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วิธีการใช้ไมโครโฟนประชุมตั้งโต๊ะ 
 
ไมโครโฟนประธาน 
 ไมโครโฟนประชุมโตอะ  TOA ไมโครโฟนประชุมส ำหรับประธำน รุ่น TS-781 Chairman Unit  
 

 
 
 

- ช่องเสียบก้ำนไมโครโฟนเป็นแบบ XLR 4 PIN  
- มีล ำโพงในตัว ก ำลังขับช่องล ำโพงไม่น้อยกว่ำ 200 มิลลิวัตต์  ซึ่งจะถูกตัดเสียงโดยอัตโนมัติ เมื่อเปิด

ไมโครโฟน 
- มีปุ่มกดเปิด – ปิด ไมโครโฟน พร้อมสัญญำณแสดงกำรใช้งำนอย่ำงต่อเนื่อง และมีสวิทช์ตัดกำร

สนทนำ หรือหยุดกำรท ำงำนของไมโครโฟนทุกตัวในระบบ 
- มีช่องส ำหรับเสียบหูฟัง พร้อมปุ่มปรับระดับเสียงทั้ง 2 ด้ำน ซึ่งสำมำรถต่อสัญญำณเข้ำกับหูฟัง หรือ

เครื่องบันทึกเสียง โดยถ้ำมีกำรเสียบหูฟัง  ล ำโพงที่ตัวเครื่องจะถูกตัดเสียงโดยอัตโนมัติ 
- มีช่องส ำหรับเชื่อมต่อไปยังชุดไมโครโฟนผู้ร่วมประชุมตัวถัดไป พร้อมสำยยำง 2 เมตร พร้อมปลั๊ก 
- สำมำรถตอบสนองควำมถี่ระหว่ำง 100 –13,000 เฮิรทช์ 
- เป็นผลิตภัณฑ์เดี่ยวกันกับเครื่องจ่ำยกระแสไฟฟ้ำ และควบคุมกำรสนทนำ 
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Specification TS-781 
  

Power Source 36 V DC, 30 mA or less (supplied from the Central Unit TS-780) 

Output 
Headphones/Recording: 32 Ω (headphone)/10 kΩ, -20 dB* (recording), 
unbalanced, mini jack (with VR) × 2 

Internal speaker: 130 Ω, 200 mW (with Volume control) 

Control 
Speech button: Microphone, speaker on-off control by speech switch 
Priority button: Microphone, speaker on-off, other microphone cutoff, and 
single-tone chime activation 

Operating 
Temperature 

0 ℃ to +40 ℃ (32 ゜F to 104 ゜F) 

Operating 
Humidity 

90 %RH or less (no condensation) 

Finish 
Upper case: ABS resin, silver metalic, paint 
Lower case: ABS resin, black 

Dimensions 145.3 (W) × 70.7 (H) × 150.5 (D) mm (5.72" × 2.78" × 5.93") 

Weight 800 g (1.76 lb) 

Option 
Extension cord: YR-780-2M, YR-780-10M 
Microphone: TS-773 (standard), TS-774 (long) (select either one) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



3 
 

ไมโครโฟนประชุม 
 ไมโครโฟนประชุมโตอะ  TOA ไมโครโฟนประชุมส ำหรับผู้ร่วมประชุม รุ่น TS-782 
 

 
- มีก้ำนไมโครโฟนยำว ไม่น้อยกว่ำ 45 เซนติเมตร สำมำรถโค้งงอได้ และมีไฟวงแหวน แสดงกำรท ำงำน

ที่บริเวณหัวไมโครโฟน ซึ่งไมโครโฟนสำมำรถถอดเก็บหรือถอดเปลี่ยนขนำดควำมยำวได้ 
- ช่องเสียบก้ำนไมโครโฟนเป็นแบบ XLR 4 PIN 
- มีล ำโพงในตัว ก ำลังขับช่องล ำโพงไม่น้อยกว่ำ 200 มิลลิวัตต์  ซึ่งจะถูกตัดเสียงโดยอัตโนมัติ เมื่อเปิด

ไมโครโฟน 
- มีปุ่มกดเปิด – ปิด ไมโครโฟน  พร้อมสัญญำณแสดงกำรใช้งำนอย่ำงต่อเนื่อง 
- รูปแบบในกำรรับสัญญำณของไมโครโฟนเป็นแบบ Unidirectional 
- มีช่องส ำหรับเสียบหูฟัง พร้อมปุ่มปรับระดับเสียงทั้ง 2 ด้ำน ซึ่งสำมำรถต่อสัญญำณเข้ำกับหูฟัง หรื อ

เครื่องบันทึกเสียง โดยถ้ำมีกำรเสียบหูฟัง  ล ำโพงที่ตัวเครื่องจะถูกตัดเสียงโดยอัตโนมัติ  
- มีช่องส ำหรับเชื่อมต่อไปยังชุดไมโครโฟนผู้ร่วมประชุมตัวถัดไป พร้อมสำยยำง 2 เมตร พร้อมปลั๊ก 
- สำมำรถตอบสนองควำมถี่ระหว่ำง 100 –13,000 เฮิรทช์ 
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Specification ts782  

Power Source 36 V DC, 30 mA or less (supplied from the Central Unit TS-780) 

Output 
Headphones/Recording: 32 Ω (headphone)/10 kΩ, -20 dB* (recording), 
unbalanced, mini jack (with VR) × 2 

Internal speaker: 130 Ω, 200 mW (with Volume control) 

Control Speech button: Microphone, speaker on-off control by speech switch 

Operating 
Temperature 

0 ℃ to +40 ℃ (32 ゜F to 104 ゜F) 

Operating 
Humidity 

90 %RH or less (no condensation) 

Finish 
Upper case: ABS resin, silver metalic, paint 
Lower case: ABS resin, black 

Dimensions 145.3 (W) × 70.7 (H) × 150.5 (D) mm (5.72" × 2.78" × 5.93") 

Weight 800 g (1.76 lb) 

Option 
Extension cord: YR-780-2M, YR-780-10M 
Microphone: TS-773 (standard), TS-774 (long) (select either one) 

 


