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u Je navržen tak, aby splňoval estetické, akustické
a funkční požadavky

u Unikátní indikátor povolení k hovoru (byla podána
žádost o přiznání patentu)

u Prvotřídní nahrávací řešení pro kongresy
a konference

u Snadné a pohodlné použití

u Podpora budoucího rozšíření

Diskuzní systém CCS 900 Ultro od společnosti Bosch
přináší řád a pohodlí pro schůze a konference malého
a středně velkého rozsahu. Tento univerzální a úsporný
systém se jednoduše instaluje i mimořádně přímočaře
používá. Je vybaven všemi prostředky vyžadovanými
pro dosažení úplného řízení jednání a diskuzí, aniž by
byl potřebný operátor.

Informace o objednání

CCS‑CU Řídicí jednotka
Řídicí jednotka CCS 900 zajišťuje napájení všech
delegátských jednotek a jednotek předsedajícího
a jejich mikrofonů a poskytuje připojení audiovstupů
a audiovýstupů.
Číslo objednávky CCS-CU

CCS‑CUD Řídicí jednotka s DAFS
Řídicí jednotka CCS 900 s digitálním potlačením
akustické zpětné vazby (DAFS) zajišťuje napájení všech
delegátských jednotek a jednotek předsedajícího
a jejich mikrofonů a poskytuje připojení audiovstupů
a audiovýstupů.
Číslo objednávky CCS-CUD

CCS-CU-JP Řídicí jednotka (JP)
Řídicí jednotka CCS 900 zajišťuje napájení všech
delegátských jednotek a jednotek předsedajícího
a jejich mikrofonů a poskytuje připojení audiovstupů
a audiovýstupů. Verze pro Japonsko.
Číslo objednávky CCS-CU-JP

CCS-CUD-JP Řídicí jednotka s DAFS (JP)
Řídicí jednotka CCS 900 s digitálním potlačením
akustické zpětné vazby (DAFS) zajišťuje napájení všech
jednotek v systému a jejich mikrofonů a poskytuje
připojení audiovstupů a audiovýstupů. Verze pro
Japonsko.
Číslo objednávky CCS-CUD-JP

CCS‑CU‑US Řídicí jednotka (US)
Řídicí jednotka CCS 900 zajišťuje napájení všech
delegátských jednotek a jednotek předsedajícího
a jejich mikrofonů a poskytuje připojení audiovstupů
a audiovýstupů. Verze pro USA.
Číslo objednávky CCS-CU-US

CCS‑CUD‑US Řídicí jednotka s DAFS (US)
Řídicí jednotka CCS 900 s digitálním potlačením
akustické zpětné vazby (DAFS) zajišťuje napájení všech
jednotek v systému a jejich mikrofonů a poskytuje
připojení audiovstupů a audiovýstupů. Verze pro USA.
Číslo objednávky CCS-CUD-US

 


