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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 CCS 1000 Dijital Toplantı Sistemi
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.

Fonksiyonlar

Konuşulabilir göstergesi
Mikrofonun ne zaman aktif hale getirilebileceği,
mikrofon düğmesinin üst kısmında beyaz bir
konuşulabilir göstergesiyle belirtilir.

Konuşma talebi göstergesi
Bekleme listesine bir konuşma talebi eklendiği,
mikrofon düğmesinin üst kısmında ve mikrofonun uç
kısmında yeşil bir konuşma talebi göstergesiyle
belirtilir. Konuşma talebi bekleme listesindeki ilk talep
olduğunda göstergeler yeşil yanıp söner.

Esnek gövdeli kısa veya uzun mikrofon
Esnek gövdeli sabit mikrofon, kullanıcıya uygun şekilde
kolaylıkla ayarlanabilir. Maksimum rahatlık için kısa
310 mm (12,2 inç) veya uzun 480 mm (18,9 inç)
mikrofon gövdesi mevcuttur.

Ses seviyesi kontrolü bulunan dahili hoparlör
Optimum anlaşılırlık sağlamak için tüm Kongre
Cihazları hoparlör ses seviyeleri Kontrol Ünitesi içinden
merkezi olarak kontrol edilir.

Yüz yüze toplantı hissi
Hoparlör ve mikrofonun aynı anda açık olması
sağlanarak gerçek bir yüz yüze toplantı hissi elde
edilebilir.

Kulaklık soketi
3,5 mm (0,14 inç) dahili stereo kulaklık soketi, arka
planda aşırı gürültü bulunan ortamlarda bile
hoparlörün net bir şekilde duyulabilmesini sağlar.

Kulaklıklar için bütünleşik ses seviyesi kontrolü
Kulaklık ses düzeyi, maksimum rahatlık için Kongre
Cihazı'nın yan kısmındaki döner ayar düğmesi ile
ayarlanabilir. Kulaklıklardan mikrofona akustik geri
bildirimi önlemek için web tarayıcısı uygulamasının bir
seçeneği ayarlanarak, mikrofon aktif hale geldiğinde
kulaklığın ses seviyesi otomatik olarak azaltılabilir.

GSM bağışıklığı
Cep telefonu parazitlerine karşı bağışıklık sayesinde
net ve kesintisiz olarak görüşme yapılabilir.



Katılımcı veya başkan cihazı olarak konfigüre
edilebilir
Kongre Cihazı hızlı bir şekilde ‘başkan cihazı’ olarak
konfigüre edilebilir ve böylece toplantı sırasında
kullanıcılardan biri başkan gibi davranabilir. Sistemin
yeniden başlatılması gerekmez. Görüşme sırasında
başkan, öncelik düğmesine basıp bu düğmeyi basılı
tutarak tüm katılımcı mikrofonlarını devre dışı
bırakabilir. başkan'ın konuşmak üzere bildirmek üzere
bir sesli uyarı da verilir.

Kontroller ve Göstergeler
• Mikrofon düğmesi
• Mikrofon düğmesinin üst kısmındaki renk kodlu LED

göstergesi şu durumları belirtmek içindir: mikrofon
açık, konuşma talebi ve konuşulabilir

• Kulaklığın uç kısmında ışıklı halka gösterge
• Kulaklığın ses seviyesini ayarlamak için cihazın yan

kısmında döner ayar düğmesi
• Ağ adresini tekrar atamak için cihazın alt kısmında

gömülü başlatma düğmesi
• Kongre Cihazı'nı bir ‘katılımcı Kongre Cihazı’ veya

‘başkan Kongre Cihazı’ olarak konfigüre etmek için
Kongre Cihazı'nın alt kısmında gömülü, kaydırılabilir
açma/kapama anahtarı

• Sadece başkan konfigürasyonunda: ayrı bir mikrofon
düğmesi ve ‘öncelik düğmesi’

Bağlantılar
• 1 adet 6 kutuplu yuvarlak dişi konnektör ve kablo

kilitleme oyuğu, Kongre Cihazları geçişli bağlantısı için
• 1 adet 3,5 mm (0,14 inç) stereo kulaklık soketi,

cihazın yan kısmında
• 1 adet 2 m (78,7 inç) kablo ve kablo kilidi bulunan 6

kutuplu yuvarlak erkek konnektör

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

Kurulum/Konfigürasyon Açıklamaları

Tüm Kongre Cihazları bir katılımcı mikrofonu düğmesi
ile birlikte gelir ve bu düğme yerine kolaylıkla başkan
düğme seti takılabilir. CCS 1000 Dijital Toplantı
Sistemi 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 Spesifikasyonlar

Elektrik

Frekans tepkisi 200 Hz - 12,5 kHz

Kulaklıkların yük empedansı > 32 ohm < 1k ohm

Hoparlör nominal çıkışı 72 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 sıcaklığı -40ºC - +70ºC
(-40ºF - +158ºF)

Bağıl nem %15 - %90

Hava basıncı 600 - 1100 hPa

Sipariş Bilgileri

CCS 1000 D Kongre Cihazı (Kısa)
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

CCS 1000 D Kongre Cihazı (Uzun)
CCS 1000 Dijital Toplantı Sistemi için Kongre Cihazı,
uzun gövdeli sabit mikrofon ile birlikte gelir, delege
cihazı veya başkan cihazı olarak konfigüre edilebilir.
Sipariş numarası CCSD-DL
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