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u Σχεδιασμένο για αισθητική, ακουστική και
λειτουργική απόδοση

u Μοναδική ένδειξη “Possible‑To‑Speak” για την οποία
εκκρεμεί δίπλωμα ευρεσιτεχνίας

u Κορυφαία λύση εγγραφής σε παγκόσμιο επίπεδο για
συνέδρια και διασκέψεις

u Εύκολο και βολικό στη χρήση

u Επεκτασιμότητα που εξασφαλίζει την επένδυσή σας
στο μέλλον

Το Συνεδριακό σύστημα CCS 900 Ultro από την Bosch
παρέχει τάξη και άνεση σε διασκέψεις και συνέδρια
μικρού και μεσαίου μεγέθους. Αυτό το ευέλικτο και
οικονομικό σύστημα είναι απλό στην εγκατάσταση και
ιδιαίτερα εύκολο στη χρήση. Διαθέτει όλες τις ευκολίες
που απαιτούνται για την επίτευξη του πλήρους ελέγχου
συμβουλίων και συνεδριάσεων, χωρίς την ανάγκη για
παρουσία χειριστή.

Πληροφορίες παραγγελίας

CCS‑CU Μονάδα ελέγχου
Η μονάδα ελέγχου CCS 900 παρέχει ισχύ σε όλες τις
μονάδες συνέδρων και προέδρου στο σύστημα. Επίσης,
στα μικρόφωνα μονάδων, παρέχει συνδέσεις για τις
εισόδους και τις εξόδους ήχου.
Αρ. παραγγελίας CCS-CU

CCS‑CUD Μονάδα ελέγχου με DAFS (Αντιμικροφωνική)
Η μονάδα ελέγχου CCS 900 με τη δυνατότητα DAFS
(Ψηφιακή καταστολή ακουστικής ανάδρασης) παρέχει
ισχύ σε όλες τις μονάδες συνέδρων και προέδρου στο
σύστημα. Επίσης, στα μικρόφωνα μονάδων, παρέχει
συνδέσεις για τις εισόδους και τις εξόδους ήχου.
Αρ. παραγγελίας CCS-CUD

CCS-CU-JP Μονάδα ελέγχου (Ιαπωνία)
Η μονάδα ελέγχου CCS 900 παρέχει ισχύ σε όλες τις
μονάδες συνέδρων και προέδρου στο σύστημα. Επίσης,
στα μικρόφωνα μονάδων, παρέχει συνδέσεις για τις
εισόδους και τις εξόδους ήχου. Έκδοση για την Ιαπωνία.
Αρ. παραγγελίας CCS-CU-JP

CCS-CUD-JP Μονάδα ελέγχου με DAFS (Ιαπωνία)
Η μονάδα ελέγχου CCS 900 με δυνατότητα DAFS
(Ψηφιακή καταστολή ακουστικής ανάδρασης), παρέχει
ισχύ σε όλες τις μονάδες στο σύστημα. Επίσης, στα
μικρόφωνα μονάδων, παρέχει συνδέσεις για τις
εισόδους και τις εξόδους ήχου. Έκδοση για την Ιαπωνία.
Αρ. παραγγελίας CCS-CUD-JP

CCS‑CU‑US Μονάδα ελέγχου (US)
Η μονάδα ελέγχου CCS 900 παρέχει ισχύ σε όλες τις
μονάδες συνέδρων και προέδρου στο σύστημα. Επίσης,
στα μικρόφωνα μονάδων, παρέχει συνδέσεις για τις
εισόδους και τις εξόδους ήχου. Έκδοση για τις Η.Π.Α.
Αρ. παραγγελίας CCS-CU-US



CCS‑CUD‑US Μονάδα ελέγχου με DAFS (US)
Η μονάδα ελέγχου CCS 900 με δυνατότητα DAFS
(Ψηφιακή καταστολή ακουστικής ανάδρασης), παρέχει
ισχύ σε όλες τις μονάδες στο σύστημα. Επίσης, στα
μικρόφωνα μονάδων, παρέχει συνδέσεις για τις
εισόδους και τις εξόδους ήχου. Έκδοση για τις Η.Π.Α.
Αρ. παραγγελίας CCS-CUD-US
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