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u Design elegante e moderno (Prémio de design IF)

u Controlo do nível de saída do selector de canal

O painel de ligação de microfone permite ligar o
microfone conectável DCN‑MICS e DCN‑MICL a uma
das entradas de áudio existentes na interface de
delegado dupla (DCN‑DDI).
O painel e ligação de microfone apresenta ainda uma
saída que controla o nível de saída do selector de
canal. Isto significa que quando o microfone está
activo, o nível de saída do selector de canal é reduzido
de modo a evitar o feedback acústico.

Funções

Interligações
• Cabo com 2 m (78,7 pol.) terminado por uma ficha de

oito pólos tipo DIN 262°
• Conector para controlar a redução do nível de saída

do selector de canal (tomada AMP173977-2)

Especificações Técnicas

Especificações mecânicas

Limite da altura Encaixe justo num painel metálico com
2 mm de espessura ou, em qualquer
superfície, utilizando acessórios de
instalação DCN‑FCOUP e capas
terminais DCN‑FEC

Dimensões (A x L x P) 40 x 50 x 50 mm 
(1,57 x 1,97 x 1,97 pol.)

Peso 10 g (0,02 lb)

Cor  

   DCN‑FMIC Prateado (RAL 9022)

   DCN‑FMIC‑D Escuro (cinzento grafite)



Como encomendar

DCN‑FMIC Painel de ligação de microfone de embutir
Painel de ligação do microfone de montagem embutida
DCN Next Generation, prateado. O microfone deve ser
encomendado em separado.
N.º de encomenda DCN-FMIC

DCN‑FMIC‑D Painel de ligação de microfone de embutir,
escuro
Painel de ligação do microfone de montagem embutida
DCN Next Generation, escuro. O microfone deve ser
encomendado em separado.
N.º de encomenda DCN-FMIC-D

Acessórios de hardware

DCN‑MICS Microfone conectável com haste curta
Microfone conectável de haste curta DCN Next
Generation, comprimento de 310 mm (12,2 pol.),
prateado.
N.º de encomenda DCN-MICS

DCN‑MICS‑D Microfone de conector com haste curta,
escuro
Microfone conectável de haste curta DCN Next
Generation, comprimento de 310 mm (12,2 pol.),
escuro.
N.º de encomenda DCN-MICS-D

DCN‑MICL Microfone conectável com haste longa
Microfone conectável de haste comprida DCN Next
Generation, comprimento de 480 mm (18,9 pol.),
prateado.
N.º de encomenda DCN-MICL

DCN‑MICL‑D Microfone de conector com haste longa,
escuro
Microfone conectável de haste comprida DCN Next
Generation, comprimento de 480 mm (18,9 pol.),
escuro.
N.º de encomenda DCN-MICL-D

 

2 | DCN-FMIC Painel de embutir para ligação de microfone

Representado por:

Portugal: America Latina:    
Bosch Security Systems
Sistemas de Segurança, SA.
Av. Infante D.Henrique, Lt.2E - 3E
Apartado 8058
Lisboa, 1801-805
Telefone: +351 218 500 360
Fax: +351 218 500 088
pt.securitysystems@bosch.com
www.boschsecurity.com/pt

Robert Bosch Ltda
Security Systems Division
Via Anhanguera, Km 98
CEP 13065-900
Campinas, Sao Paulo, Brazil
Phone: +55 19 2103 2860
Fax: +55 19 2103 2862
latam.boschsecurity@bosch.com
www.boschsecurity.com

   

© Bosch Security Systems 2014 | Dados sujeitos a alteração sem aviso prévio.
1789152523 | pt, V5, 26. Mai 2014


