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u Concebido a pensar no melhor desempenho em
termos estéticos, acústicos e funcionais

u Indicador "Possible-To-Speak" exclusivo, com
patente pendente

u Solução à escala mundial para gravação de
congressos e conferências

u De utilização fácil e cómoda

u Preparado para o futuro em termos de
expansibilidade

O sistema de discussão CCS 900 Ultro da Bosch
constitui uma forma de impor ordem e promover a
comodidade em reuniões e conferências de pequena e
média dimensão. Este sistema versátil e económico
não só é simples de instalar, como também
extremamente simples de usar. Dispõe de todas as
funcionalidades necessárias para conseguir um
controlo total sobre reuniões e conferências sem
precisar de um operador.

Como encomendar

CCS‑CU Unidade de controlo
Unidade de controlo CCS 900, fornece energia a todas
as unidades de delegado e de presidente do sistema,
bem como aos microfones das unidades; proporciona
ligações para as entradas e saídas de áudio.
N.º de encomenda CCS-CU

CCS‑CUD Unidade de controlo com DAFS
Unidade de controlo CCS 900 com DAFS (supressor
digital de feedback acústico), fornece energia a todas
as unidades de delegado e de presidente do sistema,
bem como aos microfones das unidades; proporciona
ligações para as entradas e saídas de áudio.
N.º de encomenda CCS-CUD

CCS-CU-JP Unidade de controlo (JP)
Unidade de controlo CCS 900, fornece energia a todas
as unidades de delegado e de presidente do sistema,
bem como aos microfones das unidades; proporciona
ligações para as entradas e saídas de áudio. Versão
japonesa.
N.º de encomenda CCS-CU-JP

CCS-CUD-JP Unidade de controlo com DAFS (JP)
Unidade de controlo CCS 900 com DAFS (supressor
digital de feedback acústico), fornece energia a todas
as unidades do sistema, bem como aos microfones
das unidades; proporciona ligações para as entradas e
saídas de áudio. Versão japonesa.
N.º de encomenda CCS-CUD-JP

CCS‑CU‑US Unidade de controlo (E.U.A.)
Unidade de controlo CCS 900, fornece energia a todas
as unidades de delegado e de presidente do sistema,
bem como aos microfones das unidades; proporciona
ligações para as entradas e saídas de áudio. Versão
EUA.
N.º de encomenda CCS-CU-US



CCS‑CUD‑US Unidade de controlo com DAFS (E.U.A.)
Unidade de controlo CCS 900 com DAFS (supressor
digital de feedback acústico), fornece energia a todas
as unidades do sistema, bem como aos microfones
das unidades; proporciona ligações para as entradas e
saídas de áudio. Versão EUA.
N.º de encomenda CCS-CUD-US
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