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TS-D1000-MU 1CE

De master unit beschikt over de volgende functionaliteiten: 
 
 "Aantal Open Microfoon Instelling" ondersteunt een goed georganiseerde vergadering. Eén, twee of acht personen kunnen tegelijk spreken om de verwarring te voorkomen die zou kunnen ontstaan als meerdere deelnemers tegelijk spreken. 
 
 "Conferentiestand" bepaalt het algemene gedrag van het systeem wanneer de gesprekstoetsen op de conferentie-units worden geactiveerd en het ingestelde aantal geautoriseerde sprekers wordt overschreden, microfoon AAN/UIT-werking kan worden ingesteld op een van de volgende STANDARD: Eerder ingeschakelde microfoon heeft hogere prioriteit. OVERRIDE: Wanneer een nieuwe microfoon wordt ingeschakeld, wordt de eerder ingeschakelde microfoon uitgeschakeld. STEMACTIVATIE: De microfoon wordt automatisch met uw stem ingeschakeld. Het maximum aantal geopende eenheden is vastgesteld op 8 eenheden en de 8 eerder geopende eenheden hebben voorrang. ALLEEN VOORZITTER: Alleen de stoelunit kan de microfoon aanzetten
 
 "Time out Functie" voorkomt dat de microfoon onbedoeld aan blijft staan. Met deze functie AAN, schakelt de microfoon zichzelf automatisch uit na een periode van 30 seconden stilte nadat de Praat Toets was ingedrukt. 
 
 "Installatietest" voor het in één oogopslag bevestigen van de communicatie. Indien geactiveerd op de Hoofd Unit, lichten de microfoon indicatoren in de voorzitter / delegatie Units op. 
 
 "Feedback Onderdrukking (FBS) Functie" die tot zeven feedback frequenties opspoort en notch filters instelt om deze te elimineren. 
 
 "Opname Functie" maakt het mogelijk om op te nemen in MP3 formaat en audio bestanden kunnen worden opgeslagen in een meegeleverd 1 GB intern geheugen of extra USB geheugen (tot 32 GB). 
 
 Met behulp van een optionele rack-montage beugel, kan het worden gemonteerd in een EIA standaard apparatuur rack (4-unit formaat). De master unit moet voorzien in (1) externe microfoon ingang (600 Ω, -53 dBV, ongebalanceerd, telefoon jack). (1) Lijnuitgang (-10 dB, 10 kΩ. Ø6,3 telefoonplug (2P), (1) REC uitgang (-10 dB, 10 kΩ. RCA pin jack, mono) en (1) hoofdtelefoon Ø3,5 mini jack (mono). (1) PC-aansluiting CAT5 STP. (2) RJ45-connector voor maximaal 32 voorzitter/gedelegeerde eenheden elk. (1) RJ45-connector voor maximaal 5 subcontrole-eenheden. De volumeregeling voor de microfoon van de voorzitter en de afgevaardigde bevindt zich op het frontpaneel. Het stroomverbruik bedraagt 100-240 VAC, 50/60 Hz, maximaal 60 W (met de bijgeleverde wisselstroomvoeding) en het bedrijfstemperatuurbereik is 0°C tot 40°C (32°F tot 104°F). De hoofdeenheid weegt 2,2 kg (4,85 lbs) en is gemaakt van oppervlaktebehandeld plaatstaal met zwarte metallic verf, halfglanzende afwerking met afmetingen (B x H x D) van 361 x 100,4 x 184,2 mm (14,21" x ,95" x 7,25" ). De hoofdeenheid moet van het TOA-model TS-D1000-MU zijn. De rack-montagebeugel is het TOA-model MB-TS920.

