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D-cerno F-CM
D-Cerno inbouw-microfoonunit voor voorzitter

Beschrijving
De D-Cerno F-CM is het microfoonpaneel van Televic 
voor universele discussiesystemen. Door zijn compacte 
afmetingen en elegante behuizing kan het paneel in elke 
vergaderzaal onopvallend worden geïntegreerd in het 
meubilair 

Aangezien het D-Cerno F-CM paneel 
geen ingebouwde luidspreker heeft, is het 
bedoeld voor gebruik in ruimten waar reeds 
een geluidsinstallatie aanwezig is. 

Het paneel is voorzien van een schroefconnector voor een 
afneembare microfoon (verkrijgbaar in een uitvoering van 
30, 40, 50 of 70 cm). 

Het systeem is volledig gebaseerd op digitale 
signaalverwerking. Het resultaat is een kristalhelder geluid 
en een uitstekende verstaanbaarheid. Twee cruciale 
elementen voor elke succesvolle meeting.

Het systeem is zo goed als gebruiksklaar en vereist weinig 
technische kennis. De bedrading is eenvoudig: gewoon 
afgeschermde Cat 5-kabels aansluiten tussen de units. 
Bovendien hoeft u zich geen zorgen te maken over de 
IN- en OUT-poort, aangezien de unit automatisch de 
richting van de signaalstroom detecteert. Dit maakt 
bekabelingsfouten nagenoeg onmogelijk. Beide 
connectoren wijzen ook in tegengestelde richting om de 
bekabeling te vergemakkelijken.

Het systeem heeft het bijkomende voordeel dat het 
makkelijk uitbreidbaar is: units toevoegen of wegnemen 
is een fluitje van een cent. 

In vergelijking met de D-Cerno F-DM heeft de D-Cerno 
F-CM twee extra knoppen: Prioriteit en Volgende in de 
rij. De knop Prioriteit schakelt alle microfoons van de 
deelnemers uit en laat alleen de voorzitter aan het woord. 
Het is mogelijk deze functie te laten voorafgaan door 
een geluidssignaal. De knop "Volgende in de rij" geeft 
het woord aan de volgende spreker in een wachtlijst van 
sprekers die het woord hebben gevraagd.

De D-Cerno F-CM is compatibel met D-MIC microfoons 
met schroefkoppeling van 30, 40, 50 of 70 cm.

Voordelen

 »  Strak en sober ontwerp
 »  Tactiele microfoondrukknop met ingebouwde LED
 »  Afneembare microfoonconnector: mogelijkheid om 

verschillende microfoonlengtes te gebruiken (30, 40, 
50, 70, Full Flex)

 »  Afgeronde hoeken voor installatiegemak
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Kenmerken

 »  Digitale signaalverwerking
 »  Afgeschermde microfoon, immuun voor storing door 

mobiele telefoons
 »  Microfoon aan/uit-knop
 »  Seriële doorlusbekabeling
 »  Gepatenteerde fail-safe redundantiefunctie
 »  Onzichtbare conferentiebusaansluitingen
 »  Tweekleurige balkindicator
 »  Drukknop microfoon aan/uit of verzoek om te spreken 

met 2 signaalleds

Connectiviteit
 »  2 digitale busaansluitingen (IN/OUT - onderling 

verwisselbaar)

 »  Schroefkoppeling voor aansluiting van een afneembare 
microfoon:

D-MIC30 SL   71.98.0053
D-MIC40 SL   71.98.0054
D-MIC50 SL   71.98.0055
D-MIC70 SL   71.98.0057
D-MIC FF   71.98.0059

Certificering

Regio Certificering

Europa CE

Technische tekeningen

Specificaties

Mechanisch

Materiaal Staal

Kleur Zwart

Afmetingen (mm) 150 x 50 x 46

Afmetingen verpakt (mm) 205 x 85 x 60

Gewicht 270

Gewicht verpakt 325

Elektrisch

Voeding 48 DC, over Cat5 kabel

Stroomverbruik 2 W

Geluidskwaliteit 16 bit digitaal

Frequentierespons 25 Hz-15,000 Hz (± 3 dB)

Omgeving

Bedrijfstemperatuur 5 tot 50 °C
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Montage van de inbouwunit

Uitsparing vrijmaken in de tafel voor montage van de inbouwunit


