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BRH-CA
BRH ملحقات كبل البث

BRH ملحقات كبل البث
القابلة للفصل على ستة موصالت مزودة بنهاية منفصلة BRH تحتوي جميع كبالت .القابلة للفصل BRH تشرح الجداول التالية كيفية توصيل األسالك بكبالت

بنقاط تالمس مشتركة )واإلشارة( بالنسبة إلى الكبالت ذات األطراف المعدة مسبقًـا، يتم ربط الموصالت .سداسي السن يتم توصيله بسماعة الرأس Shure بموصل
.بالطرف اآلخر من الكبل على النحو الموضح

مخطط سن الموصل

BCASCA-NXLR4 )موصل ذكر(

XLR-M موصل سماعة رأس سداسي السنالسلكاإلشارةرباعي السن

2أسود− ميكروفون1

1أحمر+ ميكروفون2

3
3)غير مطلي( مغطىتأريض الميكرفون

6أبيضتأريض صوت سماعة الرأس

4
4برتقالي1 صوت سماعة الرأس

5أخضر)جانب الذراع( 2 صوت سماعة الرأس

BCASCA-NXLR4-FEM )موصل أنثى(

XLR-F موصل سماعة رأس سداسي السنالسلكاإلشارةرباعي السن

1
2أسود− ميكروفون

3)غير مطلي( مغطىتأريض الميكرفون

1أحمر+ ميكروفون2
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XLR-F موصل سماعة رأس سداسي السنالسلكاإلشارةرباعي السن

6أبيضتأريض صوت سماعة الرأس3

من خالل غطاء( 4
47uF(

4برتقالي1 صوت سماعة الرأس

5أخضر)جانب الذراع( 2 صوت سماعة الرأس

BCASCA-NXLR5 )موصل ذكر(

XLR-M موصل سماعة رأس سداسي السنالسلكاإلشارةخماسي السن

2أسود− ميكروفون1

1أحمر+ ميكروفون2

3
3)غير مطلي( مغطىتأريض الميكرفون

6أبيضتأريض صوت سماعة الرأس

5أخضر)جانب الذراع( 2 صوت سماعة الرأس4

4برتقالي1 صوت سماعة الرأس5

BCASCA-NXLR3QI

TA4Mموصل سماعة رأس سداسيالسلكاإلشارةأداة التالمس
السن

XLR-M ثالثي السن

3)غير مطلي( مغطىتأريض الميكرفون1

1أحمر+ ميكروفون2

2أسود− ميكروفون3

1/4( مم TRS 6.3 مستشعر
)بوصة

6أبيضتأريض صوت سماعة الرأسالجلبة

5أخضر)جانب الذراع( 2 صوت سماعة الرأسنصيحة

4برتقالي1 صوت سماعة الرأسحلقة

BCASCA1 )ٍغير منته(
موصل سماعة رأس سداسي السنالسلكاإلشارة

1أحمر+ ميكروفون

2أسود− ميكروفون

3)غير مطلي( مغطىتأريض الميكرفون

4برتقالي1 صوت سماعة الرأس

5أخضر)جانب الذراع( 2 صوت سماعة الرأس

6أبيضتأريض صوت سماعة الرأس
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