığı ve dahili mikrofonu

sessize alma anahtarı bağlantısı için, 15 kutuplu 180°
DIN tipi soket

• Masa mesajı fonksiyonu için yedek soket (mesaj)
 

LBB 3222/04 Tercüman Masası
▶ 6 farklı dil kanalı ve orijinal konuşmacı dili için

kullanılabilir

▶ Gelen kanal ön seçici tuşu, mevcut tüm dil kanalları
arasında manuel arama yapma gereksinimi ortadan
kaldırır

▶ Konuşmacı diliyle kanal seti arasında hızlı geçiş
operatör hatası ihtimalini azaltır

▶ Elektronik kanal kilitleme fonksiyonu farklı
bölmelerdeki tercümanların aynı çıkış kanalını
kullanmasını önler
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Teknik Spesifikasyonlar

Elektriksel

Frekans cevabı 125 Hz (-10 dB) - 12.5 kHz (-2 dB)

Doğal gürültüden dolayı nominal
eşdeğer ses basıncı

< 32 dB

Aşırı yükte toplam harmonik bo-
zulma

< %5

Çakışma zayıflatması > 66 dB

Mekanik

Montaj masaüstü veya gömme montaj

Boyutlar (Y x G x D) 20-58 x 250 x 189 mm
(0,79-2,28 x 9,84 x 7,44 inç)

Ağırlık 1.75 kg (3,85 lb)

Renk açık gri

Sipariş Bilgileri
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