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u Fraaie vormgeving, uitstekende geluidskwaliteit en
veelzijdig

u Unieke, gepatenteerde “Possible‑To‑Speak”
indicator

u Opname-oplossing van wereldklasse voor
congressen en conferenties

u Eenvoudig en gebruiksvriendelijk

u Toekomstgerichte uitbreidingsmogelijkheden

Het CCS 900 Ultro Discussiesysteem zorgt voor orde
en gemak bij kleine tot middelgrote vergaderingen en
conferenties. Zowel de installatie als het gebruik van
dit veelzijdige, kostenefficiënte systeem is uiterst
eenvoudig. Het heeft alle benodigde functies voor
volledige controle over vergaderingen en discussies,
zonder tussenkomst van een beheerder.

Bestelinformatie

CCS-CU Besturingseenheid
CCS 900 besturingseenheid. Zorgt voor stroomtoevoer
naar alle deelnemers- en voorzittersposten in het
systeem, alsmede de microfoons voor de posten,
voorziet in aansluitingen voor audio-ingangen en -
uitgangen.
Opdrachtnummer CCS-CU

CCS-CUD Besturingseenheid met DAFS
CCS 900 besturingseenheid met DAFS-faciliteit (Digital
Acoustic Feedback Suppression). Zorgt voor
stroomtoevoer naar alle deelnemers- en
voorzittersposten in het systeem, alsmede de
microfoons voor de posten, voorziet in aansluitingen
voor audio-ingangen en -uitgangen.
Opdrachtnummer CCS-CUD

CCS-CU-JP Besturingseenheid (JP)
CCS 900 besturingseenheid, zorgt voor de
stroomtoevoer naar alle deelnemers- en
voorzittersposten in het systeem, alsmede de
microfoons voor de posten, voorziet in aansluitingen
voor audio-ingangen en -uitgangen. Japanse uitvoering.
Opdrachtnummer CCS-CU-JP

CCS-CUR-JP Besturingseenheid met DAFS (JP)
CCS 900 besturingseenheid met DAFS-faciliteit (Digital
Acoustic Feedback Suppression), zorgt voor
stroomtoevoer naar alle posten in het systeem,
alsmede de microfoons voor de posten, voorziet in
aansluitingen voor audio-ingangen en -uitgangen.
Japanse uitvoering.
Opdrachtnummer CCS-CUD-JP

CCS‑CU‑US Besturingseenheid (VS)
CCS 900 besturingseenheid. Zorgt voor stroomtoevoer
naar alle deelnemers- en voorzittersposten in het
systeem, alsmede de microfoons voor de posten,
voorziet in aansluitingen voor audio-ingangen en -
uitgangen. Amerikaanse uitvoering.
Opdrachtnummer CCS-CU-US



CCS‑CUD‑US Besturingseenheid met DAFS (VS)
CCS 900 besturingseenheid met DAFS-faciliteit (Digital
Acoustic Feedback Suppression), zorgt voor
stroomtoevoer naar alle posten in het systeem,
alsmede de microfoons voor de posten, voorziet in
aansluitingen voor audio-ingangen en -uitgangen.
Amerikaanse uitvoering.
Opdrachtnummer CCS-CUD-US
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