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u

Μοναδική ένδειξη "possible-to-speak" για την οποία
εκκρεμεί δίπλωμα ευρεσιτεχνίας

u

Δυνατότητα άμεσης τοποθέτησης και λειτουργίας
(plug and play) για γρήγορη εγκατάσταση και
επαναδιαμόρφωση

u

Μικρό μέγεθος με κομψό και εργονομικό σχεδιασμό

u

Εύκολη διαμόρφωση της συσκευής για χρήση είτε
από συμμετέχοντα είτε από τον προεδρεύοντα της
συνεδρίασης

u

Ατρωσία σε παρεμβολές από κινητά τηλέφωνα

Οι Συνεδριακές συσκευές συνδέονται σε διαμόρφωση
αλυσιδωτής σύνδεσης στη Μονάδα ελέγχου που
περιλαμβάνεται σε ένα Ψηφιακό συνεδριακό σύστημα
CCS 1000. Η δυνατότητα άμεσης τοποθέτησης και
λειτουργίας τους (plug-and-play) τους παρέχει τη
δυνατότητα να συνδέονται και να καταργούνται εύκολα
από το σύστημα ανάλογα με τις ανάγκες. Δεν απαιτείται
απενεργοποίηση ή επανεκκίνηση του συστήματος και
έτσι εξασφαλίζεται η γρήγορη εγκατάσταση και
επαναδιαμόρφωση.
Οι συμμετέχοντες μπορούν να συμμετάσχουν σε μια
συζήτηση μιλώντας στο μικρόφωνο και ακούγοντας τις
εργασίες μέσω του ενσωματωμένου μεγαφώνου ή
(προαιρετικών) ακουστικών.

προστεθεί στη λίστα αναμονής: Οι ενδεικτικές λυχνίες
αναβοσβήνουν με πράσινο χρώμα όταν το αίτημα
ομιλίας βρίσκεται πρώτο στη λίστα αναμονής.

Περιγραφή λειτουργ.

Αίσθηση προσωπικής σύσκεψης
Με τη δυνατότητα ταυτόχρονης ενεργοποίησης του
μεγαφώνου και του μικροφώνου επιτυγχάνεται μια
αυθεντική αίσθηση προσωπικής σύσκεψης.

Ένδειξη "Possible‑to‑speak"
Μια λευκή ενδεικτική λυχνία “Possible‑to‑speak” πάνω
από το κουμπί του μικροφώνου υποδεικνύει πότε
μπορείτε να ενεργοποιήσετε το μικρόφωνο.
Ένδειξη αιτήματος ομιλίας
Μια πράσινη ενδεικτική λυχνία αιτήματος ομιλίας πάνω
από το κουμπί του μικροφώνου και στην κεφαλή του
μικροφώνου υποδεικνύουν αν ένα αίτημα ομιλίας έχει

Κοντό ή μακρύ μικρόφωνο με εύκαμπτο στέλεχος
Το σταθερό μικρόφωνο με εύκαμπτο στέλεχος μπορεί
εύκολα να προσαρμόζεται στις απαιτήσεις του χρήστη.
Για μέγιστη άνεση, διατίθεται ένα κοντό στέλεχος
μικροφώνου μήκους 310 mm (12,2 in) ή ένα μακρύ
μήκους 480 mm (18,9 in).
Ενσωματωμένο μεγάφωνο με έλεγχο έντασης ήχου
Προκειμένου να εξασφαλιστεί η βέλτιστη αντιληπτότητα,
η ένταση ήχου του μεγαφώνου για όλες τις Συνεδριακές
συσκευές ελέγχεται κεντρικά από τη Μονάδα ελέγχου.

Υποδοχή σύνδεσης ακουστικών
Η ενσωματωμένη υποδοχή στερεοφωνικών ακουστικών
3,5 mm (0,14 in) παρέχει τη δυνατότητα στον ομιλητή
να ακούγεται πεντακάθαρα ακόμη και σε συνθήκες
έντονου θορύβου παρασκηνίου.
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Ενσωματωμένος έλεγχος έντασης για τα ακουστικά
Για μέγιστη άνεση, η ένταση των ακουστικών μπορεί να
ρυθμιστεί μέσω ενός περιστροφικού διακόπτη στο πλάι
στη Συνεδριακή συσκευή. Για να αποτρέψετε την
ακουστική ανάδραση από τα ακουστικά στο μικρόφωνο,
μπορείτε να ορίσετε μια επιλογή στην εφαρμογή για το
πρόγραμμα περιήγησης web για αυτόματη μείωση της
έντασης των ακουστικών όταν ενεργοποιείται το
μικρόφωνο.
Ατρωσία σε παρεμβολές δικτύων κινητών
επικοινωνιών (GSM)
Η ατρωσία σε παρεμβολές από κινητά τηλέφωνα
εξασφαλίζει πεντακάθαρη, αδιάκοπή συζήτηση.
Δυνατότητα διαμόρφωσης της συσκευής για χρήση
είτε από συμμετέχοντα είτε από τον προεδρεύοντα
της συνεδρίασης
Η Συνεδριακή συσκευή μπορεί να διαμορφωθεί
γρήγορα ως συσκευή για το χρήστη που έχει οριστεί ως
προεδρεύων, επιτρέποντας σε έναν χρήστη να
λειτουργεί ως προεδρεύων μιας συνεδρίασης. Δεν
απαιτείται επανεκκίνηση του συστήματος. Κατά τη
διάρκεια μιας συζήτησης, ο προεδρεύων μπορεί να
πατήσει παρατεταμένα το κουμπί προτεραιότητας, για
να παρακάμψει όλα τα μικρόφωνα των χρηστών με την
ιδιότητα "συμμετέχων". Θα ακουστεί επίσης μια μελωδία
που θα ανακοινώνει ότι πρόκειται να μιλήσει ο
προεδρεύων.
Στοιχεία ελέγχου και ενδεικτικές λυχνίες

• Κουμπί μικροφώνου
• Ενδεικτική λυχνία LED με χρωματική κωδικοποίηση
πάνω από το κουμπί του μικροφώνου που υποδεικνύει
τις ακόλουθες καταστάσεις: ενεργοποίηση
μικροφώνου, αίτημα ομιλίας και δυνατότητα ομιλίας
"possible-to-speak".
• Ένδειξη φωτεινού δακτυλίου στην κεφαλή του
μικροφώνου
• Περιστροφικός διακόπτης στο πλάι της συσκευής για
ρύθμιση της έντασης των ακουστικών
• Κρυφό κουμπί αρχικοποίησης στη βάση της συσκευής
για εκ νέου εκχώρηση της διεύθυνσης δικτύου
• Κρυφός συρόμενος διακόπτης στη βάση στη
Συνεδριακή συσκευή ο οποίος διαμορφώνει τη
Συνεδριακή συσκευή ως Συνεδριακή συσκευή για το
χρήστη που ορίζεται ως ο συμμετέχων ή ως
Συνεδριακή συσκευή για το χρήστη που ορίζεται ως ο
προεδρεύων
• Μόνο στη συσκευή για τον προεδρεύοντα – ξεχωριστό
κουμπί μικροφώνου και κουμπί "προτεραιότητας"

Συνδέσεις

• 1 x κυκλικό θηλυκό βύσμα 6 πόλων με υποδοχή
ασφάλισης καλωδίου – για σύνδεση βρόχου διέλευσης
(loop‑through) για τις Συνεδριακές συσκευές
• 1 x υποδοχή στερεοφωνικών ακουστικών 3,5 mm
(0,14 in) στο πλάι της συσκευής
• 1 x καλώδιο 2 m (78,7 in) με κυκλικό αρσενικό βύσμα
6 πόλων με ασφάλεια καλωδίου

Εγκρίσεις χωρών
Ε.Ε.

CE, WEEE

US

FCC

CA

ICES-003

KR

KCC

AU/NZ

RCM

RU/KZ/BY

EAC

CN

China RoHS

SA

SASO

Προγραμματισμός
Όλες οι Συνεδριακές συσκευές παρέχονται με ένα
κουμπί μικροφώνου για το χρήστη που έχει οριστεί ως ο
συμμετέχων, το οποίο μπορεί εύκολα να αντικατασταθεί
με ένα σετ κουμπιών για το χρήστη που έχει οριστεί ως
ο προεδρεύων. Με κάθε Μονάδα ελέγχου για Ψηφιακό
συνεδριακό σύστημα CCS 1000 παρέχονται δύο σετ
κουμπιών για το χρήστη που έχει οριστεί ως ο
προεδρεύων και ένα ειδικό εργαλείο για την αφαίρεση
των κουμπιών. Για την ολοκλήρωση της διαμόρφωσης
για τη Συνεδριακή συσκευή, ο κρυφός συρόμενος
διακόπτης στη βάση από τη Συνεδριακή συσκευή πρέπει
να αλλάξει από "‘συμμετέχων" σε "προεδρεύων".
Τεχνικά στοιχεία
Ηλεκτρικά χαρακτηριστικά
Απόκριση συχνότητας

200 Hz έως 12,5 kHz

Σύνθετη αντίσταση ακουστικών

> 32 ohm < 1k ohm

Ονομαστική έξοδος μεγαφώνου

72 dB SPL

Μηχανικά χαρακτηριστικά
Διαστάσεις συσκευής χωρίς το
μικρόφωνο (Υ x Π x Β)

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

Ύψος με μικρόφωνο σε οριζόντια
θέση

130 mm (5,1 in)

Μήκος μικροφώνου από την
επιφάνεια τοποθέτησης

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

Βάρος

Περίπου 1 kg (2,2 lb)

Τοποθέτηση

Επιτραπέζια (φορητό ή σταθερό)

Υλικό (επάνω μέρος)

Πλαστικό ABS+PC

Υλικό (βάση)

Μέταλλο ZnAl4

Χρώμα (επάνω μέρος)

Μαύρο Traffic (RAL 9017) ματγυαλιστερό

Χρώμα βάσης

Ανοιχτό γκρι περλέ (RAL 9022)
ματ-γυαλιστερό
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Περιβαλλοντικά χαρακτηριστικά
Θερμοκρασία λειτουργίας

0ºC έως +35ºC
(+32ºF έως +95ºF)

Θερμοκρασία αποθήκευσης

-40ºC έως +70ºC
(-40ºF έως +158ºF)

Σχετική υγρασία

15% έως 90%

Ατμοσφαιρική πίεση

600 έως 1100 hPa

Πληροφορίες παραγγελίας
Συνεδριακή συσκευή CCS 1000 D με κοντό στέλεχος

Συνεδριακή συσκευή για το Ψηφιακό συνεδριακό
σύστημα CCS 1000. Παρέχεται με σταθερό μικρόφωνο
με κοντό στέλεχος και μπορεί να διαμορφωθεί είτε ως
συσκευή συνέδρου είτε ως συσκευή προεδρεύοντα.
Αρ. παραγγελίας CCSD-DS
Συνεδριακή συσκευή CCS 1000 D με μακρύ στέλεχος

Συνεδριακή συσκευή για το Ψηφιακό συνεδριακό
σύστημα CCS 1000. Παρέχεται με σταθερό μικρόφωνο
με μακρύ στέλεχος και μπορεί να διαμορφωθεί είτε ως
συσκευή συνέδρου είτε ως συσκευή προεδρεύοντα.
Αρ. παραγγελίας CCSD-DL
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