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u System zaprojektowany z myślą o walorach
estetycznych, doskonałej akustyce i funkcjonalności

u Jedyny w swoim rodzaju wskaźnik gotowości
„Possible-To-Speak”(rozwiązanie zgłoszone do
opatentowania)

u Światowej klasy rozwiązanie umożliwiające zapis
przebiegu kongresów i konferencji

u Łatwość i wygoda użytkowania

u Możliwość rozbudowy

System dyskusyjny CCS 900 Ultro firmy Bosch pozwala
zapanować nad przebiegiem małych i średnich zebrań
oraz konferencji, a także zapewnia wygodę ich
uczestnikom i prowadzącym. Ten wszechstronny i
ekonomiczny system jest prosty zarówno w instalacji,
jak i w obsłudze. Posiada wszystkie funkcje
umożliwiające pełną kontrolę nad przebiegiem spotkań
i dyskusji bez konieczności udziału operatora.

Zamówienia - informacje

CCS‑CU Jednostka sterująca
Jednostka sterująca CCS 900 dostarcza zasilanie do
wszystkich pulpitów uczestników i przewodniczącego
oraz ich mikrofonów, a także jest wyposażona w złącza
wejść i wyjść sygnału audio.
Numer zamówienia CCS-CU

CCS‑CUD Jednostka sterująca z cyfrowym eliminatorem
sprzężeń akustycznych
Jednostka sterująca CCS 900 z cyfrowym eliminatorem
sprzężeń akustycznych dostarcza zasilanie do
wszystkich pulpitów uczestników i przewodniczącego
oraz ich mikrofonów, a także jest wyposażona w złącza
wejść i wyjść sygnału audio.
Numer zamówienia CCS-CUD

CCS-CU-JP Jednostka sterująca (JP)
Jednostka sterująca CCS 900 dostarcza zasilanie do
wszystkich pulpitów uczestników i przewodniczącego
oraz ich mikrofonów, a także jest wyposażona w złącza
wejść i wyjść sygnału audio. Wersja japońska
Numer zamówienia CCS-CU-JP

CCS-CUD-JP Jednostka sterująca z cyfrowym eliminato-
rem sprzężeń akustycznych (JP)
Jednostka sterująca CCS 900 z cyfrowym eliminatorem
sprzężeń akustycznych dostarcza zasilanie do
wszystkich pulpitów w systemie oraz ich mikrofonów,
a także jest wyposażona w złącza wejść i wyjść sygnału
audio. Wersja japońska
Numer zamówienia CCS-CUD-JP

CCS‑CU‑US Jednostka sterująca (USA)
Jednostka sterująca CCS 900 dostarcza zasilanie do
wszystkich pulpitów uczestników i przewodniczącego
oraz ich mikrofonów, a także jest wyposażona w złącza
wejść i wyjść sygnału audio. Wersja amerykańska
Numer zamówienia CCS-CU-US



CCS‑CUD‑US Jednostka sterująca z cyfrowym eliminato-
rem sprzężeń akustycznych (USA)
Jednostka sterująca CCS 900 z cyfrowym eliminatorem
sprzężeń akustycznych dostarcza zasilanie do
wszystkich pulpitów w systemie oraz ich mikrofonów,
a także jest wyposażona w złącza wejść i wyjść sygnału
audio. Wersja amerykańska
Numer zamówienia CCS-CUD-US
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