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A hozzászólói eszközök sorba kötve csatlakoznak a
CCS 1000 digitális konferenciarendszer
Vezérlőegységéhez. A plug-and-play funkciónak
köszönhetően igény szerint kényelmesen
csatlakoztathatók és leválaszthatók a rendszerről. A
rendszert nem kell leállítani és újraindítani, így a
telepítés gyors, az átkonfigurálás rövid időt vesz
igénybe.
A résztvevők a mikrofonokba beszélve vehetnek részt a
beszélgetésben, és a beépített hangszórón vagy az
opcionális fejhallgatón keresztül hallgathatják a
beszélgetést.
Főbb funkciók
Hozzászólás lehetőségének jelzése
A mikrofongomb feletti fehér jelzőfény jelzi, hogy mikor
aktiválható a mikrofon.
Hozzászólási igény jelzése
A mikrofongomb felett és a mikrofon fején látható zöld
jelzőfény jelzi, ha a hozzászólók várólistája újabb
hozzászólóval bővül. Villogó zöld jelzőfény esetén a
hozzászólási lehetőséget kérő mikrofon az első a
várólistában.

u

Egyedülálló, szabadalmaztatás alatt álló jelzés a
hozzászólás lehetőségére

u

Konfiguráció nélkül használatba vehető funkciók a
gyors telepítéshez és átalakításhoz

u

Kompakt, esztétikus és ergonomikus kialakítás

u

Egyszerűen konfigurálható résztvevői és elnöki
eszközként

u

Védettség a mobiltelefonok interferenciájával
szemben

Rövid és hosszú mikrofon rugalmas karral
A rugalmas karra szerelt fix mikrofon egyszerűen a
felhasználóhoz igazítható. A maximális kényelem
érdekében rövid (310 mm-es) és hosszú (480 mm-es)
mikrofonkar is választható.
Szabályozható hangerejű beépített hangszóró
Az optimális érthetőség érdekében minden Hozzászólói
eszközök hangszórója központilag a Vezérlőegységen
szabályozható.
A személyes találkozás érzete
A hangszóró és a mikrofon egyidejű
működtethetőségének köszönhetően az eszközök a
személyes találkozás hiteles érzetét keltik.
Fejhallgatóaljzat
A beépített 3,5 mm-es sztereó fejhallgató aljzat
használata esetén erős háttérzaj mellett is jól hallható
a beszélő hangja.
Beépített hangerő-szabályozó a fejhallgatókhoz
A maximális kényelem kedvéért a fejhallgató hangereje
a Hozzászólói eszköz oldalán elhelyezett
forgatógombbal szabályozható. A fejhallgató és a
mikrofon gerjedése megakadályozható egy
webböngészőben elérhető beállítással, amely
automatikusan csökkenti a fejhallgató hangerejét,
amikor a mikrofont aktiválják.
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GSM-zavarvédettség
A mobiltelefonok zavarásával szembeni védettség
tiszta, megszakítás nélküli beszélgetést tesz lehetővé.

konfigurálásához a Hozzászólói eszköz alján található
rejtett csúszókapcsolót résztvevő állásból elnök
állásba kell állítani.

Résztvevői és elnöki eszközként konfigurálható
A Hozzászólói eszköz gyorsan konfigurálható elnöki
eszközként, ezután használója elnökként vezetheti az
értekezletet. A rendszert nem kell újraindítani.
Beszélgetés során a elnök a prioritásgomb nyomva
tartásával felülbírálhat minden résztvevői mikrofont.
Ilyenkor hangjelzés figyelmeztet arra, hogy az elnök
készül beszélni.

Frekvenciaátvitel

200 Hz–12,5 kHz

Fejhallgató-impedancia

> 32 ohm < 1 kohm

Hangszóró névleges kimenete

72 dB SPL

Kezelőszervek és jelzőfények

Mechanikai jellemzők

• Mikrofon gomb
• A mikrofongomb feletti színkódolt LED jelzések a
következő állapotokat jelzik: bekapcsolt mikrofon,
felszólalási igény és felszólalási lehetőség.
• Világító gyűrű a mikrofon fejrészén
• Forgatógomb az eszköz oldalán a fejhallgatók
hangerejének beállításához
• Rejtett inicializáló gomb az eszköz alján a hálózati
címek ismételt kiosztásához
• Rejtett csúszókapcsoló a Hozzászólói eszköz alján a
Hozzászólói eszköz résztvevői Hozzászólói eszközként
vagy elnöki Hozzászólói eszközként történő
beállításához
• Csak elnöki konfiguráció – külön mikrofongomb és
„prioritásgomb”

Műszaki specifikációk
Elektromos jellemzők

A készülék méretei mikrofon
nélkül (ma x szé x mé)

64 x 203 x 146 mm

Magasság, vízszintes mikrofonnal

130 mm

Mikrofon hossza a
szerelőfelülettől

CCSD‑DS: 310 mm
CCSD‑DL: 480 mm

Tömeg

Kb. 1 kg

Szerelés

Asztali (mobil vagy rögzített)

anyaga (felső rész)

Műanyag, ABS+PC

anyag (alap)

Fém, ZnAl4

Felső rész színe

Fekete (traffic black) (RAL
9017), matt

Talapzat színe

Világos gyöngyfehér (RAL 9022),
matt

Csatlakozások

• 1 x 6 pólusú DIN csatlakozóaljzat kábelrögzítő
mechanizmussal – a Hozzászólói eszközök hurkolt
csatlakoztatásához
• 1 db 3,5 mm-es sztereó fejhallgatóaljzat az eszköz
oldalán
• 1 db 2 m-es kábel 6 pólusú dugóval és kábelrögzítővel

Tanúsítványok és engedélyek
EU

CE, WEEE

US

FCC

CA

ICES-003

KR

KCC

AU/NZ

RCM

RU/KZ/BY

EAC

CN

Kínai RoHS

SA

SASO

Telepítési/Rendszerfelépítési segédlet
Minden Hozzászólói eszközök résztvevői
mikrofongombbal van ellátva, amely könnyen
kicserélhető az elnöki gombokra. Minden CCS 1000
digitális konferenciarendszer Vezérlőegység tartozéka
két elnöki gombkészlet és egy speciális szerszám a
gombok eltávolításához. A Hozzászólói eszköz teljes

Környezeti jellemzők
Üzemi hőmérséklet

-0 ºC és +35 ºC
között

Tárolási hőmérséklet

-40 ºC és +70 ºC
között

Relatív páratartalom

15–90%

Légnyomás

600–1100 hPa

Rendelési információ
CCS 1000 D hozzászólói eszköz, rövid

Hozzászólói eszköz a CCS 1000 digitális
konferenciarendszerhez, tartozék rövid karú rögzített
mikrofonnal, amely résztvevői és elnöki eszközként is
konfigurálható.
Rendelésszám CCSD-DS
CCS 1000 D hozzászólói eszköz, hosszú

Hozzászólói eszköz a CCS 1000 digitális
konferenciarendszerhez, tartozék hosszú karú rögzített
mikrofonnal, amely résztvevői és elnöki eszközként is
konfigurálható.
Rendelésszám CCSD-DL
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