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ชุดประชุมระบบดจิติอล CCS 1000 D
กะทดัรัด แตใ่ชง้านไดอ้เนกประสงค ์
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ออกแบบมาเพือ่การประชมุระบบ Plug-and-Play, 
ใชง้านงา่ย และ ประสทิธภิาพสงู

กะทดัรดัแตย่งัคงไวด้ว้ยความอเนกประสงคใ์นการใชง้าน
ดว้ยความเลือ่งชือ่ส�าหรับโซลชูัน่ระบบการประชมุระดับโลก 
Bosch เปิดตัวระบบชดุประชมุ CCS 1000 D ขนาดกะทัดรัด
ทีม่าพรอ้มความอเนกประสงคท์ีห่ลากหลาย ระบบทีไ่ดรั้บการ
ออกแบบและพัฒนาโดยผูเ้ชีย่วชาญของ Bosch ในยโุรป ท�าให ้
การจัดการประชมุเป็นเรือ่งงา่ยดายอยา่งมาก และเหมาะอยา่งยิง่
ส�าหรับพืน้ทีก่ารประชมุขนาดเล็กถงึใหญ ่เชน่ ศาลากลาง ศนูย์
ธรุกจิในทอ้งถิน่ และหอ้งพจิารณาคด ีระบบชดุประชมุ CCS 1000 
D ตดิตัง้สะดวก ใชง้านงา่ย และไดรั้บการออกแบบเพือ่ใหม้ั่นใจ
วา่จะไดรั้บการประชมุทีม่ปีระสทิธภิาพสงู

ความชดัเจนของเสยีงพดู
ระบบมอบความชดัเจนของเสยีงพดูทีย่อดเยีย่มดว้ยการประมวล
ผลสญัญาณเสยีงดจิติอลขัน้สงู และประสทิธภิาพของไมโครโฟน
และล�าโพงทีเ่หนอืระดับ ล�าโพงและไมโครโฟนถกูเปิดใชง้าน
พรอ้มกนัเพือ่สรา้งความรูส้กึในการประชมุแบบเห็นหนา้ทีเ่ป็น
ธรรมชาต ิชว่ยสนับสนุนใหผู้เ้ขา้รว่มมสีว่นรว่มในการประชมุ
ไดง้า่ยดายยิง่ขึน้ ระบบยังใช ้Digital Acoustic Feedback 
Suppression (DAFS) ในตัวอกีดว้ย คณุจงึสามารถเพิม่ระดับ
เสยีงไดส้งูขึน้โดยไมท่�าใหเ้กดิเอฟเฟ็กต ์'เสยีงหอน' แลว้ผลลัพธ์
ละ่ ผูเ้ขา้รว่มประชมุทกุคนสามารถเขา้ใจในทกุถอ้ยค�า การประชมุ
ก็จะมปีระสทิธภิาพสงูสดุ

▶ เสยีงพดูชดัเจน ดว้ยฟังกช์นั Digital Acoustic Feedback Suppression ในตวั

▶ การบนัทกึเสยีงในตวับนหน่วยความจ�าภายในและ/หรอืหน่วยความจ�าแบบเสยีบชอ่ง USB

▶ รองรับการใชง้านในตวักบักลอ้งวงจรปิดความละเอยีดสงูไดอ้ยา่งอตัโนมตัิ

▶ การก�าหนดคา่ขัน้สงูและการควบคมุผา่นเว็บเบราวเ์ซอรใ์นตวั

▶ “โหมดประหยดัพลงังาน” ส�าหรับการปิดสวติชอ์ตัโนมตัหิลงัจากไมม่กีจิกรรมเป็นเวลา 2 ชัว่โมง

▶ อปุกรณก์ารประชมุสงูสดุ 245 ชดุ

การใชง้านทีแ่สนงา่ยดายของ
ระบบท�าใหเ้หมาะอยา่งยิง่
ส�าหรบัผูท้ ีใ่ชง้านเป็นคร ัง้แรก 
ไมต่อ้งมผีูป้ฏบิตังิาน ไมต่อ้งมี
อปุกรณเ์พิม่เตมิ และไมจ่�าเป็น
ตอ้งมกีารฝึกอบรม
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ระบบชุดประชุม CCS 1000 D เหมาะอยา่งยิง่ส�าหรบัพืน้ทีก่าร
ประชุมขนาดเล็กถงึใหญ ่เชน่ ศาลากลาง ศนูยธ์รุกจิในทอ้งถิน่ 
และหอ้งพจิารณาคด ีชุดคณุสมบตัแิบบอเนกประสงคท์ีห่ลาก
หลายชว่ยท�าใหป้ระธานพงึพอใจไปกบัการควบคมุการประชุม
ทีง่า่ยดาย สว่นผูเ้ขา้รว่มก็พงึพอใจกบัการประชุมทีล่ ืน่ไหลไม่
ตดิขดัและมปีระสทิธภิาพสงู
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อปุกรณส์�าหรบัการประชุม

ไมโครโฟนทีไ่ดรั้บการออกแบบ
เป็นพเิศษโดย Bosch มอบความ
ชดัเจนของเสยีงพดูทีย่อดเยีย่ม

ความสวยงามเฉพาะตวั - ความนา่เชือ่ถอืระดบัสงู
ระบบชดุประชมุ CCS 1000 D ไดรั้บการออกแบบในยโุรปโดย
หนึง่ในทมีออกแบบผลติภณัฑท์ีย่อดเยีย่มทีส่ดุในอตุสาหกรรม 
และจดทะเบยีนกบั Bosch แตเ่พยีงผูเ้ดยีว ดว้ยความสวยงามของ
อปุกรณท์ีก่ลมกลนืกบัทกุการออกแบบภายในอยา่งลงตวั ตัง้แต่
อาคารทีส่วยล�้าน�าสมยัไปจนถงึสิง่กอ่สรา้งทีเ่กา่แกห่ลายศตวรรษ 
นอกจากนี ้ดว้ยการคดัสรรคว์สัดทุีเ่หนอืระดบั อปุกรณส์�าหรับการ
ประชมุจงึแข็งแกรง่และทนทาน สะทอ้นถงึความน่าเชือ่ถอืในระดบั
สงูทีร่ะบบ Bosch ไดรั้บการกลา่วขาน

โครงสรา้งทีม่เีสถยีรภาพสงู
ดสูวยงามมาพรอ้มล�าโพง
ในตวั มอบประสทิธภิาพ
เสยีงอนัยอดเยีย่ม 

การแสดงไฟ LED ทีช่ดัเจนจะแจง้ใหผู้เ้ขา้
รว่มการประชมุทราบเมือ่สามารถพดูได ้(สี
ขาว) เมือ่พวกเขาอยูใ่นควิ (สเีขยีว) และเมือ่
ไมโครโฟน 'เปิด' อยู ่(สแีดง)

ชอ่งเสยีบชดุหฟัูงทีม่าพรอ้มตวั
ควบคมุระดบัเสยีงในตวั

ชดุควบคมุทัง้หมดมาพรอ้มปุ่ มขนาดใหญปุ่่ มเดยีว
ส�าหรับผูเ้ขา้รว่มการประชมุ ซึง่ใชเ้วลาไมก่ีว่นิาทใีน
การเปลีย่นปุ่ มนัน้เป็นอปุกรณแ์บบสองปุ่ มของประธาน 
ความสามารถในการสบัเปลีย่นนีช้ว่ยลดความยุง่ยาก
ของสนิคา้คงคลงั
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ชุดควบคมุ

สามารถก�าหนดคา่ข ัน้สงูและ
ควบคมุการประชุมผา่นแท็บเล็ต
และเว็บเบราวเ์ซอรใ์นตวัของระบบ 
และดว้ยการรองรบัการควบคมุ
กลอ้งในตวัโดยอตัโนมตัขิองระบบ 
ทกุคนจงึสามารถเห็นผูพ้ดูได้

เบราวเ์ซอรใ์นตวัส�าหรับการตัง้คา่ขัน้สงูและ
ควบคมุการประชมุผา่นแท็บเล็ต

การควบคมุดว้ยปุ่ มระบบสมัผัส
ทีเ่ลอืกภาษาไดอ้ยา่งอสิระ

Digital Acoustic Feedback 
Suppression ในตวั คณุสมบตักิารบนัทกึในตวัส�าหรับการ

บนัทกึทัง้ภายในและภายนอก

รองรับการควบคมุ
กลอ้งในตวั อตัโนมตัิ

การจดัการการประชุมขนาดกะทดัรดั
ชดุควบคมุคอืหวัใจของระบบ ซึง่จา่ยไฟใหอ้ปุกรณส์�าหรับการ
ประชมุ ควบคมุกลอ้ง และเชือ่มตอ่กบัอปุกรณภ์ายนอก เชน่ ระบบ
เสยีง Reinforcement หรอืระบบเสยีงประกาศสาธารณะ ดไีซน์
กะทดัรัดและการควบคมุดว้ยปุ่ มสมัผัสทีม่สีไตล ์ท�าใหด้เูหมาะ
อยา่งยิง่เมือ่วางบนโตะ๊ และยงัตดิตัง้เป็นอปุกรณบ์นตูช้ัน้วางได ้
อยา่งงา่ยดาย

การควบคมุทีง่า่ยดายพรอ้มการบนัทกึทีส่ะดวกสบาย
แผงหนา้ของชดุควบคมุใหก้ารควบคมุทีส่�าคญัอยา่งครบครัน
ส�าหรับการจัดการประชมุ ประธานสามารถเลอืกจ�านวนของ
ไมโครโฟนทีเ่ปิด เลอืกโหมดไมโครโฟน และตัง้คา่ระดบัเสยีง
ของระบบไดจ้ากทีน่ี ่ชดุควบคมุสามารถบนัทกึการประชมุได ้
4,000 ชัว่โมงบนอปุกรณจั์ดเกบ็ขอ้มลู USB เพยีงอปุกรณเ์ดยีว 
และหน่วยความจ�าภายในยงัสามารถบนัทกึการประชมุไดแ้ปด
ชัว่โมง ดงันัน้จงึไมใ่ชปั่ญหาหากลมือปุกรณจั์ดเกบ็ขอ้มลู USB
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สามารถตดิตัง้ระบบไดอ้ยา่งรวดเร็ว
และงา่ยดายมาก ไมจ่�าเป็นตอ้งฝึก
อบรมหรอืตอ้งมอีปุกรณ์เพิม่เตมิ 
อปุกรณ์ส�าหรับการประชมุสามารถ
เสยีบปลั�กเขา้กบัชดุควบคมุได ้
โดยตรงผา่นการเชือ่มตอ่สายงา่ยๆ 
แบบ ‘daisy chain’ 

ชดุประชมุระบบดจิติอล CCS 1000 D เป็นตัวเลอืกทีย่อดเยีย่ม
ส�าหรับการใชง้านขนาดเล็กถงึใหญ ่เชน่ ศาลากลาง ประธาน
สามารถน�าการประชมุ โดยอนุญาตใหต้ัวแทนแตล่ะรายพดู หรอื
ใหต้ัวแทนหลายรายใชไ้มโครโฟนไดพ้รอ้มกนั

ส�าหรับการควบคมุการประชมุขัน้สงู ประธานสามารถใชแ้ล็ปท็อป
หรอืแท็บเล็ตทีใ่หค้วามสามารถในการจัดการการประชมุโดยการ
เปิดหรอืปิดใชง้านไมโครโฟนของผูเ้ขา้รว่ม และเปลีย่นผูเ้ขา้รว่ม
จากรายชือ่ผูร้อไปเป็นรายชือ่ผูพ้ดูไดจ้ากระยะไกล

วดิโีอสดของผูท้ีก่�าลังพดูสามารถแสดงบนจอขนาดใหญ ่ดว้ย
การรองรับการควบคมุกลอ้งในตัวโดยอตัโนมัตขิองระบบ สามารถ
เชือ่มตอ่กลอ้ง HD กบัระบบไดถ้งึ 6 ตัวโดยไมจ่�าเป็นตอ้งใช ้
ซอฟตแ์วรเ์พิม่เตมิ นอกจากนี ้ยังสามารถบันทกึเสยีงของทัง้การ
ประชมุไดอ้ยา่งสะดวกสบายดว้ยเครือ่งบันทกึ MP3 ในตัว ซึง่ชว่ย
ใหส้ามารถจัดเก็บการประชมุแบบอเิล็กทรอนกิส ์และหลกีเลีย่ง
ความจ�าเป็นในการจดบันทกึการประชมุดว้ยมอื

การประชุมประสทิธภิาพสงู

4

6
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1.  อปุกรณข์องประธาน
2.  อปุกรณข์องตวัแทน
3.  จอมอนเิตอร์
4.  แท็บเล็ต
5.   กลอ้งทรงโดมความละเอยีดสงู

ส�าหรับการประชมุ
6.   ล�าโพง XLA 3200 Line Array
7.  ชดุควบคมุ 

1

2

3

5

7
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งา่ยตอ่การขยาย
ระบบชดุประชมุ CCS 1000 D สามารถรองรับอปุกรณ์ภายนอก
ไดห้ลากหลาย เชน่ ระบบการแปลภาษา การกระจายภาษา และ
ระบบเสยีงประกาศสาธารณะ และยังสามารถใชก้ารประชมุทาง
โทรศัพทแ์ละวดิโีอในการเชือ่มตอ่พืน้ทีร่ะยะไกลสองทีถ่งึกนัได ้
นอกจากนี ้จ�านวนของอปุกรณ์ส�าหรับการประชมุ (สงูสดุ 245)
สามารถขยายหรอืลดขนาดไดใ้นไมก่ีน่าท ีโดยไมจ่�าเป็นตอ้งปิด
เครือ่งและรสีตารท์ระบบ Application Programming Interface 
(API) ชว่ยใหส้ามารถสรา้งแอปพลเิคชนัทีพั่ฒนาขึน้เองเพือ่
ควบคมุระบบจากระยะไกล (เชน่ ผา่นแผนผังโดยรวม หรอืการใช ้
แผนผังกลอ้งของบรษัิทหรอืผูใ้หบ้รกิารรายอืน่)

เหมาะอยา่งยิง่ส�าหรบัหอ้งพจิารณาคดี
การใชง้านในหอ้งพจิารณาคดมีักจ�าเป็นตอ้งบันทกึชอ่งสญัญาณ
เสยีงแตล่ะชอ่ง ตัวอยา่งเชน่ สิง่ทีจ่�าเลยพดูทัง้หมดและสิง่ที่
ทนายพดูทัง้หมด ดังนัน้ระบบชดุประชมุ CCS 1000 D จงึสามารถ
ตอ่ไมโครโฟนแตล่ะตัวเขา้กบัเอาตพ์ตุทีแ่ยกตา่งหากสีต่ัว เพือ่
ใหส้ามารถบันทกึชอ่งเหลา่นีไ้ดโ้ดยเครือ่งบันทกึภายนอก หรอื
อกีทางเลอืกหนึง่ เครือ่งบันทกึภายในสามารถบันทกึเสยีง Floor 
เพิม่เตมิดว้ย อกีหนึง่ชอ่งสญัญาณ

ส�าหรบัปจัจบุนัและอนาคต

10
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1. อปุกรณข์องประธาน
2. อปุกรณข์องตวัแทน
3. จอมอนเิตอร์
4. แท็บเล็ต
5. กลอ้งทรงโดมความละเอยีดสงู

ส�าหรับการประชมุ
6. ล�าโพง XLA 3200 Line Array
7. ชดุควบคมุ
8. อนิเตอรเ์ฟซการประชมุผา่นกลอ้ง

วดิโีอ
9. เครือ่งขยายเสยีงมกิเซอร ์Plena 

แบบ 120 วตัต์
10. แผงควบคมุส�าหรับการแปลภาษา

แบบอะนาล็อก 6 ชอ่งสญัญาณ
11. ตวัสง่สญัญาณ Integrus
12. เครือ่งสง่สญัญาณแปลภาษา 

Integrus
13. เครือ่งรับสญัญาณแปลภาษา 

Integrus
14. ไมโครโฟนและตวัรับสญัญาณ

แบบไรส้าย

ระบบชุดประชุม CCS 1000 D ม ี'โหมดประหยดั
พลงังาน' ทีเ่ป็นเอกลกัษณซ์ึง่จะปิดสวติชร์ะบบโดย
อตัโนมตัหิลงัจากไมม่กีารใชง้านเป็นเวลา 2 ช ัว่โมง 
ซึง่ประหยดัพลงังาน ชว่ยลดคา่ใชจ้า่ยในการด�าเนนิ
การใหน้อ้ยลง และยดือายกุารใชง้านของระบบ

1

23

4

14

13

7
8 9

11 5

6

12
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ความส�าเร็จของการประชุมทีม่ ัน่ใจได้

ตวัเลอืกทีม่คีวามนา่เชือ่ถอืระดบัสงู
Bosch มชีือ่เสยีงระดบัโลกในเรือ่งความน่าเชือ่ถอืของระบบ ไมว่า่จะมี
การใชง้านขนาดใดกต็าม ดงันัน้ ดว้ยวสัดแุละตวัเลอืกสว่นประกอบที่
เหนอืระดบัของระบบชดุประชมุ CCS 1000 D ทีม่าพรอ้มกระบวนการ
รับประกนัคณุภาพทีค่รอบคลมุ ท�าใหม้ัน่ใจไดว้า่ผูใ้ชจ้ะพงึพอใจกบั
การประชมุทีร่าบลืน่และประสทิธภิาพสงู บรษัิทตวัแทนจ�าหน่ายและ
บรกิารใหเ้ชา่ยงัไดรั้บประโยชนจ์ากคา่ใชจ้า่ยในการตดิตอ่กลบัทีน่อ้ย
ลง และความพงึพอใจของลกูคา้ทีม่ากขึน้

มเีฉพาะใน Bosch เทา่น ัน้
เป็นเวลากวา่ 60 ปี ที ่Bosch เป็นผูน้�าตลาดอปุกรณ์ส�าหรับการ
ประชมุ จงึไมน่่าแปลกใจทีร่ะบบชดุประชมุ CCS 1000 D ให ้
คณุสมบัตทิีป่รับปรงุประสทิธภิาพจ�านวนมากแกค่ณุ ซึง่หาไมไ่ด ้
ในระบบอืน่ๆ ตัวอยา่งเชน่ อลักอรธิมึ Digital Acoustic Feedback 
Suppression ทีเ่ป็นเอกลักษณ์เฉพาะตัวของ Bosch และไดรั้บการ
พสิจูนด์ว้ยการท�างานจรงิโดยไรข้อ้ผดิพลาดยาวนานหลายปี และที่
มเีฉพาะใน Bosch เทา่นัน้คอืไฟสญัญาณ "สามารถพดูได"้ หน่วย
ความจ�าส�าหรับการบันทกึภายใน และล�าโพงกบัไมโครโฟนทีใ่ชง้าน
ไดพ้รอ้มกนั ซึง่สรา้งความรูส้กึในการประชมุทีเ่ป็นธรรมชาต ิคณุจะ
ไดรั้บอะไรมากขึน้ เมือ่ม ีBosch

Digital Acoustic Feedback Suppression 
ในตวัทีโ่ดดเดน่ชว่ยปรบัสมดลุระดบัความดนั
เสยีงและอตัราขยายของระบบเพือ่ใหไ้ดร้บั
ระดบัเสยีงทีด่งัข ึน้โดยไมท่�าใหเ้กดิเอฟเฟ็กต ์
'เสยีงหอน'

ขดีจ�ากดัสญัญาณเสยีงยอ้น
กลบัของ CCS 1000 D

สญัญาณเสยีงยอ้นกลบัปกติ

อตัราการขยายสญัญาณปกติ

อตัราการขยาย
สญัญาณของระบบ

ระดบั
ความดงั
ของเสยีง

ในอนาคต ทกุๆ การประชุมจะเป็นไป
อยา่งราบรืน่ ตดัสนิใจได ้และอ�านวย
ความสะดวกในการท�างานเชงิธรุกจิ 
ขอบคณุคณุสมบตัขิ ัน้สงูและความนา่
เชือ่ถอืของระบบตลอดมา
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โซลชู ัน่การประชุมแบบอเนกประสงค์

อปุกรณก์ารประชุม

กระเป๋าขนยา้ยทีแ่ข็ง 
แรงทนทาน

อปุกรณเ์สรมิ

ชุดควบคมุ 

▶ ท�าใหผู้เ้ขา้รว่มสามารถพดูและฟังการพจิารณาคดไีด ้
▶ สามารถใชเ้ป็นอปุกรณ์ของผูเ้ขา้รว่มหรอืประธานได ้
▶ ท�าใหป้ระธานสามารถปิดเสยีงไมโครโฟนของผูเ้ขา้รว่มได ้
▶ ไฟสญัญาณ "สามารถพดูได"้
▶ ไฟสญัญาณ "รอ้งขอการพดู"
▶ ตัวล็อคสายเคเบลิ
▶ การป้องกนั GSM
▶ ล�าโพงในตัว
▶ ไมโครโฟน: พรอ้มไฟ LED ระบวุา่ไมโครโฟนทีใ่ชง้านอยู ่ขาไมโครโฟนแบบปรับได ้

(ความยาว 31 ซม. หรอื 48 ซม.)
▶ ชอ่งเสยีบชดุหฟัูงทีม่าพรอ้มตัวควบคมุระดับเสยีงในตัว

▶ จา่ยไฟใหก้บัสว่นประกอบของระบบทัง้หมด สงูสดุ 80 อปุกรณ์ส�าหรับการประชมุตอ่ชดุ
ควบคมุ

▶ การควบคมุทีง่า่ยดายของโหมดการท�างานของไมโครโฟนและระดับเสยีงของล�าโพงผา่น
ทางปุ่ มแบบคาปาซทิฟีบนแผงดา้นหนา้

▶ การก�าหนดคา่ขัน้สงูและการควบคมุผา่นเว็บเบราวเ์ซอรใ์นตัวและแท็บเล็ต
▶ รองรับการใชง้านในตัวกบักลอ้งวงจรปิดความละเอยีดสงูไดอ้ยา่งอตัโนมัติ
▶ การบันทกึภายในสงูสดุแปดชัว่โมง
▶ การบันทกึภายนอกผา่น USB สงูสดุ 128 GB (>4,000 ชัว่โมง)
▶ Digital Audio Feedback Suppression (DAFS) ในตัว
▶ ปรับใหเ้หมาะกบัการใชง้านในหอ้งพจิารณาคดดีว้ยเอาตพ์ตุไมโครโฟนแยกกนัสีต่วั
▶ ล�าโพงและชอ่งเสยีบชดุหัวฟังในตัวส�าหรับการตรวจตดิตามการพจิารณาคดี
▶ โหมดประหยัดพลังงานส�าหรับการลดคา่ใชจ้า่ยใหน้อ้ยลง และอายกุารใชง้านทีย่าวนาน

ยิง่ขึน้ 
▶ ส�าหรับการใชง้านบนโตะ๊และบนตูช้ัน้วาง
▶ ชดุควบคมุยงัมวีางจ�าหน่ายในเวอรช์นัพืน้ฐานทีไ่มม่คีณุสมบตักิารบนัทกึและ DAFS
▶ API ชว่ยใหส้ามารถสรา้งแอปพลเิคชนัทีพั่ฒนาขึน้เองเพือ่ควบคมุระบบจากระยะไกล

▶ ชดุขยายการท�างานเพยีงชดุเดยีวรองรับการใชง้านรว่มกบัอปุกรณ์ส�าหรับการประชมุได ้
สงูสดุถงึ 85 ตัว

▶ เชือ่มตอ่อปุกรณ์ส�าหรับการประชมุกบัชดุประชมุระบบดจิติอล CCS 1000 D ไดส้งูสดุถงึ 
245 ตัว

▶ กระเป๋าส�าหรับขนยา้ยและจัดเก็บชดุควบคมุ อปุกรณ์การประชมุ 6 เครือ่ง สายเคเบลิ และ
แหลง่จา่ยไฟ

▶ กระเป๋าส�าหรับขนยา้ยและจัดเก็บอปุกรณ์ชดุประชมุ 10 เครือ่ง

▶ สายพว่ง สายตดิตัง้ ตัวยดึส�าหรับตดิตัง้บนชัน้วาง ตัวหนบีสาย ตัวล็อคสาย 
ไมโครโฟนมอืถอื

ชุดขยายการท�างาน
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