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1. ขีดความสามารถของระบบ [FEATURES] 

 เป็นชุดประชุมระบบดิจิตอล 
 ได้คุณภาพเสียงที่คมชัด 
 สามารถเชื่อมต่อระบบได้สูงสุด 250 ตัว (ไมโครโฟนชุดประชุม) 
 สามารถเชื่อมต่อระบบได้สูงสุด 32 ตัว (ไมโครโฟนชุดแปล) 
 สามารถส่งสัญญาณเสียงออกได้ 4 ช่องสัญญาณ 
 ใช้สาย CAT5 (UTP / FTP) ในการเชื่อมต่อระบบ 
 สามารถก าหนดค่าต่าง ๆ จากด้านหน้าเครื่องได้ หรือ สามารถควบคุมระบบได้จากเครื่องคอมพิวเตอร์ได้ (Web 

browser interface) ผ่านทาง TCP / IP 
 สามารถก าหนดค่า ต าแหน่ง และ ช่ือผู้ใช้ไมโครโฟน ผ่านทาง Web browser interface 
 สามารถเชื่อมต่อกับระบบประกาศฉุกเฉิน เพื่อส่งสัญญาณเสียงมาดังในระบบกรณีเกิดเหตุฉุกเฉนิ 

 
2. ค าแนะน าในการท างาน 

เครื่องควบคุมหลัก CU 50905 เปน็เครื่องอุปกรณ์หลักของระบบโดยที่สามารถมีเครื่องนี้ได้เพียงเครื่องเดียวต่อ 1 ระบบ 

โดยมีคุณสมบัติดงันี ้

 สามารถเชื่อมต่อระบบได้ 250 ตัว 

 สามารถมีช่องแปลภาษาได้ 2 ภาษา และ สามารถใช้งานไมโครโฟนพร้อมกันได้ 8 ตัว 

 สามารถควบคุมระบบได้โดยผ่านทาง TCP / IP 

 มีชุดจ่ายไฟในเครื่องส าหรบัไมโครโฟน หรือ ชุดฟังภาษาแปล ได้ 60 ตัว  

 มีช่องทางเชื่อมต่อไมโครโฟน หรือ ชุดฟังภาษาแปล ได้ 2 ช่องทาง 

 มีช่องทางเชื่อมต่อ TCP / IP ส าหรับ ควบคุมผ่านทาง Web browser interface 

คุณสมบัตพิื้นฐานของเครือ่ง CU 5905 

 สามารถเชื่อมต่อไมโครโฟนสูงสุด 60 ตัว 

 สามารถมีช่องแปลภาษาได้ 2 ภาษา 

 ระบบท างานโดยใช้เสียงเปิด – ปิด ไมโครโฟน 

 มีช่องทางเชื่อมต่อ TCP / IP ส าหรับ ควบคุมผ่านทาง Web browser interface 

 สามารถเชื่อมต่อกับระบบประกาศฉุกเฉิน เพื่อส่งสัญญาณเสียงออกมายังระบบ ในกรณีเกิดเหตุฉุกเฉิน 



วิธีการใช้งานเครื่อง CU 5905 

ด้านหน้าเครื่อง 

 

1. LCD Display : หน้าจอแสดงเมนูควบคุมการท างานต่าง ๆ ของระบบ 

2. Buttons : ปุ่มกดเพื่อควบคุมการท างานต่าง ๆ มีรายละเอียดดังนี ้

 X หรือ Z Button : ปุ่มทีใ่ช้ในการเลื่อนขึ้น หรือ ลง 

 X หรือ Z Button : ปุ่มทีใ่ช้ในการเลื่อนซ้าย หรือ ขวา 

 Enter Button : ปุ่มทีใ่ช้ในการยืนยัน 

3. Power Switch : ปุ่มส าหรับใช้ในการเปิด – ปิดเครื่อง 

 

ด้านหลังเครื่อง 

 

1. Main Power Connector  : จุดเชื่อมต่อสายไฟของเครื่อง 

2. Chain A, B   : จุดเชื่อมต่อสายจากไมโครโฟนชุดประชุม, ชุดแปลภาษา 

  เครื่องเลือกภาษาแปล, ตัวต่อเพิม่ขยายระบบ เปน็ต้น 

3. LAN (TCP/IP) connector  : จุดเชื่อมต่อ Local Area Network (LAN) ส าหรับควบคุม 
  ผ่านทาง Web browser interface หรือ เชื่อมต่อ AMX  
  หรือ Crestron  

4. Analog Audio Line Out  : จุดเชื่อมต่อสายเสียงขาออกไปยงัอุปกรณ์อื่น 

 



5. Analog Audio Line In  : จุดเชื่อมต่อสายเสียงขาเข้าจากอปุกรณ์อื่น โดยที่ In 2 ใช ้

  ส าหรับเชื่อมต่อ สัญญาณจากระบบประกาศกรณีฉุกเฉิน 

6. Emergency switch connector  : จุดเชื่อมต่อสาย เพื่อใช้งานสัญญาณจากระบบประกาศ 
  กรณีฉุกเฉิน 
 

วิธีการเชื่อมต่อระบบ 

 ระบบไมโครโฟนขนาดเล็ก 

 

 

 ระบบไมโครโฟนแบบเชื่อมต่อกับเครื่อง คอมพิวเตอร ์

 

 

 

 

 

 



 ระบบไมโครโฟนแบบเชื่อมต่อกับเครื่อง คอมพิวเตอร ์และ iPad 

 

 

 ระบบไมโครโฟน และ เชื่อมต่ออุปกรณ์ส าหรับการบันทึกเสียง 

 

 

 ระบบไมโครโฟน และ เชื่อมต่ออุปกรณ์ผสมสัญญาณเสียง 

 



 ระบบไมโครโฟน และ ชุดแปลภาษา 

 

 

 ระบบไมโครโฟน, ชุดแปลภาษา และ ชุดกระจายสัญญาณเสียงแบบไร้สาย 

 

 

 

 



 

 

วิธีการก าหนดค่าต่าง ๆ ของเครื่อง 

 

 

  



Loudspk Control : เมนูการก าหนดค่าต่าง ๆ เกี่ยวกบัสัญญาณเสียง 

 Loudspk Volume : เมนทูี่ใช้ในการปรับเสียงของล าโพงที่ตัวไมโครโฟน 

 Mic > Loudspk : เมนทูี่ใช้ในการปรับเสียงของไมค์ที่ไปดังที่ล าโพงตัวไมค ์

Audio out A volume :  

Delegate Setup : เมนูการก าหนดค่าต่าง ๆ เกี่ยวกับการเปิด-ปิดไมโครโฟน 

 Max Speakers : เมนทูี่ใช้ในการก าหนดค่าในการเปิด-ปิดไมโครโฟน 

I. Max Total Speakers  : เมนูก าหนดจ านวนผู้พูดพร้อมกนัสูงสุด (ไม่เกิน 8 คน) 

II. Max Delegate Speakers  : เมนูก าหนดจ านวนไมโครโฟนผู้ร่วมประชุมสูงสุด 

 Max Requests : เมนทูี่ใช้ในการก าหนดจ านวนผูร้อคิวในการพูดสูงสุด                

 (ใช้งานร่วมกับโหมดการท างานแบบ FIFO) 

 Operation Mode : เมนูทีใ่ช้ในการก าหนดรูปแบบในการใช้งาน 

I. Auto Mode  : รูปแบบการท างานโดยกดพูดก็ได้พูดตามปกต ิโดย 

สามารถเปิดไมโครโฟนได้สูงสุดตามจ านวนที่ก าหนดไว้ 

II. FIFO   : รูปแบบการท างานโดยเรียงล าดบัในการพูด โดยที่เมื่อ 

เปิดไมโครโฟนครบตามจ านวนที่ตั้งเอาไว้แล้ว เมื่อมีการกดเปดิ

ไมโครโฟนเพิ่มจะมีไฟ Request สีเขียวติดกระพริบ และเมื่อมีการปิด

ไมโครโฟนตัวใดตัวหนึ่ง ไมโครโฟนตัวที่มีไฟสีเขียวติดกระพรบิจะเปิด

ขึ้นเองโดยอัตโนมัต ิ

III. Manual : รูปแบบการท างานโดยเมื่อกดเปดิไมโครโฟนแล้ว แต ่

ไมโครโฟนจะยังไม่ถูกเปดิโดยทนัทีและจะมีไฟ Request  

สีเขียวติดค้าง โดยทีจ่ะสามารถเปดิ-ปิดไมโครโฟนได้จาก 

เครื่องคอมพิวเตอรท์ี่มีโปรแกรมควบคุมเพียงอย่างเดียวเท่านัน้ 

 



IV. VOX  : รูปแบบการท างานโดยใช้เสียงในการเปิดไมโครโฟน  

และเมื่อไม่มีสัญญาณเสียงภายในเวลา 4 วินาทีจะปดิไมโครโฟนอตัโนมัต ิ

Voice Detection : เมนูที่ใช้ในการก าหนดค่าเกี่ยวกับโหมด VOX 

 Treshold   : ก าหนดค่าของระดับเสียงทีใ่ช้ในการเปิดไมโครโฟน 

 Release Time  : ก าหนดค่าของเวลาที่ใช้ในการปดิไมโครโฟนหลังจากเมื่อไม่มี 

สัญญาณเสียงแล้วกี่วินาที 

Auto Off Setup : เมนทูี่ใช้ในการก าหนดค่าในการปิดไมโครโฟนอัตโนมัติ 

 Auto Off : การก าหนดว่าต้องการใช้งานโหมด auto off หรือไม ่

 Auto Off time : การก าหนดเวลาที่ใช้ในการปดิไมโครโฟนหลังจากเมื่อไม่มีสัญญาณเสียงแล้วกี่วินาท ี

Web Browser Setup and Control  
 
 การก าหนดค่าต่าง ๆ และ การควบคุมการท างาน ของเครื่อง CU 5905 สามารถเชื่อมต่อผ่านทาง web browser โดย

การใช้งานผ่านทาง PC หรือ tablet และ iPad โดยการใส่หมายเลข IP address หรือ Host name ลงใน browser ที่ใช้ในการ

เชื่อมต่อ ก็จะปรากฏหน้าจอ CU 5905 Setup 

** web browser ที่สามารถใช้งานได้ ได้แก ่IE8/9+, Firefox 10+, Safari and Chrome 

 



ตารางต่อไปนี้จะแสดงรายการเมนู และรายละเอียดของการตั้งค่าท่ีมีอยู่ 

# Menu Settings Description 
1. 

 

 มี 5 เมนูส าหรับการตั้งค่าต่างๆของ 
CU 5905 
และ 1 เมนูส าหรับการควบคุมชุด
ไมโครโฟน 

2. 

 

 

System Status - 
แสดง Serial Number และรุ่นของ
ชุดไมโครโฟนทีต่ิดตัง้อยู่ในระบบ
รวมถึงประเภทของผู้ใช้ว่ามีการ
เชื่อมต่ออยู่หรือไม ่  
 
Unit Count – 
แสดงจ านวนของการเชื่อมต่อ
ทั้งหมดในแต่ละ Chain 

3. 

 

 

CU hostname – 
ตั้งชื่อ CU hostname เพื่อใช้ในการ
เชื่อมต่อการตั้งค่าและควบคุม CU 
ผ่านทางเวบ็บราวเซอร ์
 
IP configuration  – 
การตั้งค่า IP address ให้กับ CU 
ให้เลือก Static และใส่ IP address 
ที่ต้องการ แล้วกด  Apply Changes 
เพื่อเก็บค่าที่ติดตั้ง 

4. 

  

Password Setup – 
ใช้ส าหรับการสร้าง User 
name/Password เพื่อใช้ในการ
เชื่อมต่อผ่านเว็บบราวเซอร ์
 
 



# Menu Settings Description 
5. 

 
 

Loudspeaker Control – 
ปรับระดับเสียงในระบบชุดประชุม
ส าหรับล าโพงและหูฟังที่ติดตัง้ใน
ชุดไมโครโฟน 
ปุ่ม On/Off ใช้เปิดปดิเสียง ส าหรบั
ตัวเลือกแบบกลุ่ม 

6. 

 

 

Input/Output Control – 
ส าหรับปรบัระดบัเสียงจาก
สัญญาณ Input โดยเป็นเสียงที่
ส่งออกล าโพงและหูฟังที่ติดตั้งใน
ชุดไมโครโฟน 
 
สามารถตั้งค่าสัญญาณเสียงได้ทั้ง  
4 Output (A B C และD) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



# Menu Settings Description 
7. 

 

 

Audio Output – 
เลือกการน าเข้าสัญญาณของแต่ละ 
Output 
 
Group  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



# Menu Settings Description 
8. 

 

 

Unit to Seat Relation – 
เมื่อมีการเชื่อมต่อชุดไมโครโฟน
หน้าต่างนีจ้ะแสดง Serial Number 
และ Seat Number ขึ้นในแต่ละตวั  
เราสามารถแก้ไขเลข Seat Number 
ได้ และเมื่อแก้ไขแล้วให้กด 
Submit Changes ยืนยันการ
เปลี่ยนแปลง 
 
ถ้าชุดไมโครโฟนตัวไหนไม่ได้อยู่
ในการเชื่อมต่อ เราสามารถเอาออก
จากหน้าต่างเมนูได้โดยกดปิดที่รปู
กากบาทด้านขวาของรายช่ือนั้น 
 
ปุ่ม Reset Names ใช้ส าหรับการลบ
ช่ือ Delegate Name ทั้งหมด 
 
 

9. 

 
 

Unit Type Change – 
เมื่อตั้งค่า On จะเปน็การรับค่า 
Configuration ของชุดไมโครโฟน 
 
เมื่อตั้งค่า Off เป็นการปดิกั้นค่า
Configuration ของชุดไมโครโฟน 
 

10. 

 

 

Reset to Factory Defaults – 
กดปุ่ม Reset เพื่อท าการ เซทค่า
เริ่มต้นจากโรงงาน 
 
 
 



# Menu Settings Description 
11. 

  

Delegate Setup – 
 
Max speakers : 
ตั้งค่าจ านวนชุดไมโครโฟนสูงสดุ  
โดยตั้งได้สูงสุดที่ 8 ชุด 
 
Maximum requests : 
ตั้งค่าสูงสุดในการร้องขอ 
 

12. 

 

 

Operation Mode – 
แบ่งเป็น 4 โหมดการใช้งาน ดังนี ้
 
 Auto เป็นโหมดเริ่มต้น ทีใ่ห้
ผู้ใช้งานต้องท าการเปิด-ปิดเอง   
 
Manual เป็นโหมดที่ผู้พูดต้องส่ง
ค าขอเพื่อเปิดใช้ผ่านทางผู้ควบคมุ
ให้ผูค้วบคุมอนุญาตก่อน 
 
FIFO เป็นโหมดทีเ่รียงล าดบัการ
ขอการเปิดใช้งาน โดยสามารถตั้ง 
max speaker ได้ ถ้ามีการเปิดใช้
งานครบ max speaker แล้ว ผู้ที่
ต้องการเปิดใช้งานต่อจะต้องรอให้
ผู้ที่ใช้งานก่อนปิดการใช้งานก่อน 
 
VOX เป็นโหมดทีใ่ช้ระดบัความดัง
เสียงที่ตั้งไว้ในการเปิดการใช้งาน
แบบอัตโนมัต ิ
 
 
 
 
 
 



# Menu Settings Description 
13. 

 

 

Voice Activation – 
จะท างานเมื่อใช้ในโหมด  VOX 
เท่านั้น 
 
Voice detection threshold : 
ใช้ตั้งค่าระดับความดังของเสียงที่
จะยอมให้ชุดไมโครโฟนเปิดใช้
งานอัตโนมัต ิ
 
Voice detection release time : 
ใช้ตั้งค่าระยะเวลาที่ผู้ใชห้ยุดพูดให้
นานเท่าไหร่ที่ไมโครโฟนจะปดิตัว
ลงอัตโนมัต ิ
 

14. 

 

 Report – 
สามารถพิมพ์การรายงาน 
หรือบันทึกไว้ไปยังแฟ้ม 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

\ 



การตั้งค่าควบคุมชุดไมโครโฟนผา่นเว็บบราวเซอร์ ใหเ้ลือกเมนู  Microphone Control 

# Screen Description 
15. 

 

หน้าต่างควบคุมการเปิดปิดชุด
ไมโครโฟนจากการร้องขอของผูใ้ช้ ซ่ึงมี
ปุ่มใช้งานดังนี ้
 
Speak .. – 
รายช่ือผู้ใช้  Delegate Microphone 
(Speak) 
 
Request.. – 
รายช่ือผู้ร้องขอ Delegate Microphone 
(Request) 
 
Next On.. – 
ปุ่มกดเพื่อให้ผู้ใช้ที่ท าการร้องขอคน
ต่อไปมีรายช่ือขึ้นมาบน Requests list 
 
All Del. Off – 
ปุ่มกดเพื่อปดิ Delegate Microphone 
ทั้งหมด 
 
All Req. Off – 
ปุ่มกดเพื่อปดิการร้องขอทั้งหมด 
 
Operation mode – 
เลือกโหมดการใช้งาน 
  
 
 
 
 
 
 
 
 



# Screen Description 
16. 

 

Speakers – 
แสดงรายช่ือผู้ใช้ที่มีการเปดิใช้งานอยู่  
โดยจ านวนการใช้งานพร้อมกันสูงสุดอยู่
ที่การตั้งค่าใน ‘Max Total Speakers’ 
สามารถปิดการใช้งานไมโครโฟนโดย
การคลิกบนรายช่ือของผู้ใช้ 
 
Requests – 
แสดงรายช่ือผู้ใช้ที่ก าลังร้องขอการเปิดใช้
งานชุดไมโครโฟน  โดยจ านวนสงูสุดที่
ผู้ใช้จะร้องขอไดจ้ะตัง้ค่าอยู่ใน 
‘Maximum Requests’ 
 

17. 

 

Delegate Microphones (Speak) – 
แสดงรายช่ือผู้ใช้อภิปราย และประธาน 
โดยคลิกที่ชื่อใชจ้ะเป็นการเปิดใช้งาน
ไมโครโฟน  
  

18. 

 

Delegate Microphone(Requests) –  
แสดงรายช่ือผู้ใช้อภิปราย และประธาน 
เมื่อคลิกที่ชื่อผูใ้ช้อภิปรายจะขึ้นรายช่ือคิว
การร้องขอ  ส าหรับในส่วนของผูใ้ช้
ประธานจะไม่ต้องมีการร้องขอใช้งาน
ใดๆ 
 

 

 

 

 

 

 



ข้อมูลทางด้านเทคนคิ 

 Cable CAT5 : สามารถใช้ได้แต่เฉพาะ CAT5, CAT5e, CAT6 แบบ FTP หรือ STP เท่านั้น ห้ามใชส้าย 

UTP  

 

 Analog Audio Line Out  
XLR3 male  

   

 Analog Audio Line In 

XLR3 Female 

   

 

 



 Emergency switch 

 

 Earphones  

3.5 mm Jack plug 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



DC 5980P Conference Unit 

คุณสมบัตพิื้นฐานของเครือ่ง DC 5980P 

 สามารถตั้งค่าให้เป็น ไมโครโฟนส าหรับประธานประชุม, ไมโครโฟนส าหรับผู้ร่วมประชุม หรือ ไมโครโฟน

ส าหรับแปลภาษา 

 มีช่องส าหรับเชื่อมต่อ ก้านไมโครโฟน 

 มีช่องแปลภาษา หรือ เลือกรับฟังได้ 2 ภาษา 

 มีช่องทางส าหรับเชื่อมต่อ ชุดหูฟงั และ ปุ่มส าหรับ เพิ่ม – ลดเสียง 

 

1. Button Panel   : ปุ่มส าหรับกดสั่งงานไมโครโฟน 

2. Headphone socket    : จุดเชื่อมต่อสายหูฟังส าหรับฟังภาษาที่แปล 

3. XLR socket for microphone  : จุดเชื่อมต่อตัวไมโครโฟน 

4. Loudspeaker   : ล าโพงของตัวไมโครโฟน 

5. DCSLAN connection   : จุดเชื่อมต่อสาย DCS-LAN ของเครื่อง 

 

 



ลักษณะปุ่มกดบนไมโครโฟนรูปแบบต่าง ๆ  

 Delegate, Speak & Mute Button 

 Delegate, Speak Button 

 Chairman 

 Interpreter 

Delegate Unit 

 

1. Headphone volume control  : ปุ่มส าหรับปรับความดังของหูฟงัส าหรับชุดแปลภาษา 
2. Mute button    : ปุ่มส าหรับกดเพื่อปดิเสียงช่ัวขณะ 
3. Speak button    : ปุ่มส าหรับกดเพื่อ เปดิ-ปิด ไมโครโฟน 
4. Language selection   : ปุ่มส าหรับเลือกรับฟังภาษาที่แปลจากชุดแปลภาษา 
5. Language indication   : ไฟแสดงสถาณะช่องสัญญาณที่เลือกฟังชุดแปลภาษา 

 
Chairman 

 

1. Headphone volume control  : ปุ่มส าหรับปรับความดังของหูฟงัส าหรับชุดแปลภาษา 
2. Del. Off button    : ปุ่มส าหรับกดเพื่อปดิไมโครโฟนผู้ร่วมประชุม 
3. Speak button    : ปุ่มส าหรับกดเพื่อ เปดิ-ปิด ไมโครโฟน 
4. Language selection   : ปุ่มส าหรับเลือกรับฟังภาษาที่แปลจากชุดแปลภาษา 
5. Language indication   : ไฟแสดงสถาณะช่องสัญญาณที่เลือกฟังชุดแปลภาษา 

 

 

 



Interpreter 

 

1. Headphone volume control  : ปุ่มส าหรับปรับความดังของหูฟงัส าหรับชุดแปลภาษา 
2. Mute button    : ปุ่มส าหรับกดเพื่อปดิเสียงช่ัวขณะ 
3. Speak button    : ปุ่มส าหรับกดเพื่อ เปดิ-ปิด ไมโครโฟน 
4. Interpreter channel   : ปุ่มส าหรับเลือกรับส่งสัญญาณเสียงที่แปลจากชุดแปลภาษา 
5. Outgoing language indication  : ไฟแสดงสถาณะช่องสัญญาณที่เลือกส่งสัญญาณเสียงชุดแปลภาษา 

 

วิธีการตั้งค่าให้เป็นไมโครโฟนส าหรับประธานประชุม, ผู้ร่วมประชุม หรือ ไมโครโฟนส าหรบัแปลภาษา  

โดยปกติ ของเครื่องจะถูกก าหนดให้เป็น ไมโครโฟนผู้ร่วมประชุม แบบ มีปุ่ม หยดุเสียงช่ัวขณะ 
แต่เราสามารถก าหนดรูปแบบการท างานให้ใหม่ได้ โดยสามารถก าหนด ได้ทัง้หมด 4 รูปแบบ คือ 
 

1. ไมโครโฟนผู้ร่วมประชุม แบบ มีปุ่ม หยุดเสียงช่ัวขณะ 
2. ไมโครโฟนผู้ร่วมประชุม แบบ ไม่มีปุ่ม หยุดเสียงช่ัวขณะ 
3. ไมโครโฟนส าหรับประธาน 
4. ไมโครโฟนส าหรับผู้แปลภาษา 
 

วิธีการก าหนดค่าสามารถท าได้ตามขั้นตอนดังนี ้
 

1. กดปุ่มปรบัระดบัเสียง ขึ้น และ ลง พร้อมกันค้างเอาไว้ ( Volume + , - ) ประมาณ 3 วินาที 
2. จะปรากฏ ไฟสัญญาณ กระพริบที่ปุ่ม กดเปิด-ปิด ไมโครโฟน (Speak) 
3. ให้กดปุ่ม เลือกภาษา ให้ไฟสัญญาณติดตาม ตารางด้านล่างให้ ตรงกับค่าที่ต้องการจะก าหนด 
4. เมื่อได้ตรงตามค่าที่ต้องการแล้ว ให้ท าการปล่อยปุ่มทั้งหมด และเครื่องจะท าการก าหนดค่าใหม่ และท าการปิด- 

เปิดการท างานใหม่ หลังจากนัน้จะเป็นตามค่าที่ได้ก าหนดไว้ 
 
 
 
 
 
 
 



 
รูปแบบของไมโครโฟน ช่องสัญญาณที่ 1 ช่องสัญญาณที่ 2 

ไมโครโฟนผู้ร่วมประชุม  
แบบ มีปุ่ม หยุดเสียงช่ัวขณะ สัญญาณไฟ ไม่ติด สัญญาณไฟ ไม่ติด 

ไมโครโฟนผู้ร่วมประชุม  
แบบ ไม่มีปุ่ม หยดุเสียงช่ัวขณะ 

สัญญาณไฟ ติด สัญญาณไฟ ไม่ติด 

ไมโครโฟนส าหรับประธาน 
สัญญาณไฟ ไม่ติด สัญญาณไฟ ติด 

ไมโครโฟนส าหรับผู้แปลภาษา 
สัญญาณไฟ ติด สัญญาณไฟ ติด 

 

GM 59xx gooseneck microphones   
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