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u Benzersiz, patent bekleyen konuşulabilir göstergesi

u Hızlı bir şekilde kurulum ve yeniden konfigürasyon
için tak ve kullan işlevselliği

u Kompakt, çekici ve ergonomik tasarım

u Katılımcı cihazı veya başkan cihazı olarak kolaylıkla
konfigüre edilebilir

u Cep telefonu parazitinden etkilenmez

Kongre Cihazları bir Dijital Kongre Cihazı içinde Kontrol
Ünitesi'ne papatya dizimi konfigürasyonuyla bağlanır.
Tak ve kullan işlevselliği sayesinde, gerektiğinde
sisteme kolaylıkla takılabilir ve sistemden
çıkarılabilirler. Gücün kapatılması veya sistemin
yeniden başlatılması gerekmediği için hızlı bir şekilde
kurulum ve yeniden konfigürasyon yapılabilir.
Katılımcılar mikrofona doğru konuşarak görüşmeye
katılabilir, dahili hoparlör veya (isteğe bağlı olarak)
kulaklıklar üzerinden görüşmeleri dinleyebilirler.

Sertifikalar ve onaylar

AB CE, WEEE

ABD FCC

Kanada ICES-003

KR KCC

Avustralya/Yeni Zelanda RCM

RU/KZ/BY EAC

CN Çin Halk Cumhuriyeti

SA SASO

Bölge Yasal uyumluluk/kalite işaretleri

Avrupa CE DECL_EC_CCSD-DS

Kurulum/yapılandırma notları

Tüm Kongre Cihazları bir katılımcı mikrofonu düğmesi
ile birlikte gelir ve bu düğme yerine kolaylıkla başkan
düğme seti takılabilir. Dijital Kongre Cihazı için her
Kontrol Ünitesi ile birlikte iki set başkan düğmesi ve
düğmeleri sökmek için özel bir araç gelir. Kongre
Cihazı konfigürasyonunu tamamlamak için Kongre
Cihazı altında gömülü olarak bulunan kaydırılabilir
açma/kapama anahtarı ‘katılımcı’ konumundan
‘başkan’ konumuna getirilmelidir.

Teknik özellikler

Elektrik

Güç tüketimi 1,3 Watt

Frekans tepkisi 30 Hz ila 20 kHz (Elektrik sistemi)

THD <% 0,5

S/G >93 dBA

Örnekleme hızı 44,1 kHz



Kulaklıkların yük empedansı > 32 ohm < 1k ohm

Hoparlör maks. pik çıkış gücü 4 W

Akustik

Hoparlör nominal çıkışı 72 dB SPL

Katılımcı hoparlörü frekans
tepkisi

200 Hz - 16 kHz (akustik)

Mikrofonu kutup deseni Kardioid

Katılımcı mikrofonu frekans
tepkisi

125 Hz - 15 kHz

Mikrofon nominal girişi 85 dB SPL

Mekanik

Mikrofonsuz cihaz boyutları
(Y x G x D)

64 x 203 x 146 mm
(2,5 x 8,0 x 5,7 inç)

Mikrofon yatay konumda iken
yükseklik

130 mm (5,1 inç)

Mikrofonun montaj yüzeyinden
yüksekliği

CCSD‑DS: 310 mm (12,2 inç)
CCSD‑DL: 480 mm (18,9 inç)

Ağırlık Yaklaşık 1 kg (2,2 lb)

Montaj Masaüstü (taşınabilir veya sabit)

Malzeme (üst) Plastik ABS+PC

Malzeme (taban) Metal ZnAl4

Renk (üst) Trafik siyahı (RAL 9017), mat
veya parlak

Renk (taban) Açık inci grisi (RAL 9022), mat
veya parlak

Çevresel

Çalışma sıcaklığı 0 ºC ila +35 ºC 
(+32 ºF ila +95 ºF)

Depolama ve taşıma sıcaklığı -40ºC - +70ºC
(-40ºF - +158ºF)

Bağıl nem %5 - %98 yoğunlaşmasız

Hava basıncı 600 - 1100 hPa

Sipariş bilgileri

CCSD-DS Kısa mikrofonlu kongre cihazı
CCS 1000 Dijital Toplantı Sistemi için Kongre Cihazı,
kısa gövdeli sabit mikrofon ile birlikte gelir, delege
cihazı veya başkan cihazı olarak konfigüre edilebilir.
Sipariş numarası CCSD-DS

 

2 | CCSD-DS Kısa mikrofonlu kongre cihazı

Temsilci:

Europe, Middle East, Africa: Germany:
Bosch Security Systems B.V.
P.O. Box 80002
5600 JB Eindhoven, The Netherlands
Phone: + 31 40 2577 284
emea.securitysystems@bosch.com
emea.boschsecurity.com

Bosch Sicherheitssysteme GmbH
Robert-Bosch-Ring 5
85630 Grasbrunn
Germany
www.boschsecurity.com

© Bosch Security Systems 2018 | Veriler bildirilmeden değiştirilebilir
15264248459 | tr, V8, 13. Nis 2018


